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Abstrakt:
Název: Míra vlivu kondičních schopností na herní výkonnost hráčů fotbalu ve věku 1516 let.
Cíle: Zjistit míru vlivu kondičních ukazatelů na herní výkonnost hráčů fotbalu
(kategorie U17 a U16), hodnocenou na základě dotazníku pro trenéra. Současně
je cílem zjistit možné rozdíly v kondičních ukazatelích mezi kategoriemi hráčů U17
a U16 a dále zjistit možné vztahy mezi jednotlivými kondičními ukazateli.
Metody: Výzkumný soubor obsahoval elitní hráče kategorie U16 (15,27 ± 0,27) a U17
(16 ± 0,38) z klubu FK Dukla Praha (n = 40). V práci byly zvoleny metody výzkumu,
konkrétně dotazníkové šetření a měření výkonu za pomoci testové baterie. Soubor testů
pro vyhodnocení kondičních výkonů obsahoval sprint na 5 m, 10 m a 20 m, agility test
505L a 505P, K-test a test pro měření síly zakončení dominantní a nedominantní
končetinou. Dotazníkové šetření určené pro hlavní trenéry kategorií v sobě zahrnoval
17 uzavřených otázek, na které bylo odpovídáno pomocí 7 bodové hodnotící škály.
Výsledky: U výkonů v kondičních testech vznikl vždy alespoň v jedné kategorii věcně
významný rozdíl mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou skupinou ve sprintu na 5 metrů
(g= 1,08), 10 metrů (g = 1,28), K-testu (g = 1,13) a síle zakončení nedominantní nohou
(g = 1,2). Nicméně v žádném kondičním parametru nebyl zjištěn významný trend
odlišující hráče dle herní výkonnosti určené na základě dotazování trenéra. Starší hráči
U17 byli významně lepší ve sprintu na 20 m. Stejně tak dosáhli starší hráči U17 lepších
výsledků v testu 505, agility testu a síle zakončení, avšak výkony nebyly významně
větší. Významné středně silné korelační vztahy byly zaznamenány mezi výkonem
ve sprintu na 20 m a K-testem, dále mezi výkonem ve sprintu na 20 m a síle zakončení
na obě nohy.
Klíčové slova: fotbal, herní výkon, herní výkonnost, testování, agility, herní činnosti
jednotlivce

Abstract:
Title: The degree of influence of fitness skills on the game performance of football
players aged 15-16.
Objectives: Determine the degree of influence of fitness indicators on the game
performance of football players (categories U17 and U16). It has been evaluated based
on a questionnaire for the coaches. At the same time, the aim is to find out possible
differences in fitness indicators between the categories of players U17 and U16
and possible relationships between individual fitness indicators.
Methods: The research group included elite players in the U16 (15.27 ± 0.27) and U17
(16 ± 0.38) categories from the FK Dukla Praha club (n = 40). A questionnaire survey
and performance measurement using a test battery were chosen as the research methods.
The set of tests for evaluating fitness performance included a sprint for 5 m, 10 m and
20 m, agility test 505L and 505P, K-test and test for measuring the strength
of the ending with the dominant and non-dominant foot. The questionnaire survey
for the head coaches of the categories included 17 closed questions, which were
answered using a 7- point rating scale.
Results: For performances in fitness tests, there was always a materially significant
difference in at least one category between the best and worst rated members
in the sprint at 5 meters (g = 1.08), 10 meters (g = 1.28), K-test (g = 1.13) and ending
forces of the non-dominant foot (g = 1.2). Nevertheless, no fitness parameter has shown
a significant trend distinguishing players according to game performance determined
on the coach's questioning. Older U17 players were significantly better in the
20 m sprint. Likewise, older U17 players have got better results in the 505 test, agility
test and finishing strength, although performance is not important. Significant mean
strong correlations were recorded between the sprint performance of 20 million K and
the test, as well as between the sprint performance of 20 m and the ending force in both
legs.
Keywords: football, game performance, testing, agility, individual game activities

Seznam použitých zkratek:
ČB – člunkový běh
ČBM – člunkový běh s míčem
HV – herní výkon
IHV – individuální herní výkon
THV – týmový herní výkon
HČJ – herní činnosti jednotlivce
TID – program pro identifikaci talentu v Německu
DFB – německý fotbalový svaz
APL – skupina
IR – intermitentní
SBM – slalom bez míče
SSM – slalom s míčem
KTK – testy obecné koordinace
SBT – trénink dovedností
SSG – trénink malých forem her
LSM – laboratoř sportovní motoriky
LSPT - loughborough Soccer Passing Test
UEFA - Unie evropských fotbalových asociací
LS – lineární sprint
TJ – tělovýchovná jednota
g - Hedgesovo g
r - Pearsonův korelační koeficient
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1 ÚVOD
Fotbal je jedním z nejpopulárnějších týmových sportů na světě. Atraktivita
fotbalu má různé důvody, jedním z nich je jedinečná vlastnost této sportovní hry.
V každém zápase je obsaženo velké množství nepředvídatelných akcí. Například tým,
od kterého se v zápase neočekává vítězství, může porazit favorita. Zápas, jenž se jeví
značně ve prospěch jednoho týmu, může být během chvíle zcela otočen ve prospěch
toho druhého. Celý děj tedy obsahuje velké množství složitých událostí a jasný výsledek
v něm není zaručen až do poslední minuty. Tyto vysoce dramatické efekty přinesly
fotbalu popularitu. Často lze také slýchat o tak zvaném „tajemství fotbalu“, které
zpochybňuje všechny pokusy o jeho případné vědecké zkoumání či analyzování.
Nebylo by vědy, aby se nepokusila toto tajemství probádat a rozluštit.
Dle Bangsbo (1994) se jedná se o aktivitu, ve které se vyskytují dynamické a komplexní
pohybové interakce strategických, taktických a technických rozměrů na úrovni týmu
a fyzických, psychologických a technických schopností a dovedností na úrovni
jednotlivých hráčů.
V samotné hře jsou skryté faktory, které se odborníci z celého světa s cílem
maximalizovat pravděpodobnost úspěchu ve fotbale, snaží záměrně identifikovat.
Tento proces jiní autoři nazývají analýzou herního výkonu, jež je prakticky využívána
v klubech, jak pro vyhledávání nových potenciálních hráčů, tak pro zjištění dlouhodobé
výkonnosti nebo aktuálního výkonu týmu. Analýza herního výkonu je zároveň stále
častěji předmětem vědeckých prací a odborných článků.
Tato studie se pokusí nabídnout informace, týkající se herního výkonu
ve fotbale. Do detailu nahlédne do činností, které se v této půvabné hře objevují.
Zároveň přiblíží, jak lze herní výkon diagnostikovat a co vše tento proces skrývá.
V neposlední řadě také seznámí s tím, jaký je současný stav bádání a jak na tuto
problematiku nahlíží v zahraničí.
V praktické

části

bude

v tomto

výzkumu

nahlédnuto

do

samotného

diagnostického procesu herního výkonu a herní výkonnosti u profesionálních hráčů
českého klubu. Ve výzkumu bude prováděno terénní testování kondičních a technicko –
taktických faktorů. Naměřené hodnoty budou dále porovnávány s dlouhodobou herní
výkonností hráčů, zjišťovanou za pomocí speciálně navrženého dotazníku pro trenéry,
sestaveného z kritických bodů ovlivňujících herní výkon.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Sportovní výkon a výkonnost v obecné rovině
V současné době je sportovní výkon velice podrobně zpracovaný, a proto patří
k jednomu ze základních pojmů ve sportu a sportovním tréninku obecně. Snaha
dosahovat maximálního výkonu v dané sportovní disciplíně, je charakteristickým rysem
sportu. Sportovní výkon, je sám o sobě realizován ve specifických pohybových
činnostech, které Hellebrandt (2014) definuje jako finální integrované projevy vnitřních
předpokladů sportovce. Tyto specifické a uvědomělé pohybové činnosti, jsou zaměřené
na řešení jednotlivých úkolů, které jsou vymezeny pravidly jednotlivých disciplín,
závodů, soutěží a utkání (Lehnert, 2010, Dovalil, 2009).
Dle Bukače (2007) je sportovní výkon také vnímán jako vnější a vnitřní reakce
organismu a jako proces určité adaptace na fyzickou zátěž (Bukač, 2007). Podobně
na sportovní výkon nahlíží i Sleamaker a Browning, (1996), kteří ho popisují
jako odpověď organismu na systematické působení vnějšího a vnitřního prostředí.
Sportovní výkon je v častých případech spojován s termínem sportovní
výkonnost. Není tomu náhodou, jelikož výkonnosti lze porozumět, jako schopnosti
podávat pravidelně určitý sportovní výkon. Jinými slovy řečeno, ve specializované
pohybové činnosti, podávat výkon na poměrně stabilní úrovni po delší časový úsek.
Z důvodu potřeby udržení výkonnosti, je důležité ji také řádně stimulovat a ovlivňovat,
k těmto procesům slouží sportovní trénink. Podsložkou sportovního tréninku,
je již zmiňovaný sportovní výkon, ve kterém se můžeme setkat s tak zvanými faktory,
jež sportovní výkon ovlivňují (Lehnert, 2010).

2.2 Faktory ovlivňující sportovní výkon
Jsou relativně samostatné součásti, které mají určitou strukturu, neboli zákonité
uspořádání a jsou propojeni sítí vzájemných vztahů s dynamickým charakterem, jelikož
se snaží přizpůsobit požadavkům dané sportovní disciplíny. Některé výkony mohou být
založeny na dominanci převážně jednoho faktoru, ty pak nazýváme monofaktoriální
sportovní výkony. Jiné jsou postaveny na existenci většího zastoupení faktorů, které
se uvádí jako multifaktoriální (Dovalil, 2009). Fotbal se řadí mezi sportovní hry,
založené na multifaktoriálním sportovním výkonu. Bernaciková a kol. (2010), faktory
rozdělili následujícím způsobem (Obr. 1.).
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Specifické dovednosti s míčem: střelba,
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končetiny)

Obrázek 1 Faktory ovlivňující sportovní výkon ve fotbale, převzato z Bernaciková a
spol. (2010), převzato a upraveno
Faktory somatické
Pavlík a spol. (2010) popisuje somatotyp jako souhrnné označení typických
tvarů a proporcí tělesné stavby člověka. Somatické faktory jsou ve značné míře
geneticky podmíněné a v řadě sportů hrají významnou roli. Týkají se zejména stavby
podpůrného systému tedy kostry, svalstva, vazů a šlach.
K hlavním somatickým faktorům patří výška a hmotnost těla, délkové rozměry
a poměry, složení těla a tělesný typ. Složením těla se rozumí například zastoupení
svalových vláken, nebo procento tělesného tuku. Nejznámější dělení tělesného typu
je podle Sheldona, který jednice rozděluje na ektomorfy, mezomorfy a endomorfy
(Dovalil, (2012).
Grasguber a Cacek (2008) tvrdí, že se vrcholový sportovci většinou vyznačují
v rozmezí mezo-ektomorfií až endo-mezomorfií. To je odůvodněné tím, že ve většině
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sportů hraje klíčovou roli relativní síla (poměr mezi silou a vahou) a nižší tělesná
hmotnost. Větší část fotbalistů tedy patří mezi štíhlé, muskulaturní ekto-mezomorfy.
Faktory Technické
Dle Dovalila (2009) se technikou rozumí „způsob řešení pohybového úkolu
v souladu s pravidly příslušného sportu, biomechanickými zákonitostmi a pohybovými
možnostmi sportovce“. Cílem technické přípravy je vytváření a zdokonalování
sportovních dovedností, které se podílí na účelném, efektivním a úsporném pohybovém
řešení úkolů v dané sportovní specializaci.
Stejný autor ve své publikaci v souvislosti s technikou zdůrazňuje pojem styl.
Styl je individuální odlišnost v provedení technického prvku. I přes to, že každý má svůj
styl, tak je velmi důležité rozeznávat, zda je technická dovednost prováděna správně.
Abychom ohodnotili správnost provedení, tak můžeme využít řadu kritérií, mezi která
patří racionalizace, stabilita, variabilita či ekonomie.
Zvětšující se taktická rozmanitost a rychlost hry, způsobuje zvyšující se nároky
na technickou vybavenost sportovce. Například, Süss (2009) pozoroval výkony hráčů
v dorosteneckém fotbale a dle jeho výsledků bylo potvrzeno, že k chybným v řešení
daného úkolu nejčastěji docházelo v důsledku nesprávného technického provedení herní
činnosti. Podíl techniky na chybných řešeních činil necelých 55% z celkového výkonu.
Tyto výsledky naznačují, proč je technika důležitým faktorem ovlivňující sportovní
výkonu.
Faktory Taktické
Dovalil (2009) taktiku popisuje jako, „způsob řešení širších a dílčích úkolů,
realizovaných v souladu s pravidly daného sportu“. Jedná se o individuální nebo
kolektivní způsob provedení sportovního boje, který spočívá v optimálním výběru
řešení strategických a taktických úkolů.
Často se taktika zaměňuje se strategií, přičemž se jedná o jiný výraz. Strategii
chápeme jako konkrétní předem připravený plán ve formě návodu na činnost
v konkrétní soutěži. Taktikou rozumíme proces osvojování a zdokonalování vědomostí,
dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé herní situaci
optimální řešení a toto řešení prakticky realizovat (Fajfer, 2009).
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U sportovců na vrcholové úrovni se očekává vysoká úroveň taktického myšlení.
K tomu aby hráč docílil potřebné úrovně, jsou zapotřebí určité soubory obecných
a specifických vědomostí a intelektových schopností (týkajících se specializací).
Jakmile je hráč vybaven těmito soubory, zlepšuje se jeho percepce a v závislosti
na proměnlivých podmínkách dokáže vytvořit optimální řešení vnímané situace
(Dovalil, 2009).
Faktory Psychické
Pod faktory zahrnující psychické schopnosti a dovednosti se skrývají veškeré
procesy, stavy, rysy či vlastnosti osobnosti. Jedná se o funkci mozku, která se formuje
ve společnosti a je na společnosti závislá. Zprostředkovává vztah člověka s prostředím,
v průběhu vývoje jedince se mění a tvoří složitý, vzájemně propojený systém (Kassin,
2007).
Cílem psychologické přípravy ve fotbale, je pracovat na osobním, ale i týmovém
rozvoji, motivaci a přípravě na soutěž. Se samotným hráčem, se začíná pracovat
na základě diagnostiky aktuální úrovně psychologických dovedností (rozhovorem,
pozorováním, dotazníkem), které se postupně začínají nacvičovat (sebepoznávání,
plánování cílů, koncentrace, atd.) a přenášet do tréninkového či zápasového procesu.
Příprava s týmem je soustředěna na udržování a utváření dobrých vztahů, plánování
společných cílů a rozvoji týmové koheze, neboli „týmového ducha“ (Dovalil, 2009).
Faktory Kondiční
Jedná se o souhrn znalostí z oblasti anatomie, fyziologie, biochemie
a biomechaniky, přenesených do sportovní vědy. Kondiční složka sportovního výkonu
je vzájemně propojená struktura motorických schopností, která se rozděluje na silové,
rychlostní, vytrvalostní a koordinační (Dovalil, 2009). Votík (2011) na kondiční faktory
ovlivňující sportovní výkon pohlíží podobně a tvrdí, že se jedná o motorické schopnosti,
které jsou významně podmíněny a jsou závislé na kvalitě fyziologických procesů
probíhajících v lidském organizmu, jejichž prostřednictví získáváme energii potřebnou
pro vykonávání pohybu.
Následující kapitola navazuje na kondiční faktory ovlivňující sportovní výkon
a je věnována konkrétním motorickým schopnostem.
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2.3 Motorické schopnosti
Motorická schopnost je „relativně upevněný, více či méně generalizovaný
předpoklad (dispozic) pro určité činnosti, jednání a výkony. Schopnost náleží
k vlastnostem lidského jedince, k jeho individuálním zdrojům, potencím, kompetencím
a výkonovým předpokladům.“ Měkota (2005).
Perič a Dovalil (2010) tvrdí, že pohybové schopnosti jsou stálé v čase. Úroveň
schopností pro jejich zdokonalování vyžaduje dlouhodobé, cílené a pravidelné
tréninkové působení. Je akceptováno základní rozdělení schopností na kondiční
a koordinační. Mezi kondiční pohybové schopnosti řadíme schopnosti silové, rychlostní
a vytrvalostní.
Měkota (2005), uvádí rozdělení motorických schopností (Obr. 2.):

Obrázek 2 Rozdělení motorických schopností (Měkota, 2005)
2.3.1 Silové schopnosti
Síla, jako pohybová schopnost jedince, je vnímána jako souhrn vnitřních
předpokladů, pro vyvinutí síly ve fyzikálním smyslu a je spjata s činností svalů
(velikostí svalového stahu), kterou lze označit jako svalovou sílu. Sílu člověka
definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí
(Měkota, 2005).
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Bangsbo, (2003) rozdělil sílu využívanou ve fotbale na funkční a základní. Prvně
uváděná je silně spojena se specializací a podněcuje hráče k rychlému
a koordinovanému vyvíjení svalové síly ve specifických činnostech (souboje, výskoky,
střelba, vhazování atd.). Tato síla se většinou rozvíjí ve hře se zatížením a s upravenými
podmínkami (zatížení na těle, hra v písku, apod.). Základní trénink je naopak zaměřen
na svalové skupiny, jež jsou zvlášť procvičovány s posilovacími prostředky.
2.3.2 Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalost je popisována jako schopnost vykonávat dlouhotrvající tělesnou
činnost. Jedná se o komplexní předpoklady provádět cvičení s nižší než maximální
intenzitou, co nejdéle, nebo po stanovenou dobu, nejvyšší možnou intenzitou.
Zjednodušeně se popisuje pojem vytrvalost, jako schopnost odolávat únavě (Dovalil,
2009).
Podle doby trvání pohybové činnosti Votík (2005) rozdělil vytrvalostní
schopnosti na rychlostní vytrvalost (anaerobně alaktátovou), kde velký podíl mají
rychlostní schopnosti. Jedná se o opakované krátkodobé výbušné výkony bez míče nebo
s míčem. Krátkodobou vytrvalost (anaerobně laktátovou), v níž jde o individuálně
prováděný pohyb největší možnou intenzitou, trvající do 2-3 minut. Ve hře se využívá
při rychlých přechodech z obrany do útoku a naopak. Střednědobou vytrvalost
(převážně aerobní), která je charakterizována jako činnost střední intenzity v časovém
úseku od 3 do 8 minut. Tato složka je ve hře zakomponována při nepřerušované hře,
která vyžaduje neustálý pohyb s míčem i bez míče (výběr prostoru). Dlouhodobou
vytrvalost (aerobní), jež je vymezena činností trvající nad 8 minut s nízkou a střední
intenzitou. Udržuje celkovou funkční kapacitu po dobu tréninku nebo utkání.
Ve sportech s převládající acyklickou činností, kam patří sportovní hry a tedy
i fotbal, je požadavek na úroveň vytrvalosti ovlivněn především sportovní výkonností.
Ve fotbale jsou vzhledem k variabilitě využívány všechny způsoby energetického krytí.
V průběhu klidových fází hry je aerobní vytrvalost využívána k rychlé obnově
energetických zdrojů (Měkota, 2007).
2.3.3 Koordinační schopnosti
Fotbal má v dnešní době čím dál tím větší nároky na technickou vybavenost hráče.
Je zapotřebí provádět pohyby rychle, lehce, bez chyb a v dokonalém provedení.
Technické dovednosti jsou ve velké míře ovlivněny právě koordinačními schopnostmi.
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Votík (2011) označuje tyto schopnosti, jako procesy řídící a regulující pohyby a tento
komplex pohybů je tvořen obratnostní, rovnováhou, pohyblivostí a částečně i rychlostí.
Zároveň podotýká, že úroveň koordinačních schopností výrazně ovlivňuje kvalitu
technické stránky herních činností.
Perič (2008) rozdělil koordinační schopnosti na obecné a speciální. Obecná koordinace
je základem pro každého sportovce. Jedná se o koordinační prvky získané z mnoha
motorických dovedností a jsou spojeny se všeobecnou průpravou. Tyto obecné
koordinační předpoklady jsou schopny rychleji reagovat na specifické pohyby
využívané ve sportovní specializaci. Po zapojení sportovce do specializovaného
(fotbalového) tréninku, dochází ke tvarování jeho koordinačních schopností
a dovedností, využívajících v tréninkovém a zápasovém procesu. V tom případě se pak
jedná o koordinaci speciální.
2.3.4 Flexibilita
U fotbalu často dochází k poranění svalů či vazů. Tato zranění se dají ovlivnit zvýšením
svalové pružnosti a rozsahem jednotlivých kloubních struktur. Rozvoj flexibility
je jeden z hlavních způsobů, jak předejít zranění.
Měkota (2005) definuje flexibilitu, jako schopnost člověka pohybovat částí, nebo částmi
těla v dostatečném rozsahu, lehce a požadovanou rychlostí. Jedná se tedy o rozsahovou
kapacitu kloubu a svalu, umožňující plynulý pohyb, který je pro daný účel optimální.
Snížená pohyblivost, nejčastěji z důvodů tuhosti, nebo zkrácení svalů (např. vlivem
jednostranné intenzivní činnosti, nepromyšleného posilování), zvyšuje riziko zranění
přetěžovaných svalových partií (Perič a Dovalil, 2010).
Můžeme rozlišit flexibilitu statickou a dynamickou. V prvním případě jde o rozsah
pohybu v kloubu, který můžeme dosáhnout pomalým pohybem. V případě druhém
se jedná o schopnost, využít kloubní rozsah při pohybové činnosti provedené normální,
či zvýšenou rychlostí (Měkota, 2005).
Flexibilita se dle Měkoty (2005) projeví v úspěšném ovládnutí techniky pohybu, větší
ekonomičnosti pohybu, menší pravděpodobnosti postižení či zranění, estetické formě
pohybového projevu, či ovlivnění ostatních motorických schopností.
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2.3.5 Rychlostní schopnosti
Obecná definice rychlostní schopnosti je podle Periče (2008) vnímána jako
schopnost překonávat krátký časový úsek v co možná nejkratší době s co nejvyšší
intenzitou. Podle Bedřicha (2006) se předpokládá, že jde o činnost prováděnou
maximálním úsilím, po dobu maximálně 15 sekund do odporu menšího, než činí
20 % maxima. Při odporu větším se stává dominantní schopností rychlá, či explozivní
síla. Vzhledem k tomu, že je rychlost determinována úrovní kondičních a koordinačních
předpokladů, považujeme ji za motorickou schopnost smíšenou (hybridní), tj. kondičněkoordinační (Bedřich, 2006).
V moderním pojetí fotbalu je na rychlostních schopnostech postavena velká část
individuálního i týmového herního výkonu. Současný fotbal má rostoucí nároky
na rychlost provedení činnosti s míčem, bez míče a zároveň se mění i rychlost
rozhodování. Hráči musí rychleji reagovat na podmínky stále se měnícího prostředí.
Proto se rychlost ve fotbale projevuje jak v psychických (vnímání, reakce, rozhodování,
anticipace), tak i v motorických procesech (akcelerace, frekvence) (Votík, 2005).
Mezi hybridní motorické schopnosti, patří také specifický druh rychlosti a tou
je agility. Podrobnější definice agility popisuje, že se jedná o komplex schopností
a dovedností, které jsou přímo ovlivněny kondičním, technickým a kognitivním
faktorem. Jebavý a kol. (2017), si pod tímto pojmem představuje „schopnost změny
směru pohybu v závislosti na podmínkách herní situace“.

