
Abstrakt 

Název práce:   Komparace terénních a laboratorních testů u dospělých hráček fotbalu. 

 

Cíle práce:   Cílem práce je zjistit vzájemný vztah mezi vybranými terénními a 

laboratorními testy u dospělých hráček fotbalu. 

 

Metody:     Testovaná skupina se skládala z 20 prvoligových fotbalistek pražského 

ženského týmu FK Dukla Praha, kdy se jejich věk pohyboval v rozmezí 

17-36 let (výška 167 ± 14,8, hmotnost 66,8 ±  21,3). Měření probíhalo 

jednorázově v jarním přípravném období 2021 (březen-květen). Data 

byla získávána jak nepřímo (zprostředkovaně) pomocí laboratorních 

přístrojů (testy na měření tělesného složení – DEXA, explozivní síly 

dolních končetin – KISTLER, svalové síly – CYBEX), tak také pomocí 

terénních motorických testů (sprint na 10 a 30 m, opakované sprinty 6 x 

20 m, agility test a test speciální vytrvalosti). Pro analýzu a následnou 

korelaci dat bylo použito Kendallovo tau (τ). Hladina statistické 

významnosti byla stanovena (p < 0,05). Dle autorů Portneyho a Watkinse 

(2009) byla interpretována síla korelace, a to následujícím způsobem: 

0,00–0,25 malý nebo žádný vztah; 0,26–0,50 nízký vztah; 0,51–0,75 

střední nebo dobrý vztah a 0,76–1,0 dobrý až vynikající vztah. 

 

Výsledky:   Tato studie zjistila, že mezi vybranými ukazateli jednotlivých testů, které 

jsme si vybraly pro naše hypotézy, nejsou významné korelační vztahy. 

Mezi ukazateli agility a explozivní síly dolních končetin se ukázaly nízké 

korelační hodnoty (τ = - 0,33). Mezi ukazateli opakovaných sprintů a 

explozivní síly dolních končetin (τ = - 0,29), sprint na 30 m a celkovým 

množstvím tělesného tuku (τ = 0,032), agility a izokinetická síla flexorů 

a extenzorů kolenního kloubu (τ = - 0,39), speciální vytrvalosti a 

celkového množství tělesného tuku (τ = - 0,11). 

Závěr:   Dle popsaných výsledků v odstavci výše nemají mezi sebou prováděné 

laboratorní a terénní testy žádný významně korelační vztah. Domnívám 

se, že kvalita ženského fotbalu v české lize nedosahuje takové úrovně 

jako týmy hrající v jiných státech, které prováděly podobné výzkumy. 



Z toho důvodu jsou hodnoty rozdílné a dosahují lepších výsledků oproti 

mým. Doporučením je zlepšení výkonnostních nedostatků (silový 

trénink, kompenzace atd.) 
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