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1. Úvod 
 

„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku 

pohybu slábne.“ 

— Avicenna středověký perský učenec, lékař a filozof (*980 – †1037) 

 

 

Fotbal patří mezi nejpopulárnější kolektivní sporty na světě. Osobně se fotbalu věnuji 

již přes 20 let, kdy posledních několik let mám to štěstí provozovat ho na nejvyšší úrovni jako 

kondiční trenér v rámci profesionální fotbalové akademie, kde mám možnost sledovat vývoj 

velkého množství talentovaných hráčů. Fotbal, česky kopaná, se z mého koníčku stal 

i mým zaměstnáním. Proto se každý den snažím o zdokonalování nejenom hráčů, ale i sebe. 

Během pravidelného a každodenního kontaktu s mladými začínajícími i staršími zkušenými 

hráči, trenéry a manažery jsem dospěl k nápadu zrealizovat výše pojmenovanou disertační 

práci, protože tak jak se stal fotbal velkým byznysem, tak i tlak na trenéry a hráče každým dnem 

stoupá. Stoupá rovněž tlak na výsledky a výkonnost každého z článků obrovského kolosu 

zvaného profesionální fotbal. Díky výsledkům práce bychom měli získat ještě větší přehled 

o výkonnostním hledisku mladých hráčů fotbalu elitní úrovně. 

 

„Život není nikdy stagnace. Je to neustálý pohyb, rytmický pohyb, jako my se neustále měníme. 

Věci žijí pohybem a získávají sílu, když jdou.“  

— Bruce Lee herec, mistr a popularizátor bojových umění (*1940 – †1973) 

 

Disertační práce si klade za cíl identifikaci, objektivizaci a determinaci klíčových 

indikátorů (v zahraniční literatuře pojmenované anglicky „key point indicators; KPI“) 

ve spojitosti s mladými hráči fotbalu podle výkonnostního hlediska v průběhu jejich 

ontogeneze a etap sportovní přípravy (Stratton, Reilly, Richardson, & Williams, 2004). Dostat 

se až na vrchol nejvyšší sportovní výkonnosti u sportovců vyžaduje integritu a synergii 

specifických pohybových předpokladů (rychlost, síla, vytrvalost a pohyblivost), stejně tak 

i specifických pohybových dovedností (přihrávka, vedení míče, zpracování míče, střelba). 

Rovněž jsou však potřeba i genetické předpoklady pro vrcholový pohybový výkon a zejména 

předpoklady pro mentální odolnost a stabilitu ve vypjatých situacích důležitých utkání. Často 
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v odborné literatuře nalézáme i pojem kondiční schopnosti, motorické schopnosti a pohybové 

předpoklady. 

 

Původ slova kondice můžeme hledat z latinského originálu „conditio“ (předpoklad, 

nevyhnutelná podmínka). Sportovní trénink definuje kondici jako funkce organismu, které 

umožní jedinci ve fyzicky náročných podmínkách adekvátní odpověď na podnět (Perič & 

Dovalil, 2010). Systematická kondiční příprava nám nezaručí kvalitní výsledky v soutěži, ale 

šance na úspěch má předpoklad se zvýšit (Jebavý, Hojka, & Kaplan, 2017). Pohybové 

předpoklady na vysoké úrovni jsou hlavní prerekvizitou elitních hráčů fotbalu pro úspěšné 

zvládnutí pohybových nároků během utkání (Hoff & Helgerud, 2004; Stølen, Chamari, 

Castagna, & Wisløff, 2005). Zvyšování kondiční výkonnosti sportovce je zásadní věcí 

sportovního výkonu pro schopnost sportovce provádět rychlé starty, změny směru pohybu, 

výskoky a vysoko-intenzivní běžecké činnosti po celou dobu utkání.  

 

Antropomotorické a fyziologické předpoklady jsou z hlediska genetiky determinovány, 

avšak optimalizovaným a individualizovaným tréninkovým procesem je můžeme ovlivňovat 

do individuální míry jedince (také „míra adaptability“). Z dlouhodobého sledování můžeme 

získat reprezentativní vzorek pro posuzování trendu úrovně pohybových předpokladů 

potřebných pro vrcholovou výkonnost ve fotbale. Protože zaznamenáváme nedostatek studií 

zaměřujících svoji pozornost průřezovému sledování a variabilitě časových trendů KPI 

(rychlostní, silové, vytrvalostní pohybové předpoklady) v dlouhodobé sportovní přípravě 

elitního fotbalového hráče, směřujeme náš výzkum právě k této problematice. Významné 

nedostatky nacházíme při posuzování indikátorů sportovní výkonnosti vzhledem k dalším 

proměnným, jako je ontogeneze jedince, evaluace nadprůměrných výsledků vzhledem k věku, 

komparace biologického a chronologického věku, hodnocení periodizace tréninku v sezonních 

makrocyklech, akcelerovanou maturací, a taktéž limitním množstvím zdravotně-preventivních 

aspektů hráče (silové, morfologické a funkční asymetrie, jež při nedostatečné pozornosti hráče 

a realizačního týmu a při neschopnosti reagovat zařazením individuálního plánu mohou vést 

ke zraněním vedoucím k výpadku z tréninkového procesu, ve výjimečných případech také 

k ukončení sportovní kariéry).  

 

Výše popisovanou problematikou jsme se dostali k vědeckému problému sledování 

antropomotorických a fyziologických parametrů z výkonnostního hlediska, u kterého 

předpokládáme, že má význam jak pro aktuální, tak ale i pro budoucí výkonnost hráče, zda je 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02640414.2013.796065?casa_token=_h8EHWdsQHkAAAAA%3AGEYDPUItAslUQuvre6iKHATzYdqdZyuygxtPb90Qy4wJX1FbN1gTfy15Dk8hH2IGQ3UTtR_eG9lYlA


13 
 

schopen se prosadit v elitních seniorských soutěžích, případně i národním družstvu své země 

apod. Antropomotorické a fyziologické parametry analyzujeme ve vztahu k aktuální úrovni 

sportovní výkonnosti mladého hráče, které jsou specifické pro námi sledovanou kohortu. 

Chceme poukázat na fakt, že pravidelný monitoring pohybových předpokladů a analýza 

tréninkového procesu může vést k akcelerovaným a progresivním změnám ve výkonu. 

Pojednáváme o elitních mládežnických hráčích, u kterých často vzniká velký psychologický 

tlak na finální výsledek. Proto i my si klademe vysoké požadavky na co nejpřesnější 

identifikaci, objektivizaci a determinaci výkonnostních kritérií. 

Využili jsme terénní testy zaměřené na analýzu rychlostních předpokladů (akcelerace 

na 5, 10 m a sprint 20 m letmo), agility předpokladů (Agility 505 test a K-test) a vytrvalostních 

předpokladů (Yo-Yo intermitentní test úrovně 1 a 2 v závislosti na věkových skupinách). 

V laboratorních testech jsme se zaměřili na základní antropometrii tělesného složení (pomocí 

bioimpendanční analýzy), hodnocení statické posturální stability (pomocí tlakových desek), 

analýzu velikosti svalové síly kolenních extenzorů a flexorů (pomocí izokinetické 

dynamometrie), explozivní sílu dolních končetin (výška vertikálních výskoků) a hodnoty 

aerobní kapacity VO2max (pomocí zátěžového běžeckého testu do selhání). Terénní testování 

probíhalo v tréninkových centrech mládeže každého z měřených klubů (TCM) a laboratorní 

testování probíhalo v Laboratoři sportovní motoriky na UK FTVS (LSM). Naměřená data byla 

vložena do statistických programů, kde proběhla důkladná analýza a následná komparace 

výkonnosti hráčů v průběhu celé periody testování (2017–2021). 

Na základě literatury se domníváme, že v současné době trvá pokles obecné úrovně 

pohybových schopností a dovedností u mládeže (Gonaus, Birklbauer, Lindinger, Stöggl, & 

Müller, 2019; Halasová, 2013; Júdice, Silva, Berria, Petroski, Ekelund, & Sardinha, 2017; 

Tokmakidis, Kasambalis, & Christodoulos, 2006). Průměrná až vyšší úroveň pohybové 

zdatnosti u dětí a dospívající populace je jednoznačně spojena se zvýšenou pohybovou 

aktivitou (Huang & Malina, 2002). Proto může být naše disertační práce užitečná i v budoucí 

komparaci výsledků ze začátku tisíciletí a současných výsledků sportující a nesportující 

mládeže pro možnost zpětně hodnotit tvrzení o snižující se pohybové aktivitě a s tím spojeným 

poklesem úrovně pohybových schopnosti. Disertační práce by měla být nápomocná i dalším 

trenérům pro orientaci v oblasti aktuální pohybové výkonnosti vlastních svěřenců v komparaci 

s elitním mládežnickým fotbalem v návaznosti na možnou budoucí profesionální kariéru. 
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2. Současný stav řešené problematiky 
 

V kontextu cvičení a sportu hovoříme o fyzickém pohybu jako stresoru. Fyzický pohyb 

vyvolává psychologické a fyziologické reakce spolu s adaptací buněčných a orgánových 

systémů lidského těla (Hoffman, 2014). V případě, že trenéři chtějí uvedené změny v co 

největší míře ovlivnit, musí v rámci progresivity tréninkového procesu změny monitorovat, 

kontrolovat a aplikovat na individuální úrovni (Impellizzeri, Marcora, & Coutts, 2019). 

V elitním (vrcholovém) sportu označujeme za talent osobu, která je s ohledem 

na realizovaný trénink při komparaci s referenční skupinou podobného biologického stupně 

vývoje schopna podávat nadprůměrné výkony ve své sportovní specializaci, kdy s ohledem 

na vrozené (endogenní) výkonnostní dispozice a realizované (exogenní) výkony můžeme 

matematicko-simulačně stanovit v následující sportovní etapě vývoje předpoklad elitní 

sportovní výkonnosti (Hohmann & Carl, 2002). Reilly, Bangsbo a Franks (2000) uvádí 

fyziologické předpoklady (aerobní kapacita, poměr svalových vláken, metabolismus atd.) jako 

faktory, které nehrají při výběru talentů pro fotbal zásadní roli, jelikož jsou z části založené 

na vrozených předpokladech jedince a jsou ovlivnitelné tréninkem. Vičar (2018) navazuje při 

popisu tzv. „trénovatelnosti“ sportovce jako nejdůležitějšího fyziologického předpokladu. 

„Trénovatelnost“ je schopnost jedince snášet tréninkovou zátěž a následující dobu nutnou pro 

regeneraci (Bunc, 2004).  

Na základě rešerše literatury (Tabulka 1) deklarujeme rozdíly pohybové výkonnosti na základě 

tří faktorů: 

1. výkonnostní úroveň hráčů (Bradley, Carling, Diaz, Hood, Barnes, Ade et al., 2013), 

2. věk (Kobal, Loturco, Gil, Abad, Cuniyochi, Barroso et al., 2016), 

3. herní funkce hráčů (Boone, Vaeyens, Steyaert, Bossche, & Bourgois, 2012).  
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Tabulka 1. Dělení hráčů fotbalu na základě výkonnostního kritéria. 

Výkonnostní kritérium ve fotbale 

Reference Podmínky dělení 

Abdullah et al. (2017) 

Cometti et al. (2001) 

Gissis et al. (2006) 

Pau et al. (2019) 

Trecroci et al. (2019) 

Národní soutěž – elitní 

Regionální soutěž – sub-elitní 

Lokální soutěž – amatérský 

Kavalír (2019) 
Amatérští hráči 4. a 5. nejvyšší soutěže 

v ČR a Německu 

Bláža (2014) 

Pivovarníček et al. (2014) 
Reprezentační výběr – elitní 

Kaplan et al. (2009) 

Lotruco et al. (2019) 

Modric et al. (2019) 

Verheijen (2016) 

Nejvyšší seniorská soutěž – elitní 

Rampini et al. (2009) 

Řehák (2013) 

Naše disertační práce 

Pracovní kontrakt 

(profesionální smlouva) – elitní 

Nejvyšší soutěž – elitní hráči 

Druhá nejvyšší soutěž – sub-elitní hráči 

Třetí nejvyšší soutěže a níže – amatéři 

 

Fotbal je jedním z nejvíce dynamicky se rozvíjejících sportů, kdy evidujeme 265 

milionů registrovaných hráčů s největším počtem v kategorii 18 let a mladší (Maher, Hutchison, 

Cusimano, Comper, & Schweizer, 2014). Portugalsko uvedený trend jen potvrzuje, jelikož zde 

nacházíme jeden z největších počtů registrovaných amatérských hráčů věkové skupiny U18 

a mladší (Nogueira, Laiginhas, Ramos, & Costa, 2017). V rámci naší práce považujeme 

informace ve vztahu o rozdílech ve výkonnosti mezi různými výkonnostními skupinami 

za velmi důležité. Při testování pohybových předpokladů amatérských hráčů fotbalu 4. nejvyšší 

soutěže v ČR a 5. nejvyšší soutěže v Německu byla zjištěna signifikantně lepší úroveň 

rychlostních (sprint na 10 a 20 m) a vytrvalostních předpokladů (Cooper test) u hráčů Spvgg 

Bayern Hof v porovnání s týmem FC Viktoria Mariánské Lázně (Kavalír, 2019). Studie Pau et 

al. (2019) zaměřená na hráče nižší výkonnostní úrovně (národní a regionální úroveň) byla 

zaměřena na hodnocení času a indexu dynamické stabilizace po dopadu. Výše uvedené studie 

se věnují nižší výkonnostní úrovni. Naše studie je primárně zaměřena naopak na elitní 

mládežnické hráče (nejvyšší výkonnostní úrovni).  

 

 

Otázka je, jak můžeme definovat pojem elitní hráč. Nacházíme vůbec v odborné 

literatuře jednotnost a soulad v terminologii?  
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Podle Bláža (2014) elitním hráčem rozumíme jedince, který prošel mládežnickými, 

popřípadě seniorskými reprezentačními výběry. Na rozdíl Verheijen (2016) popisuje elitního 

hráče jako hráče, který nastupuje v nejvyšší seniorské ligové soutěži. Zde se dostáváme k jádru 

problematiky, kdy v rámci literatury nezaznamenáváme shodu. Problematice elitního sportu se 

věnuje studie Currie (2018), která považuje za elitní všechny fotbalové hráče mládežnické 

akademie Glasgow Rangers (věkové skupiny U11–U17) (en. Under 17 years old; U17). 

Za elitní hráče shledáváme také členy španělské mládežnické akademie ročníků U13 až 

po seniorský tým (Los Arcos, Martinez-Santos, & Castillo, 2020). Podobně považuje 

mládežnické hráče akademie SK Slavia Praha kategorie U12 za elitní Kunzmann (2017). 

 Některé další nalezené studie považují za elitního hráče naopak pouze fotbalisty 

nejvyšší ligové soutěže, kdy zaměřují výzkum na komparaci s mezinárodními soutěžemi 

a hodnotou běhů ve vysoké intenzitě (en. High Intensity Running; HIR = >14,4 km.h-1) hráčů 

španělské nejvyšší soutěže, a nachází signifikantně vyšší (p < 0,05) překonané vzdálenosti HIR 

(rozdíl 40 %) během oficiálních utkání (Rampinini, Bishop, Marcora, Bravo, Sassi, & 

Impellizzeri, 2007) v komparaci s elitními hráči dánské a švédské nejvyšší soutěže (Andersson, 

Ekblom, & Krustrup, 2008; Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). Wisløff, Castagna, Helgerud, 

Jones a Hoff (2004) potvrzují uvedené zjištění při nahlížení na problematiku rozdělování elitní 

výkonnostní úrovně ve fotbalu při sledování maximální rychlosti elitních hráčů v norské 

nejvyšší soutěži, kdy za elitní hráče označuje členy prvního týmu FC Rosenborg Trondheim. 