2.4 Herní výkon ve fotbale
Z předchozích kapitol, lze tedy sportovní výkon vnímat jako jedenu z hlavních
kapitol sportovního tréninku a sportu obecně. Fotbal však Buzek (2007) popisuje jako
sportovní hru brankového typu realizovanou v utkání dvou družstev, prostřednictvím
specifických pohybových aktivit všech hráčů, kteří se přizpůsobují podmínkám utkání,
jsou nestandardní a proměnlivé. V závislosti na charakteru hry se tedy budeme bavit
o herním výkonu (HV). Zároveň HV Buzek (2007) popisuje jako, „aktuální projev
specializovaných předpokladů hráčů v herních činnostech zaměřených na řešení
herních úkolů v utkání“.
Bedřich (2006) konstatuje, že se jedná o skupinovou hru, v níž je nutné odlišit
individuální herní výkon (dále jen IHV), který je jakousi podmnožinou týmového
herního výkonu (Dále jen THV).
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Bedřich (2006), ve své publikaci uvádí schéma, jež znázorňuje strukturu herního
výkonu ve fotbale. IHV v sobě zahrnuje komponenty herních dovedností a vědomostí,
které můžeme nazývat herní činnosti jednotlivce (dále jen HČJ), herního intelektu,
psychických schopností a biomechanických předpokladů. Kvalita IHV se jak již víme
promítá v THV, ve formě úspěchu při plnění společných úkolů, prosazování
skupinových ale i vlastních cílů a celkové odolnosti mužstva vůči vnějším vlivům.
Celkový HV je zároveň ovlivněn determinanty vycházejících ze samotného
charakteru hry a již uvedenými faktory ovlivňujících herní (sportovní) výkon ve fotbale.
Determinanty Bedřich (2006) rozdělil dle obrázku 3 na:

Obrázek 3 Schéma herního výkonu (Bedřich, 2006), převzato a upraveno
Souhrnné pochopení podstaty IHV a THV a jednotlivých determinantů, umožní
trenérovi kvalitněji pozorovat, popisovat a klasifikovat výkon, následně konkretizovat
obsah tréninkového procesu a formulovat cíle, reálně dosažitelné jednotlivcem a celým
týmem (Buzek, 2007).

2.5 Individuální herní výkon
„Je projevem určitého stupně způsobilosti k účasti v utkání, daný určitým
souborem předpokladů, determinován určitým souborem faktorů, které jsou určitým
způsobem uspořádány v určitých vztazích. Ve svém souhrnu se projevují určitou úrovní
výkonu.“ (Buzek, 2007).
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Dle Dovalila (2009) je IHV systém jednotlivých výkonů zakomponovaných
ve všech herních dovednostech, prováděných ve specifických podmínkách zápasu
a jejich vzájemných vazeb. Jedná se o subsystém THV a tím i celkového HV.
Votík (2011) ve své publikaci uvádí, že IHV je vždy prezentován HČJ, které
se projevují v souvislých řetězcích pohybů v utkání. Buzek (2007), se zmiňuje
o psychických, biomechanických a bioenergetických determinantech, které ovlivňují
IHV a díky nimž se dá také rozvíjet a zdokonalovat.

Individuální herní
výkon (IHV)

Biomechanické

Sumace kloubních sil,
stabilita, svalová síla,
pohyb segmentů

Bioenergetické

Úroveň způsobilosti
mobilizovat adekvátní
bioenergetický systém,
typ svalových vláken

Psychické

Vnímání herní situace,
poznávací procesy,
anticipace, regulace a
kontrola motorického
provedení HČJ

Obrázek 4 Schéma individuálního herního výkonu (Bedřich, 2006), převzato a upraveno
Biomechanické determinanty
Mezi základní funkční jednotky hybného sytému patří sval a funkční skupiny
svalů. Hlavní funkcí svalu je vyvíjet mechanickou energii. Tato energie, jež je nezbytná
k pohybu vlastního těla, jeho segmentů, nebo k vytváření tlaku proti jinému objektu
(soupeř, míč, povrch). Výsledný pohyb, je regulován specifickým řízením
nervosvalového aparátu a je výsledkem jemné interakce mnoha svalových skupin
(vnitrosvalová a mezisvalová koordinace) a různého využití takto vynaložených sil
(Buzek, 2007).
Jsou vymezeny tři základní kategorie, vymezující spektrum pohybové aktivity
hráče (stabilita, lokomoce, manipulace). Jsou využívány v nových a stále se měnících
pohybových kombinacích (Buzek, 2007).


Stabilita: Schopnost udržet rovnováhu vzhledem k zemské přitažlivosti, a to i
v situacích, kdy se části těla nebo tělo celé nachází v neobvyklé poloze.
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Lokomoce: Schopnost pohybových změn odlišnou pohybovou strukturou, různou
rychlostí, ve spojení se stálou stabilitou hráče k podložce.



Manipulace (s míčem): Schopnost udělovat sílu jiným předmětům (kopy, údery
hlavou) či sílu přijímat (absorbovat) z jiných předmětů (zpracování, chycení).
Pro každou HČJ lze zároveň popsat několik mechanismů pohybových činností:

princip sumace a kontinuity sil, princip impulsu, princip směru aplikace síly a princip
sumace rychlostí segmentů těla (Buzek, 2007).
Principu sumace a kontinuity kloubních sil rozumíme jako určitému načasování akcí
všech kloubů. U příkladu hry hlavou na zemi dochází jednak k udržení rovnováhy
a zároveň o plynulý tok pohybu vycházejícího od dolních končetin přes trup
až k pohybu hlavy směrem k míči. V případě nedodržení tohoto principu, dochází
k projevení neadekvátní síly, tedy i k nepřesně vedenému pohybu. Kvalita provedení
pohybu je určena schopností hráče vyrovnat se s principy sumace a kontinuity
kloubních sil (Buzek, 2007).
Princip impulsu zahrnuje kombinaci času a síly. V tomto principu se jedná o odhad
délky působnosti aplikované síly a načasování impulsu síly v daném pohybu. Sladěný
impuls by měl vést k maximální efektivnosti motorické dovednosti. Uvedu na příkladu
HČJ a konkrétně přihrávky, kde je na tomto principu postaveno provedení měkké
či střílené přihrávky (na každý způsob provedení je zapotřebí jiná délka působnosti,
ale také načasování impulsu sil). Porušování principu impulsu může způsobovat chyby
ve výkonu a změny v dynamice činností.
Princip aplikace směru síly, je jedním ze základních principů určujících přesnost vedené
lokomoce a manipulace s předměty. U tohoto principu rozhodují přesně vedené pohyby
vycházející z kontroly držení těla s udržení dynamické rovnováhy, ve stále měnících
se podmínkách a nestabilních polohách (můžeme pozorovat u přesnosti přihrávky,
nebo zakončení).
Princip sumace rychlostí segmentů těla, je součet jednotlivých rychlostí u všech
segmentů, které se podílí na daném pohybu. Výsledný projev odpovídá jejich
načasování a hodnotě. V příkladu se jedná o zakončení ve vzdušném souboji úderem
hlavou, ve kterém jde o načasování odrazu, záklon trupu pro napnutí svalových skupin
a vytvoření předpokladu pro vyvinutí rychlosti a doprovodný pohyb hlavy
pro efektivnější úder hlavou.
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Aplikací biomechanických principů do hodnocení individuálního herního
výkonu hráče, umožňuje trenérovi rozšíření vnímání techniky samotné. Zároveň může
sloužit jako hodnotící kritérium pro technické provedení HČJ. Buzek (2007), ve své
publikaci zároveň upozorňuje, že úspěšnost technického provedení HČJ se podílí z více
jak 50% na celkové herní výkonnosti hráče.
Bioenergetické determinanty
Tento determinant je možné pochopit jako vnitřní odezvu organismu na fyzickou
zátěž. Jeho odezva je podmíněna především splněním bioenergetických nároků na herní
činnosti. Během fotbalového utkání hráč tvoří velké množství pohybů různého
charakteru. Jedná se o aktivity, kde intenzita zatížení je nepravidelná a střídá se činnosti
s vysokou s nižší intenzitou (Psotta et al. 2006).
Jebavý a kol. (2017) se společně s dalšími autory shodují, že špičkový fotbalista
v průběhu hry uběhne okolo 10-11 km, z nichž 25-27% představuje chůze, 37-45%
klus, 6-8% pohyb pozpátku, 6-11% běh ve vysoké intenzitě (sprint, rychlý běh)
a asi 20% pohyb při řešení jednotlivých herních činností. Zároveň upozorňují
na specifické rozdíly činností mezi hráčskými posty.
Di Salvo (2012) ve svém výzkumu porovnával běžecké výkony fotbalistů.
Statistické výsledky z tabulky 1 a tabulky 2 naznačují, že nejčastějším typem pohybové
aktivity hráče na hřišti je velice pomalý běh (jogging, klus). Dle herního postu nejvíce
kilometrů naběhají středový záložníci a krajní záložníci.
Tabulka 1 Rozdíly v intenzitě běhu mezi Champions league a Premier league (Di Salvo,
2012), převzato upraveno
Běžecké intenzity

Championship League,

Premier League

Celková vzdálenost

11 102 m

10746 m

Chůze

3 709 m

3794 m

Pomalý běh

4 468 m

4255 m

Běh

1 877 m

1721 m

Běh vysoké intenzity

750 m

693m

Sprint

273 m

258 m
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Tabulka 2 Naběhaná vzdálenost v zápase v závislosti na herních postech ve fotbale (Di
Salvo, 2012), převzato upraveno
Hráčské posty

Championship League

Premier League

útočník

10 783 m

10 451 m

středový obránce

10 341 m

9 901 m

středový záložník

11 784 m

11 487 m

krajní obránce

11 035 m

10 639 m

krajní záložník

11 766 m

11 496 m

Průměr

11 102 m

10 746 m

Získávání energie pro pohybovou činnost zjednodušeně popsal Votík (2011),
který rozděluje dva základní mechanismy zajišťující energetické krytí pohybu a to bez
přístupu kyslíku a s přístupem kyslíku.
V případě uvolňování energie bez přístupu kyslíku, si lze představit pohybovou
činnost s maximální nebo téměř maximální intenzitou v krátkém časovém intervalu.
Fotbalista není schopen přijímat dostatek kyslíku pro svalové tkáně, a jeho organismus
získává energii jinými procesy bez jeho přístupu. Energii pak lze získat buď okamžitou,
která zajišťuje pohyb v prvních 15-20 sekundách a jedná se o zónu bez produkce laktátu
(alaktátová), jež je bioenergeticky zajišťována štěpením látek uložených ve svalové
tkáni adenozintrifosfátem a creatinfosfátem (ATP+CP). Druhá energie bez přístupu
kyslíku, která lze získat je krátkodobá, ta zajištuje činnost v časovém intervalu
do 2 minut a je asi 10 krát pomalejší než ATP. V této zóně se můžeme setkat
se zvýšenou produkcí laktátu (laktátová) a hlavní zdrojem energie je glykogen.
Posledním typem získávání energie je už za přístupu kyslíku, zde se jedná o pohybové
aktivity nízké a střední intenzity a mohou trvat od dvou do desítek minut. Energie
je získávána přeměnou složeného cukru (glykogenu) a při delším zatížení také tuků
za přístupu kyslíku (Votík 2011, Zvonař 2010).
Bernaciková a spol. (2010) ve své elektronické publikaci uvádí, že podíl
aerobního a anaerobního krytí během utkání je zhruba 50% na 50% a zdrojem energie
je ATP, CP a glykogen v závislosti na druhu, trvání a intenzitě pohybové aktivity.
Celkový energetický výdej se pohybuje v rozmezí 3000-6000 kJ na zápas. V tabulce 3
na straně 15 jsou znázorněny zdroje energetického krytí podle doby zatížení.
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Tabulka 3: Zdroje energetického krytí podle doby zatížení (Měkota, 2005)
Doba zatížení

Charakteristika fáze

Zdroj energie

1-4 s

Anaerobně alaktátová

ATP

4-20 s

Anaerobně alaktátová

ATP+CP

20-45 s

Anaerobně alaktátová a anaerobně laktátová

ATP+CP + glykogen

45-120 s

Anaerobně laktátová

glykogen

2-10 min

Anaerobně laktátová a aerobně alaktátová

Glukóza

Nad 10 min

Aerobně alaktátová

glukóza + tuky

Psychické determinanty
Na IHV se z velké části také podílí psychické vlastnosti hráče (temperament,
psychické schopnosti, charakter, motivy, postoje, potřeby), které regulují úroveň
psychických procesů a zároveň ovlivňují psychický stav (nálada, vědomí, únava,
frustrace, stres). Což se následně promítá do herního výkonu (Kassin, 2007, Buzek,
2007).
Dobrý (1988) se ve vztahu k proměnlivosti podmínek v utkání a tedy i stále
měnícímu se psychickému zatížení na hráče, zmiňuje o kognitivních (poznávacích)
procesech. Dle Kassina (2007) se jedná o vnitřní procesy, které souvisí s mentální
činností hráče.
Z důvodu uspokojení jedné ze základních lidských potřeb, která je potřeba
znalostí a informací, řadíme kognitivní procesy mezi velice důležité součásti našeho
života. Při detailnějším pohledu na poznávací procesy je důležité rozdělit smyslové
a abstraktivní. Jednodušší smyslové, jsou informace získávány pomocí smyslových
orgánů a jejich příjem je učiněn díky vnímání a percepci (čití). Abstraktní jsou složitější
operace, které umožní poznat i to, co smysly nerozeznají. Projevují se například pomocí
myšlení a řeči (Dobrý, 1988).
V souvislosti se smyslovým poznáním a konkrétně vnímáním, se v zápase
můžeme setkat s vnějšími a vnitřními podněty, mezi které patří vnímání vlastního
pohybu, vnímání pohybu soupeře a spoluhráče, vnímání povrchu, vnímání míče
či vnímání herního prostoru. Vnímání se dá rozdělit na dvě základní fáze, první fáze
spočívá v přijetí informace z okolí, za pomocí smyslových orgánů (senzorická). Druhá
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fáze zařizuje zpracování informace pomocí činnosti mozku a spojení podnětů do více
celků (vjemů).
Abstraktní poznání v podobě myšlení se objevuje v situacích, ve kterých
se hráč musí pevně rozhodnout o volbě reakce na proměnlivou herní situaci. Při tomto
rozhodování čerpají z učením získaných dovedností, zkušeností a pocitů. Během utkání
je zapotřebí rychlého a efektivního rozhodování. Vybavenost hráče, který se umí rychle
a včas rozhodovat je důležitým determinantem ovlivňující jeho dlouhodobou sportovní
výkonnost. (Dobrý 1988).
Cardoso (2021), pozoroval souvislosti mezi kognitivní složkou a taktickým
chování hráčů. Výzkum prokázal, že tyto faktory jsou vzájemně silně propojené a hráči,
kteří vynaložili méně úsilí v kognitivních testech, prokazovali větší efektivitu
při taktickém chování na hřišti. Buzek (2007) ovšem upozorňuje na rozdílné situace
v tréninku a zápase. V průběhu utkání je na hráče vyvíjen větší tlak, než při tréninku.
Mentálním tréninkem, zkušenostmi a tím, že se sportovní trénink bude přizpůsobovat
zápasovým podmínkám, lze hráče připravit na maximální využití svého potenciálu
i v samotném utkání.

2.6 Herní činnosti jednotlivce
V návaznosti na biomechanické determinanty IHV jehož součástí je motorické
provedení herních činností a dovedností jednotlivce, které jsou úzce ve vztahu
s ostatními determinanty IHV (bioenergetické, psychické) a celkově i faktory
ovlivňující SV. V praktickém příkladu, si můžeme představit hráče, který dokonale
ovládá dovednost převzetí míče do volného prostoru. Kvalita provedení této dovednosti
ovšem v zápase nevychází pouze z jejího motorického provedení, ale záleží také
na psychickém a bioenergetickém vybavení hráče. Fajfer (2013) se ve své publikaci
zmiňuje o tak zvaných herních činnostech jednotlivce.
Fajfer (2013) technikou rozumí vedený pohyb, za účelem řešení herního úkolu,
realizovaného na základně hráčských předpokladů, jeho možností, biomechanických
zákonitostí a platných pravidel. U HČJ, které jsou úzce spjaty s technikou, se projevují
veškeré individuální vlastnosti hráče, jež vytváří herní styl každého jedince. Nelze tedy
určit specifický model, který bude platný pro všechny. Přesto existují obecné didaktické
principy, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu tréninkového procesu a učení
se dovednostem. Například při kopu do míče, který se řadí mezi acyklické pohyby,
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lze pohyb rozčlenit na po sobě jdoucí tři fáze. Nápřah kopající nohy, švih spojený
s kopem do míče, doprovodný pohyb a přechod do klidového stavu. Dále lze popsat,
jakou částí nohy dojde k úderu do míče, v jaké výšce, za jaké situace nebo jakou razancí
do něj bude udeřeno či do jakého místa bude míč udeřen. Pro orientaci v jednotlivých
technicko – taktických úkonech, byly dle rozboru děje utkání roztříděny jednotlivé
pohyby, které jsou označeny jako HČJ. Fajfer (2013), ve své publikace uvádí toto
rozdělení:


Útočné: výběr místa, přihrávání, zpracování míče a obcházení soupeře, střelbu.



