
Abstrakt 

Identifikace, objektivizace a determinace kritérií výkonnostního  

hlediska u elitních hráčů fotbalu. 

 Cíle: Identifikace klíčových indikátorů mladých hráčů fotbalu se zaměřením objektivizovat 

a determinovat možnost dosažení nejvyšší sportovní úrovně.  

  

 Metody: Do studie bylo zahrnuto 157 hráčů fotbalu, kteří byli následně rozděleni do pěti 

věkových skupin (U21, U19, U18, U17 a U16) a třech výkonnostních skupin (Elitní – hráči 1. ligy, Sub-

elitní – hráči 2. ligy, Amatérská – hráči 3. ligy a nižších výkonnostních soutěží). V rámci laboratorní 

diagnostiky byly evaluovány oblasti: tělesného složení (bioimpedanční metodou), posturální stability 

(pomocí tlakových desek), explozivní síly dolních končetin (inverzní dynamometrie vertikálních 

výskoků), velikost síly kolenních extenzorů a flexorů (izokinetická dynamometrie) a hodnota maximální 

aerobní kapacity VO2max (zátěžový test na běhátku do selhání). V rámci terénní diagnostiky byly 

evaluovány oblasti: běžecké akcelerace (sprint na 5 a 10 m), maximální běžecké rychlosti (sprint na 20 

m letmo), rychlosti změny směru pohybu (Agility 505 test a K-test) a vytrvalostní schopnosti (Yo-Yo 

intermitentní test úrovně 1 a 2). Diagnostikovaná data byla zpracována ve statistickém programu 

RStudio® (USA) pomocí analýzy rozptylu dvou faktorů (Two-way ANOVA) s minimální hladinou 

statistické významnosti 95 %. Následná komparace průměrů skupin byla provedena pomocí post-hoc 

analýzy (Tukey test). Pro vyjádření lineární závislosti byl použit Pearsonův korelační koeficient. 

 

 Výsledky: Výsledky prokázaly rozdíly mezi YYIR1 a YYIR2 při komparaci jednotlivých 

výkonnostních skupin, kdy Elitní hráči dosáhli o 11 % vyššího (p < 0,05) výkonu v YYIR1 a o 7 % 

vyššího výkonu v YYIR2 v komparaci se skupinami nižší výkonnosti (Sub-elitní a Amatérští hráči). 

Signifikatní rozdíly (p < 0,05) byly nalezeny také při diagnostice izokinetické síly kolenních flexorů 

(úhlová rychlost 300°.s-1.), kdy Elitní skupina dosáhla o 14,5 % lepších výsledků v komparaci se 

skupinou Sub-elitní. Nejlepších výkonů bez signifikatního efektu dosahovali Elitní hráči v porovnání se 

skupinami nižší výkonnostní úrovně při analýze Agility 505 testu. Hlavní faktor věku prokázal 

signifikantní efekt (p < 0,001) vzhledem k výkonu při sprintu na 20 m, kdy skupina U18 dosáhla o 3 % 

lepších (p < 0,001) výsledků v komparaci s U16 (2,37±0,10 s vs. 2,44±0,10 s).  

 

 Závěr: Výsledky práce prokázaly signifikantní rozdíly ve vybraných parametrech laboratorní 

a terénní diagnostiky fyzické výkonnosti mezi skupinami z hlediska výkonnosti, ale také z hlediska 

ontogeneze. Uvedená práce může poskytovat referenční hodnoty při komparaci výsledků diagnostiky 

s cílem zvýšení efektivity identifikace nadprůměrně výkonných mladých hráčů fotbalu s potenciálem 

dosáhnout nejvyšší výkonnostní úrovně. Pro lepší generalizaci výsledků, predikci potencionální 

výkonnosti a identifikaci akcelerovaného talentu doporučujeme rozšířit analyzovanou kohortu.  
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