Bradley, Sheldon, Wooster, Olsen, Boanas a Krustrup (2009) sledovali HIR elitních hráčů 

English Premier League (EPL) na základě rozlišení herních funkcí, kdy elitní hráče (EPL) 

porovnával s nižší (League 1) a vyšší výkonnostní úrovní (Champions League). Zajímavým 

zjištěním studie byli vyšší fyzické nároky na vzdálenost překonanou v běhu ve vysoké rychlosti 

(en. High Speed Running; HSR = >19 km.h-1) u nižších výkonnostních úrovní v porovnání 

s vyšší výkonnostní úrovní. Gissis, Papadopoulos, Kalapotharakos, Sotiropoulos, Komsis 

a Manolopoulos (2006) se věnovali silovému a rychlostnímu testování mladých hráčů fotbalu 

na základě rozdělení na elitní hráče reprezentačního výběru Řecka (n = 18), sub-elitní hráče 

(n = 18), kteří hráli domácí nejvyšší soutěž, a rekreační hráče (n = 18), kdy uvádí jednoznačný 

závěr možného rozlišení elitních hráčů od nižších výkonnostních úrovní na základě výsledků 

silových a rychlostních testů. Testování francouzských hráčů elitních (nejvyšší liga), sub-

elitních (druhá liga) a amatérských hráčů se věnuje i Cometti, Maffiuletti, Pousson, Chatard 

a Maffulli, (2001) s cílem rozlišit úspěšné elitní hráče od méně úspěšných na základě výsledků 

izokinetického testování kolenních flexorů (KF) a extenzorů (KE) různých úhlových rychlostí, 

vertikálního výskoku, sprintu na 10 a 30 m a maximální rychlosti dosažené při střelbě míčem. 
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Malý, Zahálka a Malá (2014) při testování svalové síly KF a KE uvádí rozlišení na elitní 

profesionální hráče (hráči týmu na prvním místě v tabulce nejvyšší české soutěže) a sub-elitní 

hráče (hráči týmu na prvním místě v tabulce druhé nejvyšší české soutěže). Hansen, Bangsbo, 

Twisk a Klausen (1999) ve svém výzkumu prezentují výsledky silnějších elitních hráčů 

v porovnání s neelitními hráči. Nedávný výzkum Ferreira, Araujo, Pimenta, Menzel, Medeiros, 

Andrade et al. (2018) prokázal signifikantně vyšší (p < 0,05) produkci silového impulsu 

u mladých hráčů nejvyšší brazilské ligy v porovnání s druholigovými hráči. Dragijsky (2020) 

během laboratorního a terénního testování pohybových předpokladů popisuje u hráčů nejvyšší 

ligové soutěže vyšší zapojení anaerobního systému v porovnání s hráči mládežnické 

reprezentace ČR. Chamari, Hachana, Ahmed, Galy, Sghaier, Chatard et al. (2004) uvádí při 

terénním testování jako elitní hráče členy Tuniského národního týmu věkové skupiny U19 

a Senegalské juniorské hráče (n = 34, věk = 17,5 ± 1,1 let). Pivovarniček, Pupiš, Švantner 

a Kitka (2014) považují za elitní hráče také slovenské reprezentační hráče věkové skupiny U21. 

Uvedená literatura nám potvrzuje nejednotnost vědeckého pohledu na problematiku rozlišení 

výkonnostních úrovní u hráčů fotbalu.  

 

V této disertační práci budeme pro náš výzkum používat rozlišení na tři 

výkonnostní úrovně:  

A. Elitní (hráč nejvyšší národní soutěže). 

B. Sub-elitní (hráč druhé nejvyšší národní soutěže). 

C. Amatérský (hráč třetí národní soutěže a níže).  

 

 Následná komparace výsledků s ostatními studiemi se zdá být problematická z důvodu 

používání rozdílných protokolů měření, hodnotících parametrů (různé časové úseky měření, 

absolutní, relativní parametry atd.), a zejména pak popisované označení “elitní” hráč fotbalu, 

používané pro rozdílné výkonnostní úrovně (Centeno-Prada, Lopez, & Naranjo-Orellana, 

2015). 

 

 Simon a Chase (1973) hovoří začátkem 70. let o nutnosti deseti let intenzivního 

tréninku a zkušenosti z utkání, aby byl hráč schopen dosáhnout profesionální (elitní) úroveň. 

Většina sportovců dosáhne profesionálního nebo elitního mezinárodního levelu právě až 

po uvedených 10 letech praxe. V odborné literatuře evidujeme také další rozlišení 

výkonnostních úrovní hráčů fotbalu. Jako profesionálního (elitního) hráče fotbalu popisuje 

Modric, Versic, Sekulic a Liposek (2019) všechny hráče, kteří v sezoně 2018/19 nastoupili 
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v oficiálním utkání nejvyšší Chorvatské fotbalové soutěže. Literatura nám dále uvádí 

skutečnost, že až 70 % profesionálních hráčů fotbalu začalo svoji kariéru ve věkovém období 

mezi 17.–20. rokem života (Poli & Ravenel, 2008), což je velmi důležité zjištění právě pro náš 

výzkum, který se zaměřuje na elitní mládežnické hráče s jejich možností stát se v budoucnu 

profesionály.  

Pro naplnění předpokladu vykonávání sportovní činnosti profesionálních fotbalových 

hráčů je nutná profesionální hráčská smlouva mezi dvěma subjekty (hráč na straně jedné a klub 

na straně druhé), kdy jsou “hráčskou smlouvou” jasně vymezená práva a povinnosti obou stran 

(Řehák, 2013). Rozlišení na profesionální a semi-profesionální fotbalisty je často logicky 

spojeno s výkonnostní úrovní, kterou daný klub hraje. Například hráči třetí nejvyšší soutěže 

ve Španělsku jsou již považováni za semi-profesionální (Castillo-Rodríguez, Cano-Cáceres, 

Figueiredo, & Fernández-García, 2020). Například hráči v druhé nejvyšší soutěži ČR jsou 

považováni za profesionální, ale třetí nejvyšší soutěž Česká fotbalová liga (ČFL) 

a Moravskoslezská fotbalová liga (MSFL) drží již status semi-profesionální, kdy jsou často 

hráči při aktivní hráčské kariéře nuceni i navštěvovat civilní zaměstnání (Drápela, 2012). 

Kavalír (2019) popisuje 4. a 5. nejvyšší soutěž v České republice a Německu jako amatérskou. 

Mohr et al. (2003) popisuje pohybový výkon profesionálních hráčů nejvyšší fotbalové 

soutěže (Liga Mistrů) o 28 % intenzivnější, kdy vykonají o 37 % více sprintů v porovnání 

s profesionálními hráči nižší výkonnostní úrovně (nejvyšší dánská ligová soutěž). Bradley et al. 

(2009) také rozlišuje elitní hráče vyšší výkonnostní úrovně English Premier League (EPL), nižší 

výkonnostní úrovně (League 1) a nejvyšší výkonnostní úrovně (Champions League). Rozlišení 

nižší, vyšší a nejvyšší výkonnostní úrovně lze vysvětlit na principu kvalifikace na základě 

výsledků v ukončeném soutěžním ročníku. Z nižších soutěží lze postupovat do vyšších, 

a naopak z nejvyšších soutěží lze sestupovat až do těch nejnižších soutěží. Lepší schopnost 

realizace opakovaných sprintů uvádí u profesionálních hráčů fotbalu Dupont, Nedelec, McCall, 

McCormack, Berthoin a Wisløff (2010). Podobně Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Coutts 

a Wisloff (2009) nachází lepší schopnost opakovat vysoko-intenzivní činnosti ve sprintu 

u profesionálních hráčů fotbalu v porovnání s amatérskými hráči. Vzdálenost překonaná 

ve vysokých rychlostech v utkání souvisela s úspěšností a postavením v tabulce 

profesionálních hráčů fotbalu v English Premier League (EPL) (Di Salvo, Gregson, Atkinson, 

Tordoff, & Drust, 2009). 
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Pro prosazení se na profesionální úrovni musí hráči disponovat určitou úrovní 

vytrvalostních schopností, stejně tak být takticky vyzrálý a týmový hráč, protože bez určité 

dávky talentu se hráč na profesionální úrovni velmi těžko prosadí (Sarmento, Anguera, Pereira, 

& Araújo, 2018). Potřebná je také motivace, která je důležitá jak v procesu prosazování se 

na určitou úroveň, stejně tak v době, kdy už provozuje fotbal na profesionální úrovni a hodlá 

odehrát určitý počet sezon (3 a více kompletních sezon) či vysoký počet utkání (50 a více utkání 

v nejvyšší soutěži) (Djaoui, Chamari, Owen, & Dellal, 2017; Rumpf, Schneider, Schneider, & 

Mayer, 2014; Sarmento et al., 2018). Zajímavostí je srovnatelná hodnota VO2max nalezená při 

komparaci profesionálních hráčů fotbalu s amatérskými (Rampini et al., 2009), kdy však 

zjištěná hodnota dynamiky spotřeby kyslíku byla vyšší u profesionálních hráčů. Psotta (2006) 

naopak uvádí u profesionálních hráčů fotbalu vyšší průměrnou hodnotu VO2max 56–

59 ml·min·kg-1 oproti amatérským hráčům fotbalu, kdy například národní tým Maďarska 

do 18 let eviduje průměrnou hodnotu VO2max 73,9 ml·min·kg-1 (Apor, 1988) a Helgerud, 

Engen, Wisloff a Hoff (2001) u juniorských hráčů fotbalu zaznamenal nižší průměrnou hodnotu 

VO2max 64,3 ml·min·kg-1.  

Hledaní výkonnostních rozdílů v rámci věkových skupin vede k určité objektivizaci 

hodnot pro různé věkové skupiny, kdy můžeme evaluovat průměrné i nadprůměrné jedince. 

Předpokládá se, že nadprůměrné výkony hráčů jsou prediktorem budoucího potenciálu (Baker, 

Schorer, & Wattie, 2018). Nacházíme však i určitou variabilitu, jak se uvedené výkonnostní 

charakteristiky vyvíjejí v průběhu ontogeneze (Fransen, Bennett, Woods, French-Collier, 

Deprez, Vaeyens et al., 2017; Morris, Emmonds, Jones, Myers, Clarke, Lake et al., 2018).  

Ontogeneze je pojem, pod kterým si představme vznik a vývoj organismu (fyzický 

a psychický), počínaje oplodněním vajíčka až po dospělou formu organismu, kdy pojem 

ontogeneze používáme pro celou délku života organismu (Tomasello, 2018). Jedná se 

o vývojovou historii organismu po celou dobu vlastního života (Gould, 1977). 

Fotbalová asociace ČR (FAČR) využívá následující řazení do mládežnických věkových 

kategorií (Tabulka 2). Mládeží se rozumí hráči do 18 let věku. Hráč může nastoupit v utkání 

vlastní věkové skupiny, ale i vyšší věkové skupiny. Naopak hráč starší věkové skupiny se 

nemůže účastnit utkání mladších věkových skupin (jedná se o neoprávněný start v utkání). 

 



20 
 

Tabulka 2. Věkové skupiny v České republice (zdroj: www.facr.fotbal.cz). 

Skupiny Kategorie mládeže Věkové skupiny 

Základní 

věk 

Dovršený 

věk 

Přípravky Kategorie mladší 

přípravka 

U6 5 let 6 let 

U7 6 let 7 let 

U8 7 let 8 let 

U9 8 let 9 let 

Kategorie starší 

přípravka 

U10 9 let 10 let 

U11 10 let 11 let 

Žáci Kategorie mladší žáci U12 11 let 12 let 

U13 12 let 13 let 

Kategorie starší žáci U14 13 let 14 let 

U15 14 let 15 let 

Dorost Kategorie mladší dorost U16 15 let 16 let 

U17 16 let 17 let 

Kategorie starší dorost U18 17 let 18 let 

U19 18 let 19 let 

 

Chamari, Moussa-Chamari, Boussaidi, Hachana, Kaouech a Wisløff (2005) popisují 

u hráčů věkové skupiny U15 podobné hodnoty VO2max, ale horší ekonomiku běhu v porovnání 

se staršími elitními hráči. Valente-dos-Santos, Coelho-e-Silva, Simões, Figueiredo, Leite, 

Elferink-Gemser et al. (2012) uvádí významnou souvislost mezi chronologickým věkem 

fotbalových hráčů ve věku 11–13 let a úrovní aerobního výkonu. Po skončení puberty (~ 15 let) 

dochází k určitému poklesu úrovně aerobní kapacity, což jsou výsledky v souladu s výzkumem 

Roescher, Elferink-Gemser, Huijgen a Visscher (2010). Proto bude velmi zajímavé sledovat 

a komparovat úroveň aerobního výkonu námi vybraných věkových skupin U16–U21 

v souvislosti s chronologickým věkem. Propast mezi budoucími profesionály a amatérskými 

hráči se od věkové hranice 15 let zvyšuje, kdy právě intermitentní pohybový výkon hráčů může 

být jedním z ukazatelů při identifikaci nejlepších hráčů (Roesher et al., 2010). V rámci 

komparace věkových skupin U17 a U20 sledují Coelho, Mortimer, Condessa, Morandi, 

Oliveira, Marinset al. (2011) vyšší hodnoty maximální spotřeby kyslíku (VO2max) pro skupinu 

U20 oproti mladší věkové skupiny. Stejně tak starší věková skupina dosáhla signifikantně vyšší 

tělesné hmotnosti (TH) a tělesné výšky (TV). V další literatuře nacházíme jednoznačnou 

informaci o s věkem se postupně srovnávajícím aerobním výkonu u mladých hráčů fotbalu, kdy 

může být diferenciace výkonnostní úrovně hráčů fotbalu pouze na základě výsledků aerobního 

výkonu daleko složitější (Coelho-e-Silva, Figueiredo, Simoes, Seabra, Natal, Vaeyens et al., 

2010; Gil S.M., Gil J., Ruiz, Irazusta A., & Irazusta J., 2007; Gonaus, & Müller, 2012; Lago-

Peñas, Casais, Dellal, Rey, & Domínguez, 2011). Potenciál diferenciace aerobního výkonu se 
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snižuje v případě, že hráči s pozdějším ukončeným tělesným růstem „dohánějí“ hráče s naopak 

předčasně ukončeným růstem. Literatura zdůrazňuje brát při diferenciaci výkonnostní úrovně 

mladých hráčů fotbalu v potaz i další aspekty (psychologické, technické a taktické). Efektivní 

záležitostí při rozvoji aerobní výkonnosti u mládežnických skupin se zdají být tréninkové 

kempy a systematický trénink právě v období před adolescencí můžou ve výsledku vytvořit 

homogennější skupinu v pozdějším období dospívání (Gil S.M., Gil J., Ruiz, Irazusta A., & 

Irazusta J., 2007; Gonaus & Müller, 2012; Reilly & Williams, 2000). Výše popsaná zjištění 

dávají určitý obraz o rozhodujících faktorech při snaze mládežnických hráčů dosáhnout elitní 

výkonnostní úrovně, kdy i více zkušeností z tréninků a utkání, jako i kvalita (objem a intenzita) 

tréninku, ale i genetické faktory mohou rozhodovat o hráčovo budoucím uplatnění na nejvyšší 

mládežnické úrovni. Currie (2018) popisuje relativní efekt věku jako nezbytnou součást elitního 

tréninkového procesu mládežnických akademií, kdy musí být nastavena jasná strategie s cílem 

předpovídat budoucí pohybovou výkonnost hráčů. 

Důležitým faktorem z hlediska vývoje a výkonnosti mladých hráčů fotbalu je lineárně 

se zvyšující úroveň explozivní síly dolních končetin při skoku dalekém z místa a vertikálním 

výskoku bez švihu paží (en. countermovent jump – CMJ) od 5 do 18 roků (Malina, Bouchard, 

& Bar-Or, 2004). Autoři (Baldari, Di Luigi, Emerenziani, Gallotta, Sgrò, & Guidetti, 2009; 

Malina et al., 2004) popisují také důležitost hodnocení úrovně silových schopností u mladých 

hráčů fotbalu s vědomím, že mladí hráči fotbalu mužského pohlaví zlepšují své motorické 

výkony související se silou (CMJ, skok daleký) i s vlivem tělesného růstu a sexuální zralostí. 