Obranné: obsazování hráče s míčem, obsazování hráče bez míče, obsazování
prostoru, odebírání míče.

2.6.1 Útočné herní činnosti jednotlivce


Hra bez míče (výběr místa)

Neustálý a účelný pohyb hráče na hřišti, kterým hráč vytváří možnosti
pro řešení situací a umožňuje tím aplikovat týmovou taktiku do hry. Součástí této HČJ
jsou různé lokomoční pohyby, bez manipulace s předměty (chůze, klus, cval, sprint),
prováděné v různých směrech a rychlostech. Votík (2005) výběr místa rozdělil
na uvolňování, nabíhání a únik. V případě uvolňování, jde o snahu se odpoutat
od obsazení hráčem a to buď klamavými pohyby, neočekávaným rychlým startem nebo
změnou směru či rychlosti svého pohybu. Při nabíhání se jedná o přímočarý pohyb
(různými směry, nejenom ve směru útoku) do volného prostoru s cílem získat
co nejlepší postavení. Únik je přímočarý pohyb, který většinou navazuje na uvolnění
a nabíhání s cílem ohrozit bránu soupeře.


Přihrávání

Záměrné usměrňování míče pravidly vymezeným způsobem (hlavou, nohou
či jinou částí těla) tak, aby byl efektivní, přesný, včasný a měl optimální výšku
dle potřeby vyžadující herní situace. V zápasech se mohou vyskytovat různé typy
přihrávek. Jednoduché, pomocné, časované anebo utajené. U jednoduché přihrávky
se jedná o usměrnění míče na hráče, který není obsazen. Pomocná přihrávka se často
využívá při narážečce, narážečce na třetího, kdy obsazený hráč dostává přihrávku
a z prvního doteku ji přihrává na volného spoluhráče. Časovanou rozumíme té, která
míří do volného prostoru, kam si nabíhají spoluhráči. Utajená je velmi těžko
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předvídatelná, nýbrž je často prováděna jiným způsobem než placírkou, tento způsob
přihrávky je těžko čitelný a vyžaduje cit pro míč (Votík, 2005).
Votík (2011) doplňuje rozdělení dle způsobu provedení a to na přihrávku nohou,
ve kterém lze využít způsob vnitřní stranou nohy, přímým nártem, vnějším nártem
„šajtlí“ ale v mnoha případech herní situace vyžaduje také přihrávku vnější stranou
nohy, patou, chodidlem, špičkou, hrudníkem nebo stehnem. Přihrávka hlavou
je v základech rozdělena na přihrávku ve výskoku a ve stoji, ale opět se ve hře mohou
objevit nečekané situace, kdy je třeba odehrát míč hlavou například v pádu.


Zpracování míče

Účelné převzetí míče a získaní jeho kontroly, na základě herní situace. Tato
činnost je v závislosti na stále měnících podmínkách spojená s dalšími pohyby jako
pokrytí míče, klamavé pohyby. Pro hráče je důležité, aby uměl předjímat situaci a míč
si zpracovat prvním dotekem tak, aby o něj nepřišel a využil ho ve prospěch další
navazující činnosti (přihrávka, střelba, klička).
Votík (2011) rozdělil způsoby zpracování míče na převzetí, tlumení a stahování.
Převzetí míče, je způsob přebrání míče, který se pohybuje po zemi. Po příjmu přihrávky
hráč může převzít míč do pohybu vnitřní stranou nohy, vnější stranou nohy, nártem,
chodidlem či podrážkou. Tlumením lze získat pod kontrolu vysokou nebo polovysokou
přihrávku. Při tomto způsobu zpracování se nechá míč dopadnout na zem a odrazu míče
od země hráč zabrání přikrytí míče nohou nebo jinou částí těla. Nejčastějším způsob
je přikrytí chodidlem, vnější nebo vnitřní stranou nohy. Stahování je také způsob
zpracování vysokých a polovysokých míčů, ale hráč tentokrát nenechá dopadnout míč
na zem a stahuje ho pod kontrolu přímo ze vzduchu. U tohoto cvičení je důležitý
vyvinutý cit pro míč a pohybová koordinace. Stahovat míč lze libovolným způsobem,
nártem, stehnem, vnitřní i vnější stranou nohy, hrudníkem, ale také hlavou.


Vedení míče

Jedná se o plynulé anebo přerušované pohyby hráče s míčem, libovolným
směrem, přičemž je míč neustále pod hráčskou kontrolou. Tato činnost se například
využívá, když se chce hráč individuálně dostat do výhodného prostoru na hřišti. Někdy
je na hřišti účelnější využít vedení míče přímým směrem, v situaci kdy má před sebou
hráč volný prostor. Mohou ovšem nastat situace, které vyžadují při vedení míče rychlé
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změny směru a v tomto případě na pohyb navazuje další HČJ, obcházení soupeře. Vždy
je důležité vycházet z herní situace na hřišti. Při vedení míče se využívá základního
pravidla a to vedení míče vždy vzdálenější nohou od soupeře (pro jeho úspěšné
pokrytí). U této činnosti se dbá na správný náklon těla, ramena mírně vysunutá vpřed
a práci pažemi na hranici povolených pravidel (Votík 2005).
Dle technického způsobu provedení rozlišujeme vedení míče vnitřní a vnější
stranou nohy, vnějším nártem, vnitřním nártem, přímým nártem či chodidlem.
Variabilnost vedení míče oběma nohama, umožňuje hráči efektivnější manipulaci
a orientaci při řešení herních situací. Dle Buzka (2007), je vedení míče vnitřní stranou
nohy velice efektivní při pohybu s míčem v zahuštěném prostoru, ale zato není určen
pro rychlé vedení přímočarého pohybu. U tohoto způsobu se nejčastěji využívá vedení
míče přímým nártem, kde dochází k citlivému předkopnutí míče do volného prostoru
a nabrání vyšší rychlosti. Vedení míče vnitřním a vnějším nártem též umožňuje rychlé
vedení míče, s možností nečekaných změn směrů pohybu.


Obcházení soupeře

Jedná se o jednu z nejdůležitějších činností hráče v moderním fotbale.
Efektivním prosazováním hráče jeden na jednoho a nebo na více protihráčů, je způsob,
jakým lze získat výhodu nad soupeřem v podobě proniknutí do výhodnějšího postavení
pro následnou HČJ (střelba, přihrávka, vedení míče). O volbě způsobu překonání
bránícího hráče rozhoduje herní situace, postavení a pohyb obránce a zásobník způsobů
obcházení, které hráč ovládá. Votík (2011) uvádí způsoby obcházení soupeře
a rozděluje je na obcházení soupeře v bočném, nebo čelném postavení a postavením
zády k soupeři.
Při obcházení soupeře v bočném postavení se může hráč od obránce odpoutat
změnou rychlostí pohybu míčem, která se projevuje zrychlováním či zpomalováním
pohybu, tento způsob obcházení platí na hráče, kteří mají problém s akcelerací. Dalším
způsobem je změna směru, kdy hráč volí vhodný okamžik změny směru do volného
prostoru, zároveň se u tohoto způsobu využívá i změna rychlosti. V případě,
že se obránce dostává před útočícího hráče, tak je možné včas využit zašlápnutí anebo
zaseknutí míče. Pokud obránce zareaguje pozdě, tak má hráč volný prostor pro realizaci
dalších činností. Společně se všemi výše zmíněnými způsoby obcházení soupeře,
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je platné pravidlo klamavých pohybů, hry tělem a krytí míče při jejich realizaci (Votík,
2011).
V případě obcházení hráče v čelném postavení, lze uplatnit krátké a dlouhé
kličky, které jsou doprovázeny klamavými pohyby. Pokud je za obráncem volný
prostor, tak se využívá obhození či prohození míče mezi nohama. Dalším typem
obcházení hráče je pomocí stahovačky, kdy hráč naznačí přihrávku a stažením
podrážkou vzad a následným obratem mění směr.
V případě obcházení v postavení zády k soupeři, se často využívá obrat
s odcloněním, tento způsob se nejčastěji využívá v případě útočícího hráče, který
má těsně za zády obránce. Hráč musí za pomocí klamavých pohybů s doprovodnou
prací pažemi (v rámci pravidel), rychlým a obratným způsobem proniknout za obránce.


Střelba

Záměrný pokus o usměrnění míče do branky soupeře, nejlépe v takovém
provedení, které nezneškodní brankář ani hráč soupeře a pokus skončí vstřelením gólu.
Tato činnost je rozhodující pro úspěšné zakončení útočného snažení. Vyžaduje
automatizaci a stabilizace, nicméně je zapotřebí i její elasticita z důvodu proměnlivosti
herních podmínek. Střelba a její provedení, tak jako u ostatních HČJ závisí na všech
determinantech IHV.
Technický způsob provedení střelby lze dle Votíka (2011) rozdělit na střelbu
nohou (vnitřní stranou nohy, vnitřním nártem, přímým nártem, vnějším nártem, patou,
špičkou „bodlem“), hlavou (středem čela, stranou čela, temenem), nebo v pádu. Podle
předcházejících činností lze rozčlenit i na zakončení ze standartní situace, po prvním
doteku, po zpracování a vedení míče, po obejití soupeře, po zisku míče nebo po řetězci
různých činností.
2.6.2 Obranné herní činnosti jednotlivce
Cílem obranných herních činností jednotlivce, je zisk míče od soupeře a tím
pádem i zabránit možnému rozvinutí útoku a ohrožení branky. Obranná činnost
je povinností každého hráče, včetně útočníka. Votík (2011) ve své publikaci rozděluje
tyto činnosti na obsazování hráče s míčem a bez míče, obsazování prostoru a odebírání
míče.
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Obsazování hráče s míčem

Jedná se o velmi těsné dostoupení útočícího hráče s míčem s cílem donutit
soupeře ke zpomalení a vytlačení do prostorů, jež mu zabrání možnosti dalšímu
pokračování v útočné fázi a situaci připraví na odebrání míče. Míra těsnosti dostoupení
závisí na podmínkách herní situace. Bránící hráč by se měl držet ve spojnici mezi osou
protihráče a vlastní brankou. V průběhu utkání hráč musí být připraven čelit obranným
situacím, buď v čelném obranném postavení anebo v bočním obranném postavení.
V tomto postavení se učí odebírat míč způsoby, které jsou uvedené níže v bodu
odebírání míče na straně 21 (Fajfer, 2013)


Obsazování hráče bez míče

V případě, že mužstvo ztratí míč, je na ně veden útok, tak povinností každého
hráče je obsadit hráče v souladu s týmovou taktikou. Cílem této obranné činnosti
je znemožnit obsazovanému hráči se zapojit do kombinace. Způsob obsazování je také
závislé na kvalitě obsazovaného hráče, herní situaci a na povrchu hřiště. Například je-li
útočník rychlejší než obránce, tak je útočník obsazen volněji. Pokud je útočník
technicky vybaven, tak jen naopak obsazován těsněji. Volnější způsob obsazování
se volí i v případě nekvalitního terénu, kdy je dobré mít prostor pro delší reakci (Votík
2011).


Obsazování prostoru

U obsazování prostoru hráč musí být vybaven schopností předvídat herní situaci
a intuitivně volit řešení, které mu napomůže zbrzdit, či zneškodnit herní kombinaci
soupeře. Hráč v zápase často vyhodnocuje, ve kterém případě bránit soupeře a kdy
naopak prostor. Tuto situaci si můžeme představit ve chvíli, kdy na jednoho obránce
útočí dva hráči. Obránce musí pracovat s prostorem, aby zamezil přihrávce, ale zároveň
si hráče s míčem navádět tak, aby mu neumožnil ohrozit bránu. Ke zdokonalování této
činnosti dochází za pomocí herní praxe.


Odebírání míče

Jedná se o závěrečnou obrannou činnost jednotlivce. Ve chvíli, kdy je úspěšně
a efektivně řešena předešlá činnost (obsazení hráče s míčem a bez míče, obsazení
prostoru), tak je příležitost k tomu využít optimální způsob odebrání míče. Cílem je zisk
míče pod svou kontrolu. Znalosti hry soupeře a jeho individuální kvality je pro úspěšné
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odebrání míče výhodou. Bránící hráč pak daleko lépe čte pohyb soupeře. V současném
fotbale se častěji využívá konstruktivní typ odebrání míče, tedy ten, při kterém se jejich
obranné působení rázem překlene do útočné fáze.
Dle Votíka (2011) lze rozeznávat tři situace, při nichž lze odebrat soupeři míč.
Všechny způsoby jsou závislé na stavu, ve kterém se nachází soupeřící hráč a míč.
Je situace, kdy k zisku míče dojde, ještě než se ho zmocní soupeř (zachycení a odebrání
přihrávky). Další situace je hned po zpracování, ve kterém bránící hráč předvídá první
dotek soupeře. V neposlední řadě jde o situaci, kdy má soupeř míč pod kontrolou.
V této variantě obránce může využívat klamavé pohyby a snaží se útočícího hráče
donutit k chybě. V okamžiku kdy se vyskytne příležitost k odebrání míče, tak za pomocí
zvolené techniky (vypíchnutí, skluz) a současné práce s tělem v osobním souboji míč
získá.

2.7 Týmový herní výkon
THV je podmíněn na sebe působícími IHV. Podle Votíka (2005) se jedná
o „sociálně-psychologický rozměr, kdy finální výkon je závislý na dynamice vztahů,
sociální soudružnosti, úrovni komunikace a motivaci hráčů. Rozměrem, který je dalším
určujícím činitelem, je míra spolupráce a kvalita součinnosti hráčů při realizaci herních
činností.“. Jedná se o proces, kde je zapotřebí sladit činnosti spoluhráčů k tomu,
aby se dosáhlo vítězství v utkání. V průběhu utkání tým musí nejen předvídat a zabránit
soupeři k docílení vítězství, ale také prosazovat svůj cíl a být schopen se podílet na jeho
dosažení. V tréninkovém procesu zaměřeného na rozvoj THV se optimalizují role všech
hráčů a organizují se nejen jejich činnosti, ale také vztahy. (Votík, 2007).
Dle Buzka, (2007) je THV interpretován pomocí činnostních a sociálně
psychologických determinantů (Obr. 5.).

Sociálně
psychologické

Týmová dynamika,
sociální koheze
(soudružnost),
komunikace a motivace

Činnostní

Činnostní koheze
(soudružnost), činnostní
participace (podíl)

Týmový herní
výkon (THV)

Obrázek 5 Schéma týmového herního výkonu (Bedřich, 2006), převzato a upraveno
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Činnostní determinanty jsou pochopeny jako faktory, které pomáhají pochopit
smysl týmové hry. Pro pochopení je důležité vnímat činnostní kohezi a participaci.
Pod pojmem koheze je možné si představit soudružnost, soulad vztahů anebo
organizaci týmu. Jejím záměrem je dospět k funkčně sladěnému pohybu všech hráčů
na hřišti a záměrně vytvořit optimální podmínky pro úspěšnou realizaci v obranných
i útočných fázích hry. V rámci činnostní koheze můžeme na THV pohlížet, jako
na pohyblivý celek hráčů, který plynule plní útočnou, obrannou i přechodovou fázi hry,
včetně standartních situací. Vnější projev koheze je uskutečňován za pomocí taktického
plánu, jež dává hernímu tvaru proměnlivou pozičnost a záměrnou dynamiku (Buzek,
2007).
Participací se rozumí, jako míře účasti jednotlivých hráčů na týmovém výkonu
a požaduje po hráčích zvládnutí HČJ a tedy i osvojení fotbalových dovedností. Zároveň
je ovlivněna individuálními vlastnostmi hráče a tím jak jsou vnímány spoluhráči. Buzek
(2007) mluví o sociálně-psychickém pozadí, tedy o vztazích mezi jednotlivými hráči,
jak se znají a respektují, jak přijímají své ale i jejich postavení v týmu. Kvalita tohoto
vzájemného poznání se projevuje v činnostní participaci.
Sociálně – psychologické determinanty vysvětlují týmovou dynamiku, která
je přímo závislá na působení klubu a jeho cílů na tým a jednotlivé hráče v něm, ale také
působení hráčů na klub, jejich individuálních potřeb a cílů. Tyto síly na sebe vzájemně
působí a ovlivňují spojitost družstva a jejich cílem je dosažení úspěšného HV.
Dle Buzka (2007) týmovou dynamiku nejvíce ovlivňuje osobnost trenéra a jeho řídící
činnost, osobnost hráčů a mezilidské vztahy v týmu.
Při posuzování kvality THV, je zapotřebí pozitivně působit na determinanty
ovlivňující THV a IHV. U IHV je pro orientaci ve výkonu využit přehled jednotlivých
HČJ. U THV, ve kterém se jedná o součinnost spoluhráčů, je pro orientaci ve výkonu
využíváno rozdělení na herní kombinace a herní systémy a standartní situace, ve kterých
se HČJ uplatňují.
2.7.1 Herní kombinace
Votík (2011) a Buzek (2007) uvádí, že se jedná o činnost dvou a více hráčů
v rámci řešení společného herního úkolu, jež je podřízena jejich vzájemnou a vědomou
časově i prostorově sladěnou spoluprací. Řešení takového úkolu může být provedeno
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za pomoci jedné kombinace, ale ve většině případů řešení obsahuje více na sebe
navazujících herních kombinací.


Útočné herní kombinace

Útočné herní kombinace se rozdělují dle činnosti hráčů, kteří se na ní podílejí
a to na kombinace založené na přihrávce, činnosti „přihraj a běž“ anebo výměně místa.
Kombinace založená na přihrávce obsahuje v rámci techniky osvojené HČJ přihrávky
a zpracování. Taktická stránka spočívá ve volbě způsobu, načasování a razanci
přihrávky a i způsobu jejího zpracování. Cílem je například přečíslení soupeře
v křídelním prostoru, nebo příprava střelecké situace, či přenesení těžiště hry za pomocí
dlouhé přihrávky.
Kombinace založená na aplikaci činnosti „přihraj a běž“ známá jako narážečka,
v sobě zahrnuje dvě po sobě jdoucí přihrávky mezi hráči. V některých případech
se jedná o přihrávku z jedné na stejného nebo třetího hráče (přihrávka na třetího), není
vyloučeno, že tuto kombinaci může hráč proložit jinou HČJ, jako je např. vedení míče
nebo obcházení hráče, posléze doplněné přihrávkou. Taktická stránka je podmíněna
charakterem herní situace a jejím cílem je uvolnění z osobní obrany soupeře a vytvořit
si prostor pro další herní činnost (střelbu, zakončení).
Kombinace založená na výměně místa je postavena na součinnosti dvou a více
hráčů a jejich vzájemné výměně prostoru na hřišti. Z hlediska provedení může
být výměna realizována, buď přebíháním anebo křižování a to ve spolupráci hráčů
bez míče, kde cílem hráčů je získat vhodné postavení, nebo součinnosti hráčů, z nichž
má jeden míč. Z hlediska prostoru je nutné rozlišovat tuto kombinaci buď do šířky, nebo
do hloubky hřiště (Votík 2011, Buzek 2007).


Obranné herní kombinace

Podle obsahu činnosti rozlišujeme čtyři základní obranné činnosti založené
na vzájemném zajišťování, přebírání hráčů, zesíleném obsazování hráčů a činnosti
při vystavení soupeře mimo hru.
Kombinace založená na vzájemné zajišťování, je závislá na spolupráci mezi
obráncem obsazující hráče a nejbližším spoluhráčem, který ho zajištuje. Způsob
zajištění dle herní situace může být buď jednostranný (krajní hráč zajištěn obráncem),
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oboustranný (zajišťování hráče na středu z obou stran), volným obráncem za řadou nebo
v přečíslení obrany.
Přebírání hráčů je obranná kombinace, při které si dva spoluhráči, záměrně
přebírají útočícího hráče, který přebíhá z prostoru jednoho do prostoru druhého. Pro tuto
kombinaci je nutné periferní vidění a dobrá komunikace mezi hráči. Je určitým
prostředkem proti útočné kombinaci založené na výměně místa. Přebírání soupeře
je nutností pro udržení základního rozestavení.
Při kombinaci založené na zesíleném obsazování hráčů, dochází ke zdvojování
či ztrojování útočícího hráče, s cílem dostat soupeře pod tlak a získat míč. Tato
kombinace vyžaduje součinnost řady. Využívá se při standartních situacích, ale často
také ve hře, v případě soupeřovi kombinace pomocí dlouhých přihrávek (Votík, 2011).
2.7.2 Herní systémy
„Systémem rozumíme způsob organizace hry družstva uplatňování v rámci
a v podmínkách určitého rozestavení hráčů. Každý systém je charakterizován
vzájemnou dělbou činností a organizací součinností mezi jednotlivými hráči i řadami,
která vyplývá z hráčských rolí v určitém systému. Děje se tak v podmínkách, které jsou
dány rozestavením hráčů a limitovány individuálními i týmovými herními dispozičními
faktory a situačními faktory, působícími v průběhu utkání.“ (Votík, 2011).
Jako kritérium pro dělení těchto systémů zmiňuje Buzek (2007) organizaci
činnosti hráčů, které mají odlišné cíle v útočné a obranné fázi hry. Proto jsou dle těchto
kritérií také rozděleny.


