
 

 

Abstrakt 

Název: Analýza externích ukazatelů pohybového zatížení u profesionálních hráčů fotbalu 

 

Cíle: Analýza externích ukazatelů pohybového zatížení u profesionálních fotbalistů 

v tréninkovém procesu a utkání s ohledem na odlišné hráčské pozice. Zároveň je cílem práce 

zjistit poměr pohybového zatížení mezi týdenním tréninkovým cyklem a mistrovským utkáním. 

 

Metody: Výzkumný soubor tvořilo 19 fotbalových hráčů z profesionálního fotbalového klubu, 

jejich pohybové zatížení bylo analyzováno v 15 mistrovských utkáních a 37 tréninkových 

jednotkách v rámci osmi týdenních tréninkových mikrocyklech. Veškerá data o pohybové 

aktivitě hráčů byla zaznamenána pomocí globálního přenosného systému (GPS; Catapult 

Sports). Koeficient věcné významnosti Hedgesovo g byl použit pro hodnocení významnosti 

rozdílů dvou skupinových poměrů. 

 

Výsledky: V ukazateli celkové překonané vzdálenosti (CPV) v utkání se střední obránci 

(10 131,1 ± 1588,7 m) významně nelišili od ostatních herních pozic vyjma středních záložníků, 

kteří zaznamenali nejvyšší hodnoty (11 495,2 ± 533,3 m). Naopak nejnižší hodnoty dosáhli 

v CPV hráči na postu krajních obránců (9 629,8 ± 1 380 m). V ukazateli běh vysokou intenzitou 

(> 18 km.h-1) v utkání překonali nejdelší vzdálenost útočníci (2 054,2 ± 887,6 m) následováni 

středními záložníky (1 626,7 ± 551 m). Naopak nejnižší hodnoty byly vypozorovány u středních 

obránců (1 197,7 ± 477,5 m), kteří se významně odlišovali od středních záložníků, útočníků a 

halfback. V ukazateli CPV dosáhli nejvyššího násobku pohybového zatížení z utkání 

v týdenním tréninkovém cyklu střední obránci, krajní obránci a útočníci (2,2x), dále pak krajní 

záložníci (2,1x) a střední záložníci (1,9x). V ukazateli BVI dosáhly nejvyššího násobku útočníci 

(2,2x), jejichž výkon byl významně vyšší v porovnání s nejnižším výkonem středních záložníků 

(1,2x). 

 

Závěr: Střední obránci se zásadně neliší od ostatních herních pozic v CPV během utkání, 

naopak v parametru BVI (> 18 km.h-1) dosahují nejnižších hodnot. V týdenním mikrocyklu 

dosáhli střední záložníci v parametru CPV a BVI (> 18 km.h-1) nejnižších hodnot oproti utkání 

z hlediska násobku. 
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