Významnou roli při testování explozivních schopností dolních končetin může sehrát i vysoká 

hladina testosteronu, kdy právě hráči s vyšší hladinou dosáhli lepších výsledků v porovnání 

s hráči s nižší hladinou testosteronu (Moreira, Mortatti, Aoki, Arruda, Freitas, & Carling, 

2013). Komparace elitních mládežnických hráčů věkové skupiny U14 a U17 ukazuje lepší 

výsledky elitních hráčů při testování vertikálního výskoku z podřepu (en. squat jump; SQJ) 

v porovnání se sub-elitními vrstevníky (elitní hráči zaznamenali o 10 % a 14 % lepších 

výsledků) (Gissis et al., 2006; Silva, Figueiredo, Simoes, Seabra, Natal, Vaeyens et al., 2010). 

Podobný výsledek sledujeme i ve výzkumu zaměřeném na testování CMJ ve skupině U15 

elitních a sub-elitních hráčů fotbalu, kde Trecroci, Milanović, Frontini, Iaia a Alberti (2018) 

nachází rozdíl 16 % ve prospěch elitních hráčů, kteří zaznamenali lepší výsledky CMJ. 

Mezinárodní srovnání mezi elitními hráči U16 v Belgii publikují Vaeyens, Malina, Janssens, 

Van Renterghem, Bourgois, Vrijens et al. (2006) a Nedeljkovic, Mirkov, Kukolj, Ugarkovic 

a Jaric (2007), kteří dosahují lepších průměrných výsledků při CMJ (CMJ: 44,7 ± 5,0 cm) vs. 
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elitní hráči skupiny U16 v Srbsku a Černé Hoře (CMJ: 37,7 ± 3,9 cm). Srovnání 3 věkových 

skupin italských reprezentačních týmů (U17, U20 a U21) uvádějí ve výzkumu Castagna 

a Castellini (2013). Autoři porovnávali výkon vertikálního výskoku (CMJ, SQJ). Ve výsledcích 

nebyly zjištěny významné rozdíly mezi zkoumanými reprezentačními týmy (p> 0,05). Vliv 

na úroveň explozivní síly má i věk testovaných hráčů. Nedávná studie Zahálka, Malého, Forda, 

Sugimota, Malé, Gryce et al. (2019) popisuje signifikantní rozdíly silového impulsu 

a vertikálního výskoku s pomocí paží (en. countermovement jump-free arms; CMJ-FA), kdy 

starší hráči skupiny U15 dosahovali lepších průměrných hodnot v porovnání s skupinou U13 

(U15: výška výskoku = 37,59 ± 5,32 cm, impuls síly = 166,26 ± 32,42 N.s, U13: výška výskoku 

= 30,15 ± 3,31 cm, impuls síly = 126,35 ± 20,01 N.s). Na základě uvedených výzkumů přichází 

na řadu otázka, jak je možné, že se liší výkonnost mezi jednotlivými výkonnostními a věkovými 

skupinami, taktéž mezi zeměmi, ale zejména, že zaznamenáváme lepší výsledky u mladších 

skupin v porovnání se staršími? Určité rozdíly lze přisoudit na základě možných odlišností 

kvalifikované odborné přípravy, počtu tréninkových hodin, specializaci v oblasti kondiční 

přípravy trenéra, jako i mentální odolnosti hráče. Výše uvedená fakta můžeme pozorovat 

ve výzkumu Figueiredo, Gonçalves, Coelho-e-Silva a Malina (2009), kteří popisují během 

dvouletého sledování lepší výkony při vertikálním výskoku (SQJ a CMJ) a „7-sprint protocol“ 

(Bangsbo, 1994) u budoucích elitních hráčů fotbalu v porovnání s hráči sub-elitními, kteří byli 

na základě dlouhodobého výběru vyřazeni. Také Gissis et al. (2006) a Wisløff et al. (2004) 

zjistili u mladých elitních hráčů fotbalu (elitní, sub-elitní, rekreační) odlišnosti v rychlostně-

silových parametrech (maximální síla – izokinetická a explozivní síla), kdy elitní hráči 

dosahovali nejlepších výsledků zkoumaných parametrů. Na základě uvedených fakt je nutné 

a stává se následně velkým benefitem tréninkového procesu individuální i skupinový 

monitoring a analýza mladých elitních fotbalistů s možností zpětného hodnocení výkonu 

v tréninku i utkání. 

 

V oblasti analýzy výkonu ve fotbale výzkumné a analytické týmy podporují trenéry 

v informacích, které primárně přinášejí možnost porozumět výkonu a zlepšit tréninkový proces 

a následné rozhodování trenérů. Mnoho elitních fotbalových týmů využívá klíčové ukazatele 

výkonu (en. Key Point Indicators; KPI) k měření a zvyšování taktického výkonu. KPI jsou 

kvantifikovatelná opatření používaná k hodnocení úspěchu organizace, týmu, zaměstnance 

nebo hráče při procesu naplňování cílů v oblasti výkonu. KPI jsou ve fotbale často 

kombinovány s video analýzou (Groom, Cushion, & Nelson, 2011; Herold, Kempe, Bauer, & 
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Meyer, 2021; Wright, Atkins, Polman, Jones, & Sargeson, 2012), aby umožnily následný 

transfer do praxe s možností vyhodnocení úspěšnosti týmu (Jones, James, & Mellalieu, 2004; 

Ruiz-Ruiz, Fradua, Fernández-García, & Zubillaga, 2013) nebo hráče (Król, Konefał, Chmura 

P., Andrzejewski, Zając, Chmura J., 2017). V literatuře nacházíme rozlišení KPI na základě 

zdroje dat, které jsou odvozeny na základě událostí v utkání, kdy hovoříme o analýze dat 

s následnou kvantifikací a hodnocením individuálního i týmového výkonu (Lago-Peñas & 

Dellal, 2010; Sarmento, Marcelino, Anguera, CampaniÇo, Matos, & Leitäo, 2014). Data se 

skládají z herních činností jednotlivce (např. přihrávek, střel nebo kombinací) přiřazených 

jednomu nebo více hráčům. Je možné se zaměřit i na hodnocení týmu, kde se běžně používají 

základní měřítka, jako jsou frekvence a další kumulované výkonnostní ukazatele, k nimž 

dochází během utkání (Lago-Peñas & Dellal, 2010). KPI shromážděné v databázi se následně 

vyvíjejí do metrik s vyšší hodnotou, jako jsou očekávané cíle (xG) (Lucey, Bialkowski, 

Monfort, Carr, & Matthews, 2014; Rathke, 2017) prediktivního modelu využívaného 

k posouzení každého střely a následnou pravděpodobností vstřelit branku. Určitou výzvou bude 

globální dohoda o standardizované sadě KPI, protože odborníci často používají mírně odlišné 

definice jedné stejné události (Carling, Wright, Nelson, & Bradley, 2014).     

 Technický pokrok vede k novým možnostem, jak mohu odborníci měřit KPI pomocí 

automatických systémů globálního určování polohy (en. Global Positioning System; GPS) nebo 

lokálního určování polohy (en. Local Positioning System; LPM) (Frencken, Lemmink, & 

Delleman, 2010). Pokud se zaměříme na další hledání klíčových indikátorů „KPI“, nacházíme 

studii Mohr et al. (2003), který popisuje vzdálenost HIR jako KPI pohybového výkonu 

fotbalového hráče v utkání, kdy má jednoznačný vztah k aktuálnímu stavu trénovanosti hráče 

(Krustrup, Mohr, Amstrup, Rysgaard, Johansen, Steensberget al., 2003). Dále nacházíme jako 

KPI profesionálních hráčů fotbalu akcelerační a decelerační činnosti, které reprezentují vysoce 

intenzivní činnosti s častými změnami směru (Altavilla, Riela, Di Tore, & Raiola, 2017). 

Na základě uvedené literatury a výše popisované problematiky výkonnostního rozlišení hráčů 

spolu s rozlišením na základě věkových skupin, kde uvádíme i problematiku testování, si 

dovolujeme označit jako KPI výsledky našich hráčů v námi vybraných laboratorních a 

terénních testech rychlostních, silových a vytrvalostních předpokladů. 

 

 V případě, že zahrneme pro nás klíčové informace o času a prostoru z laboratorního 

a terénního testování, stávají se KPI pro trenéry důležitými informacemi založenými 

na jednoznačných důkazech o aktuálním stavu pohybových předpokladů hráčů (McLean, 
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Salmon, Gorman, Read, & Solomon, 2017; Memmert & Perl, 2009). Ačkoliv je fotbal a rozvoj 

pohybových předpokladů v tréninku poměrně nepředvídatelnou záležitostí, použití KPI v naší 

studii by mohlo přesně předpovědět budoucí výkonnost sledovaných hráčů. 

 

 Elitní fotbalové kluby se skládají z velkého množství specialistů a zaměstnanců (např. 

datoví analytici, video analytici, silově kondiční trenéři, atletičtí trenéři, rekondiční trenéři atd.), 

kdy jejich úkoly kolem analýzy výkonu jsou často velmi rozdílné. Evidujeme nutnou potřebu 

modernějšího přístupu, který poskytne komplexní přehled o tom, jak různí zaměstnanci 

z různých výkonnostních úrovní využívají a hodnotí KPI (Herold et al., 2021).  

 

V posledním desetiletí zaznamenáváme zvýšený zájem o monitoring externího 

a interního zatížení sportovců v tréninku a utkání, fotbalistů nevyjímaje, a tak se nám potvrzuje 

předpoklad zvýšeného nátlaku na dlouhodobou vysokou úroveň výkonnosti (Akenhead & 

Nassis, 2016; Foster, 1998; Impellizzeri, Rampinini, Coutts, Sassi, & Marcora, 2004; Nunes, 

Moreira, Crewther, Nosaka, Viveiros, & Aoki, 2014).  

Interní zatížení je nejčastěji charakterizováno vnitřními procesy organismu, které se 

projevují fyziologicky. Jedná se například o srdeční frekvenci (en. Heart rate; HR), o maximální 

spotřebu kyslíku (VO2max), anebo o koncentraci laktátu v krvi.  

Externí zatížení naopak definujeme jako faktor, který působí na hráče zvenčí 

(podmínky prostředí, celková překonaná vzdálenost, vzdálenost překonaná ve sprintu, 

vzdálenost překonaná ve vysoké intenzitě atd.), ale také může reprezentovat celkovou 

vykonanou práci (Pečl, 2020). 
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3. Cíl, hypotézy a úkoly výzkumu 
 

3.1 Cíl výzkumu 
 

Primárním cílem projektu je evaluace a komparace výsledků vybraných pohybových 

determinantů mezi třemi výkonnostními a pěti věkovými skupinami mladých hráčů fotbalu 

do 21 let. Sekundárním cílem projektu je identifikace klíčových indikátorů fyzické 

připravenosti mladých hráčů fotbalu různé výkonnosti se zaměřením objektivizovat 

a determinovat předpoklady spojené s dosažením nejvyšší sportovní úrovně. 

 

3.2 Hypotézy výzkumu 
 

H1: Hráči nejvyšší výkonnostní úrovně (Elitní) dosahují signifikantně (p < 0,05) vyšší rychlost 

běžecké akcelerace na vzdálenost 5, 10 a 20 m v komparaci s hráči nižší výkonnostní úrovně 

(Sub-elitní a Amatéři). 

H2: Hráči s nejnižší výkonnostní úrovní (Amatéři) dosahují signifikantně (p < 0,05) horší 

výsledky ve vytrvalostních parametrech terénní (YYIR1 a YYIR2) a laboratorní diagnostiky 

(VO2max) v komparaci s hráči nejvyšší výkonnostní úrovně (Elitní).  

H3: Hráči výkonnostní úrovně (Elitní) dosahují signifikantně (p < 0,05) vyšších hodnot 

parametrů svalové síly kolenních flexorů a extenzorů, spolu s menšími (p < 0,05) svalovými 

asymetriemi poměru H:Q, H:H a Q:Q v komparaci s nižšími výkonnostními skupinami (Sub-

elitní a Amatéři).  

H4: Věkově chronologicky starší hráči (U19 a U21) dosahují signifikantně (p < 0,05) lepších 

výsledků ve vytrvalostních parametrech laboratorní diagnostiky (VO2max) a parametrech 

maximální izokinetické síly v komparaci s mladšími hráči (U16 a U17). 
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3.3 Úkoly výzkumu 

 

a) Výběr a stanovení hlavního tématu disertační práce, který je možné objektivně 

vyhodnotit v rámci výzkumného zaměření Laboratoře sportovní motoriky. 

b) Hledání a výběr odpovídající odborné literatury pro zpracování a rešerši daného tématu 

diagnostiky fyzické připravenosti v elitním fotbale. 

c) Stanovení vědecké otázky disertační práce. 

d) Stanovení cílů a hypotéz disertační práce. 

e) Sběr dat laboratorní a terénní diagnostiky v periodě 2017–2021. 

f) Výběr zkoumaného souboru pro realizaci cílů disertační práce. 

g) Výběr parametrů laboratorní a terénní diagnostiky pro evaluaci a komparaci v rámci 

zkoumaného souboru. 

h) Rafinace a tabelizace výzkumných údajů. 

i) Aplikace statistických postupů pro zpracování dat. 

j) Evaluace a komparace zjištěných výsledků. 

k) Identifikace a determinace klíčových indikátorů fyzické připravenosti spojených 

s předpokladem dosažení vysoké výkonnosti. 

l) Formulace výsledků a závěrů disertační práce. 
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4. Metodika výzkumu 
 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru  

 

Základní soubor tvořilo celkem 897 hráčů ve věku od 15 do 21 let, kteří prošli laboratorním 

a terénním testováním v předešlé periodě (2017–2021). Po rafinaci kritérií a randomizaci bylo 

do této studie zahrnuto 157 elitních fotbalistů, kdy bylo podmínkou minimálně 2 roky trvající 

sledování (hráč absolvoval min. dvě kompletní terénní a laboratorní testování).  

Hráči byli primárně rozděleni do jednotlivých věkových skupin: 

1. skupina – U21 (n = 33). 

2. skupina – U19 (n = 32). 

3. skupina – U18 (n = 44). 

4. skupina – U17 (n = 23). 

5. skupina – U16 (n = 25). 

 

Sekundárně byli hráči rozděleni podle výkonnostní úrovně do třech skupin: 

1. Elitní skupina (n = 60) – hráč ligového týmu s minimálně 15 starty v nejvyšší soutěži, 

popřípadě starty za národní tým (nejvyšší výkonnostní úroveň).  

 

2. Sub-elitní skupina (n = 52) – hráč týmu hrající druhou nejvyšší domácí soutěž (člen 

základní sestavy s minimálně 15 starty v druhé nejvyšší soutěži).  

 

3. Amatérská skupina (n = 45) – jiný (nejnižší výkonnostní úroveň, 3. nejvyšší soutěž 

a níže).  

 

V naší studii definujeme úspěšného hráče jako jedince, který dosáhl profesionální úrovně 

(minimálně 15 startů v utkání) nejvyšší soutěže v České republice mezi roky 2017–2021, 

popřípadě hrál v jedné z nejvyšších evropských soutěží (1. a 2. liga, Liga mistrů, Evropská liga). 

Všichni hráči, kteří nastoupili minimálně v jednom mezinárodním utkání mezi sezonami 

2017/2018–2020/21, byli zařazeni do výběru podle oficiální internetové stránky 

www.transfermarkt.de (aktualizace červenec 2021). Pro zachování konzistence a validity 

testování jsme soupisky národních týmů věkových skupin U16–U21, stejně tak A týmu, stáhli 
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z internetové stránky www.fotbal.cz (v potaz jsme brali datum narození, relativní věk, počet 

startů za národní tým dané věkové skupiny).  