Útočné herní systémy

Zahájení útočné fáze hry je ve chvíli, kdy mužstvo získá míč od soupeře.
Při jejím průběhu se spoléhá na vhodnou spolupráci hráčů, která se projevuje v herních
kombinacích, jejichž základem jsou učením získané HČJ a to jak po technické,
tak i po taktické stránce. V průběhu hry dochází ke změnám tempa a rytmu hry
v přechodu k brance soupeře. Uplatnění jednotlivých útočných systémů, je možné
reagovat na aktuální děj hry. Podle způsobu zakládání útoku rozlišujeme herní systémy
na postupné, rychlé protiútoky a kombinované (Buzek, 2007).
V systému postupného útoku se vychází ze zajištěné a dobře zorganizované
obrany. Do kombinace se zapojuje větší počet hráčů a rytmus hry se střídá společně
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se změnami těžiště hry a záměrnou součinností hráčů s výměnami hráčských funkcí.
U systému rychlého protiútoku je cílem co nejrychleji proniknout k brance soupeře.
Většinou do nezorganizované obrany. Základem tohoto systému je rychlost, přesnost
a přímočarost s využitím momentu překvapení. Systém kombinovaného útoku spojuje
předchozí dva systémy, které se vzájemně prolínají dle herních situací na hřišti
(Buzek,2007).


Obranné herní systémy

Obranná fáze je zahájena ve chvíli, kdy mužstvo ztratí nad míčem kontrolu.
Podmínkou úspěšného uplatnění obranných systémů je spolupráce všech hráčů na hřišti,
uplatňování obranných herních kombinací a aplikování perfektně osvojených obranných
HČJ, včetně individuálních dispozic každého hráče. Obranné herní systémy
rozdělujeme na zónovou obranu, osobní a kombinovanou.
Systém zónové obrany je založen na zodpovědnosti každého hráče, za určitý
prostor ale případně i za celou herní situaci, která v něm probíhá. Podle stupně aktivity,
výchozího postavení můžeme zónovou obranu rozdělit na vysunutou a zataženou. Mezi
další typ obranného systému patří osobní obrana, kdy každý hráč družstva, bez výjimky,
osobně obsazuje určeného hráče soupeře. Nejčastějším systém využívaným ve fotbale
je kombinace obou výše zmíněných systémů. Variabilita pojetí osobního obsazování
v tomto případě může být v podobě určení, jaký hráč bude bráněn celý zápas osobně
a jestli po celém hřišti, anebo až na vlastní polovině. Tento systém je velice proměnlivý,
proto důležitým požadavkem u všech hráčů je plasticita a elasticita při plnění obranných
povinností (Buzek, 2007).

2.8 Specifika tréninkového procesu mladšího dorostu
Dovalil (2009) toto období považuje jako poslední vývojové stádium mezi
dětstvím a dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáním pubertálních nesrovnalostí,
mezi které patří růstový vývoj. U hráčů je pozorovatelný postupný vývoj všech orgánů;
srdce, plic, svalů, kostí atd., autor tento proces popisuje jako dobudování stavby těla.
Intelektuální činnosti jsou dále vyvíjeny, hráči zde dosahují plné schopnosti logického
usuzování a dokážou rozumět i složitým pojmům. V tomto věku lze pozorovat
společenský vývoj, zájmy a potřeby se ustalují. Touha po nezávislosti, usilování
o vlastní názor či nekompromisní smysl pro spravedlnost jsou pro tento věk typické
příklady procesu utváření osobnosti.
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Sportovní příprava v mladším dorostu navazuje na přípravu žákovských
kategorií. Dle Fajfera (2013) se jedná o etapu specializovanou. Účelně je v tomto věku
zaměřená pozornost na zdokonalování dosud naučených herních dovedností.
Ve své publikace stejný autor uvádí, že se jedná o druhou fázi „zlatého“ věku fotbalu,
ve kterém se cíleně působí na koordinační složku hráčů, zároveň se ve složitých
proměnlivých podmínkách utkání zdokonaluje a stabilizuje technika. Začíná se ve větší
míře věnovat taktické přípravě, ve které se upevňují individuální a skupinové taktiky.
V rámci kondiční přípravy se věnuje pozornost stimulaci silových a vytrvalostních
schopností.
Obsah sportovní přípravy v tomto věku pro přehlednost Fajfer (2013) rozděluje
na složky: technickou, kondiční a individuálně, skupinově a týmově taktickou.


Technika

Základy techniky získané v žákovských kategoriích se plně upevňují
opakováním v herních podmínkách. Zpětné vazby k technickému provedení by již měli
vycházet ze stran trenéra i hráče (sebereflexe). K nácviku základních herních dovedností
jsou přiřazovány koordinačně složitější pohybové struktury (např. při vedení míče
žonglovat s tenisáky). Zvláštní pozornost je důležité věnovat zdokonalování HČJ,
konkrétně vedení míče s důrazem na jeho krytí a obcházení soupeře s účelným
využitím fint v čelném, bočním a zádovém postavení. Při zakončení by hráči měli
využívat variabilitu způsobů provedení, kterou lze individuálně nacvičovat (střelba
z otočky, „halfvolejem“, „nůžky“, střelba hlavou v pádu), (Fajfer, 2013).


Individuální taktika

Dle Fajfera (2013) se jedná o nacvičování a zdokonalování obranných
a útočných činností jednotlivce. Věnuje se zde více času analýze úspěšných
a neúspěšných akcí. Hráči si ukládají a vytváří zásobník řešení herních situací a zároveň
již pomalu začínají uplatňovat již nabrané zkušenosti. V obsahu se můžeme setkat
s různými formami her 1:1, na jednu branku s brankářem, na dvě branky s brankáři,
s nahrávačem, s hlavičkovým soubojem po centru z křídelního prostoru. Obranné
činnosti jsou zaměřené na konstruktivní odebírání míče. Individuální taktické jednání
se nacvičuje a zdokonaluje v proměnlivých a rozmanitých herních situacích.
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Skupinová taktika

Současně s individuální taktikou se nacvičují a zdokonalují obranné herní
činnosti skupin. Příkladem obsahu mohou být průpravné hry na vymezeném území
s cílem udržet míč, průpravné hry 4:4, 5:5 na malém území s cílem vytvářet
si co nejvíce střeleckých příležitostí. Herní cvičení s početní převahou obránců,
či útočníků (přečíslení, podčíslení). Herní cvičení pro střídání tempa hry a změny těžiště
hry. Zakládání rychlého protiútoku. Herní cvičení s úkoly pro obranou fázi. Učení
se herním kombinacím. Mezi skupinové taktiky spadá také řešení útočných a obranných
standartních situací (Fajfer, 2013).


Týmová taktika

U dorosteneckých kategorií se řeší základní principy v postavení hráčů, jejich
vzájemná součinnost v jednotlivých formacích a taktika v zónách. V obrané zóně
je vnímána organizace krytí prostoru, účelná komunikace a spolupráce hráčů či pohyb
bloku. Tým se učí využívat obranný presink, postupně a účelně se přibližovat k soupeři
s míčem v různých situacích s cílem konstruktivně získat míč. Zároveň se hráči učí
připravovat situaci pro založení rychlého protiútoku (v případě vysunutých hráčů
soupeře) a kolektivně řešit standartní situace. Středová zóna získává jistotu a klid
v přípravě útočné fáze, zároveň se v případě obranné fáze hry učí rychle a účelně
presovat a organizovat prostor, tak aby maximalizovali možnost zisku míče
pod kontrolu. Útočné zóny se v obranné fázi učí vyvíjet tlak na hráče soupeře,
tak aby jim ztížili založení útoku. V útočné fázi se mimo jiné hráči učí vyhodnocovat
situace tak, aby se tým dostal do zakončení. Dále se například učí pracovat s těžištěm
a tempem hry (Fajfer, 2013)


Kondice

Jak již bylo zmíněno, v tomto věku se cíleně působí na vytrvalostní schopnosti.
V průběhu herních cvičení a průpravných her je důležitá správná manipulace
se zatížením. Stimulace anaerobní alaktátové kapacity průpravnými a herními cvičeními
do 15 sekund s dostatečným intervalem odpočinku. Využívání kombinace běhů a her,
či běhů v terénu, krosů nebo fartleků. Na silové schopnosti je důležité působit
optimálním zatížením, pro stimulaci maximální síly k využití akční rychlosti. Cíleně
se zaměřit na rozvoj rychlé síly, která podporuje dynamiku. Co se týká rychlostních
schopností, volí se prostředky a metody s ohledem na potřeby hry (startovní rychlost).
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Při rychlostech je využíváno častých změn směru s reakcí na herní situace.
V průpravných hrách se podporuje rychlé přepínání z obranné do útočné fáze a naopak.
Rozvoj flexibility a pohyblivosti je hráčům fixována v tréninkách, před utkáním a po
utkání. Hráči by měli pracovat na individuálních protahovacích programech
a kompenzacích stanovených dle somatotypu (Fajfer, 2013).

2.9 Hodnocení herního výkonu ve fotbale
Metodologické přístupy k hodnocení herního výkonu
HV lze hodnotit z hlediska různých aspektů a oblastí. Metody hodnocení HV
jsou rozděleny do čtyř základních typů. Jedním z nich jsou standardizované testy, mezi
které spadají různé baterie testů měřící například fotbalové dovednosti. Dalším jsou
diagnostické metody užité ve standardizovaných podmínkách, kam patří různé
posuzovací škály a kinematické analýzy. Dále se používají různé statistiky, například
počet vstřelených gólů, úspěšných přihrávek atd., ale při jejich zakomponování
do hodnocení, je vždy nutné brát v potaz faktory jako je třeba hráčská funkce, úloha
v týmu, které se souhrnně označují jako statistické proměnné odvozené z utkání. Často
využívaným typem jsou diagnostické metody aplikované na projevy hráče v přirozeném
prostředí, tedy ve hře. V podstatě jde o hodnocení hráčského projevu v náhodně
proměnlivých situačních podmínkách. Díky znalostem HV,THV a IHV, lze hodnotit
různé úrovně herního výkonu a kvalitu jednotlivých komponent ovlivňující HV
(Süss, 2009).
Včetně víše uvedených metod se v moderním fotbale využívá způsob hodnocení
HV pomocí softwarových programů. Získávání dat tímto způsobem je velice efektivní,
přesné a rychlé. Je mnoho programů, některé jsou grafické a animační pro taktickou
přípravu, další slouží k plánování a evidenci tréninkového procesu, či k vedení statistik
nebo ke zpracování videozáznamu. Mezi softwarové programy patří například Panini
Digital, Castrol Index, ProZone 3, Tracab, Instat (Hos, 2015).
Kotzbek, (2017) také upozorňuje na zvýšenou digitalizaci ve fotbale.
Za poslední dvě desetiletí přinesla velké množství dat, jež se využívají nejen
pro analýzu zápasů a průzkumy, ale také pro hodnocení individuálních a týmových
výkonů. Například pozorují množství statistických proměnných odvozených z utkání.
Veřejné statistiky jsou dle stejného autora pro hodnocení herního a individuálního
výkonu nedostatečné. Zdůvodňuje to tím, že sledují pouze uběhlou vzdálenost, počet
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vstřelených gólů, asistencí či úspěšných přihrávek a dalších činností spojených s míčem.
Přičemž v daném okamžiku může mít míč pouze jeden hráč na hřišti a zbytek
je v tu chvíli statisticky ignorováno. Veřejnosti nedostupná data obsahující informace
a protokoly o událostech ve hře a přesném pohybu a trajektorii všech hráčů a míče
v zápase, považuje Kotzbek (2017) jako relevantnější data k efektivnímu hodnocení
IHV, THV či HV. (Kotzbek, 2017).
Diagnostika herního výkonu
Psotta (2003), považuje diagnostiku herního výkonu za nedílnou součást práce
trenéra. Na jejím základě lze sledovat a získat informace o aktuálním herním výkonu
jedince, nebo jeho dlouhodobé výkonnosti a jsou často východiskem pro rozhodnutí,
zda hráč nastoupí do utkání, jestli bude zařazen do týmu, nebo pro hodnocení aktuálního
stavu výkonnosti hráče po zranění. Zároveň je diagnostika zpětnou vazbou pro hráče
a trenéry, díky které je možné vyhodnotit efektivitu tréninkového programu. Fajfer
(2005), mezi diagnostické techniky zařazuje pozorování, posuzování, testování,
experimenty, anamnézy či dotazníky.


Pozorování
Mezi základní pracovní empirickou metodu patří pozorování, ze kterého

pak můžeme vycházet při hodnocení HV. Pozorování je dle Süsse (2009) označeno,
jako smysly selektivní vnímání, složené z uvědomění, rozpoznání a určení
pozorovaných proměnných. Pozorování by mělo být účelné, plánované a záměrné.
Pozorovatel by měl vědět co a proč to sleduje. Není vyloučené, že i přes aprobovanost
pozorovatele může být měření neobjektivní a to z důvodu lidské chybovosti, anebo
vnějších rušivých faktorů. Protokol o pozorování výkonů může mít libovolné podoby
ať už písemné, grafické, fonetické či ve formě elektronického záznamu. V současné
době je často pozorování HV zprostředkováno za pomocí vizuálně komplexních
snímků, což umožňuje větší objektivitu při získávání dat (Süss, 2009).


Dotazníky
Tato kvantitativní výzkumná metoda, umožňuje získat velké množství informací

za krátký časový úsek. K získávání informací se využívají jednotlivé položky, na které
respondenti odpovídají. U hodnocení HV se nejčastěji využívají tzv. kontrolní položky,
jež slouží k prověření věrohodnosti zjišťovaných informací. Jednotlivé položky jsou
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rozděleny i podle formy požadované odpovědi. Jsou položky otevřené, které dávají
dotazovaným

volnost

ve

formě

odpovědi.

Dalším

typem

jsou

uzavřené,

jež respondentovi dávají na výběr mezi odpověďmi, Častým dotazník pro hodnocení
HV je pomocí škálových položek, u nichž si respondent vybírá určitý bod na škále
(Skalková, 1983).


Testování ve fotbale
Süss

(2009),

uvádí

jako

jednu

z hlavních

metod

v hodnocení

HV

standardizované testy. Dle Psotty, (2006) se jedná o nejběžnější a také nejdostupnější
způsob objektivního hodnocení výkonnosti. Základním principem testování ve fotbale
je jejich jasně vymezený plán, záměr a účel, s následným doplněním vhodného testu,
či souboru testů.
Buzek (2007) testování rozdělil dle výskytového kritéria na laboratorní a terénní.
Každý z těchto přístupů má své výhody a nevýhody. Výhodou u laboratorního testování
jsou standartní podmínky, širší škála možností získávání dat o biologické stavbě těla
a možnost určení fyzikálních výkonů s vyšší přesností. Mezi nevýhody tohoto testování
patří jejich cena, dostupnost a složitější přenos a využitelnost v tréninkovém procesu.
Naopak u terénního testování je výhoda přímé využitelnosti v tréninku, nižší ceny, lepší
dostupnosti a realizovatelnosti u širší skupiny hráčů. Nevýhodou terénního testování
je závislost na vnějších podmínkách (počasí, stav terénu), které někdy naměřené
výsledky zkresluje. Trendem moderního fotbalu je kombinace obou způsobů hodnocení
aktuální výkonnosti hráče (Turner, 2011).
Dalším kritériem může být například dle standardizace testu. Standardizovaný
test je považován jako vysoce spolehlivý. Tyto testy musí být vědecky a statisticky
zhodnoceny a odzkoušeny. Mnoha standardizovaných testů je doplněno o patřičnou
literaturu, obsahující normy, postupy a důležité informace o měření. Z toho důvodu
se těmto testům dává přednost před částečně standardizovanými nebo dokonce
neformálními testy. (Měkota a Blahuš, 1983)
Měkota a Blahuš (1983) zdůrazňují, že motorické testování má svá pravidla,
testovaná osoba musí být seznámena s motorickým testem, měřitel musí dodržet
standardizaci testu a pro všechny testované musí být dodrženy stejné podmínky, tedy
omezit

působení

vnějších

vlivů.

Motorické

na (Obr. 6 na straně 32):
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testy

tentýž

autor

rozdělil

MOTORICKÉ TESTY
TYPICKÉHO
POHYBOVÉHO
PROJEVU

MAXIMÁLNÍ
VÝKONNOSTI

SCHOPNOSTI

DOVEDNOSTI

JINÉ

LABORATORNÍ

TERÉNNÍ

PLNĚ
STANDARDIZOVANÉ

ČÁSTEČNĚ
STANDARDIZOVANÉ

INDIVIDUÁLNÍ

SKUPINOVÉ

Obrázek 6 Struktura dělení motorických testů (Měkota a Blahuš, 1983), převzato
upraveno
Mnoho odborníků, včetně Quadera (2017), poukazují na neobjektivitu
statistického získávání dat HV a upřednostňují hodnocení HV na základě testových
baterií. Výše zmíněný autor ve svém výzkumu navrhuje multikriteriální testování, které
lze vnímat jako příklad motorického testování ve fotbale. Hráči jsou měřeni,
jak laboratorně, tak i terénně. Laboratorní testy obsahují antropometrické vlastnosti
hráče, (věk, výška, váha). Terénní obsahují testy na měření motorických schopností
a herních dovedností. Mezi motorické testy patří například vertikální skok, 30 metrů
sprint, Yo-Yo intermitentní test, 10 metrů člunový běh a Hoff test. Do dovednostních
testů patří testy na krátké přihrávky, vedení míče, zakončení z místa a zakončení
po vedení míče.
Měkkota (2007) dovednostní testy ve fotbale rozdělil do šesti okruhů,
ty by měly obsahovat přihrávky míče o stěnu, kop míče na cíl, lokomoci s míčem, kop
míče na vzdálenost, žonglování s míčem a řetězec pohybových činností s míčem.
Za pomocí multikriteriálního testování provádí poměrně masivní národní testování
i Deutscher fussball-bund (DFB), kteří využívají baterii technických a motorických
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testů k identifikaci talentů. Skládají se z rychlostních testů, hbitosti a driblingu (vedení
míče), kontroly míče a převzetí, zakončení a žonglování s míčem (Obr.7. na straně 33).

Obrázek 7 Přehled testů v rámci programu podpory talentu DFB (https://www.dfb.de)
Měkota (2007) tvrdí, že ke zvládnutí pohybové dovednosti v herním prostředí,
je zapotřebí kombinace senzomotorických, kognitivních a motorických procesů. Řešení
pohybových úkolů ve fotbale vyžaduje vnímání více podnětů a informací z okolí.
Po zpracování informace, hráč teprve reaguje příslušným pohybem. Proto by mnoho
vědců tuto baterii, jako vhodnou pro identifikaci talentu nepovažovali. V moderní době
se hledá způsob testování, který v sobě zahrnuje proměnlivé herní podmínky. V rámci
charakteristiky dovedností, se tentýž autor zmiňuje o tzv. otevřených dovednostech.
Pod těmito dovednostmi si můžeme představit variabilní činnosti v nepředvídatelném
prostředí, kde se koordinace činností v závislosti na prostředí stále mění. Je nutná
anticipace vnějších podmínek. V kapitole Současný stav bádání (strana 34) jsou
uvedeny příklady analýzy herní výkonnosti, za pomocí motorických dovedností
spojených s kognitivní složkou.
V neposlední řadě je důležité zmínit, že v praxi často dochází k situaci,
kdy trenéři nebo skauti dávají přednost hráčům s aktuálně rozvinutějšími fyzickými
předpoklady. Hráči biologicky méně vyspělí samozřejmě vykazují slabší výkony
ve fyzických prediktorech, proto jsou v mnoha případech přehlíženi. Vyjma toho
dostávají méně prostoru v zápasech, tím pádem i menší odpovědnost a podporu
(Malina, 2015). V souvislosti s výběrem talentů a testováním hráčů, by se vždy také měl
brát v potaz biologický věk hráče.
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2.10 Současný stav bádání
Znalost specifických faktorů působících na sportovní výkon ve fotbale, je jedním
z předpokladů úspěšného výběru mladých potenciálních hráčů. Perič a Březina (2019)
hráče podávajícího své výkony na té nejvyšší možné úrovni, označují jako
talentovaného.

Zároveň talent definují jako „příznivé seskupení vloh pro činnost,

kterou chceme vykonávat. Ve sportu mluvíme o talentu tehdy, tvoří-li morfologické,
fyziologické i psychologické dispozice optimální předpoklady pro provádění daného
sportovního výkonu“.
Williams a kol. (2020), ve své studii komparují vědecké poznatky, zabývající
se výběrem talentů a popisují vývoj identifikace fotbalového talentu za posledních 20
let. Cílem jejich studie bylo získat souhrn empiricky podložených prediktorů vysokého
výkonu ve fotbale. Výzkum byl zaměřen na fotbalové hráče v úseku od období
dospívání k období dosažení absolutní maximální výkonnosti. Bylo zjištěno,
že z fyzických předpokladů lze predikovat rychlost, rychlostní vytrvalost, agility
a koordinaci. Z okruhu dovedností techniku, herní inteligenci, taktické dovednosti.
Z oblasti psychiky lze pozorovat motivaci, úsilí se zlepšovat a stabilitu v osobnostních
rysech, neboli vyrovnanost. Zbylé faktory ovlivňující herní výkon autor zařazuje mezi
vědecky nepodložené prediktory vysokého výkonu. (Obr. 8.).

Obrázek 8 Potenciální prediktory vysokého výkonu v profesionálním fotbale (Williams,
2020)
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Ve studii Höner et al. (2017) bylo otestováno celkem 14 178 německých
fotbalistů ročníku U12. Všichni hráči se účastnili motorického testování DFB,
(viz. strana 32, obr. 7.), které bylo zařazeno celonárodně do německého programu TID.
Výsledky motorických testů hráčů U12 s odstupem času sloužily jako prediktory vysoké
herní výkonnosti. Zhruba po 10 letech byla zjišťována aktuální úroveň testovaných
hráčů. Detailně byly zkoumány seznamy prvních pěti německých lig. Konkrétně jména
a data narození hráčů. Na základě toho byli identifikováni hráči, kteří se účastnili
motorického testování U12 před několika lety a kteří aktuálně hráli minimálně jeden
zápas v jedné z pěti nejvyšších lig v Německu. Na základě toho, v jaké soutěži hráli,
pak byli klasifikováni na profesionální (APL1), poloprofesionální (APL2) nebo
neprofesionální úroveň (APL3). Hráči APL1 hráli v jedné z prvních tří německých lig.
Hráči ze čtvrté a páté divize byli klasifikováni na poloprofesionální úroveň APL2.
Hráči, kteří nedosáhli úrovně žádné z těchto lig, byli klasifikováni jako
neprofesionálové (APL3). Profesionální úrovně dosáhlo méně než 1% všech
testovaných hráčů (n = 89; 0,6% hráčů ve zkoumaném vzorku), zatímco n = 913 hráčů
(6,5%) dosáhlo poloprofesionální úrovně a n= 13,167 hráčů (92,9%) hrálo
na neprofesionální úrovni. Z výsledků je také patrné, že hráči z APL1 si vedli
v motorických testech lépe než hráči z ostatních skupin. Navíc hráči ze skupiny APL1
patřili v kategorii U12 mezi fyzicky vyspělé hráče. Významné rozdíly mezi APL1
a APL2 byly pozorovány v testech na přesnost zakončení a sprintu na 20 metrů
(Höner et al. 2017).
Zuber (2011) prováděl ve spolupráci se Švýcarským fotbalovým svazem studii
na šesti regionálních týmech kategorie U13. Celkově se testování účastnilo 172 jedinců.
Longitudinální studie trvala tři roky, ve kterých byli hráči testováni tři krát, vždy
s ročním odstupem. Analýza dat zohlednila pouze ty hráče, kteří byli přítomni alespoň
ve dvou ze tří testů. V testech byly proměnné zjišťovány za pomocí dotazníků,
motorických testů a antropometrického měření. Psychologická složka byla měřena
za pomocí německé verze dotazníku Achievment Motives Scale – Spor, která měřila
rozdíl mezi dvěma složkami a to nadějí na úspěch a strachu z neúspěchu. Motorické
testy obsahovali sprint na 40m, Yo-yo IR test a měření síly při výskoku. Technické
dovednosti se skládali z testů na dribling s míčem, přihrávky o stěnu a žonglování.
Každý test byl prováděn 2x. Za pomocí analýzy byla v 15 letech každému hráči
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přidělena karta dle jeho úrovně. Do složky národní talent se dostalo n= 12 z celkového
počtu testovaných. Do složky regionální talent n= 32 a do složky bez talentu n= 68.

Obrázek 9 Analýza a rozdělení do klastrů (Zuber,2011)
Obrázek 9 hráče v průběhu 3 let zařazoval do čtyř klastrů. Můžeme spatřit,
že věk 12 – 13 let vykazuje poměrně stabilní hodnoty. Mezi věkem 13 – 14 let, dochází
k velkým výkyvům a můžeme zjistit, že vlivem pozdního dospívání se hráči dostávají
z posledního do prvního klastru. Proto toto období bylo označeno jako období změn.
Dle analýzy se nejslibnější hráči jeví jako ti, kteří se obávají ze selhání, jsou fyzicky
silní a to i přes to že mají určité technické nedostatky a motivační slabiny (Zuber, 2011).
Huijgen (2012) prováděla výzkum na 113 talentovaných dospívajících
fotbalistech, kteří se v rámci Nizozemského rozvoje talentů nacházeli na pomezí
profesionálního fotbalu. Hráči absolvovali testy měřící více faktorů sportovního
výkonu. Mezi fyzické testy patřil člunkový běh (ČB) a člunkový běh s míčem (ČBM),
slalom bez míče (SBM) a slalom s míčem (SSM). Taktické testy se prováděli za pomocí
dotazníku TACSIS. Psychologické testy pomocí dotazníku Task end Ego Orientation
in Sport Questionnaire (TEOSQ). Po testování došlo k selekci hráčů. Bylo prokázáno,
že rozdíly mezi hráči, kteří postoupili v programu dále, byly po fyzické stránce v testu
ČB a ČBM a po taktické stránce v poziční hře a rozhodování. V psychologickém
dotazníku se většině talentovaných hráčů podařilo získat vysoké skóre v sekci logika.
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Studie Rommers a kol. (2019) zkoumala rozdíly mezi obecnou a specifickou
fotbalovou koordinací a mezi rychlostí a hbitostí v závislosti na věku a vyspělosti
u elitních fotbalových hráčů kategorie U10 – U15, (n= 619). Vyspělost hráčů
u jednotlivých kategorií byla vypočítaná za pomocí Mirwaldovy rovnice a 70,2% hráčů
bylo kategorizováno do skupiny „včas“, 14,9% hráčů do skupiny „dříve“ a 14,9% hráčů
do kategorie „později“. Obecná koordinace se měřila pomocí motorického testu
(Körperkoordinationstest; KTK), který se skládá z testu měřící počet bočních přeskoků
přes dřevěnou lištu za 15 sekund, počet bočních posunů na dřevěné desce za 20 sekund,
počet kroků při přechodu tří trámů o různé šířky (balancování). Specifická fotbalová
koordinace pomocí testu UGent. Rychlost a obratnost se měřila pomocí sprintu
na 5 a 30 metrů a T-testu (levá i pravá). Hlavním zjištěním studie je považováno,
že výsledky v testech na rychlost a hbitosti vykázala významnou závislost na věku
a vyspělosti. U obecné koordinace je vykázána také závislost na věku i vyspělosti.
Nicméně u specifické fotbalové koordinace je prokázaná závislost pouze na věku,
nikoliv na vyspělosti, kde se výsledky lišily mezi U11-U12 a U13-U14, starší hráči
dosahovali výrazně lepších výsledků než mladší. Účinek vyspělosti je na rychlost
a hbitost závislý nejvíce v kategoriích U14 a U15. Skupina hráčů zařazena mezi „dříve“,
tedy hráči vyspělejší překonali své vrstevníky z ostatních skupin ve sprintu
na 5 a 30 metrů. Naopak hráči méně vyspělí byli lepší v bočních přeskocích
a balancování na trámu.
Bush (2015) tvrdí, že testy a statistiky založené na měření techniko- taktických
činnostech, mohou být lepšími prediktory vysokého výkonu ve fotbale, než je měření
kondičních faktorů ovlivňujících sportovní výkon. Vývoj a profilace jednotlivých
herních činností jednotlivce, může být vodítkem k úspěšné identifikace vhodného hráče.
Kempton (2015), ovšem věnuje pozornost hlavně variabilitě technického výkonu
fotbalisty a naopak upozorňuje na omezenost v testování technických faktorů. Současné
výzkumy naznačují, že variabilita hráčského pohybu je typická pro fotbalové prostředí
plné tzv. otevřených dovedností, ve kterých je zapotřebí nejen automatizace dané
dovednosti, ale současně s ní i variabilita neurofyziologických struktur. Stejný autor
uvádí, že se pravděpodobněji lépe přizpůsobí stále měnícím podmínkám, ve velmi
dynamickém zápasovém prostředí.
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Seifert (2012) by se při měření funkční variability zaměřil na chování hráče.
Hodnotil by, zda je flexibilní a adaptivní, či stereotypní a předvídatelné a to u skupin
hráčů, kteří jsou při svém rozvoji dovedností omezovány šablony a systémy. Tímto
uvažováním autoři dochází k teoretickému popisu funkční variability a pohlíží
na ni jako na adaptibilní pohybovou činnost, která reaguje a zároveň se samostatně
vyvíjí. Hranice hráčských možností jsou pak uloženy v informacích získaných
z kognitivních procesů. Proto vědci na základě této teorie oprávněně polemizují o tom,
zda formování pozorovatelných vzorců, zejména u týmových a invazivních sportů
lze považovat za adekvátní, komplexní, stabilní a nepředvídatelné, jak je u fotbalu
potřeba.
Proto se současné studie vyjma technických dovedností často zaměřují také
kognitivní výkony hráčů. Dle autorů se dá hovořit o procesu, ve kterém jedinec využívá
uložené znalosti o situacích a na základě nich vybírá vhodné rozhodnutí během
složitých herních podmínek. Několik studií prokazuje, že rychlost rozhodování
je dovednost, která je důležitým atributem kvalitního hráče. Ve studii, která se zaměřuje
na testování kognitivní složky, profesionální Španělští hráči s mezinárodními
zkušenostmi dosahují lepších výsledků, než hráči hrající nižší soutěže. U rozhodovacích
dovedností je důležité brát v potaz také věkovou skupinu, kdy starší hráči mají více
zkušenosti nežli mladší a ty mají na výsledek velký vliv (Murr, 2021).
Murr (2021) poskytuje výzkum, jehož úkolem bylo vyvinout platný videodiagnostický nástroj, který hodnotí kognitivní procesy v motorických činnostech
spojených s herními situacemi ve fotbale. Výzkum probíhal na hráčích Německé
fotbalové akademie, v kategoriích U16 – U19. Hráči byli rozděleni jednak podle věkové
kategorie (U16,U17,U19), ale také do dvou kategorií, stanovených na základě
odehraných minut v oficiálních zápasech. V průběhu testování hráči sledovali promítané
situace na velké obrazovce a na základě nich se museli společně s driblingem
rozhodnout a přihrát do jednoho ze tří cílů. Mezi kategorií U17 – U19 nebyl nalezen
významný rozdíl v rozhodovacích procesech. Což potvrzuje i Schumacher (2018), který
vypozoroval, že od věku 16 let nedochází k příliš velkým výkyvům v kognitivních
procesech. Zato hráči, kteří odehráli více minut v utkání (tedy ti dlouhodobě
výkonnostně zdatnější), dosahovali lepších výsledků než hráči z druhé skupiny.
Dle autora tento test lze na základě výsledků považovat jako diagnostický nástroj
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v rámci identifikace talentu (Murr, 2021). Nicméně pro objektivnější potvrzení tohoto
tvrzení bude zapotřebí více výzkumů zabývající se tímto způsobem testování.
Další výzkumy:
Huijgen (2010) analyzovala Nizozemské hráče ze dvou programů pro rozvoj
talentů. Jednalo se o longitudinální výzkum a testování prováděl každoročně v letech
2001-2008. Dohromady n= 267, bylo měřeno od 12 do19 let. Testováni byli
v člunkovém běhu (ČB) a člunkovém běhu s míčem (ČBM), slalomu bez míče (SBM)
a slalomu s míčem (SSM). U člunkového běhu hráči museli uběhnout 30 metrů, přičemž
délka trati byla 10 metrů, z toho důvodu každý hráč v průběhu měření absolvoval tři
otočky o 180°. Slalomová dráha obsahovala 12 kuželů a celková délka trati byla 30 m.
Výsledky této studie ukazují, že se v průběhu let hráči zlepšovali jak ve sprintu,
tak v driblingu. Největší progres v driblingu byl u hráčů zaznamenán ve věku
od 12 do 14 let. Ve sprintu se hráči nejvíce zlepšovali ve věku od 14 do 16 let. Ve věku
nad 16 let, již nedocházelo k příliš velkým změnám v rychlosti, naopak dribling
se výrazně zlepšoval. Tyto výsledky naznačují, že se hráči zdokonalují ve sprintu
v průběhu růstového období, po ukončení růstu není progres tak rapidní. Co se týká
driblingu, je z výzkumu patrné období narušení motorické koordinace v období růstu
a tím pádem i nepříliš vysoké změny ve zdokonalení po rychlosti vedení míče
(driblingu).
Huijgen (2012) stejné testy (ČB,ČBM) využila i ve 12 týdenním programu
pro n=14 hráčů indonéského národního fotbalového týmu. Průměrný věk hráčů
byl 20,3 roků (± 1,4 roku). I přesto, že hráči dosahovali na národní úroveň Indonéského
výběru, tak neměli kvalitní přípravu, jako tomu bývá ve vyspělejších zemích. Hráči
byli testováni na začátku a na konci speciální tréninkového programu. Testování
se skládalo z 6x po sobě jdoucích ČB a ČBM. Výsledky ukazují, že zlepšený výkon
v ČB, přímo nesouvisí se zlepšeným výkonem v ČBM. V ČBM se v průměru hráči
zlepšili o 0,29 sekundy a ve sprintu se v rámci 6x opakovaném ČB zlepšili
o 1,76 sekundy. Výsledky těchto opakovaných sprintů naznačují navýšení anaerobní
i aerobní kapacity hráčů. Zlepšení v driblingu není příliš významný, což mohlo být
způsobeno vysokým věkem probandů a v rámci senzitivního období je rozvoj této
specifické koordinace efektivní v mladším věku. Výzkum také naznačuje,
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že by tréninky měli být více zaměřené na specifické technické dovednosti, které byly
pozorovány v testu ČBM.
V rámci kondičních faktorů ovlivňující HV Karahana (2020) zajímalo,
zda má na výkon hráče větší účinnost příprava, založená na tréninku dovedností
v maximální intenzitě (SBT) anebo na hraní malých forem her (SSG). Hráči n= 24 byli
náhodně rozděleni do dvou skupin po 12 účastnících a v průběhu 8 týdenního programu
absolvovali 16 tréninků společně a zabývali se taktikou a 16 tréninku odděleně,
kde jedna skupina měla SBT a druhá SSG trénink. Účastníci byli měřeni v testech
20 metrů sprint, VO 2 max, T-Test, RAST test, vertikální výskok. Testování odhalilo
významné rozdíly mezi nárůstem kondiční výkonnosti mezi skupinami. Bylo zjištěno,
že oba druhy tréninku jsou účinné pro zlepšení anaerobní síly, výbušné síly, VO 2 max
a výšky výskoku. Trénink SBT byl oproti SSG účinný pro vylepšení výkonu ve sprintu
na 20 metrů a rychlou změnu směru. Výsledky tedy hodnotí trénink SBT jako
vhodnější, pokud jde o fázi, kde se primárně zdokonalují kondiční složky hráčů.
Procentuální rozdíly mezi SBT a SSG jsou uvedeny na obrázku 10.

Obrázek 10 Procentuální rozdíly mezi SBT a SSG (Karahana. 2020)
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3 CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Cílem práce je zjistit míru vlivu kondičních ukazatelů na herní výkonnost hráčů
fotbalu (kategorie U17 a U16). Současně je cílem zjistit možné rozdíly v kondičních
ukazatelích mezi kategoriemi hráčů U17 a U16 a dále zjistit možné vztahy mezi
jednotlivými kondičními ukazateli.

3.2 Úkoly práce
Abychom se v této práci dopracovali ke stanovenému cíli, bylo si zapotřebí
vymezit jednotlivé úkoly:
-

Stanovit základní cíle práce.

-

Na základě zvoleného tématu zjistit aktuální stav řešené problematiky
u nás i v zahraničí pomocí dostupné literatury a výzkumů.

-

Sepsat teoretická východiska zabývající se herním výkonem.

-

Po prostudování vybrané problematiky, stanovit hypotézy výzkumu.

-

Vybrat adekvátní vzorek respondentů.

-

Zajistit materiální vybavení pro výzkum.

-

Zajistit kvalifikované spolupracovníky při testování probandů.

-

Zorganizovat testování a seznámit probandy s výzkumem.

-

Sesbírat data a následně interpretovat výsledky.

-

Porovnat výsledky s českou a zahraniční literaturou.

-

V závěru zhodnotit výsledky výzkumu.

3.3 Vědecké hypotézy
H1: Předpokládáme významně lepší výsledky (g > 0,5) v kondičním ukazateli K-test
u hráčů ze skupiny s nejlépe hodnocenou herní výkonností v porovnání se skupinou
s nejhůře hodnocenou úrovní herní výkonnosti (kategorie U17 i U16).
H2: Předpokládáme významně lepší výsledky (g > 0,5) ve všech kondičních
ukazatelích u kategorie hráčů U17 v porovnání s kategorií hráčů U16.
H3: Předpokládáme významný vztah (p < 0,05; r > 0,5) mezi kondičními ukazateli
K-testu a sprintu na 10 m a dále mezi sprintem na 10 m a síle zakončení u kategorie
U16 a U17 společně.
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4 METODIKA PRÁCE
4.1 Charakteristika výzkumného souboru
Jako

výzkumný

soubor

byli

zvoleni

elitní

hráči

fotbalu

kategorie

U16 (n= 19, věk 15,27 ± 0,27) a U17 (n= 21, věk 16 ± 0,38) klubu FK Dukla Praha.
Celkem se testování zúčastnilo 40 probandů. Pro eliminaci rizika případného zranění,
hráči na začátku sezóny prošli zdravotní prohlídkou klubu, nezbytnou pro vykonávání
aktivit fyzicky náročného charakteru. Zároveň hráči absolvují pravidelné tréninkové
jednotky 5x týdně, včetně kompenzačního cvičení a víkendového zápasu. Hráči
po zranění, nebo hráči v rekondiční fázi tréninku se testování nezúčastnili z důvodu
předejití případného zranění a zároveň k získání přesnějších dat. K hodnocení
dlouhodobé herní výkonnosti se výzkumu účastnili také hlavní trenéři testovaných
kategorií, kteří jsou držitelé UEFA A licence (druhá nejvyšší licence v rámci systému
trenérských licencí Fotbalové Asociace ČR).