 

4.2 Organizace výzkumu 
 

Vždy jednou ročně probíhalo laboratorní testování a jednou ročně terénní testování, 

vždy v rámci příslušné věkové skupiny (U16, U17, U18, U19 a U21). Laboratorní testování 

jsme prováděli v Laboratoři sportovní motoriky (LSM) pomocí vybraných testů, které 

charakterizujeme níže v kapitole s názvem „Laboratorní testování“. Terénní testování 

absolvovali hráči vždy ve sportovním centru mládeže dané fotbalové organizace. Všechna 

terénní i laboratorní testování byla provedena pod dohledem pracovníků z LSM, ve stejnou 

denní dobu (dopoledne v 10.00, nebo odpoledne v 15.00). Terénní testování pro dodržení 

stejných podmínek jsme prováděli na povrchu s umělou trávou vždy na začátku letního 

přípravného období. Terénní testování mělo minimální povolenou teplotu 10 °C z důvodu 

objektivizace naměřených dat. Laboratorní testování probíhalo vždy na úvod zimní přípravy 

(první týden zimního přípravného období, kdy se hráči scházeli po pauze mezi podzimní a jarní 

částí sezony). Hráče jsme začali sledovat na podzim roku 2017 a projekt sledování pokračoval 

až do července roku 2021. Abychom mohli realizovat testování, měli jsme souhlas Etické 

komise UK FTVS (příloha č. 1) v souladu s Helsinskou deklarací. Pro testování hráčů mladších 

18 let jsme sbírali podepsaný informovaný souhlas zákonného zástupce.  

 

4.3 Metody získávaní výzkumných údajů 

 

4.3.1 Laboratorní testy 

 

Protokol laboratorní diagnostiky obsahoval celkem 5 stanovišť se standardní návazností 

jednotlivých metodik. Testování probíhalo v následujícím pořadí: 

1. Diagnostika antropometrie a tělesného složení. 

2. Diagnostika posturální stability. 

3. Diagnostika izokinetické svalové síly dolních končetin. 

4. Diagnostika vertikálních výskoků. 

5. Diagnostika aerobní vytrvalosti. 
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4.3.2 Terénní testování 

 

Probandi absolvovali terénní testy zaměřené na zjišťování úrovně akcelerační rychlosti, 

maximální rychlosti, rychlé změny směru a vytrvalosti přesně v uvedeném pořadí. Na každý 

z testů měli probandi kromě vytrvalostního testu celkem 2 pokusy, kdy znovu kromě 

vytrvalostního testu začínali na vlastní uvážení. Pro analýzu se počítal vždy pouze nejlepší 

dosažený čas. Testování předcházelo standartní rozcvičení v délce trvání 15 minut vedené 

jedním z přítomných trenérů a skládalo se z: jogging (4 min), statický strečink (2 min), 

dynamický strečink (2 min), základní atletické běžecké cvičení (3 min) a 4x30 m běh 

stupňovanou rychlostí (4 min). 
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5.Výsledky výzkumu 
 

5.1 Analýza sledovaných parametrů pohybového výkonu z hlediska z hlediska 

úspešnosti  
 

5.1.1 Laboratorní diagnostika tělesného složení  
  

 Z hlediska rozdělení hráčů do výkonnostních skupin statistická analýza neprokázala 

významné rozdíly (p < 0,05) mezi žádným z parametrů tělesného složení v Tabulce 3. Přesto 

hráči nejvyšší úrovně Elitní dosahovali vyšší tělesnou výšku o 2 % než Sub-elitní a Amatéři 

(180,19 ± 7,55 cm vs. 178,76 ± 5,49 cm vs. 179,19 ± 5,99 cm), ale také vyšší celkovou tělesnou 

hmotnost (72,18 ± 7,74 kg vs. 71,09 ± 6,35 kg vs. 70,71 ± 6,33 kg). 

 

Tabulka 3. Statistická analýza tělesného složení v závislosti výkonnostních skupin. 

  Věk 

(roky) 

Tělesná výška 

(cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Tuková hmota 

(%) 

Tukuprostá hmota 

(kg) 

Skupina n avg std avg Std Avg std avg std avg std 

Elitní 60 17,65 1,62 180,18 7,55 72,18 7,74 10,06 3,12 63,49 10,36 

Sub-elitní 52 17,87 1,53 178,76 5,49 71,09 6,35 9,13 3,11 63,51 8,63 

Amatéři 45 17,72 1,59 179,19 5,99 70,71 6,33 9,03 3,01 64,28 5,32 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

 

5.1.2 Terénní diagnostika rychlostních a vytrvalostních schopností 

 

Při analýze rychlostních a agility parametrů jsme mezi výkonnostními skupinami 

nezaznamenali signifikantní rozdíly. Jedním z nejzajímavějších zjištění našeho výzkumu jsou 

výsledky YYIR1 a YYIR2 při komparaci jednotlivých výkonnostních skupin. Post hoc analýza 

zjistila signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi všemi skupinami Elitní, Sub-elitní a Amatéři, jelikož 

hráči Elitní dosáhli o 11 % vyššího výkonu v YYIR1 a o 7 % vyššího výkonu v YYIR2 

v porovnání se skupinami nižší výkonnosti (Tabulka 4).  
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Tabulka 4. Statistická analýza výsledků terénní diagnostiky v závislosti výkonnostních skupin. 

 5 m 

(s) 

10 m 

(s) 

20 m 

(s) 

A505L 

(s) 

A505P 

(s) 

K test 

(s) 

YYIR1 

(n) 

YYIR2 

(n) 

Skupina avg std avg std avg std Avg Std avg std avg std avg std Avg std 

Elitní 1,07 0,07 1,82 0,10 2,37 0,11 2,46 0,10 2,45 0,08 10,69 0,37 54,78 7,31 23,89 3,55 

Sub-elitní 1,07 0,06 1,83 0,08 2,36 0,10 2,51 0,10 2,48 0,11 10,80 0,54 48,44 6,58 20,70 3,87 

Amatéři 1,10 0,06 1,85 0,07 2,40 0,10 2,51 0,12 2,50 0,09 10,63 1,25 48,79 ¥ 7,23 22,18 • 4,91 

Legenda: 5m – akcelerace na 5 m; 10 m – akcelerace na 10 m; 20 m – maximální běžecká rychlost na 20 m (letmo); A505L – 

test 505 s otočením na levou dolní končetinu; A505P – test 505 s otočením na pravou dolní končetinu, YYIR1 – Yo-Yo 

intermitentní zotavovací test první úrovně (level 1); YYIR2 – Yo-Yo intermitentní zotavovací test druhé úrovně (level 2); std – 

směrodatná odchylka. 

¥ - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou Elitní a Sub-elitní a Amatéři; 

• - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou Elitní a Sub-elitní; U17. 

 

 

 

Obrázek 1. Komparace výsledků testu YYIR1 v závislosti výkonnostních skupin. 
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Obrázek 2. Rozptyl výkonů hráčů v testu YYIR1 v závislosti výkonnostních skupin. 

 

Obrázek 3 obsahuje výběr nejvýznamnějších korelačních závislostí výsledků v testu YYIR1 

pro Elitní skupinu. Středně silnou negativní korelační závislost -0,65 a -0,63 jsme zjistili mezi 

výkonem v testu YYIR 1 a poměrem izokinetické síly Q:Q v úhlové rychlosti 300 a 180°.s-1
 . 

Byla zjištěna střední negativní závislost -0,59 a -0,57 mezi výkonem YYIR 1 a parametrem 

maximální izokinetické síly extenze na nedominantní končetině v úhlové rychlosti 180 

a 300°.s- 1
. 

 

Obrázek 3.Výběr 10 nejvýznamnějších korelačních  

závislostí výsledků testu YYIR1 v Elitní skupině. 
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Obrázek 4 uvádí nejvýznamnější korelační závislosti výsledku maximální běžecké rychlosti 

v testu sprint na 20 m letmo Elitní skupiny hráčů. Středně silnou negativní korelační závislost 

-0,7 a -0,67 jsme zjistili mezi výkonem při sprintu na 20 m letmo a izokinetickou silou extenze 

nedominantní a dominantní dolní končetiny v rychlosti 60°.s-1
. Středně silná korelační závislost 

0,66 a 0,62 byla zjištěna mezi výkonem v testu sprint na 20 m letmo a akcelerací na 5 a 10 m. 

 

 

Obrázek 4. Výběr 10 nejvýznamnějších korelačních 

závislostí výsledků testu sprint na 20 m letmo v Elitní skupině. 

 

Obrázek 5 a 6 obsahuje výběr nejvýznamnějších korelačních závislostí parametrů 505P a 505L 

pro Elitní skupinu. Středně silnou pozitivní korelační závislost 0,73 jsme zjistili mezi výkonem 

v testu 505P a výsledkem v testu 505L. Následně jsme zjistili středně silnou negativní závislost 

-0,72 mezi výkonem 505P a parametremVO2max (podobného výsledku -0,67 dosáhl výsledek 

505L vs. VO2max). 
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Obrázek 5. Výběr 10 nejvýznamnějších korelačních  

závislostí výsledků testu A505P v Elitní skupině. 

 

Obrázek 6. Výběr 10 nejvýznamnějších korelačních  

závislostí výsledků testu A505L v Elitní skupině. 

 

 

5.1.3 Laboratorní diagnostika explozivní síly dolních končetin 

 

Hlavní faktor výkonnostní skupiny neprokázal signifikantní efekt vzhledem k úrovni 

výkonu v testu vertikálního výskoku (Tabulka 5). Všechny výkonnostní skupiny dosahují velmi 

podobných hodnot v rámci tří pozorovaných typů vertikálního výskoku (CMJ-FA, CMJ a SQJ). 

Nejlepší průměrné výsledky u všech 3 typů výskoků jsme zaznamenali u výkonnostní skupiny 

Amatérských hráčů. 
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Tabulka 5. Statistická analýza diagnostiky vertikálního výskoku v závislosti výkonnostních 

skupin. 

 CMJ-FA 

(cm) 

CMJ 

(cm) 

SQJ 

(cm) 

Skupina Avg std avg std avg std 

Elitní 43,65 6,43 37,95 5,77 35,73 5,81 

Sub-elitní 44,12 5,04 37,89 4,58 35,57 4,06 

Amatéři 44,23 4,43 38,56 4,49 35,81 4,50 

Legenda: CMJ-FA – countermovement jump with arm-swing (vertikální výskok se švihem paží); CMJ – countermovement jump 
(vertikální výskok bez švihu paží); SQJ – squat jump (vertikální výskok z podřepu); std – směrodatná odchylka. 
 

 

Obrázek 7 obsahuje výběr nejvýznamnějších korelačních závislostí parametru CMJ-FA pro 

Elitní skupinu. Silnou pozitivní korelační závislost 0,98 a 0,95 jsme zjistili mezi vertikálním 

výskokem se švihem paží (CMJ-FA), výskokem bez švihu paží (CMJ) a výskokem z podřepu 

(SQJ). Následně jsme analyzovali středně silnou negativní závislost -0,69 mezi CMJ-FA 

a časem sprintu na 5 m, a podobně -0,66 u sprintu na 10 m.  

 

 

Obrázek 7. Výběr 10 nejvýznamnějších korelačních  

závislostí výsledků testu CMJ-FA v Elitní skupině. 
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5.1.4 Laboratorní diagnostika izokinetické síly dolních končetin 

  

 Statistická a deskriptivní analýza diagnostiky izokinetické dynamometrie dominantní 

dolní končetiny mezi jednotlivými výkonnostními skupinami prokázala signifikantní rozdíl 

(Tabulka 6). U skupiny amatérských hráčů (Amatéři) byli v testu extenze kolenního kloubu při 

úhlové rychlosti 60°.s-1 zjištěné nejvyšší hodnoty (209,92 ± 30,62 N.m). V rámci skupiny 

elitních hráčů (Elitní) jsme našli nejvyšší hodnoty (129,28 ± 34,28 N.m) svalové síly flexe 

kolenního kloubu při uhlové rychlosti pohybu 60°.s-1). Signifikantní rozdíl (p < 0,01) jsme 

nalezli mezi výkonnostní skupinou Elitní a Sub-elitní při měření flexe dominantní dolní 

končetiny (úhlová rychlost 180°.s-1), kdy výkonnostní skupina Elitní dosáhla o 15 % lepších 

výsledků v komparaci se skupinou Sub-elitní (99,05 ± 24,67 N.m vs. 86,50 ± 20,70 N.m). 

Statistická analýza prokázala signifikantní rozdíl (p < 0,05) také při flexi kolena dominantní 

dolní končetiny (úhlová rychlost 300°.s-1) mezi Elitní a Sub-elitní skupinou. Elitní hráči dosáhli 

o 15 % lepších výsledků v komparaci se skupinou sub-elitních hráčů (76,03 ± 20,43 N.m vs. 

66,00 ± 17,97 N.m). Obrázky (8, 9 a 10) znázorňují nejlepší výkony při flexi kolenního kloubu 

dominantní končetiny (úhlová rychlost 180 a 300°.s-1). Nejlepší výkon zaznamenal hráč Elitní 

skupiny, kdy při úhlové rychlosti 180°.s-1 dokázal vyvinout sílu 156 N.m. Při úhlové rychlosti 

300°.s-1 nacházíme nejlepší individuální silový výkon u hráče z Elitní skupiny (119 N.m). 

Tabulka 6. Statistická analýza diagnostiky izokinetické svalové síly dominantní dolní 

končetiny v závislosti výkonnostních skupin. 

 Extenzory kolena Flexory kolena 

Úhlová 

rychlost 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

Skupina avg std Avg std Avg std Avg std avg std avg std 

Elitní 207,73 42,29 153,00 32,78 114,83 23,74 129,28 34,28 99,05 * 24,67 76,03 † 20,43 

Sub-elitní 197,89 42,35 144,70 32,36 107,49 24,60 118,00 28,70 86,50 20,70 66,00 17,97 

Amatéři 209,92 30,62 151,70 26,42 112,26 18,69 124,17 21,80 94,15 18,70 70,68 14,24 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

* - signifikantní rozdíl (p < 0,01) mezi skupinou Elitní a Sub-elitní; 

† - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou Elitní a Sub-elitní. 
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Obrázek 8. Komparace izokinetické svalové síly flexe v kolenním kloubu  

v rychlosti 180°.s-1 pro dominantní končetinu v závislosti výkonnostních skupin. 

 

 

 

 

Obrázek 9. Komparace izokinetické svalové síly flexe v kolenním kloubu  

v rychlosti 300°.s-1 pro dominantní končetinu v závislosti výkonnostních skupin. 

. 
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Obrázek 10. Rozptyl hráčů v parametru izokinetická svalová síla 

 flexe dominantní končetiny v rychlosti 300°.s-1 v závislosti výkonnostních skupin. 

 

Analýza výsledků diagnostiky izokinetické dynamometrie nedominantní dolní 

končetiny mezi jednotlivými výkonnostními skupinami prokázala signifikantní rozdíl (Tabulka 

7). Nejlepší průměrné výkony při extenzi kolenního kloubu při úhlové rychlosti 60°.s-1 jsme 

zjistili u Elitních hráčů (213,70 ± 44,56 N.m). Hodnocení svalové síly při flexi kolenního 

kloubu prokázalo nejlepší průměrné výkony při nejnižší úhlové rychlosti 60°.s-1 u skupiny 

Elitních hráčů (127,73 ± 32,30 N.m). Signifikantní rozdíl svalové síly (p < 0,05) byl nalezen 

při komparaci hodnocení síly kolenních flexorů nedominantní dolní končetiny (300°.s-1) dvou 

výkonnostních skupin (Elitní vs. Sub-elitní). Skupina Elitní dosáhla o 14 % vyšší úroveň 

svalové síly flexorů kolena v komparaci se skupinou Sub-elitní (71,50 ± 18,01 N.m vs. 63,00 ± 

13,35 N.m). Na Obrázku 11 můžeme sledovat nejlepší výkon 108 N.m elitního hráče při 

hodnocení svalové síly flexorů kolene u nedominantní končetiny (300°.s-1). U skupiny Elitní 

evidujeme taktéž největší rozpětí dosažených výkonů právě při nejvyšší úhlové rychlosti 

(300°.s-1). 

 

 

 

 

 



39 
 

Tabulka 7. Statistická analýza diagnostiky izokinetické svalové síly nedominantní dolní 

končetiny v závislosti výkonnostních skupin. 

 Extenzory kolena Flexory kolena 

Úhlová 

rychlost 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

Skupina průměr Std Avg std avg Std avg std avg std avg std 

Elitní 213,70 44,56 157,85 33,77 117,10 24,92 127,73 32,30 94,30 22,48 71,50 * 18,01 

Sub-

elitní 
210,48 34,27 150,16 24,01 112,52 19,14 117,86 22,74 86,73 14,79 63,00 13,35 

Amatéři 211,87 28,03 154,31 24,40 113,69 22,79 123,31 20,50 91,69 17,12 66,17 15,46 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

* - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou Elitní a Sub-elitní. 

 

Obrázek 11. Komparace izokinetické svalové síly flexe v kolenním 

 kloubu v rychlosti 300.s-1 pro nedominantní končetinu v závislosti výkonnostních skupin. 

 

Obrázek 12. Rozptyl hráčů v parametru izokinetická svalová  

síla flexe nedominantní končetiny v rychlosti 300°.s-1 v závislosti výkonnostních skupin. 
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5.1.5 Laboratorní diagnostika maximální spotřeby kyslíku VO2max 

  

 Hlavní faktor výkonnostní skupiny neprokázal signifikantní efekt vzhledem k úrovni 

maximální spotřeby kyslíku VO2max. Všechny výkonnostní skupiny dosahují srovnatelných 

průměrných hodnot VO2max 59-60 ml·min·kg-1 (Tabulka 8).  

 

Tabulka 8. Komparace výsledků diagnostiky maximální spotřeby kyslíku VO2max v závislosti 

výkonnostních skupin. 

 VO2max 

(ml·min·kg-1) 

Skupina avg std 

Elitní 60,22 4,63 

Sub-elitní 60,38 3,48 

Amatéři 59,38 4,70 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 
 

  



41 
 

 

 

 

 

5.2 Analýza sledovaných parametrů pohybového výkonu z hlediska ontogeneze 

hráčů 
 

5.2.1 Antropometrie a tělesné složení  

 

 Hlavní faktor věku prokázal signifikantní efekt vzhledem k tělesné hmotnosti 

(p < 0,001) (Tabulka 9). Post hoc test prokázal signifikantně vyšší (p < 0,001) výsledky tělesné 

hmotnosti ve věkové skupině U21 v komparaci se skupinami U16 a U17 a taky vyšší (p < 0,001) 

tělesnou hmotnost ve skupině U19 v komparaci se skupinami U16 a U17 (Obrázek 13). Skupina 

U21 dosáhla o 9 % vyšší tělesné hmotnosti než skupina U16 (73,68 ± 5,63 kg vs. 67,26 ± 6,45 

kg). Skupina U21 dosahovala o 16 % vyšší procento tělesného tuku v komparaci se skupinou 

U17. Statistická analýza neprokázala signifikantní rozdíl mezi sledovanými věkovými 

skupinami (p > 0,05).  

Tabulka 9. Statistická analýza tělesného složení v závislosti ontogeneze. 

 Věk 

(roky) 

Tělesná výška 

(cm) 

Tělesná 

hmotnost (kg) 

Tuková hmota 

(%) 

Tukuprostá 

hmota (kg) 

Skupina n avg std avg Std Avg std avg std avg std 

U16 25 15,52 0,47 179,04 5,93 67,26 6,45 9,74 3,87 60,73 6,66 

U17 23 16,59 0,45 178,82 7,46 67,78 7,57 8,13 3,05 62,16 6,32 

U18 44 17,52 0,31 178,43 7,18 70,44 6,71 9,29 3,39 63,77 5,49 

U19 32 18,02 0,84 180,25 6,25 73,48 † 5,93 9,57 2,76 64,59 10,19 

U21 33 19,96 0,89 179,72 5,43 73,68 * 5,63 9,64 2,65 65,49 9,15 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

* - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U21 a U16, U17;  

† - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U19 a U16, U17. 
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Obrázek 13. Komparace tělesné hmotnosti v závislosti ontogeneze. 

 

 
Obrázek 14. Rozptyl hodnot tělesné hmotnosti v závislosti ontogeneze. 

 

5.2.2 Hodnocení rychlostních a vytrvalostních schopností 

 

Hlavní faktor věku prokázal signifikantní efekt (p < 0,001) vzhledem k výkonu při 

sprintu na 20 m letmo (Tabulka 10). Signifikantně lepší (p < 0,05) výsledky jsme zjistili 

u skupiny U18 při komparaci se skupinou U16. Skupina U18 dosáhla o 3 % lepších výsledků 

v porovnání se skupinou U16 (2,37 ± 0,10 s vs. 2,44 ± 0,10 s). Lepší výsledky (p < 0,001) 

v testu sprintu na 20 m byly zaznamenány u skupiny U21 při komparaci s U16 (Obrázek 15). 

Hráči věkové skupiny U21 byli o 4 % rychlejší v porovnání se skupinou U16 (2,34 ± 0,09 s vs. 
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2,44 ± 0,10 s). Signifikantní rozdíl (p < 0,001) a horší výsledky jsme zjistili při testu A505L 

u skupiny U18 v porovnání s U17. Mladší věková skupina (U17) zaznamenala o 4,5 % lepší 

časy v porovnání se skupinou U18 (2,42 ± 0,09 s vs. 2,53 ± 0,10 s).  

 

Tabulka 10. Statistická analýza výsledků terénní diagnostiky v závislosti ontogeneze. 

 5 m 

(s) 

10 m 

(s) 

20 m 

(s) 

A505L 

(s) 

A505P 

(s) 

K test 

(s) 

YYIR1 

(n) 

YYIR2 

(n) 

Skupina Avg std avg std avg std avg std avg std avg std avg std avg Std 

U16 1,11 0,06 1,88 0,07 2,44 0,10 2,52 0,11 2,49 0,08 11,01 0,61 48,52 9,04 27,00 2,56 

U17 1,09 0,05 1,84 0,08 2,40 0,12 2,42 0,09 2,44 0,09 10,85 0,45 53,08 9,84 19,33 2,78 

U18 1,08 0,07 1,82 0,09 2,37 * 0,10 2,53 ‡ 0,10 2,50 0,09 10,75 0,31 52,25 4,57 20,61 3,03 

U19 1,07 0,07 1,83 0,09 2,39 0,09 2,48 0,10 2,47 0,09 10,44 1,68 47,21 5,43 22,40 5,52 

U21 1,07 0,05 1,83 0,06 2,34 † 0,09 2,50 0,12 2,48 0,11 10,58 0,38   23,48 4,38 

Legenda: 5m – akcelerace na 5 m; 10m – akcelerace na 10 m; 20m – maximální běžecká rychlost na 20 m (letmo); A505L – 

test 505 s otočením na levou dolní končetinu; A505P – test 505 s otočením na pravou dolní končetinu , YYIR1 – Yo-Yo 

intermitentní zotavovací test první úrovně (level 1); YYIR2 – Yo-Yo intermitentní zotavovací test druhé úrovně (level 2); std – 

směrodatná odchylka. 

* - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou U18 a U16 

† - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U21 a U16 

‡ - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U18 a U17 

 

Obrázek 15. Komparace výsledků v testu maximální běžecké 

 rychlosti na 20 m (letmo) v závislosti ontogeneze. 
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Obrázek 16. Rozptyl hodnot dosažených při sprintu na 20 m (letmo) v závislosti ontogeneze. 

 

 

5.2.3 Hodnocení explozivní síly dolních končetin 

  

Hlavní faktor věku prokázal signifikantní efekt vzhledem k výkonu při diagnostice 

vertikálního výskoku (Tabulka 11). Signifikantní rozdíl (p < 0,001) jsme nalezli mezi věkovou 

skupinou U21 a U16, kdy starší věková skupina (U21) zaznamenala o 14 % lepší výkon při 

provedení CMJ-FA (45,38 ± 4,74 cm vs. 39,69 ± 5,01 cm). Signifikantní vliv (p < 0,05) věku 

jsme zjistili i při hodnocení výkonů v testu CMJ-FA mezi věkovými skupinami U19, U16 

a U17, kdy věková skupina U19 zaznamenala o 16 % lepších výsledků než U16 a o 9 % lepších 

výsledků v porovnání s U17 (45,95 ± 4,98 cm vs. 39,69 ± 5,01 cm vs. 42,21 ± 4,78 cm). 

Signifikantní rozdíl (p < 0,001) se projevil i při komparaci výkonu mezi U18 a U16, kdy starší 

hráči (U18) dosáhli o 12 % lepších výsledků v porovnání s U16 (44,32 ± 4,61 cm vs. 39,69 ± 

5,01 cm). Signifikantní rozdíl (p < 0,001) jsme zjistili při hodnocení vertikálního výskoku 

v testu CMJ mezi skupinami U21, U16 a U17. Věková skupina U21 dosáhla o 18 % lepšího 

výkonu v porovnání se skupinou U16 (40,27 ± 4,81 cm vs. 34,06 ± 4,52 cm), a také o 13 % 

lepšího výkonu než věková skupina U17 (40,27 ± 4,81 cm vs. 35,78 ± 4,20 cm). 

 

Signifikantní rozdíl (p < 0,05) byl zjištěn při analýze výsledků výšky vertikálního 

výskoku v testu CMJ mezi skupinou U19 a U16, U17. Skupina U19 dosáhla o 16 % vyšší 

vertikální výšky výskoku v komparaci se skupinou U16 (39,50 ± 4,41 cm vs. 34,06 ± 4,52 cm), 
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a o 10 % lepších výsledků než věková skupina U17 (39,50 ± 4,41 cm vs. 35,78 ± 4,20 cm). 

Obrázky 17, 18 a 19 ukazují individuální rozdíly výšky vertikálního výskoku při hodnocení 

jednotlivých věkových skupin. Zajímavostí jsou dva shodně nejlepší výkony v rámci věkových 

skupin U21 a U19 při provedení CMJ-FA (56,7 cm). Nejvyšší výskok při provedení CMJ jsme 

zaznamenali ve věkové skupině U21 (51,8 cm). V U21 se nachází také nejlepší výkon při 

provedení SQJ (51,3 cm). 

 

Tabulka 11. Statistická analýza diagnostiky vertikálního výskoku v závislosti ontogeneze. 

 
CMJ-FA 

(cm) 

CMJ 

(cm) 

SQJ 

(cm) 

Skupina avg std avg std avg std 

U16 39,69 5,01 34,06 4,52 31,71 3,90 

U17 42,21 4,78 35,78 4,20 32,98 3,27 

U18 44,32 ‡ 4,61 38,19 ‡ 3,93 35,95 ‡ 3,96 

U19 45,95 † 4,98 39,50 † 4,41 36,96 † 4,40 

U21 45,38 * 4,74 40,27 • 4,81 37,75 • 4,78 

Legenda: CMJ-FA – countermovement jump with arm-swing (vertikální výskok se švihem paží); CMJ – countermovement jump 
(vertikální výskok bez švihu paží); SQJ – squat jump (vertikální výskok z podřepu); std – směrodatná odchylka. 
* - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U21 a U16;  
† - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou U19 a U16, U17; 
‡ - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U18 a U16;  
• - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U21 a U16, U17. 
 
 

 
 

Obrázek 17. Komparace dosažené výšky výskoku v testu CMJ-FA v závislosti ontogeneze. 
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Obrázek 18. Komparace dosažené výšky výskoku v testu CMJ v závislosti ontogeneze. 

 

Obrázek 19. Komparace dosažené výšky výskoku v testu SQJ v závislosti ontogeneze. 

 

5.2.4 Izokinetická svalová síla dolních končetin 

  

Statistická analýza a deskriptivní analýza diagnostiky izokinetické dynamometrie 

dominantní dolní končetiny mezi jednotlivými věkovými skupinami neprokázala signifikantní 

rozdíly v úrovni svalové síly extenzorů a flexorů kolena (Tabulka 12). Nejlepší průměrné 

výkony svalové síly při extenzi kolenního kloubu v úhlové rychlosti 60°.s-1 jsme zjistili 
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u věkové skupiny U19 (210,70 ± 34,89 N.m). U svalové skupiny flexorů kolena jsme zjistili 

nejlepší výkony při nejnižší úhlové rychlosti (60°.s-1) znovu u věkové skupině U19 (132,44 ± 

26,15 N.m). Obrázek 20 a 21 uvádí nejlepší výkony hodnocení svalové síly při provedení 

kolenní extenze nedominantní dolní končetiny při rychlostech 180° a 300°.s-1. Nejlepší výkon 

při rychlosti 180°.s-1 jsme zaznamenali ve věkové kategorii U17 (226 N.m). Při rychlosti 180°.s-

1 evidujeme nejlepší výkon při extenzi nedominantní dolní končetiny ve věkové skupině U19 

(164 N.m). 

Tabulka 12. Statistická analýza diagnostiky izokinetické svalové síly dominantní dolní 

končetiny v závislosti ontogeneze. 

 

Extenzory kolena Flexory kolena 

Úhlová rychlost Úhlová rychlost 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

Skupina avg Std avg Std Avg std avg std avg std avg std 

U16 194,17 34,70 138,65 26,47 103,23 18,21 111,13 15,94 83,13 14,57 63,83 12,82 

U17 206,88 33,01 147,28 30,54 108,40 22,00 124,36 22,07 93,64 18,54 71,32 15,51 

U18 201,28 34,21 145,28 26,77 110,36 20,18 122,92 32,53 94,72 22,62 74,08 18,07 

U19 210,70 34,89 153,11 24,90 114,11 19,17 132,44 26,15 99,70 21,52 74,41 18,86 

U21 210,35 47,71 159,19 36,05 117,41 26,65 125,14 34,32 93,11 25,26 69,70 20,11 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

Statistická analýza diagnostiky izokinetické dynamometrie extenze nedominantní dolní 

končetiny mezi jednotlivými věkovými skupinami prokázala signifikantní (p < 0,01) rozdíl 

mezi skupinou U21 a U16 při úhlové rychlosti 180°.s-1 (Tabulka 13). Skupina U21 dosáhla 

o 18 % lepších výsledků v porovnání se skupinou U16 (164,59 ± 24,22 N.m vs. 139,83 ± 24,74 

N.m). U extenze kolenního kloubu při úhlové rychlosti 300°.s-1 věková skupina U21 dosáhla 

o 18 % lepších výsledků v porovnání se skupinou U16 (123,49 ± 18,40 N.m vs. 104,91 ± 16,81 

N.m). Signifikantní rozdíl (p < 0,05) byl zjištěn mezi skupinou U21 a U18. Skupina U21 

dosáhla o 15 % lepších výsledků při komparaci se skupinou U18 (123,49 ± 18,40 N.m vs. 

107,24 ± 29,74 N.m) při testování svalové síly extenzorů kolena (úhlová rychlost 300°.s-1).  
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Tabulka 13. Statistická analýza izokinetické svalové síly nedominantní dolní končetiny 

v závislosti ontogeneze. 

 

Extenzory kolena Flexory kolena 

Úhlová rychlost Úhlová rychlost 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

60°.s-1 

(N.m) 

180°.s-1 

(N.m) 

300°.s-1 

(N.m) 

Skupina avg std avg std Avg std avg std avg std avg std 

U16 196,43 34,82 139,83 24,74 104,91 16,81 112,13 20,11 82,00 16,35 61,00 13,97 

U17 217,20 35,10 150,12 27,19 110,60 19,99 122,32 24,89 91,60 15,65 68,04 15,34 

U18 211,28 36,04 149,92 28,98 107,24† 29,74 122,56 28,25 90,12 16,12 64,20 19,68 

U19 218,23 37,23 159,15 26,93 119,96 20,14 132,69 26,18 97,35 22,81 70,96 16,16 

U21 214,11 32,80 164,59* 24,22 123,49* 18,40 123,14 24,26 91,78 17,78 68,08 13,73 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

* - signifikantní rozdíl (p < 0,01) mezi skupinou U21 a U16; 

† - signifikantní rozdíl (p < 0,05) mezi skupinou U21 a U18. 

 

Obrázek 22. Komparace izokinetické svalové síly  

extenze v kolenním kloubu v rychlosti 180°.s-1 v závislosti ontogeneze. 
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Obrázek 23. Komparace izokinetické svalové síly extenze  

v kolenním kloubu v rychlosti 300°.s-1 v závislosti ontogeneze. 