4.2 Organizace výzkumu
V první fázi byl výzkumný soubor podroben testování, realizovaného
ve spolupráci s laboratoří sportovní motoriky (LSM) a odborníky z UK FTVS, kteří
zajistili první část dat. Vybavení a materiál pro měření zajišťovala LSM. V terénních
testech byla měřena rychlost prostřednictvím testů: lineární sprint 5, 10 a 20 metrů
(LS5, LS10, LS20). Měřila se také agility za pomocí testu 505 na levou i pravou stranu
(505L, 505P) a K-testu. Dalším předmětem měření byla síla zakončení dominantní
a nedominantní nohou na bránu. Časy jednotlivých testů byly zaznamenávány
za pomocí fotobuněk a radaru měřícího rychlost letu míče. U K - testu, byla využita
specifická stopovací meta. Testy byly realizovány na umělé trávě tréninkového hřiště
TJ Ruzyně.
V další části výzkumu byl trenérům jednotlivě zaslán specificky navržený
škálový dotazník. Trenéři jej vyplňovali v tabulce Microsoft Excel 2010 nezávisle
na sobě a bez informací ohledně výsledků z kondičních testů. V této fázi byly získány
subjektivní data zjišťující dlouhodobou herní výkonnost hráčů.

42

4.3

Použité metody

4.3.1 Lineární sprint
Tento test se zaměřuje na lineární lokomoční rychlost. Start v testu
je na subjektivním uvážení jedince.

Hráč běží sprintem dle obrázku 11, lineárně

20 metrů vpřed. Startovní pozice je z polovysokého postavení. Na staru a ve vzdálenosti
5 m, 10 m a 20 m jsou umístěny fotobuňky, které měří čas na jednotlivých úsecích.
V momentě, kdy hráč probíhá startovní fotobuňkou, je spuštěna časomíra. Cílem
je proběhnout vzdálenost v co nejkratším čase (Obr. 11).

Obrázek 11 Linear sprint test na 5, 10, 20 metrů. Vytvořeno v SoccerSketch
4.3.2 505 agility test
Tento test je určen pro měření lokomoční rychlosti a rychlé změny směru.
Fotobuňky jsou umístěny ve vzdálenosti 10 metrů a místo pro otočku ve vzdálenosti
15 metrů od startovní pozice. Hráč zahajuje pohyb z polovysokého postavení a startuje
bez pokynu měřitele. Následuje 10 metrů dlouhá náběhová dráha, z důvodu získání
maximální rychlosti. V okamžiku, kdy hráč probíhá pomyslnou čárou, na které jsou
umístěné fotobuňky, je spuštěna časomíra. Poté hráč uběhne 5 metrů, kde provede
otočku o 180° a po hbitém otočení uběhne 5 metrů k pomyslné čáře s fotobuňkami,
zaznamenávající výsledný čas. Testována je schopnost otáčení na každou stranu. Hráči
mají cekem 10 pokusů, na každou stranu 5. Pro každou stranu je počítán ten nejlepší čas
(Obr. 12).

Obrázek 12 505 agility test. Vytvořeno v SoccerSketch
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4.3.3 K – test
Hráč zahajuje pohyb z polovysokého startu. Startuje od kužele umístěného
uprostřed rozestavěného testu. Tento kužel je elektronický a spouští i zastavuje čas
v případě jeho doteku. Ve vzdálenosti 4,5 m do stran jsou umístěny postranní dva
kuželi. Zbylé dvě mety jsou vzdáleny 3 m od postranních kuželů (každá naproti
jednomu z nich, tak aby vzniklo písmeno K). Celkem hráč běží ke čtyřem metám,
kdy po doteku každé z nich se vždy vrací na startovní (středovou) metu. Pohyb mezi
kuželi opisuje písmeno K. Každý hráč absolvuje test celkem dvakrát. Počítá se nejlepší
čas z naměřených dvou pokusů. Cílem je zaběhnout test co nejrychleji (Obr. 13).

Obrázek 13 K – test. Vytvořeno v SoccerSketch
4.3.4 Měření síly zakončení na branku
Měření rychlosti letu fotbalového míče bylo zachyceno při kopu na branku
ze vzdálenosti 11 m. Hráči měli 2 pokusy na nedominantní nohu a dva pokusy
na dominantní nohu, přičemž byl zaznamenáván ten lepší výsledek. Přístroj pro měření
rychlosti zakončení se nacházel za brankovou konstrukcí. Měření probíhalo na trávě
s umělým povrchem (Obr. 14).

Obrázek 14 Test na měření rychloti letu míče při zakončení na branku. Vytvořeno
v SoccerSketch
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4.3.5 Dotazník
Otázky v dotazníkovém šetření byly navrženy dle odborné literatury zabývající
se herním výkonem ve fotbale (Fajfer 2013, Buzek 2007, Votík 2011). Šetření
obsahovalo 17 otázek, zaměřující se na chování hráče v nepředvídatelných herních
situacích. Zároveň cílily na zjištění úspěšné realizace obranných i útočných herních
činností jednotlivce při utkání u jednotlivých hráčů z kategorie U16 a U17.
Pro vyhodnocení kvality jednotlivých prvků herní výkonnosti, měli trenéři na výběr
hodnotit číselnou škálou od 1 do 7 bodů. Každému číslu byla také přiřazena jeho krátké
slovní hodnocení. Čím menší hodnotu trenéři na číselné škále zvolili, tím lépe
ohodnotili kvalitu dotazované herní činnosti jednotlivce. Kompletní dotazník
se škálovým hodnocením je uveden v příloze 1.

4.4 Analýza dat
Veškerá naměřená v rámci testování byla zaznamenána do záznamových archů
a následně přepsána do programu Microsoft Office Excel 2010. Vzhledem k nízkému
počtu hráčů ve skupinách byl pro hodnocení rozdílů mezi skupinami použit
neparametrický koeficient věcné významnosti – Hedgesovo g s následnou interpretací.
Přičemž g < 0,50 značí malý efekt, 0,50 – 0,80 střední efekt, velký efekt > 0,80
(Lenhard & Lenhard, 2016). Pro hodnocení míry asociace mezi zkoumanými
kondičními testy byl použit Kendalův korelační koeficient tau.
Pro zjištění vztahu mezi testy jsme použili Pearsonův korelační koeficient.
Pearsonův korelační koeficient je označován písmenem „r“. Jedná se o výběrový
koeficient, který může nabývat hodnot od -1 až do +1. 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.

45

5 VÝSLEDKY
5.1 Vyhodnocení škálového dotazníku
V Tabulce 4 byla na základě subjektivního pohledu hlavního trenéra u kategorie
U17 (n=21) vyhodnocena dlouhodobá herní výkonnost. Hráči byli na základě součtu
udělených bodů ze všech otázek v dotazníku, rozděleni do tří početně vyrovnaných
skupin. Skupina A (n=7), Skupina B (n=7), Skupina C (n=7).
Tabulka 4 Rozdělení do skupin podle subjektivního hodnocení herní výkonnosti
hlavního trenéra kategorie U17
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN DLE SUBJEKTIVNĚ HODNOCENÉ HERNÍ VÝKONNOSTI - U17
Skupiny:
Otázky/Hráči

Hráč dovede vést míč v rychlosti a
pod tlakem soupeře, bez ztráty.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře a využívá více způsobů
Hráč je v dovednosti přihrávání v
průběhu zápasu úspěšný.
Hráč má odhad pro čas a prostor a
dovede dát časovanou přihrávku.
Hráč ve hře úspěšně uplatňuje různé
způsoby technického provedení
Hráč se rychle rozhoduje v
proměnlivých herních situacích.
Hráč po ztrátě/po zisku míče
okamžitě přepíná.
Hráč dovede míč odebrat
kostruktivně.
Hráč účelně zvládá soubojové
chování (využívají dovolené
Hráč umí hrát oběma nohama.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

2

3

2

3

3

3

3

4

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

3

1

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

3

4

3

3

3

2

3

3

4

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

3

3

4

3

3

3

2

3

3

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

3

4

3

3

2

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3

3
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Hráč umí číst hru a správně volit
řešení. (herní inteligence)
Hráč má dobrý výběr místa. (poziční
hra)
Hráč má dobrý první dotek. (ideální
směr a vzdálenost doteku)
Hráč je schopen po prvním doteku
navázat na další dovednost.
Hráč je úspěšný v zakončení na
branku (v herních podmínkách)
Hráč uplatňuje více technických
způsobů při zakončení.
Body

2

1

2

3

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3
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30

32

32

34

35
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45

45

45

45
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48

50

50
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Pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Poznámka – H1-H21 = jednotlivý hráči

U kategorie U16 (Tabulka 5) byla dlouhodobá herní výkonnost subjektivně
hodnocena u 19 probandů (n=19), kteří byli na základě součtu udělených bodů ze všech
otázek dotazníku, rozděleni do tří početně nevyrovnaných skupin. Skupina A (n=7),
Skupina B (n=6), Skupina C (n=6).
Rozdělení do tří skupin u obou kategorií je následně využito pro zjištění rozdílu
v kondičních testech mezi subjektivně nejlépe (skupina A), průměrně (skupina B)
a nejhůře (skupina C) hodnocenou skupinou.
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Tabulka 5 Rozdělení do skupin podle subjektivního hodnocení herní výkonnosti
hlavního trenéra kategorie U17
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN DLE SUBJEKTIVNĚ HODNOCENÉ HERNÍ VÝKONNOSTI - U16
Skupiny:
Otázky/Hráči

Hráč dovede vést míč v rychlosti a
pod tlakem soupeře, bez ztráty.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře a využívá více způsobů
Hráč je v dovednosti přihrávání v
průběhu zápasu úspěšný.
Hráč má odhad pro čas a prostor a
dovede dát časovanou přihrávku.
Hráč ve hře úspěšně uplatňuje různé
způsoby technického provedení
Hráč se rychle rozhoduje v
proměnlivých herních situacích.
Hráč po ztrátě/po zisku míče
okamžitě přepíná.
Hráč dovede míč odebrat
kostruktivně.
Hráč účelně zvládá soubojové
chování (využívají dovolené
Hráč umí hrát oběma nohama.

Skupina A

Skupina C

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

3

4

3

3

4

4

4

4

4

1

1

2

1

2

1

1

2

3

4

4

3

3

4

3

4

5

3

5
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1
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3

4
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4

3

4

3
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3
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1

2

1

2

2

1

2

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

6

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

4

4

1

1

2

1
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2

3

2

3

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

3

3

2

3

5

2

18

20

23

23

28

28

32

35

39

41

41

42

44

44

50

53

54

66

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Hráč umí číst hru a správně volit
1
řešení. (herní inteligence)
Hráč má dobrý výběr místa. (poziční
1
hra)
Hráč má dobrý první dotek. (ideální
1
směr a vzdálenost doteku)
Hráč je schopen po prvním doteku
1
navázat na další dovednost.
Hráč je úspěšný v zakončení na
1
branku (v herních podmínkách)
Hráč uplatňuje více technických
1
způsobů při zakončení.
Body
17
Pořadí

Skupina B

H1

1

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

Poznámka - H1-H21 = jednotlivý hráči

5.2 Rozdíly v tělesném složení
Při porovnávání kategorií v rámci věkového rozpoložení se mezi nimi
předpokládal významný rozdíl (𝑔16−17 = 2,21). Při porovnání průměrných hodnot
dekadického věku se ovšem mezi kategoriemi nejedná ani o roční věkové rozdíly
kdy mezi 𝐷𝑣16 = 15,27 ± 0,27 let a 𝐷𝑣17 = 16 ± 0,38 let je 0,73 roku, což je necelá
třetina jednoho roku (Tabulka 6).
Pří měření tělesného složení byly jak po stránce tělesné výšky, tak po tělesné
hmotnosti naměřeny vyšší hodnoty u starší kategorie U17 (v= 176,86 cm ± 8,12 cm,
m= 69,87 kg ± 7,78 kg) oproti kategorii U16 (v= 174,71 cm ± 6,51 cm, m= 63,47 kg ±
10,25 kg). V případě rozdílu v tělesné hmotnosti vznikl mezi kategoriemi středně
významný rozdíl 𝑔16−17= 0,69, který naznačuje, že 76 % všech hráčů z kategorie
U17 je těžších než hodnota průměrné hmotnosti hráčů z kategorie U16 (Tabulka 6).
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Tabulka 6 Parametry tělesného složení u kategorie U16 a U17
POROVNÁVÁNÍ HODNOT TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A VEKU U KATEGORIE U17 A U16
Parametry/kategorie

U17

U16

Hedgesovo g

Dekadický věk

16 ± 0,38

15,27 ± 0,27

2,21

Tělesná výška (cm)

176,86 ± 8,12

174,71 ± 6,51

0,28

Tělesná hmotnost (kg)

69,87 ± 7,78

63,47 ± 10,25

0,69

Index BMI(kg/m²)

22,36 ± 2,35

20,68 ± 2,19

0,73

Poznámka – cm = centimetry, kg = kilogramy, (kg/m²) = výpočet Indexu BMI (váha v kg/ výška v metrech)

5.3 Výkonové rozdíly v kondičních testech mezi skupinami
Uvedené hodnoty v grafech zohledňují průměrný výkon v jednotlivých
skupinách z kategorie U16 a U17 a zároveň hodnoty uvedené ve sloupcích poukazují na
nejlepší a nejhorší výkon v dané skupině.
V Grafu 1 lze pozorovat průměrné výkony jednotlivých skupin u kategorie U17
a U16 ve sprintu na vzdálenost 5 metrů. U kategorie U17 dosahuje nejlepších
průměrných výsledků výkonnostně nejlépe hodnocená skupina A (𝑡𝐴 = 1,16 s ± 0,11 s)
oproti ostatním skupinám B a C (𝑡𝐵 = 1,18 s ± 0,08 s, 𝑡𝐶 = 1,18 s ± 0,03 s). U kategorie
U16 jsou průměrné časy shodující se u skupiny A a B (𝑡𝐴𝐵 = 1,14 s ± 0,02 s) a u skupiny
s nejhůře hodnocenou herní výkonností jsou průměrné časy (𝑡𝐶 = 1,18 s ± 0,05 s).
Dle koeficientu efektivity uvedeného v Tabulce 4 a 5 jsou u kategorie U16 velmi velké
rozdíly (𝑔𝐴−𝑐 = 1,09 a 𝑔𝐴−𝐵 = 1,05), kdy téměř 86 % hráčů z obou lepších skupin
dosahuje lepších výsledků než průměrný výkon hráče ve skupině C.
Graf 1 Rozdíly u kategorie U17, U16 mezi skupinami v motorickém testu sprint na 5m
U17 - sprint 5 metrů
1,18
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U16 - sprint 5 metrů

Skupina A

1,14

1,14

1,19

1,18

1,10

1,11

Skupina B

1,11

Skupina C

V Grafu 2 jsou zaznamenány průměrné výkony jednotlivých skupin ve sprintu
na vzdálenost 10 metrů. U kategorie U17 dosahuje nejlepších průměrných výsledků
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výkonnostně nejlépe hodnocená skupina A (𝑡𝐴 = 1,89 s ± 0,06 s) oproti skupinám B a C
(𝑡𝐵 = 1,98 s ± 0,11 s, 𝑡𝐶 = 1,96 s ± 0,04 s). Koeficient efektivity uvádí velmi velké
rozdíly mezi skupinami A a C (𝑔𝐴−𝑐 = 1,28) zatímco A a B (𝑔𝐴−𝐵 = 1,02). U kategorie
U16 se průměrné hodnoty téměř shodují se skupiny B a C (𝑡𝐵 = 1,93 s ± 0,08 s a
𝑡𝐶 = 1,93 s ± 0,07 s). Skupina s nejlépe hodnocenou herní výkonností dosahuje
statistický malých rozdílů (𝑡𝐴 = 1,92 s ± 0,08 s).
Graf 2 Rozdíly u kategorie U17, U16 mezi skupinami v motorickém testu sprint na 10m
U17 - sprint 10 metrů
2
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V Grafu 3 jsou zaznamenány průměrné výkony jednotlivých skupin ve sprintu
na vzdálenost 20 metrů. U kategorie U17 dosahuje lepších výsledků skupina A a C (𝑡𝐴 =
2,42 s ± 0,07 s, 𝑡𝐶 = 2,42 s ± 0,10 s) než skupina B (𝑡𝐵 = 2,49 s ± 0,18 s) díky čemuž
vznikly statisticky střední rozdíly (𝑔𝐴−𝐵 = 0,51 a 𝑔𝐶−𝐵 = 0,48), kdy 69 % hráčů
ze skupiny A a C dosahuje lepších výsledků než průměrný výkon hráče ze skupiny B.
U kategorie U16 nejlépe dopadla skupina A (𝑡𝐴 = 2,49 s ± 0,16 s), kde v porovnání
se skupinou B a C vznikly statisticky střední rozdíly (𝑔𝐴−𝐵 = 0,59 a 𝑔𝐴−𝐶 = 0,42).
Graf 3 Rozdíly u kategorie U17, U16 mezi skupinami v motorickém testu sprint na 20m
U16 - sprint 20 metrů
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V Grafu 4 jsou porovnávány výkony jednotlivých skupin v motorickém testu
505 L. V kategorii U17 nejlepší výkon předvedla skupina C (𝑡𝐶 = 2,50 s ± 0,09 s) o něco
horší výkon byl zaznamenán u skupiny A (𝑡𝐴 = 2,53 s ± 0,10 s) a nejhůře dopadla
skupina B (𝑡𝐵 = 2,61 s ± 0,17 s). Díky naměřeným hodnotám vznikly statisticky velké
až velmi velké rozdíly (𝑔𝐵−𝐶 = 1,43 a 𝑔𝐶−𝐵 = 0,93). U kategorie U16 také nejlépe
dopadla skupina C (𝑡𝐶 = 2,56 s ± 0,09 s), skupina A dosahovala podobných průměrných
výkonů (𝑡𝐴 = 2,57 s ± 0,11 s), za to skupina B (𝑡𝐵 = 2,61 s ± 0,18 s) díky svému
průměrnému výkonu dosahovala střednímu rozdílu v porovnání se skupinou C
(𝑔𝐵−𝐶 = 0,58).
Graf 4 Rozdíly u kategorie U17 a U16 mezi skupinami v motorickém testu 505 L
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V Grafu 5 jsou znázorněny průměrné výkony jednotlivých skupin v motorickém
testu 505 P. U kategorie U17 dosahuje nejlepšího průměrného výkonu, stejně jako
u testu 505 P skupina C (𝑡𝐶 = 2,52 s ± 0,14 s), dále skupina A měla druhý nejlepší čas
(𝑡𝐴 = 2,54 s ± 0,07 s) a nejhůře dopadla skupina B (𝑡𝐵 = 2,61 s ± 0,07 s). Díky
naměřeným hodnotám vznikly statisticky velmi velké rozdíly, kdy 𝑔𝐴−𝐵 = 1,98.
U kategorie U16 také nejlépe dopadla skupina C (𝑡𝐶 = 2,57 s ± 0,11 s), svým
průměrným výkonem následovala skupina A (𝑡𝐴 = 2,58 s ± 0,06 s) a skupina B dopadla
nejhůře (𝑡𝐵 = 2,67 s ± 0,06 s). Tyto výsledky zapříčinily statisticky velmi velké rozdíly
(𝑔𝐴−𝐵 = 1,5 a 𝑔𝐵−𝐶 = 1,12).
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Graf 5 Rozdíly u kategorie U17 a U16 mezi skupinami v motorickém testu 505 P
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V Grafu 6 jsou zaznamenány průměrné výkony jednotlivých skupin z K-testu.
U kategorie U17 dosahuje nejlepších průměrných výsledků výkonnostně nejlépe
hodnocená skupina A (𝑡𝐴 = 10,79 s ± 0,34 s), oproti výsledkům skupiny B a C
(𝑡𝐵 = 11,15 s ± 0,11 s, 𝑡𝐶 = 10,94 s ± 0,48 s). V kategorii U16 také dosahuje nejlepších
výsledků skupina A (𝑡𝐴 = 10,82 s ± 0,27 s). Výsledky u skupiny B a C byly
𝑡𝐵 = 11,24 s ± 0,44 s a 𝑡𝐶 = 11,17 s ± 0,35 s. Dle koeficientu efektivity mezi skupinami
z kategorie U16 vznikly velmi velké rozdíly, kdy 𝑔𝐴−𝐵 = 1,18 a 𝑔𝐴−𝐶 = 1,13 z čehož
vyplývá, že zhruba 86 % všech hráčů ze skupiny A dosáhlo lepších výkonů,
než průměrný výkon všech hráčů ze skupiny C a B.
Graf 6 Rozdíly u kategorie U17 a U16 mezi skupinami v motorickém testu K-test
U17 - K-test
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V Grafu 7 jsou porovnávány výkony jednotlivých skupin v síle zakončení
preferovanou „silnější“ nohou. V kategorii U17 měla silnější průměrnou rychlost
letu míče skupina B (𝑣𝐵 = 99,14 km/h ± 7,86 km/h) oproti skupině A a C
(𝑣𝐴 = 98,14 km/h ± 5,11 km/h, 𝑣𝐶 = 98,86 km/h ± 5,21 km/h). V kategorii U16 měla
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nejsilnější průměrnou rychlost letu míče při zakončení skupina C (𝑣𝐶 = 98,67 km/h ± 6,4
km/h), skupina B pak dosahovala výsledků 𝑣𝐵 = 94,83 km/h ± 7,7 km/h a skupina A
𝑣𝐴 = 95,5 km/h ± 7,84 km/h. V kategorii U16 vznikly statistické střední rozdíly
(𝑔𝐴−𝐶 = 0,44 a 𝑔𝐵−𝐶 = 0,54).
Graf 7 Rozdíly u kategorie U17 a U16 mezi skupinami v síle zakončení dominantní
nohou
U17 - Síla zakončení
dominantní nohou
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V Grafu 8 jsou zaznamenány výsledky u jednotlivých skupin v síle zakončení
nepreferovanou „slabší“ nohou. V kategorii U17 měla silnější zakončení zakončení
skupina A (𝑣𝐴 = 89 hm/h ± 5,69 km/h) oproti skupině B a C (𝑣𝐵 = 84,57 km/h ± 9,27
km/h, 𝑣𝐶 = 85,57 km/h ± 9,69 km/h). Díky výsledkům vznikly statisticky střední rozdíly
(𝑔𝐴−𝐵 = 0,64, 𝑔𝐴−𝐶 = 0,51). V kategorii U16 měla silnější zakončení také skupina A
(𝑣𝐴 = 88,5 km/h ± 6,76 km/h) dále 𝑣𝐵 = 81,17 km/h ± 7,41 km/h a 𝑣𝐶 = 81,17 km/h
± 5,23 km/h. Velice silné rozdíly tedy vznikaly ve skupině A v porovnání se skupinou B
a C (𝑔𝐴−𝐵 = 1,05, 𝑔𝐴−𝐶 = 1,21).
Graf 8 Rozdíly u kategorie U17 a U16 mezi skupinami v síle zakončení
nedominantní nohou
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Tabulka 7 Výkonové rozdíly v kondičních testech mezi skupinami hráčů v kategorii U17
ROZDÍLY V KONDIČNÍCH TESTECH MEZI SKUPINAMI V KATEGORII U17
U17 (n=21)