 

5.3.5 Analýza a komparace maximální spotřeby kyslíku (VO2max) 

  

 Statistická analýza diagnostiky aerobní kapacity mezi jednotlivými věkovými 

skupinami nezjistila faktor věku jako signifikantní efekt vzhledem k dosaženým hodnotám 

VO2max (ml·min·kg-1) (Tabulka 14). Signifikantní rozdíl (p < 0,001) byl nalezen pouze mezi 

věkovou skupinou U21 a U17. Věková skupina U17 dosáhla překvapivě o 7 % lepších hodnot 

maximální aerobní kapacity v porovnání se starší věkovou skupinou U21 (62,32 ± 3,03 

ml·min·kg-1 vs. 58,01 ± 5,75 ml·min·kg-1). Maximální dosaženou hodnotu VO2max 

67,9 ml·min·kg-1 byla zjištěna u hráče věkové skupiny U17. 

Tabulka 14. Komparace výsledků diagnostiky maximální spotřeby kyslíku VO2max 

v závislosti ontogeneze. 

 VO2max 

(ml·min·kg-1) 

Skupina avg std 

U16 59,76 3,63 

U17 62,32 3,03 

U18 60,39 2,91 

U19 60,28 3,57 

U21 58,01 * 5,75 

Legenda: std – směrodatná odchylka. 

 * - signifikantní rozdíl (p < 0,001) mezi skupinou U21 a U17. 
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Obrázek 24. Komparace hodnot maximální spotřeby kyslíku VO2max (ml·min·kg-1)  

v závislosti ontogeneze. 

 

5.3 Hodnocení výkonnosti na základě T-bodů 

 

Tabulka 15 popisuje hodnocení výkonnosti v jednotlivých testech na základě T-bodů, 

které znázorňují intra a interindividuální rozdíly při pohledu na určený model – normu (Horčic, 

2004; Kovářová, 2010). Hovoříme o tzv. transformaci normované veličiny 

(McCallovo kritérium). Průměr celé skupiny odpovídá 50 T-bodům, a jedna směrodatná 

odchylka 10 T-bodům. Pásmo 45-55 T-bodů značí jednu oblast normy, kdy maximální hodnota 

dosahuje 70 T-bodů (vynikající úroveň), a minimální hodnota se nachází na úrovni 30 T-bodů 

(nedostatečná úroveň). 

 

Tabulka 15. Standardy pro hodnocení úrovně vybraných parametrů Kovářová & Kovář (2011). 

Standardy pro hodnocení úrovně vybraných parametrů 

Úroveň parametru T-body 

Nedostatečná 30 

Vysoce podprůměrná 35 

Podprůměrná 40 

Mírně podprůměrná 45 

Průměrná 50 

Mírně nadprůměrná 55 

Nadprůměrná 60 

Vysoce nadprůměrná 65 

Vynikající 70 
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Pro hodnocení jsme vybrali tři hráče z celkem 157 otestovaných fotbalistů, kteří dosáhli 

v roce 2021 na tři různé výkonnostní úrovně (Elitní, Sub-elitní a Amatérskou). S určitým 

časovým odstupem budeme retrospektivně hodnotit jejich dosaženou výkonnost. V Tabulce 

16 popisujeme dosažené výsledky 3 vybraných fotbalistů v jednotlivých testech a hodnoty 

převedené na T-body. 

 

Tabulka 16. Dosažené výsledky tří hráčů fotbalu (1 Elitní, 2 Sub-elitní, 3 Amatér) 

v jednotlivých testech převedené na T-body. 

Hráč

Parametr Výsledek T-body Výsledek T-body Výsledek T-body

Akcelerace 5 m 0,94 s 73 0,99 s 65 1,17 s 36

Akcelerace 10 m 1,62 s 77 1,73 s 63 1,93 s 38

Sprint 20 m 2,25 s 63 2,47 s 41 2,35 s 53

A505L 2,42 s 57 2,58 s 42 2,58 s 42

A505P 2,38 s 61 2,47 s 51 2,59 s 39

K test 10,63 s 53 10,21 s 62 10,76 s 51

YYIR1 52 úseků 52 54 úseků 55 50 úseků 50

tuk 11,80% 42 4,70% 66 5,50% 63

CMJ-FA 51,8 cm 64 53,7 cm 67 44,9 cm 52

dom 60 ext 236 N.m 59 198 N.m 47 239 N.m 59

dom 60 flx 152 N.m 60 117 N.m 47 160 N.m 64

non 60 ext 251 N.m 61 206 N.m 48 248 N.m 60

non 60 flx 119 N.m 49 106 N.m 43 168 N.m 68

VO2max 58,5 ml·min·kg-1 47 59,3 ml·min·kg-1 48 64,5 ml·min·kg-1 61

Součet 816 747 735

Elitní Sub-elitní Amatér

 

Legenda: Sprint 20m – maximální běžecká rychlost na 20 m (letmo); A505L – test 505 s otočením na levou dolní končetinu; 

A505P – test 505 s otočením na pravou dolní končetinu; YYIR1 – Yo-Yo intermitentní zotavovací test první úrovně (level 1);tuk 

- průměrná hodnota tělesného tuku; CMJ-FA – countermovement jump with arm-swing (vertikální výskok se švihem paží); dom 

60 ext – izokinetická síla extenze kolenního kloubu dominantní končetiny v rychlosti 60°.s-1; dom 60 flx – izokinetická síla flexe 

kolenního kloubu dominantní končetiny v rychlosti 60°.s-1; non 60 ext – izokinetická síla extenze kolenního kloubu 

nedominantní končetiny v rychlosti 60°.s-1; non 60 flx – izokinetická síla flexe kolenního kloubu dominantní končetiny 

v rychlosti 60°.s-1 ; VO2max – maximální spotřeba kyslíku.  
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Obrázek 25. Výsledky v jednotlivých testech Elitního hráče fotbalu  

zaznamenané pomocí T-bodů v paprskovém grafu. 

 

Hráč Elitní úrovně (Obrázek 25) zaznamenal ve všech čtrnácti testech celkem 816 T-

bodů. Analýza ukázala následující přednosti, které se ukazují jako klíčové pro výkon ve fotbale. 

Rychlostní předpoklady v testu akcelerace na 5 a 10 m byly na vynikající úrovni (73-77 T-

bodů), což je jistou výhodou pro běžecký výkon v utkání. Uvedený předpoklad je klíčový 

zejména pro herní funkci střední záložník, na které sledovaný hráč pravidelně nastupuje. 

Analýza výsledků také prokázala určité slabiny: mírně podprůměrná hodnota tělesného tuku 

(42 T-bodů) a průměrná hodnota VO2max (47 T-bodů), která by v rámci herní funkce střední 

záložník měla být jistě vyšší pro lepší schopnost opakovat vysoko-intenzivní běhy v průběhu 

celého utkání, kdy nižší hodnotu VO2max považujeme za určitý handicap. Naše 

zjištění částečně potvrzuje pouze průměrná hodnota překonaných úseků v průběhu YYIR1 

(52 T-bodů), což je jednoznačná informace o průměrné úrovni vytrvalostních předpokladů. 

 Retrospektivní hodnocení: Hodnocený hráč (ročník narození 2000) dosáhl v průběhu 

sportovní kariéry elitní výkonnostní úrovně nejvyšší soutěže dospělých v ČR (20 startů 

v oficiálním ligovém utkání). Hráč herní funkce střední záložník zatím sbírá postupně 

jednotlivé starty v základní sestavě, nebo nastupuje v průběhu utkání jako střídající hráč. 

V průběhu krátké kariéry profesionálního hráče fotbalu odehrál i část utkání Evropské ligy 

(druhá nejvyšší soutěž na mezinárodní evropské úrovni). Do další kariéry doporučujeme stále 

zdokonalovat úroveň rychlostních předpokladů a zaměřit se zejména na rozvoj vytrvalostních 
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předpokladů. Lze předpokládat zlepšení výkonnostní úrovně a vyšší počet startů v nejvyšší 

české soutěži. 

 

 

Obrázek 26. Výsledky v jednotlivých testech Sub-elitního hráče fotbalu 

 zaznamenané pomocí T-bodů v paprskovém grafu. 

  

 Hráč Sub-elitní úrovně (Obrázek 26) dosáhl ve všech čtrnácti testech celkového skóre 

747 T-bodů. Silné stránky hráče sledujeme při analýze výsledků zejména u vysoce 

nadprůměrné úrovně explozivní síly dolních končetin CMJ-FA (67 T-bodů) a hodnoty 

tělesného tuku (66 T-bodů), kdy úroveň explozivní síly hraje důležitou roli při obranných 

i útočných vzdušných soubojích rozdílných herních funkcí (brankář, obránce, záložník 

i útočník). Jako nadprůměrný se ukazuje i parametr rychlostních předpokladů při testování 

akcelerace na 5 a 10 m (63–65 T-bodů). Analýza výsledků ukazuje i na slabší stránky 

pozorovaného hráče. Můžeme poukázat zejména na podprůměrnou úroveň maximální běžecké 

rychlosti sprintu na 20 m letmo (41 T-bodů) a nevyváženost výkonů při provedení 505 agility 

testu s otočením za pravou (51 T-bodů) a levou dolní končetinou (42 T-bodů), kdy se výsledky 

jeví jako podprůměrné (A505L) a průměrné (A505P). S určitým výkonnostním rozdílem při 

provádění agility testu může souviset i podprůměrná až průměrná síla dolních končetin při 

hodnocení izokinetické svalové síly KF a KE (43-47 T-bodů). Stejně jako v případě hodnocení 

Elitního hráče pozorujeme mírně podprůměrnou úroveň VO2max (48 T-bodů), která se 

nepotvrdila při terénním testování na základě výsledků YYIR1 (55 T-bodů), což je důležitá 

informace při hodnocení vytrvalostních předpokladů herní funkce střední záložník, na které 

i popisovaný Sub-elitní hráč nejčastěji nastupuje. 
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Retrospektivní hodnocení: V průběhu aktuální sportovní kariéry hodnocený hráč dosáhl 

na Sub-elitní výkonnostní úroveň 2. nejvyšší soutěže dospělých v ČR (24 startů). Postupně se 

stal stabilním členem základní sestavy na herní funkci střední záložník. Doporučením do další 

kariéry a tréninku je určitě zařazení systematického silového rozvoje dolních končetin, pro lepší 

schopnost akcelerace a decelerace, jako i zařazení rozvoje rychlostních a vytrvalostních 

předpokladů. U uvedeného hráče ročníku narození 2001 lze do budoucna předpokládat 

výkonnostní posun do Elitní výkonnostní skupiny, jelikož výsledky se výrazně neliší právě při 

komparaci s Elitní výkonnostní skupinou. Nutností je poznamenat, že při posledním hodnocení 

výkonnostní úrovně již hráč zaznamenal 5 startů v české nejvyšší soutěži, ale naše kritérium 

pro Elitní úroveň je nastavené na min. 15 startů v nejvyšší soutěži dospělých. 

 

 

Obrázek 27. Výsledky v jednotlivých testech Amatérského hráče  

fotbalu zaznamenané pomocí T-bodů v paprskovém grafu. 

 

Hráč Amatérské úrovně (Obrázek 27) zaznamenal ve všech čtrnácti testech celkového 

skóre 735 T-bodů. Analýza výsledků prokázala silné stránky zejména při izokinetickém 

testování silových předpokladů KF a KE dominantní a nedominantní dolní končetiny s mírně 

nadprůměrnými až vysoce nadprůměrnými výsledky (59-68 T-bodů), a také v rámci úrovně 

vytrvalostních předpokladů parametru VO2max s nadprůměrnou hodnotou (61 T-bodů), což se 

nepotvrdilo při analýze výsledků YYIR1 a průměrném počtu překonaných úseků (50 T-bodů). 

Silnou stránkou analyzovaného hráče je i parametr tělesného složení (procento tělesného tuku) 

s nadprůměrnou hodnotou (63 T-bodů). Nedostatky nacházíme při analýze 
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rychlostních předpokladů výsledků akcelerace na 5 a 10 m s vysoce podprůměrnými výsledky 

(36-38 T-bodů), jako i vysoce podprůměrné až podprůměrné úrovně agility předpokladů A505L 

a A505R (39-42 T-bodů). Analýza dalších terénních testů vykazuje pouze průměrnou 

výkonnostní úroveň (maximální běžecká rychlost na 20 m, K-test, YYIR1).  

 Retrospektivní hodnocení: Hodnocený hráč Amatérské úrovně (ročník narození 2001) 

v průběhu sportovní kariéry dosáhl aktuálně na 5 startů v 2. nejvyšší soutěži dospělých, což ho 

řadí právě do 3. výkonnostní skupiny našeho výzkumu. Jedná se o hráče nastupujícího nejčastěji 

na herní funkci krajní obránce, kde je úroveň rychlostních a vytrvalostních předpokladů 

klíčovým parametrem pro prosazení se na elitní úrovni. Proto doporučujeme zaměření se hráče 

v tréninku právě na rozvoj rychlostních, agility a vytrvalostních předpokladů, jelikož existuje 

předpoklad budoucího progresu kariéry uvedeného hráče na vyšší výkonnostní úroveň (Sub-

elitní, Elitní). 

 

 

Obrázek 28. Komparace výkonů dosažených v jednotlivých testech u tří hráčů  

fotbalu (Elitní, Sub-elitní a Amatérský hráč) pomocí T-bodů v paprskovém grafu. 
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Obrázek 28 nám v jednotlivých sledovaných parametrech dává přehled o některých 

shodných znacích hráčů tří různých výkonnostních úrovní (Elitní, Sub-elitní a Amatérský hráč). 

V určitých testových parametrech lze naopak sledovat určité rozdíly ve výkonnosti mladých 

hráčů fotbalu. Využití paprskových grafů se nám osvědčilo při práci jak se svěřenci, tak trenéry 

především pro jejich přehlednost, jednoznačné zobrazení slabých a silných stránek při 

longitudinální komparaci a objektivizaci výsledků. Významnou výhodu pozorujeme v možnosti 

převést dosažené výsledky na standardy pro transparentní komparaci jednotlivých testových 

parametrů. Uvedeným procesem se dostává pracovníkům ve vědě i praxi efektivního nástroje 

pro komplexní hodnocení výkonnosti vlastních svěřenců. 
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. 6. Diskuse 
 

V rámci evaluace klíčových indikátorů pohybového výkonu ve fotbale jsme zjistili, že 

hráči elitní výkonnosti dosahovali významně lepší výsledky v parametrech izokinetického 

testování síly kolenních flexorů a extenzorů ve vyšších úhlových rychlostech. Stejně tak elitní 

hráči dosáhli lepších výsledků v anaerobně-aerobní vytrvalosti (YYIR1 a YYIR2) v porovnání 

s hráči nižší výkonnostní úrovně. Z hlediska ontogeneze zaznamenali starší hráči významně 

odlišných výsledků zejména v parametru rychlostního předpokladu maximální běžecké 

rychlosti na 20 m letmo, kromě přirozeně očekávaných rozdílů v parametrech antropometrie. 

Schroepf a Lames (2018) uvádí 4 kritéria, o která by se měla opírat identifikace talentů: 

aktuální výkonnostní úroveň, schopnost výkonnostního progresu, konzistentnost výkonu 

a schopnost zlepšování se, jako i tolerance vůči psychickému a fyzickému stresu. Nejběžnější 

metodou identifikace je v současné době posouzení aktuální úrovně výkonu, než pohled 

na perspektivu hráčů z hlediska horizontu několika let. Při identifikaci elitních mládežnických 

hráčů fotbalu je třeba brát v ohledu fakt, kdy hráči, kteří byli fyzicky vyspělejší a výkonnostně 

lepší právě jenom kvůli fyzickým předpokladům, se ve starších věkových skupinách již 

neobjevují (Bunc, 2004; Paseka, 2018; Žatkuliak, 2011).  

Z hlediska komparace výsledků explozivní síly dolních končetin při vertikálním 

výskoku a úspěšností hráčů nacházíme mnoho studií, ale bez konzistentních závěrů. Studie 

(Arnason et al., 2004; Ferreira et al., 2018; Rebelo, Brito, Maia, Coelho-e-Silva, Figueiredo, 

Bangsboet al., 2013 a Trecroci et al., 2018) popsaly významný rozdíl při výsledcích testů 

explozivní síly a úspěšností týmu. Naopak evidujeme rovněž několik další studií, které uvedené 

zjištění vyvrací (Castagna & Castellini, 2013; Cometti et al., 2001; Los Arcos, Martinez-Santos, 

& Castillo, 2020). Naše studie při analýze výsledků výkonnostních skupin Elitní, Sub-elitní 

a Amatéři nezjistily signifikantní rozdíly v parametrech výšky vertikálního výskoku, ale 

uvědomujeme si absenci parametrů, jako je impuls síly pro dominantní a nedominantní dolní 

končetinu, nebo také parametru z hlediska relativní síly. Dragijsky (2020) při testování 

explozivní síly dolních končetin zjistil horší výkonnost elitních ligových hráčů v porovnání 

s mládežnickými reprezentanty ČR. Dospělí hráči nejvyšší ligové úrovně zaznamenali 

následující výkony v měřených testech: CMJ-FA = 44,2 ± 3,28 cm; CMJ = 39,5 ± 3,43 cm; 

SQJ = 35,6 ± 3,46 cm. Malý (2021) nachází při testování CMJ-FA konzistentní výsledky 
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u všech porovnávaných skupin (48 ± 3,1 cm), kdy na základě literární rešerše uvádí jako 

nejčastěji používaný test explozivní síly dolních končetin elitních hráč fotbalu CMJ. Průměrné 

hodnoty elitních hráčů uvádí v rozmezí 40,5–42,7 cm. Výsledky testování elitních hráčů fotbalu 

nejvyšší soutěže v ČR jsou nižší v porovnání s hráči nejvyšší chorvatské ligy, a proto Malý 

(2021) doporučuje na základě uvedeného zjištění vytvořit a implementovat programy na rozvoj 

explozivní síly dolních končetin mladých hráčů fotbalu s následným transferem do dospělých 

kategorií. Autor popisuje nutnost zavedení jak programu krátkodobého, tak dlouhodobého 

charakteru pro nárůst úrovně kondičních předpokladů a následné výkonnosti hráčů.  

Öberg et al. (1986) uvádí u hráčů švédského národního týmu a švédské nejvyšší soutěže 

vyšší hodnoty svalové síly KF a KE při rychlých a pomalých úhlových rychlostech v porovnání 

s hráči z klubů čtvrté nejvyšší soutěže. Mezi nejvyšší soutěží a čtvrtou ligou je poměrně velký 

výkonnostní rozdíl, a uvedené výsledky můžeme pravděpodobně připsat jak většímu 

tréninkovému a soutěžnímu objemu, tak určitě i formě a počtu kondiční a silové přípravy 

dolních končetin. Togari, Ohashi a Ohgushi (1988) zaznamenali podobná zjištění mezi 

japonskými elitními hráči (národní tým a J-league) a univerzitními hráči. Signifikantní rozdíly 

(p < 0,05) mezi elitními a amatérskými hráči fotbalu nachází také Cometti et al. (2001). Elitní 

hráči fotbalu zaznamenali během testování úhlových rychlostí 60°°.s-1 a 240°.s-1 vyšší úroveň 

svalové síly KF v porovnání s amatérskými hráči. V tomto výzkumu jsme částečně dospěli 

k opačným závěrům. Nejlepší průměrné výkony svalové síly KE při rychlosti 60°.s-1 byly 

zjištěny u skupiny Amatéři (209,92 ± 30,62 N.m). Velmi podobné výsledky (209,58 ± 31,07 

N.m) našim amatérským hráčům nacházíme u obránců věkové kategorie U18–20 ve studii Silva 

et al. (2015). Naopak lepší výsledky svalové síly KE nacházíme (254–312 N.m) ve studii 

elitních řeckých hráčů (věk: 25,8–28,3 let) fotbalu (Tsiokanos et al., 2016). Rozdílné výsledky 

je možné vysvětlit na základě delší kariéry elitního hráče fotbalu, spolu s tím pravděpodobně 

i delší zkušeností a praxí se silovým tréninkem zaměřeným na rozvoj svalové síly dolních 

končetin. Nejlepší průměrné výkony svalové síly KF v našem výzkumu při úhlové rychlosti 

60°.s-1 byly zjištěny u skupiny Elitní 129,28 ± 34,28 N.m. Studie Wik, Mc Auliffe a Read 

(2019) uvádí jednoznačně vyšší úroveň svalové síly KF u všech herních funkcí (150,8 – 168,1 

N.m) hráčů nejvyšší soutěže v Kataru. V rámci naší studie byl signifikantní rozdíl (p < 0,01) 

prokázán také mezi skupinami Elitní a Sub-elitní u parametru svalové síly KF (dominantní 

končetina) při úhlové rychlosti (180°.s-1). Skupina Elitní zaznamenala o 15 % lepších výsledků 

v komparaci se skupinou Sub-elitní (99,05 ± 24,67 N.m vs. 86,50 ± 20,70 N.m). Naši elitní 

hráči dosáhli horších výsledků v porovnání se studií Silva et al. (2015), který uvádí u elitních 
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útočníků (U18–U20) průměrnou hodnotu svalové síly KE 126,58 ± 27,34 N.m. Obránci 

stejného výzkumu zaznamenali vyšší průměrné hodnoty svalové síly KE 147,85 ± 22,15 N.m, 

a nejnižší hodnoty evidujeme u herní funkce záložník (118,7 ± 41,5 N.m). Vyšší svalová síla 

zjištěná u brazilských hráčů může být způsobená užším věkovým rozpětím uvedené 

studie zaměřené na věkové skupiny U18–U20. My jsme naopak analyzovali věkové skupiny 

U16–U21 a u mladších hráčů jsme zjistili nižší úroveň svalové síly. Signifikantní rozdíl v této 

práci (p < 0,05) byl prokázán také u svalové síly KF dominantní končetiny (300°.s-1) mezi 

skupinou Elitní a Sub-elitní (76,03 ± 20,43 N.m vs. 66,00 ± 17,97 N.m). Nejlepší, ale 

ne signifikantně rozdílné výkony svalové síly KE a KF nedominantní končetiny při 

rychlosti 60°.s-1, pozorujeme znovu u výkonnostní skupiny Elitní (213,70 ± 44,56 N.m a 127,73 

± 32,30 N.m). Signifikantní rozdíl (p < 0,05) na nedominantní končetině, ale nacházíme při 

komparaci KF (300°.s-1) výkonnostních skupin Elitní a Sub-elitní (71,50 ± 18,01 N.m vs. 63,00 

± 13,35 N.m). Malý, Zahálka a Malá (2011) testovali dvě skupiny profesionálních fotbalistů 

nejvyšší ligy v České republice, které rozdělili podle výsledného postavení v tabulce. První 

skupina byla složena z hráčů, kteří se umístili na druhém místě v celkové tabulce (n = 22). 

Druhý tým sestával z hráčů, jejichž tým byl třetí od konce tabulky (n = 18). Výsledky studie 

neprokázaly žádné významné rozdíly mezi testovanými skupinami v úrovni KE a KF (p> 0,05). 

Verheijen (1998) uvádí zjištění, kdy hráči vyšší herní výkonnosti dosahují lepší 

způsobilosti opakovat krátké intervaly pohybové činnosti ve vysoké až maximální intenzitě 

(opakované sprinty). Jako klíčový faktor pro schopnost vykonávat opakované sprinty ve vysoké 

intenzitě nacházíme maximální spotřebu kyslíku VO2max (Brown, Hughes, & Tong, 2007). 

Velmi využívanými testy pro fotbal zjišťujícím orientační hodnotu VO2max jsou YYIR1 

a YYIR2. Rychlostní vytrvalost pro výkon ve fotbalovém utkání je velmi důležitá, jelikož 

každý hráč schopný opakovat vysoko-intenzivní úseky během celých 90 minut je velmi cenným 

článkem jednotlivých týmů, zejména týmů praktikujících celoplošný fotbal s vysokým 

presinkem. Dragijsky (2020) při testování YYIR1 uvádí průměrnou hodnotu překonaných 

běžeckých úseků u hráčů nejvyšší ligové soutěže v ČR 55,70 ± 6,43 úseků. V rámci našeho 

výzkumu překonali Elitní hráči 54,7 ± 7,31 úseků, což jsou signifikantně lepší hodnoty 

v porovnání s našimi Sub-elitními hráči – 48,44 ± 6,57 úseků, a Amatérskými hráči – 48,78 ± 

7,23 úseků. Výsledky dosahují horších hodnot při komparaci s o rok starším výzkumem 

Dragijsky (2020). Pro náš výzkum jsou zajímavé údaje zjištěné studií Krustrup et al. (2003), 

která při testování YYIR1 v terénních podmínkách stanovuje hodnotu VO2max (hodnota 

VO2max vyšší než 60 ml·min·kg-1 u vzdálenosti nad 2250 m). V domácích podmínkách 
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nalézáme studii Teplan et al. (2012), který ve skupině U17 komparoval první tým tabulky 

s týmem na posledním místě, kdy nalezl rozdíly v hodnotách VO2max 52,7 ± 3 ml·min·kg-1 

(1. tým tabulky), zatímco poslední tým dosáhl průměrné úrovně 48,9 ± 3 ml·min·kg-1. 

Na studii dánských elitních hráčů autor potvrdil validitu testu spolu se signifikantní korelací 

vztahu (r = 0,71, p < 0,05) mezi výsledky YYIR a počtem HIR v utkání. Výsledky v YYIR je 

možné zlepšit i implementací herních modelů malých her (SSG). Změny v počtu překonaných 

úseků (1113 ± 251 m až na 1606 ± 281 m) byly zaznamenány během časové periody 6 měsíců 

(Rampinini, Impellizzeri, Castagna, Abt, Chamari, Sassi et al., 2007b).  

 

Australská studie (Tribolet, Bennett, Watsford, & Fransen, 2018) zaměřená na vývoj 

a progres v procesu elitního mládežnického hráče U16 poukazuje na specificky vybrané 

jedince, kteří byli fyzicky vyzrálejší, byli vyšší tělesným vzrůstem (TV), měli vyšší tělesnou 

hmotnost (TH) a v ohledu na pohybové předpoklady byli rychlejší, rychleji měnili směr, byli 

explozivnější, a dokonce byli lepší v technických dovednostech, oproti hráčům, jež se 

do výběru nedostali. Výsledky jsou v souladu se studií „drop out“ v elitní fotbalové akademii 

(Figueiredo et al., 2009). My se proto v následující části podíváme nejprve na antropometrické 

charakteristiky našeho výběru v komparaci s ostatními věkovými skupinami.  

Důležité je vždy si uvědomit věk testovaných probandů, kdy Malina et al. (2004) 

popisuje intra-individuální rozdíly mezi hráči stejné věkové skupiny na základě různého období 

růstu. Proto je nutné námi prováděné testování systematicky zařazovat do tréninkového procesu 

mládežnických fotbalistů a nastavit normativní data pro asymetrie napříč věkovými skupinami 

v závislosti na období růstu, jelikož jak jsme již výše popisovali, zvýšené bilaterální asymetrie 

doprovází jednoznačně riziko zranění (Alentorn-Geli, Alvarez-Diaz, Ramon, Marin, 

Steinbacher, Boffa et al., 2014). Bohužel jednou z komplikací při izokinetickém testování 

svalových asymetrií mladých elitních fotbalistů je bezpochyby pořizovací cena 

specializovaného zařízení. V případě, že kondiční trenéři zaznamenají bilaterální deficit KF 

a KE, přichází na řadu intervenční program s cílem co nejvíce zjištěný rozdíl mezi pravou 

a levou končetinou snížit. 

Herdy et al. (2018) u brazilských hráčů fotbalu (U17) v rámci rozdělení herních funkcí 

(17,03 ± 0,6 let) uvádí nejlepší průměrné hodnoty absolutní svalové síly KE dominantní 

končetiny 207,7 ± 55,5 N.m. Náš výzkum a analýza výsledků izokinetické dynamometrie 

dominantní dolní končetiny mezi jednotlivými věkovými skupinami neprokázala signifikantní 
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rozdíly. V rámci extenze a flexe kolenního kloubu při úhlové rychlosti 60°.s-1 sledujeme 

nejlepší průměrné výkony u věkové skupiny U19 (extenzory kolena :210,70 ± 34,89 N.m, 

flexory kolena:132,44 ± 26,15 N.m). Ve studii Bona, Tourinho Filho, Izquierdo, Manuel a Pires 

Ferraz (2017) zaměřené na věkovou skupinu U17 nacházíme vyšší absolutní hodnoty svalové 

síly KF (143±10,9 N.m) u herní funkce brankář. Nejlepší výkon extenze nedominantní 

končetiny při úhlové rychlosti 180°.s-1 sledujeme ve věkové skupině U17 (226 N.m). Silva et 

al. (2015) v kategorii U18–U20 uvádí u obránců průměrnou hodnotu svalové síly KE (209,58 ± 

31,07 N.m), která je vyšší v porovnání s naší věkovou skupinou U21 (159,19 ± 36,05 N.m). Při 

extenzi nedominantní dolní končetiny mezi jednotlivými věkovými skupinami již statistická 

analýza prokázala signifikantní (p < 0,01) rozdíl mezi skupinou U21 s lepšími výsledky 

v porovnání s U16 při úhlové rychlosti 180°.s-1 (164,59 ± 24,22 N.m vs. 139,83 ± 24,74 N.m). 

Věková skupina U21 dosáhla lepších výsledků svalové síly KE v porovnání s herními funkcemi 

krajní obránce, krajní a střední záložník ve výzkumu Maly (2021) Herní funkce brankář 

a střední obránce zaznamenaly vyšší hodnoty absolutní svalové síly KE. Při testování extenzorů 

kolena v uhlové rychlosti 300°.s-1 skupina U21 zaznamenala lepší výsledky v porovnání se 

skupinou U16 (123,49 ± 18,40 N.m vs. 104,91 ± 16,81 N.m). Signifikantní rozdíl (p < 0,05) 

byl nalezen také mezi věkovou skupinou U21 a U18 (123,49 ± 18,40 N.m vs. 107,24 ± 29,74 

N.m) při testování kolenní extenze (úhlová rychlost 300°.s-1). Již zmiňovaná studie Bona et al. 

(2017) uvádí ve věkové kategorii U17 nejvyšší absolutní svalovou sílu KE (130,3 ± 8,2 N.m) 

znovu u herní funkce brankář. Z výsledků nám vyplývá větší produkce svalové síly při 

izokinetickém testování KE u starších věkových skupin. 

Zrychlení (akcelerace) můžeme řadit mezi prvky, na základě jejichž hodnot lze 

rozlišovat mezi elitními a sub-elitními fotbalisty (Haugen, Tønnessen, Hisdal, & Seiler, 2014, 

Waldron, & Murphy, 2013). Proto hráči s vyšší úrovní rychlostních předpokladů dokážou více 

dominovat při vysoko-intenzivních činnostech typu akcelerace, rychlé změny směru (Trecroci, 

Milanović, Rossi, Broggi, Formenti, & Alberti, 2016), které jsou nutné pro dominanci při 

soubojích 1 vs. 1, při efektivním bránění, při obcházení soupeře s míčem i bez míče atd. Bláža 

(2014) uvádí maximální rychlosti hráčů dosažené průměrně na vzdálenosti 8,73 metrů, kdy se 

průměrné časy reprezentantů věkové skupiny U16 pohybovaly okolo 1,82 s. Na polovině úseku 

(5 m) se časy pohybovaly v rozmezí 0,99–1,22 s. Můžeme polemizovat o skutečnosti, kdy hráči 

během uvedeného testování podvědomě snižovali rychlost před dosažením kuželů značících 

vzdálenost 10 m, a proto dosahovali maximální rychlosti dřívě, než by se dalo na základě 

poznatků očekávat (Myftiu, 2021). Podle autora Myftiu (2021) hráči dosahují své maximální 
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rychlosti na vzdálenosti 20–30 m. Dragijsky (2020) zjistil průměrnou hodnotu času akcelerace 

na 5 m u hráčů nejvyšší ligové soutěže 1,11 ± 0,1 s. Průměrný čas hráčů mládežnické 

reprezentace ČR (U18–U19) byl 1,08 ± 0,06 s (rozdíl mezi výkony obou skupin činil 2,78 %). 