Skupina A (n=7) Skupina B (n=7) Skupina C (n=7)

A-B

A-C

B-C

Parametr
M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

Hedgesovo g

Hedgesovo g

Hedgesovo g

Sprint 5m (s)

1,17 ± 0,08

1,16 ± 0,11

1,18 ± 0,08

1,18 ± 0,03

0,21

0,25

0,00

Sprint 10m (s)

1,94 ± 0,08

1,89 ± 0,06

1,98 ± 0,11

1,96 ± 0,04

1,02

1,28

0,24

Sprint 20 m (s)

2,44 ± 0,13

2,42 ± 0,07

2,49 ± 0,18

2,42 ± 0,10

0,51

0,00

0,48

505L (s)

2,55 ± 0,10

2,53 ± 0,10

2,61 ± 0,07

2,50 ± 0,09

0,93

0,32

1,43

505P (s)

2,56 ± 0,11

2,54 ± 0,07

2,61 ± 0,13

2,52 ± 0,14

1,98

0,18

0,67

K test (s)

10,96 ± 0,38

10,79 ± 0,34

11,15 ± 0,24

10,94 ± 0,48

0,47

0,36

0,55

98,71 ± 5,89

98,14 ± 5,11

99,14 ± 7,86

98,86 ± 5,21

0,10

0,14

0,04

86,38 ± 8,21

89 ± 5,69

84,57 ± 9,27

85,57 ± 9,69

0,64

0,51

0,11

Zakončení dominantní
nohou (Km/h)
Zakončení nedominantní
nohou (Km/h)

Poznámka – A,B,C= skupiny, n= počet probandů M= průměrná hodnota skupiny, SD= směrodatná odchylka, s=
sekundy, Km/h=kilometry za hodinu, g= míra rozdílu (< 0,50 malý efekt, 0,50 – 0,80 střední efekt, velký efekt >
0,80).

Tabulka 8 Výkonové rozdíly v kondičních testech mezi skupinami hráčů v kategorii U16
ROZDÍLY V KONDIČNÍCH TESTECH MEZI SKUPINAMI V KATEGORII U16
U16 (n=21)

Skupina A (n=7)

Skupina B (n=6)

Skupina C (n=6)

A-B

A-C

B-C

Parametr
M±SD

M±SD

M±SD

M±SD

Hedgesovo g

Hedgesovo g

Hedgesovo g

Sprint 5m (s)

1,15 ± 0,04

1,14 ± 0,02

1,14 ± 0,02

1,18 ± 0,05

0,00

1,09

1,05

Sprint 10m (s)

1,93 ± 0,07

1,92 ± 0,08

1,93 ± 0,08

1,93 ± 0,07

0,12

0,13

0,00

Sprint 20 m (s)

2,55 ± 0,17

2,49 ± 0,16

2,6 ± 0,21

2,56 ± 0,17

0,59

0.42

0,47

505L (s)

2,58 ± 0,09

2,57 ± 0,11

2,61 ± 0,08

2,56 ± 0,09

0,41

0,01

0,58

505P (s)

2,61 ± 0,09

2,58 ± 0,06

2,67 ± 0,06

2,57 ± 0,11

1,50

0,11

1,12

K test (s)

11,07 ± 0,38

10,82 ± 0,27

11,24 ± 0,44

11,17 ± 0,35

1,18

1,13

0,17

Zakončení dominantní
nohou (Km/h)

96 ± 7,2

95,5 ± 7,84

94,83 ± 7,7

98,67 ± 6,4

0,09

0,44

0,54

Zakončení nedominantní
nohou (Km/h)

85,63 ± 6,92

88,5 ± 6,76

81,17 ± 7,41

87,17 ± 5,23

1,05

1,21

0,00

Poznámka – A,B,C= skupiny, n= počet probandů M= průměrná hodnota skupiny, SD= směrodatná odchylka, s=
sekundy, Km/h=kilometry za hodinu, g= míra rozdílu (< 0,50 malý efekt, 0,50 – 0,80 střední efekt, velký efekt >
0,80).
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5.4 Výkonové rozdíly v kondičních testech mezi kategoriemi
Uvedené hodnoty v grafech zohledňují průměrný výkon v jednotlivých
skupinách z kategorie U16 a U17 a zároveň hodnoty uvedené ve sloupcích poukazují
na nejlepší a nejhorší výkon v dané skupině.
V Grafu 9 je znázorněn rozdíl mezi kategorií U16 a U17 v motorickém testu
sprint na 5 metrů. I přes to, že v kategorii U17 bylo dosaženo nejlepšího výkonu
v tomto testu (t = 1,09 s), tak kategorie U16 (𝑡16 = 11,15 s ± 0,04 s) dosáhla lepšího
průměrného výkonu než kategorie U17 (𝑡17 = 1,17 s ± 0,08 s).
Graf 9 Rozdíly mezi kategoriemi U16 a U17 v motorickém testu sprint na 5 metrů
Sprint na 5 metrů (U17-U16)
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Při měření rozdílu v motorickém testu sprint na 10 metrů (Graf 10), dosáhla jako
v předešlém testu kategorie U16 lepších průměrných výsledků (𝑡16 = 11,93 s ± 0,07 s)
než kategorie U17 (𝑡17 = 1,94 s ± 0,08 s). Nejlepší výsledek byl naměřen u hráče
z kategorie U17 (t = 2,07 s).
Graf 10 Rozdíly mezi kategoriemi U16 a U17 v motorickém testu sprint na 10 metrů
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Testování výkonu v lineárním sprintu byl současně s ostatním úseky měřen
i na vzdálenost 20 metrů. V tomto úseku byl mezi kategoriemi naměřen střední efekt
rozdílu (𝑔16−17= 0,73), který naznačuje, že 76 % hráčů z kategorie U17 dosahovalo
lepších výsledků než průměrný výkon hráče z kategorie U16. Nejlepší hráč z kategorie
U17 tento test zvládl v čase t= 2,28 s a z kategorie U16 t= 2,32 s. Vznik statisticky
středně významného rozdílu zapříčinily hodnoty průměrného výkonu obou kategorií
kdy 𝑡17 = 2,44 s ± 0,13 s a 𝑡16 = 2,55 s ± 0,17 s (Graf 11).
Graf 11 Rozdíly mezi kategoriemi U16 a U17 v motorickém testu sprint na 20 metrů
Sprint na 20 metrů (U17-U16)
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V grafu 12 byl zjišťován rozdíl mezi kategoriemi U17 a U16 v motorickém testu
505 L. Lepší výkony byly zaznamenány u kategorie U17, u které byl průměrný čas byl
(𝑡17 = 2,55 s ± 0,10 s) oproti kategorii U16 (𝑡16 = 2,55 s ± 0,10 s) Nejlepšího výkonu
s časem t= 2,33 s docílil hráč z kategorie U17.
Graf 12 Rozdíly mezi kategoriemi U17 a U16 v motorickém testu 505 L
505 L (U17-U16)
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Graf 13 vykazuje hodnoty nejlepších a průměrných výkonů z obou kategorií
v testu 505 na levou stranu. Stejně jako v předešlém testu byla výkonnější kategorie
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U17, ve které byl průměrný čas 𝑡17 = 2,56 s ± 0,11 s. Nejlepší výkon dosáhl hráč
z kategorie U17 kdy t= 2,33 s a dopadl v tomto testu lépe než nejlepší hráč z kategorie
U16 t= 2,51. Průměrný výkon kategorie U16 byl 𝑡16 = 2,61 s ± 0,09 s.
Graf 13 Rozdíly mezi kategoriemi U17 a U16 v motorickém testu sprint 505 P
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Rozdíly mezi kategoriemi v motorickém testu K - test jsou znázorněny v Grafu
14. Opět zde lepších průměrných časů dosáhla kategorie U17, kdy jejich
průměrný výkon byl 𝑡17 = 10,96 s ± 0,38 s. Průměrný výkon u kategorie
U16 byl 𝑡16 = 11,07 s ± 0,38 s. Nejlepší hráč v tomto testu z kategorie U17 zaznamenal
čas t= 10,31 s, nejlepší hráč z kategorie U16 měl čas t= 10,55 s.
Graf 14 Rozdíly mezi kategoriemi U17 a U16 v motorickém testu K - test
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V grafu 15 jsou znázorněny výsledky rozdílů v rychlosti letu míče při zakončení
dominantní nohou. Nejlepšímu hráči v tomto testu, který je z kategorie U16, byla
naměřena rychlost letu míče v= 111 km/h. To ovšem nestačilo, aby průměrný výkon
hráčů z kategorie U16 dosahoval vyšších hodnot, než průměrný výkon u hráčů
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z kategorie U17 (𝑣16 = 96 km/h ± 7,2 km/h, 𝑣17 = 98,71 km/h ± 5,89 km/h). V tomto
testu mezi kategoriemi nevznikl žádný významný rozdíl kdy 𝑔16−17= 0,33.
Graf 15 Rozdíly mezi kategoriemi U17 a U16 v síle zakončení dominantní nohou
Síla zakončení dominantní nohou (U17-U16)
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V grafu 16 jsou znázorněny výsledky rozdílů v rychlosti letu míče při zakončení
nedominantní nohou. V tomto testu všichni hráči dosahovali nižších hodnot, než bylo
v předešlém testu. Nejlepšímu hráči dosáhla rychlost letu míče rychlosti v= 101 km/h
a byl také z kategorie U16. Tak jako v předchozím testu si průměrně vedla lépe
kategorie U17 (𝑣16 = 96 km/h ± 7,2 km/h, 𝑣17 = 98,71 km/h ± 5,89 km/h).
Graf 16 Rozdíly mezi kategoriemi U17 a U16 v síle zakončení nedominantní nohou
Síla zakončení nedominantní nohou (U17-U16)
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Tabulka 9 Rozdíly v kondičních testech mezi kategorií U16 a U17
ROZDÍLY V KONDIČNÍCH TESTECH MEZI KATEGORIÍ U16 A U17
U17 (n=21)

U16 (n=19)

U17-U16

M±SD

M±SD

Hedgesovo g

Sprint 5m (s)

1,17 ± 0,08

1,15 ± 0,04

0,31

Sprint 10m (s)

1,94 ± 0,08

1,93 ± 0,07

0,13

Sprint 20 m (s)

2,44 ± 0,13

2,55 ± 0,17

0,73

505L (s)

2,55 ± 0,10

2,58 ± 0,09

0,31

505P (s)

2,56 ± 0,11

2,61 ± 0,09

0,49

K test (s)

10,96 ± 0,38

11,07 ± 0,38

0,28

98,71 ± 5,89

96 ± 7,2

0,33

86,38 ± 8,21

85,63 ± 6,92

0,14

Parametr

Zakončení dominantní
nohou (Km/h)
Zakončení nedominantní
nohou (Km/h)

Poznámka- n= počet probandů M= průměrná hodnota skupiny, SD= směrodatná odchylka, s= sekundy,
Km/h=kilometry za hodinu, g= míra rozdílu (< 0,50 malý efekt, 0,50 – 0,80 střední efekt, velký efekt > 0,80).
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5.5 Korelace kondičních testů
Na základě získaných dat byly za pomocí Pearsnova korelačního koeficientu (p)
zjišťovány základní vztahy mezi jednotlivými testy. Zajímala nás korelace testů
ze sloučených hodnot obou kategorií n= 40 (Tabulka 10).
U zjišťování vzájemných vztahů mezi kondičními testy vyšly překvapivé
výsledky na významné úrovni r > 0,01 mezi motorickými testy sprint na 20 metrů
a zakončením nedominantní nohou, kdy p = -0,45**. Zároveň lze pozorovat takto
významný vztah mezi sprintem na 20 metrů a agility testem 505 L (p= 0,52**).
To se ovšem nedá konstatovat o vztahu mezi sprintem na 20 metrů a agility 505 P
(p = 0,2). Předpokládané vztahy mezi sprintem na 5 metrů a sprintem na 10 metrů vyšla
p = 0,66**. Jelikož se jedná o testy měřící výkon v agility, tak významná úroveň
korelace vyšla mezi testem 505 L a K testem (p = 0,56**). Vztah o velikosti středního
efektu lze pozorovat i mezi K testem a sprintem na 20 metru (p = 0,42**). Vztah mezi
K testem a sprintem na 10 metrů je nízký (p = 0,25). Ve výsledcích vyjma vztahu mezi
sprintem na 5 metrů a sprintem na 10 metrů, nebyl nalezen žádný vztah, který by měl
hodnoty vyšší než středního efektu = 0,4 – 0,59.
Tabulka 10 Zjišťování vzájemných vztahů mezi kondičními testy u kategorii U16 a U17
KORELACE KONDIČNÍCH TESTŮ U16 A U17
5m
Sprint 5m (s)

1

Sprint 10m (s)

0,66**

Sprint 20m (s)

0,28

505 L (s)
505 P (s)
K- test (s)
Zakončení dominantní
nohou (km/h)
Zakončení nedominantní
nohou (km/h)

0,26
-0,04

10m
0,66

**

1
0,58

**

0,36

*

0,16

20m

505L

505P

K test

0,28

0,26

-0,04

0

-0,01

-0,17

0,58**

0,36*

0,16

0,25

-0,21

-0,26

**

-0,41

-0,45

**

-0,01

-0,16

**

0,47

-0,06

-0,17

1

-0,26

-0,34

1
0,52

0,52
**

0,2
**

**

1

0,2
0,55

0,55

**

0,56

**

**

1
**

0,42
0,56

Zakončení D Zakončení N

0

0,25

0,42

-0,01

-0,21

-0,41

-0,01

-0,06

-0,26

1

-0,17

-0,26

-0,45

-0,16

-0,17

-0,34

0,60

0,47

**

0,60
**

1

Poznámka – m= metry, s= sekundy, km/h= kilometry za hodinu, D= dominantní noha, N= nedominantní noha,
Pearsonův korelační koeficient: významnost: r= **Korelace je významná na úrovni p< 0,01,* Korelace je významná
na úrovni p< 0,05, efekt koeficientu p= 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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6 DISKUZE
V této části práce jsou vyhodnocovány hypotézy, které byly stanoveny s cílem
zjistit míru vlivu kondičních ukazatelů na herní výkonnost hráčů fotbalu kategorie U16
a U17. Zároveň zjistit možné rozdíly v kondičních ukazatelích mezi jednotlivými
kategoriemi a dále definovat vztahy mezi jednotlivými kondičními testy.
Hypotéza 1
Předpokládáme významně lepší výsledky (g > 0,5) v kondičním ukazateli K-test
u hráčů ze skupiny s nejlépe hodnocenou herní výkonností v porovnání se skupinou
s nejhůře hodnocenou úrovní herní výkonností (kategorie U17 i U16).
Hypotéza 1 byla zamítnuta.
Pojem agility často překládán jako hbitost nebo mrštnost, je schopnost změny
směru pohybu v závislosti na podmínkách herní situace. V současném pojetí fotbalu
je rychlost klíčovým faktorem ovlivňující herní výkon. Fotbalista v průběhu utkání
vykonává mnoho acyklických pohybů s akceleračními prvky, musí se rychle rozhodovat
a svým pohybem reagovat na mikro-situace, které v průběhu zápasového děje vznikají.
Přestože v K-testu jsou podmínky děje uzavřené, výsledky prokázaly, že i bez situačně
proměnných událostí je rychlá změna směru poměrně klíčovým prvkem v trenérském
hodnocení herní výkonnosti jednotlivých hráčů. U kategorie U17 si v testu vedla nejlépe
skupina s nejlépe hodnocenou herní výkonností, ale rozdíl s nejhůře hodnocenou
skupinou nebyl nijak významný (𝑔𝐴−𝐶 = 0,36).
Změna směru pohybu je velice náročná dovednost, ve které se uplatňují
schopnosti prostorové orientace a koordinace dílčích pohybů. Obojí má úzkou
návaznost na techniku pohybu. Jebavý a kol. (2017) detailně popisují klíčové
komponenty techniky změny směru. Ve své publikaci jako důležité uvádějí snížené
těžiště včetně pokrčení oporové končetiny, umístění chodidel, dynamickou stabilitu,
přenos sil mezi segmenty, náklon trupu, první krok a techniku zrychlení. Všechny tyto
technické komponenty se uplatňují také ve specifických fotbalových dovednostech,
které hráči využívají při plnění herních činností jednotlivce, jež jsou podsložkou
individuálního herního výkonu a tedy i týmového herního výkonu. Například studie
Koltaie (2020) zahrnovala n = 66 mladých elitních fotbalistů z kategorií U14, U16
a U18, kde zjišťoval vztahy mezi agility činnosti bez míče, složené ze součtu více
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proměnných (Illinois test, TDS – test, T – test) a agility činnosti s vedením míče,
složené také z více proměnných (Illinois test s vedením míče, TDS s vedením míče).
Autor záměrně sloučil tyto činnosti vystihující aktivitu v zápase a objevil signifikantní
střední vztah na úrovni p = 0,73** u fotbalistů s dominantní levou končetinou
a p = 0,59** u fotbalistů s dominantní pravou končetinou.
Při testování opravdu kvalitního vzorku probandů z profesionálního klubu,
by se dalo předpokládat, že v kategorii U16 a U17 budou mít hráči technické dovednosti
s míčem již na vysoké úrovni. V tomto výzkumu byl vybrán klub s nastavenou filosofií,
zaměřující se na rozvoj kreativních a technicky dobře vybavených hráčů. Trenéři
upínají pozornost na rychlost rozhodování a kvalitu vedení míče, které dle Koltaie
(2020) korelují s testovanou rychlostí změny směru. Přestože jsou výsledky výkonů
jednotlivých hráčů poměrně vyrovnané, tak se v podstatě u obou kategorií potvrdilo, že
výkonnostně nejlépe hodnocená skupina byla zároveň i tou nejrychlejší v K-testu. Navíc
u kategorie U16 došlo k významnému rozdílu mezi skupinami s nejlépe a nejhůře
hodnocenou herní výkonností, kdy 𝑔𝐴−𝐶 = 1,13. Hypotéza se kvůli nižší hodnotě rozdílu
mezi skupinami u kategorie U17 zcela nepotvrdila, ale s ohledem na fakt, že nejlepší
výkony hráčů z nejlépe hodnocené a nejhůře hodnocené skupiny (U17 - 𝑡𝐴 = 10,31 s,
𝑡𝐶 = 10,46 s, U16 - 𝑡𝐴 = 10,55 s, 𝑡𝐶 = 10,75 s) se od sebe lišily v průměru o t = 0,18 s,
která v zápase může ovlivnit úspěch v konkrétních situacích, tak na základě těchto
podnětů nelze vyloučit, že schopnost rychle měnit směr je v rámci měřené uzavřené
skupiny důležitým faktorem, ovlivňující trenérské subjektivní hodnocení herní
výkonnosti.
Podobnému výzkumu se věnoval Dugdale (2020), který zkoumal úroveň shody
mezi objektivním a subjektivním hodnocením trenéra. Testování se zúčastnilo
80 fotbalových hráčů o věkovém průměru 13,2 let ± 1,9 let a 12 profesionálních trenérů.
Hráči byli objektivně hodnoceni v kondičních testech Yo-Yo intermittent, vertikálním
skoku, sprintu na 5 metrů a 20 metrů a funkční pohyblivosti. Subjektivní hodnocení
probíhalo za pomocí škálového dotazníku, ve kterém trenéři hodnotili kondiční kvality
hráčů. Autor došel k závěru, že subjektivní a objektivní metody hodnocení kondičních
kvalit jednotlivých hráčů jsou na sobě vysoce závislé, ale při subjektivním hodnocení
dokáže metoda zachytit pouze nejlepší a nejhorší výkony a proto autor zdůrazňuje
nepostradatelnost zastoupení subjektivního, ale i objektivního hodnocení v rámci
pozorování herní výkonnosti.
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Faktorem pouze částečného potvrzení naší hypotézy může být malý vzorek
testovaných hráčů, který mohl výrazně ovlivnit rozdíly mezi jednotlivými skupinami.
Dalším faktorem může být složení týmu v kategorii, kde mezi hráči nejsou příliš
významné výkonnostní rozdíly. Výsledky mohou být nezobecnitelné z důvodu
subjektivního hodnocení trenéra, který tento kondiční prvek nemusí zohledňovat jako
faktor ovlivňující herní výkonnost. Dalším faktorem může být psychické rozpoložení
a motivace k podání nejlepšího výkonu u jednotlivých hráčů v den testování.
Hypotéza 2
Předpokládáme významně lepší výsledky (g > 0,5) ve všech kondičních
ukazatelích u kategorie hráčů U17 v porovnání s kategorií hráčů U16.
Hypotéza 2 byla zamítnuta
Tato hypotéza předpokládala významně lepší výsledky ve všech kondičních
testech u kategorie U17 v porovnání s kategorií U16. Při porovnávání průměrného
věkového rozdílu mezi kategoriemi vznikl významný rozdíl (𝑔16−17 = 2,21), který
stvrzuje, že všichni hráči z kategorie U17 jsou starší než hráči z kategorie U16. Pokud
jsme srovnali průměrné věkové hodnoty obou kategorií, objevil se mezi nimi věkový
rozdíl 0,73 let, který odpovídá zhruba třetině roku.
Dovalil (2009) toto období považuje jako poslední vývojové stádium mezi
dětstvím a dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáním pubertálních nesrovnalostí,
mezi které patří růstový vývoj. Výsledek měření nám odhalil, že mezi kategoriemi U16
a U17 již nejsou tak výrazné rozdíly, což může být zapříčiněno postupnou vývojovou
stabilizací v tomto věku, zároveň lze přihlížet na zmíněný průměrný věkový rozdíl mezi
kategoriemi, který není nikterak výrazný (0,73 let).
Hráči kategorie U16 byli v průměrných výsledcích lepší než hráči kategorie U17
pouze u kondičního testu ve sprintu na 5 metrů a sprintu na 10 metrů. Ve sprintu
na 20 metrů už ovšem starší hráči kategorie U17 dominovali se středně velkým
významným rozdílem 𝑔16−17 = 0,73. S ohledem na výškové rozdíly mezi kategorií U17
(v= 176,86 cm ± 8,12 cm, m= 69,87 kg ± 7,78 kg) a kategorií U16
(v= 174,71 cm ± 6,51

cm,

m= 63,47

kg

±

10,25

kg),

můžeme

odhadovat,

že měření hráči starší kategorie jsou pomalejší ve startovní rychlosti, ale díky
své výškové vybavenosti jsou schopni na delší běžecký úsek protáhnout krok a díky
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tomu ztrátu dohnat a nakonec být i úspěšnější, než hráči z kategorie U16. Pro ověření
tohoto odhadu můžeme vnímat výkony v motorických testech, které středně korelují
s motorickým testem ve sprintu na 20 metrů. Jedná se o agility test 505 L (p = 0,52**)
a K – test (p = 0,42**). V obou případech jsou průměrné výsledky kategorie U17 lepší
než výsledky kategorie U16. Vzájemný vztah mezi sprintem na 20 metrů a sprintem
na 10 metrů je středně silný (p = 0,58**) a odhad nepotvrzuje, protože ve sprintu
na 10 metrů je lepší kategorie U16. Oponovat je možné vzájemným vztahem mezi
sprintem na 5 metrů a sprintem na 10 metrů, který je silnější (p = 0,66**) než vztah mezi
sprintem na 10 metrů a sprintem na 20 metrů a proto test lineárního sprintu na 10 metrů
vztahem tíhne spíše ke sprintu na kratší vzdálenost, kde jsou úspěšnější hráči
z kategorie U16.
Vzhledem k tomu, že jsme očekávali lepší výkony ve všech testech u kategorie
U17 a to se nenaplnilo, tak je na základě tohoto faktu vhodné přemýšlet i o možné
rozdílné silově-rychlostní přípravě obou kategorií. Hráči mohou být dlouhodobě
odlišným způsobem vedeni v rozvoji silové a rychlostní schopnosti, zejména startovní
rychlosti a akceleraci, či rychlé (výbušné) síle, které se uplatňují ve sprintu na krátkou
vzdálenost. Na tyto složky se začíná působit již v žákovských kategoriích, a pokud
rozvoj není nikterak koncepčně uchycen, v mladších dorosteneckých kategoriích může
mít každá kategorie jinak položený základ.
Dále bychom u takto malého vzorku probandů měli zohlednit individuální
rychlostní předpoklady každého hráče, kde se v kategorii U16 mohlo sejít více
rychlostně vybavenějších hráčů než v kategorii U17 a proto dosahují vyrovnaných
a v lineárních sprintech na krátkou vzdálenost i lepších výsledků než starší hráči.
Hypotéza je v této práci zamítnuta a pro objektivnější posouzení bychom
se v budoucnu nebránili podobnému porovnání s větším vzorkem probandů a napříč
více kluby.
Hypotéza 3
Předpokládáme významný vztah (p < 0,05; r > 0,5) mezi kondičními ukazateli
K-testu a sprintu 10 m a dále mezi sprintem na 10 m a síle zakončení u kategorie U16
a U17 společně.
Hypotéza 3 byla zamítnuta.
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V případě porovnávání vztahu mezi vybranými kondičními testy se naše
předpoklady v obou případech nenaplnily. Při zjišťování vztahu mezi lineárním
sprintem na 10 metrů a síle zakončení dominantní a nedominantní končetinou,
jsme v tomto výzkumu došli k výsledkům (r = 0,20 u nedominantní nohy
a r = 0,26 u dominantní nohy), které nezjistily významný vztah mezi zmíněnými testy.
Malý a kol. (2014) ve svém výzkumu na 22 českých fotbalistech národního týmu
U16 měřil také vztah mezi lineární rychlostí na 10 metrů a rychlostí letu míče po kopu
nártem dominantní (r = 0,27) a nedominantní (r = 0,04) končetinou. Zajímavé výsledky,
stejně tak jako v našem výzkumu, vyšly při porovnávání rychlosti letu míče
při zakončení nedominantní končetinou a sprintem na 20 metrů, kdy v případě výzkumu
Malého a kol. (2014) vyšel středně významný vztah r = 0,56 a v našem případě r = 0,45.
Vztah mezi K-testem a sprintem na 10 metrů se v našem výzkumu rovnal
r = 0,25. Cabell a kol. (2018) zkoumali na 29 dobrovolně přihlášených českých
fotbalistech výkony v testech na sprint (5 metrů, 10 metrů) a agility (K-test a 505 test).
K-test byl v jejich výzkumu měřen dvěma způsoby, buď hráči začínali a končili test
pomocí protnutí fotobuňky nohou nebo pomocí kontaktu spínače umístěného v horní
části středového kužele rukou. Zajímal nás především vztah mezi sprintem na 10 metrů
a K-testem, který v obou případech nebyl nikterak významný (r = 0,30, r = 0,41).
Malý a kol. (2014) ve svém výzkumu na českých hráčích došli k vyhodnocení
vzájemného vtahu mezi sprintem na 10 metrů a K-testem také k nízkým hodnotám
r = 0,32. Na základě porovnání naší výsledné hodnoty s hodnotami ostatních výzkumů
zahrnujících výpočet vztahu mezi sprintem na 10 metrů a K-testem, můžeme
konstatovat, že test lineární rychlosti na 10 metrů a agility K-test jsou dva na sobě
nezávislé testy.
Sporiš a kol. (2011) prováděli výzkum na 25 fotbalistech srbského národního
týmu U16 s věkovým průměrem 15,19 let ± 0,32 let. Hráči byli podrobeni testům
na lineární sprint na 10 metrů, 20 metrů a 30 metrů a v rámci agility Cikcak testu.
Korelace mezi sprintem na 10 metrů a Cikcak testem v tomto výzkumu vyšla v rozmezí
střední významnosti kdy r = 0,603. K podobnému vztahu mezi sprintem na 10 metrů
a Cikcak testem dospěli i Orer a kol. (2016), kterým vyšlo r = 0,533.
Köklü a spol. (2014) prováděl výzkum na 16 letých hráčích fotbalu a stejně tak jako
u předchozích autorů vyšel vztah mezi sprintem na 10 metrů a Cikcak testem na úrovni
střední významnosti r = 0,56.
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Muniroglu (2018) měřil výkony 72 tureckých hráčů (věk 23,51 let ± 2,69 let)
ve sprintu na 5 metrů, 10 metrů a 30 metrů a v agility testu Arrowhead a Illionois.
Ve svém výzkumu porovnával jednotlivé testy mezi sebou a objevil signifikantní střední
vztah mezi sprintem na 10 metrů a testem Illionois, kdy r = 0,60 a střední vztah také
mezi sprintem na 10 metrů a testem Arrowhead r = 0,58.
Při porovnání jednotlivých vztahů mezi agility testy a sprintem na 10 metrů
můžeme u většiny testů, vyjma K-testu, shledat středně významnou korelaci. Z toho
důvodu je dle Jebavého a kol. (2017) agility někdy zařazována mezi rychlostní
schopnosti, ale vzhledem k její komplexnosti a výše zjištěným vztahům mezi agilitou
a lineární rychlostí, bychom ji měli vnímat jako oddělenou složku, která v sobě částečně
zahrnuje i startovní a akcelerační prvky využívané při lineárním sprintu. Vztah
mezi testy agility a testem lineárního sprintu na 10 metrů pak závisí na charakteru
prováděného testu, tedy jaké vzdálenosti jsou mezi jednotlivými změnami směru,
o kolik stupňů jsou změny směru prováděny či jaké množství změn směru je v testu
zařazeno.
Další poznatky a doporučení
V našem výzkumu jsme se zajímali, zda má objektivní hodnocení kondičního
výkonu vliv na subjektivní hodnocení herní výkonnosti. Při porovnání s výzkumem
Niederera a kol. (2019), kteří se zabývali přesností subjektivního hodnocení úrovně
herní výkonnosti a tím, zda je v souladu s objektivně získanými daty. Hráči (n = 150)
v tomto výzkumu byli podrobeni testům na výskok, sprint, sílu a agility. Měření
proběhlo dvakrát se sedmi měsíčním odstupem. Dle výsledků byla vykázána nízká
až střední velikost účinku při prvním měření, kdy Cohenovo d = 0,33-0,71 a při druhém
měření byla prokázána nízká velikost účinku Cohenovo d = 0,04-0,2. Z těchto výsledků
vyplývá, že pro zjištění dlouhodobé výkonnosti je subjektivní hodnocení trenéra
nedostatečné, protože spíše zohledňuje aktuální výkon hráče a pro zajištění objektivního
hodnocení hráčů by bylo vhodné provádět motorické testy alespoň dvakrát za sezónu.
V našem výzkumu byli probandi v kondičních testech měřeni pouze jednou a proto
v porovnání s výzkumem Niederera (2019) není vyloučené, že sledování dlouhodobé
výkonnosti hráčů v našem výzkumu nemusí nabýt takového účinku, jaký jsme
od výzkumu očekávali. Nicméně je důležité brát v potaz, že autoři nezveřejnili otázky,
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dle kterých byla hodnocena dlouhodobá herní výkonnost hráčů a jejich obsah
a formulace může zcela ovlivnit trenérské hodnocení.
Dle výsledků vznikl vždy alespoň v jedné kategorii věcně významný rozdíl mezi
nejlépe a nejhůře hodnocenou skupinou ve sprintu na 5 metrů (g= 1,08), 10 metrů
(g = 1,28), K-testu (g = 1,13) a síle zakončení nedominantní nohou (g = 1,2). Nicméně
v žádném kondičním parametru nebyl zjištěn významný trend odlišující hráče dle herní
výkonnosti určené na základě dotazování trenéra. Použitý dotazník pro trenéry
k hodnocení herní výkonnosti hráčů se zdá být minimálně senzitivní na úroveň
vybraných kondičních ukazatelů. Informace získané testováním mohou být využity jako
zpětná vazba pro tréninkový proces, s následným zaměřením na rozvoj kondičních
schopností u jednotlivců. Dle výsledků je zřejmé, že trenéři při subjektivním hodnocení
herní výkonnosti hráče musí zohledňovat více faktorů, ovlivňujících herní výkonnost
ve fotbale. Na základě výsledků zároveň doporučujeme u starších hráčů zaměření
na rozvoj startovní a akcelerační rychlosti (rychlé a výbušné síly), jelikož jsou jejich
výsledky ve sprintu na 5 metrů a 10 metrů horší v porovnání s mladší kategorií U16.
Výkon ve sprintu na 20m byl už však významně rychlejší u starších hráčů. Dalším
konkrétním doporučením je zahrnutí testování maximální síly (zejména dolních
končetin) do kondiční testové baterie. Maximální síla je hrubým základem
pro rychlostně-silové výkony typu sprint. Informace o úrovni maximální síly mohou
tak zkvalitnit případná individuální doporučení do tréninku pro jednotlivé hráče.
Na závěr diskuze si dovolujeme navrhnout doporučení pro další výzkumy
na podobné či stejné téma. Slabou stránku této práce sledujeme v množství testů, které
měření hráči podstoupili. V případě měření herní výkonnosti by bylo vhodné vybírat
nejen z testů zaměřených na kondiční složky (včetně testu maximální síly), ale i z testů
hodnotících technickou, taktickou a psychickou složku herního výkonu. Do dalších
výzkumů bychom doporučili širokou škálu komplexních testů, které korelují s herním
výkonem ve fotbale. Mezi testy je velice zajímavý například Loughborough soccer
passing test, který v sobě zahrnuje rychlost rozhodování, přihrávku, techniku
či prostorovou orientaci. Dále bychom doporučili vybírat z testů obsažených
v programu pro podporu talentu DFB, zobrazeném na Obrázku 7 (str. 33). Ve výzkumu
se objevily poměrně vyrovnané výsledky mezi kategorií U16 a U17. Do dalšího
výzkumu by stálo za zvážení otestovat starší dorostové kategorie a zejména
mít longitudinální data postihující vývoj kondiční výkonnosti v dorosteneckém období,
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které předchází přímému přechodu hráčů do dospělé kategorie. Mohlo by být přínosné
také subjektivní hodnocení asistentů hlavního trenéra, které by případně poukázalo
na rozdílnost pohledů trenérského týmu na dlouhodobou hráčskou výkonnost.
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7 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo zjistit míru vlivu kondičních ukazatelů na herní
výkonnost hráčů fotbalu kategorie U16 a U17. Zároveň bylo dalším cílem zjistit možné
rozdíly v kondičních ukazatelích mezi jednotlivými kategoriemi a v neposlední řadě
zjistit vztahy mezi jednotlivými kondičními testy. Na základě výsledkové a diskuzní
části diplomové práce byl cíl splněn a díky tomu jsme došli k několika závěrům.
V první řadě jsme s ohledem na diskuzi a výsledky našeho měření zjistili,
že výkonů v kondičních testech vznikl alespoň střední rozdíl mezi nejlépe a nejhůře
hodnocenou skupinou ve sprintu na 10 metrů, K-testu a síle zakončení nedominantní
nohou. Tyto rozdíly tedy prokázaly i jistý vliv kondičních ukazatelů na hodnocení herní
výkonnosti hráče. Při porovnávání výkonových rozdílů mezi kategoriemi U16 a U17
nedošlo k příliš výrazným rozdílům v průměrných výsledcích u jednotlivých testů.
Hráči kategorie U16 byli lepší ve sprintu na 5 metrů a sprintu na 10 metrů. Ve všech
ostatních testech byli lepší hráči starší kategorie U17. Největší výkonové rozdíly
mezi kategoriemi byly objeveny ve sprintu na 20 metrů a agility 505 P. Korelace mezi
jednotlivými testy mezi sebou dosahovaly nízkých až středně silných vztahů. Výjimku
tvořil vztah mezi sprintem na 5 a sprintem na 10 metrů, který byl statisticky silný.
Současný stav bádání nenabízí mnoho vědeckých výzkumů zabývajících
se podobnou problematikou. V této oblasti se díky tomu objevuje velké množství
neznámých, nad kterými bylo v této práci zamýšleno a na část z nich i upozorněno.
Tento výzkum považujeme jako zajímavý z důvodu nabídky dalších směrů a podnětů
pro hledání odpovědi na otázku, do jaké míry je subjektivní metoda hodnocení herní
výkonnosti přesná v porovnání s objektivní metodou testování. S reakcí na momentální
stav poznání bychom na závěr chtěli upozornit na důležitost obou z těchto
diagnostických metod.
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Příloha 1 Dotazník pro hodnocení herní výkonnosti a škála hodnocení
DOTAZNÍK PRO HODNOCENÍ HERNÍ VÝKONNOSTI
Otázky/Hráči

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

Hráč dovede vést míč v rychlosti a
pod tlakem soupeře, bez ztráty.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře.
Hráč je úspěšný v obcházení
soupeře a využívá více způsobů
provedení. ( variabilita fint)
Hráč je v dovednosti přihrávání v
průběhu zápasu úspěšný.
Hráč má odhad pro čas a prostor a
dovede dát časovanou přihrávku.
Hráč ve hře úspěšně uplatňuje různé
způsoby technického provedení
přihrávky.
Hráč se rychle rozhoduje v
proměnlivých herních situacích.
Hráč po ztrátě/po zisku míče
okamžitě přepíná.
Hráč dovede míč odebrat
kostruktivně.
Hráč účelně zvládá soubojové
chování (využívají dovolené
způsoby, zakládají ruce)
Hráč umí hrát oběma nohama.
Hráč umí číst hru a správně volit
řešení. (herní inteligence)
Hráč má dobrý výběr místa. (poziční
hra)
Hráč má dobrý první dotek. (ideální
směr a vzdálenost doteku)
Hráč je schopen po prvním doteku
navázat na další dovednost.
Hráč je úspěšný v zakončení na
branku (v herních podmínkách)
Hráč uplatňuje více technických
způsobů při zakončení.
Body
Pořadí

Hodnocení

Výborně

Velmi
dobře

Převážně
dobře

Dobře

Částečně

Méně

Vůbec ne

Škála hodnot

1

2

3

4

5

6

7