Nejlepší čas při analýze výsledků mládežnické reprezentace ČR sledujeme shodně u středního 

obránce a útočníka (0,96 s). Zajímavé výsledky uvádí testová baterie Deprez et al. (2015), kde 

autor uvádí rychlejší průměrné dosažené časy při akceleraci na 5 m ve věkové skupině U15 než 

u profesionálních hráčů chorvatské nejvyšší soutěže výzkumu (Sporis et al.,2009). V námi 

realizovaném testování akcelerace na 5 m jsme zaznamenali následující průměrné časy 

jednotlivých věkových skupin (U16 = 1,11 ± 0,05 s, U17 = 1,08 ± 0,05 s, U18 = 1,07 ± 0,06 s, 

U19 = 1,06 ± 0,07 s a U21 = 1,07 ± 0,04 s). Bakalľár et al. (2020) uvádí u věkové skupiny U16 

naší studie podobné hodnoty akcelerace na 5 m (1,08 ± 0,04 s). Srovnání mládežnických hráčů 

nám dává nezodpovězené otázky k diskusi. Jednou z nezodpovězených otázek je nejednotný 

přístup k testování akcelerační rychlosti u fotbalistů, kdy někteří trenéři volí start přímo 

z úrovně fotobuněk zaznamenávajících jednotlivé časy, někteří autoři naopak volí start 

s určitým odstupem od startovní linie. Dalšími důvody může být nejednotný povrch pro 

vykonávaní testu, výkonnostní úroveň hráčů, rozdílnost biologického věku, hráčská pozice, 

pořadí testů anebo konkrétní etapa ročního tréninkového cyklu.  

Při testování akcelerace na 10 m zjistil Dragijsky (2020) u hráčů mládežnické 

reprezentace ČR ve věku 18 a 19 let průměrný čas 1,83 ± 0,08 s. Nejrychlejší čas byl naměřen 

útočníkovi mládežnické reprezentace 1,68 s. V našem výzkumu a testování akcelerace na 10 m 

jsme zaznamenali obdobné průměrné časy, které měly následující hodnoty: U16 = 1,87 ± 0,07 

s, U17 = 1,84 ± 0,07 s, U18 = 1,82 ± 0,08 s, U19 = 1,82 ± 0,09 s a U21 = 1,82 ± 0,06 s. Pomalejší 

hodnoty akcelerace na 10 m (1,85 ± 0,05 s) uvádí u mládežnických hráčů (U16) nejvyšší 

dorostenecké soutěže na Slovensku Bakalľár et al. (2020). Elitní mládežničtí hráči ze švýcarské 

fotbalové akademie věkové skupiny (U17) během 8týdenní intervence (plyometrický a agility 

trénink) zaznamenali průměrné časy akcelerace na 10 m 1,77 ± 0,09 s (Beato, Bianchi, 

Coratella, Merlini, & Drust, 2018). Pro budoucí výzkum v rámci tématiky našeho výzkumu 

doporučujeme implementovat evaluaci biologické maturace. Ta může mít vliv na pohyb 

z hlediska techniky (biomechanické hledisko), morfologie (délka končetin), 

neuromuskulárního řízení pohybu (koordinace a synergie svalových skupin), a také 

v neposlední řadě kondice (silová, rychlostní a vytrvalostní úroveň) v některých fázích 

ontogeneze. Proto nemusí dosažené časy v testech akcelerace přesně vypovídat o potenciálu 

sledovaného hráče (Malina, 1994). Lehance et al. (2009) popisuje profesionální hráče v testu 



63 
 

akcelerace na 10 m jako rychlejší v porovnání s věkovou skupinou U17, avšak rozdíly nejsou 

signifikantní. Rozdílné výkony nachází taktéž mezi profesionálními hráči a U21, dále mezi U21 

a U17. Autor Lehance et al. (2009) také popisuje u elitních hráčů fotbalu korelaci mezi 

maximální silou dolních končetin, vertikálním výskokem a výkonem ve sprintu. Uvedené 

zjištění poukazuje na nutnost testování, ale zejména neustálého a systematického rozvoje 

rychlostních schopností i s blížícím se přechodem do dospělé kategorie, tak aby hráči byli 

schopni kondičně konkurovat starším a zkušenějším spoluhráčům nebo protihráčům. 

Pivovarnicek et al. (2014) u mládežnických reprezentantů Slovenska (U21) při testování 

akcelerace na 10 m v rámci rozdělení herních funkcí uvádí průměrnou hodnotu času 2,20 ± 

0,09 s po startu na zvukový signál, kdy nejrychlejšího průměrného času dosahují útočníci 

2,17 ± 0,10 s. Studie Waldron a Murphy (2013) popisuje akceleraci na 10 m jako diskriminační 

u hráčů věkové skupiny U14 různých výkonnostních úrovní. Elitní hráči uvedeného výzkumu 

dosahovali lepších časů v porovnání se sub-elitními hráči (elitní: 1,9 ± 0,1 vs. sub-elitní: 2,3 ± 

0,2 s). Výsledek není v souladu s literaturou, která se zaměřila na věkové skupiny U14, U15 

a U16 (Ade, Fitzpatrick, & Bradley, 2016; le Gall et al., 2010). Statisticky významně rychlejší 

časy při akceleraci na 10 m nacházíme ve studii zaměřené na mládežnické reprezentanty Řecka 

(U17), kteří mají lepší (1,95 ± 0,34 s) výkonnost v porovnání se sub-elitními (2,14 ± 0,41 s) 

a rekreačními hráči fotbalu (2,21 ± 0,45) (Gissis et al., 2006). V uvedeném výzkumu testování 

akcelerace na 10 m začínali hráči ze stoje a reagovali na povel výzkumného pracovníka, který 

zabezpečoval testování. Naši hráči zahajovali akcelerační úsek dle vlastního uvážení, a proto 

se jeví komparace výsledků jednotlivých studií jako komplikovaný proces. Suchomel (2006) 

také zdůrazňuje při komparaci úrovně rychlostních předpokladů mládežnických fotbalistů 

stejné věkové skupiny problematiku biologického věku. Nutností je brát ohled na jedince, 

jejichž somatický a motorický vývoj je vzhledem ke kalendářnímu věku opožděný 

(retardovaný), průměrný, anebo se může jednat o jedince biologicky urychlené (akcelerované), 

tedy zralejší jedince. V podobných případech jsou biologicky akcelerovaní jedinci často 

zvýhodnění fyziologickými předpoklady a dosahují lepších výsledků. Následná identifikace 

talentované mládeže se stává daleko komplikovanější záležitostí.  

V rámci determinace výkonu a rozdílů mezi výkonnostními skupinami jsme využili 

hodnocení na základě T-bodů. Vybrali jsme celkem tři různé hráče z celkem 157 otestovaných 

fotbalistů. S určitým časovým odstupem jsme hodnotili jejich dosaženou výkonnostní úroveň 

v roce 2021 (Elitní, Sub-elitní a Amatérská). Elitní hráč dosáhl nejvyšší hodnoty 816 T-bodů, 

sub-elitní hráč dosáhl nižší hodnoty 747 T-bodů, a amatérský hráč nejnižší hodnoty 735 T-
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bodů. Mezi hráči jsme nalezli několik shodných znaků, například hodnoty hráčů dosažené 

během testování YYIR1 (Elitní: 52 úseků, Sub-elitní: 54 úseků, Amatérský: 50 úseků), které 

popisují úroveň vytrvalostních předpokladů. Velmi podobná je i hodnota VO2max mezi hráčem 

Elitním a Sub-elitním (58,5 ml·min·kg-1 vs. 59,3 ml·min·kg-1). Během analýzy výsledků 

rychlostních a agility předpokladů (akcelerace na 5 a 10 m, sprint na 20 m letmo a A505 test) 

již dosahuje Elitní hráč lepších výsledků v komparaci s hráči Sub-elitní a Amatérské 

výkonnostní úrovně.          

 Využití T-bodů pro hodnocení hráčů různých výkonnostních úrovní a zařazení 

paprskových grafů může být benefitem pro zobrazení silných a slabých stránek jednotlivých 

hráčů, zejména hovoříme-li o longitudiálním sledování s cílem objektivizace výsledků. T-body 

považujeme ve vědecké praxi za efektivní nástroj pro komplexní hodnocení výkonnosti hráčů 

různých výkonnostních úrovní, jelikož dosažené výsledky můžeme převést transparentně 

na jednotlivé standarty. 

Při komparaci výsledků laboratorního i terénního testování výkonnostních i věkových 

skupin jsme nalezli několik signifikantních rozdílů. Jelikož práce určitým způsobem navazuje 

na disertační práci kolegy Mgr. Michala Dragijského Ph.D., dovolujeme si tvrdit, že stále 

nenacházíme ideál pro identifikaci talentované mládeže ve fotbale. Zakončení celého výzkumu 

bylo velmi náročné z hlediska sběru a analýzy dat, stejně tak jako bylo náročné i z hlediska 

zajištění množství potřebných probandů.  

Za hlavní limit studie považujeme počet probandů, který i přes velké množství bude pro 

následnou větší přesnost hodnocení nutné rozšířit. Vzhledem k statistickému zpracování dat 

doporučujeme v dalším výzkumu využít také hodnocení věcné významnosti mimo obecné 

evaluace statisticky významné rozdílnosti průměrů skupin. Dále doporučujeme delší časové 

období pro sběr dat s častější frekvencí terénního a laboratorního testování s následným 

rozdělením hráčů na hráčské funkce s cílem implementace prognostického – longitudinálního 

sledování vývoje výsledků každého z hráčů s následnou komparací retrospektivních dat. 

Jedním z dalších limitů studie je počet vybraných parametrů, který by bylo možné doplnit 

o například analýzu tělesného složení z hlediska segmentální analýzy, maximální sílu jednoho 

opakování při dřepu (en. 1 Repetition Maximum; 1RM) při dřepu, impuls síly při odrazu nebo 

zařazení nových metodik jako například síla adduktorů a abduktorů, měřená na zařízení Force-

Frame (Force-Frame; Vald Performance Pty Ltd, Newstead, Australia), tolik důležitá při 

prevenci fotbalově specifických zranění. Pro budoucí zpracování výsledků doporučujeme 

determinovat výsledky testu Agility 505 v rámci otáčení podle preferované dolní končetiny než 
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strany otáčení (dominantní/nedominantní vs. pravá/levá). Limitem naší studie bylo také 

nesledování únavy hráčů během testování, stejně tak i fakt, kdy velká část hráčů z mladších 

věkových skupin neměla během testování dokončený proces maturace. To mohla být určitá 

nevýhoda v komparaci s ostatními věkovými skupinami. Do budoucna by bylo jistě vhodné 

proces maturace sledovat. Pokud pojednáváme o longitudinálním sledování elitních 

mládežnických hráčů, bude vhodné implementovat například dotazník věnující se výskytu 

a četnosti zranění.  
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7. Závěry výzkumu 
 

Výsledky této disertační práce zjistily signifikantní rozdíly ve vybraných parametrech 

laboratorní a terénní diagnostiky fyzické výkonnosti mezi třemi výkonnostními skupinami 

a pěti věkovými skupinami z hlediska ontogeneze. U Elitní skupiny hráčů jsme identifikovali 

významně lepší výkon v parametrech svalové síly při izokinetickém testování KF (úhlová 

rychlost 180 a 300°.s-1) 99,05 ± 24,67 N.m a 76,03 ± 20,43 N.m (dominantní končetina) 

a 94,30 ± 22,48 N.m a 71,50 ± 18,01 N.m (nedominantní končetina). Stejně tak jsme v této 

výkonnostní skupině zaznamenali nejlepší výsledky vytrvalostních předpokladů při testování 

YYIR1 a YYIR2 (54,78 ± 7,31 a 23,89 ± 3,55 úseků). Z odborné literatury jsou nám známé 

hodnoty o celkové průměrné překonané vzdálenosti, vzdálenosti ve sprintu, vzdálenosti 

ve vysokých intenzitách a dalších externích parametrech z oficiálních utkání elitních hráčů 

fotbalu. Aby hráč mohl úspěšně absolvovat utkání nejvyšší výkonnostní úrovně s určitými 

fyzickými parametry pro utkání nezbytnými, je nutné dosahovat určité hodnoty VO2max. 

U našich Elitních hráčů nacházíme průměrnou hodnotu VO2max 60,22 ± 4,63 ml·min·kg-1. 

Z výkonnostního hlediska můžeme konstatovat, že hráči, kteří ve své kariéře dosáhli nejvyšší 

hráčské úrovně, byli nadprůměrně výkonní z hlediska vytrvalostních předpokladů (výsledky 

YYIR1) i z hlediska síly a rychlosti svalové síly kolenních flexorů, kdy je síla KF jedním 

z klíčových faktorů při akceleracích a deceleracích v průběhu celého utkání. Zajímavostí je, že 

uvedené rozdíly nebyly potvrzeny během testování A505, které je charakteristický maximálním 

možným úsilím při právě zmiňovaných akceleračních a deceleračních činnostech. Při analýze 

výsledků z hlediska ontogeneze jsme u nejstarší skupiny U21 zaznamenali, mimo 

antropometrických odlišností, významně rychlejší časy při letmém sprintu na 20 m (2,34 ± 

0,09 s) v porovnání s mladšími věkovými skupinami. Informace tohoto výzkumu můžou 

poskytovat referenční hodnoty při komparaci výsledků laboratorní a terénní diagnostiky 

sportující mládeže a hráčů fotbalu s cílem zvýšení efektivity identifikace nadprůměrně 

výkonných jedinců s potenciálem dosáhnout nejvyšší výkonnostní úrovně. Elitní skupina 

dosahovala nejlepších výsledků z deskriptivního statistického hlediska i u dalších parametrů 

diagnostiky, ale zjištěné výsledky neprokázaly signifikantní odlišnosti. Proto pro zvýšení 

výpovědní hodnoty generalizace výsledků, predikce potencionální výkonnosti a identifikace 

akcelerovaného talentu doporučujeme rozšířit analyzovanou kohortu. 

Námi zjištěné výsledky mohou být aplikovány v tréninkovém procesu elitní mládeže při 

rozvoji a diagnostice rychlostních, silových, ale i vytrvalostních předpokladů. Zjištění naší 

disertační práce nám dávají k dispozici otázku, proč nedosáhli hráči s přibývajícím věkem 
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a blížícím se přechodem do dospělé kategorie zvyšování svojí úrovně maximální spotřeby 

kyslíku (VO2max)? Referenční hodnoty lze komparovat z hlediska výkonnosti a ontogeneze 

a identifikovat nadprůměrné/podprůměrné stránky hráče a následně optimalizovat 

a individualizovat tréninkové jednotky pro rozvoj specifických činností (předpokladů, 

dovedností). Často se můžeme dočíst o problematice vrcholné výkonnosti sportovců v rámci 

rychlostních schopností okolo 21. roku života, což by se díky našemu výzkumu částečně 

potvrdilo, i když nemáme změřené starší sportovce. Každopádně se nám částečně potvrdil 

vzrůstající trend hráčů zrychlovat v průběhu přechodu ze skupiny U16 do U21, což je velmi 

důležitým zjištěním pro možný přechod do dospělé elitní skupiny. Kondiční složka 

v tréninkovém procesu elitních mládežnických hráčů fotbalu si z uvedených skutečností 

zaslouží neustálou pozornost. Stejně tak mohou být výsledky aplikované při sestavování 

preventivních silových programů elitní mládeže s cílem minimalizovat počet kloubních 

a svalových poranění, popřípadě při komparaci kondičních předpokladů jednotlivých hráčů 

na specifických herních funkcích. 

 Tvorba disertační práce splnila naše očekávání, a to jak při psaní teoretické i praktické 

části práce, tak i při nabírání dat terénního a laboratorního testování, kdy jsem se dozvěděl 

mnoho nových a užitečných poznatků, které jistě zúročím v akademickém či trenérském 

prostředí. Velmi oceňuji přístup vedoucího práce, jako i hlavního konzultanta za pomoci kolegů 

a přátel z Laboratoře sportovní motoriky UK FTVS, ale i trenérů jednotlivých sledovaných 

týmů, bez kterých by výše uvedená disertační práce nikdy nevznikla.  
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