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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).  

 

Výsledky:   Výsledky nepotvrdily významné korelační vztahy mezi 

vybranými terénními motorickými testy a laboratorními testy. 

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) byly stejně tak zjištěny nízké či žádné 

korelace. 



 

Závěr:  Vzájemný vztah mezi terénními motorickými a laboratorními 

testy byl nízký a statisticky nevýznamný. Možným důvodem 

statistické nevýznamnosti může být nízký počet hráček ve 

výzkumném souboru. Nízká síla některých korelací mohla být 

způsobena mimo jiné nízkou znalostí techniky provádění 

laboratorních testů u některých hráček.  

 

Klíčová slova:  Fotbal, ženský fotbal, laboratorní diagnostika, terénní 

diagnostika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

Title:             Comparison of field and laboratoty tests in adult soccer 

players 

 

Objectives:   The aim of this study is to determine the correlation between 

selected field and laboratory tests in adult female soccer players. 

 

Methods:   The tested group consisted of 20 first league female football 

players of the Prague women's team FK Dukla Praha, their age 

ranged from 17-36 years (height 167 ± 14.8, weight 66.8 ± 21.3). 

The measurements were taken once during the spring preparation 

period 2021 (March-May). Data were collected indirectly 

(mediated) using laboratory instruments (body composition tests – 

DEXA, lower limb explosive strength – KISTLER, muscle 

strength – CYBEX) as well as field motor tests (10 and 30 m 

sprints, 6 x 20 m repeated sprints, agility test and special 

endurance test). Kendall's tau (τ) was used for data analysis and 

subsequent correlation. The level of statistical significance was 

set at (p < 0.05). 

 

Results:    The results did not confirm significant correlations between the 

selected field motor tests and laboratory tests. Low correlation 

values (τ = - 0.33) were found between agility and explosive 

lower limb strength. Similarly, low or no correlations were found 

between the indices of repeated sprints and lower limb explosive 

strength (τ = - 0.29), 30 m sprint and total body fat (τ = 0.032), 

agility and isokinetic strength of knee flexors and extensors (τ = - 

0.39), and special endurance and total body fat (τ = - 0.11). 

 



 

Conclusion   The correlation between field motor and laboratory tests was low 

and statistically insignificant. A possible reason for the statistical 

insignificance may be the low number of female players in the 

study population. The low strength of some of the correlations 

could have been due to, among other things, the low knowledge 

of the technique of performing the laboratory tests among some 

female players. 

 

Keywords:   Football, women's football, laboratory diagnostics, field 

diagnostics 
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1. Úvod 

Fotbal, jeden z kolektivních sportů, který nese přívlastek nejrozšířenější a 

nejoblíbenější sportem po celém světě. At’ už se fotbalu věnujeme na profesionální 

úrovni nebo pouze na amatérské úrovni, vždy jsou na sportovce, počínaje trenérem a 

končící každým členem týmu, kladeny velké nároky na kondiční, psychickou, tak také 

sociální stránku. Moderní fotbal vyžaduje od všech aktérů velkou míru připravenosti, 

nasazení a koncentrace.  

Mezi zásadní pohybové schopnosti každého fotbalového hráče patří rychlost, 

vytrvalost, síla a koordinace, které musíme rozvíjet pro plnohodnotné plnění požadavků 

na technickou, taktickou a kondiční stránku připravenosti sportovce pro daný sport. 

Důležitým prvkem je ve fotbale také pohyblivost, která spočívá ve změně směru tempa, 

směru a rychlosti s míčem, tak i bez míče. 

Důvodem výběru tématu mé bakalářské práce byla dlouholetá praxe v oblasti 

fotbalu, ať již na pozici trenéra v mládežnických kategoriích nebo na samotné hráčské 

úrovni počínaje amatérskou úrovní a již už několik let na profesionální úrovni. 

Cílem této práce je zjistit vztah mezi vybranými laboratorními a terénními testy 

u ženské fotbalové kategorie. Testovaný soubor se skládá z pražského ženského týmu 

FK Dukla Praha.  

V teoretické části vymezujeme specifika testovaného souboru a témat týkající se 

fotbalu. Tato část je zakončena rešerší výzkumů zaměřených na stejné či podobné téma.  

V praktické části se zaměříme na metody a způsoby získávání dat a jejich 

zpracování pro účely bakalářské práce. Na základě výsledků budou vyhodnoceny 

předem stanovené hypotézy a práci uzavře shrnutí celého výzkumu.  
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2. Teoretická část 

2.1 Herní výkon ve fotbale 

Herní výkon ve fotbale můžeme charakterizovat jako zvláštním druhem výkonu. 

Ve všech kolektivních sportech je nezbytné rozlišovat jak herní výkon družstva, tak i 

herní výkon jednotlivce. Toto jsou dvě základní kategorie (Navara, a další, 1986). 

V každé týmové brankové hře, tedy i ve fotbale, se střídají fáze hry – útočná a 

obranná. Mužstvo je v útočné fázi od okamžiku, kdy získalo míč pod kontrolu, a naopak 

v okamžiku ztráty kontroly nad míčem přechází do obranné fáze hry. Lze tedy rozlišit 

ještě tzv. přechodové fáze – přechod z obrany do útoku a přechod z útoku do obrany 

(Votík, 2005).  

Fáze hry se člení na menší části – úseky hry. Úseky hry představují obsahově, 

časově a prostorově ohraničené části hry v útoku nebo v obraně. Vlastním obsahem fází 

a úseků hry jsou herní situace. Jedná se o okamžitý stav ve hře, který představuje pro 

hráče i mužstvo taktickou úlohu různé složitosti. Herní situace je řešena buď 

individuálně, hernímu činnostmi jednotlivce či jejich řetězci nebo skupinově, herními 

kombinacemi. Můžeme ji diferencovat na typickou, standartní a variabilní (řešení od 

signálů až k improvizaci) (Votík, a další, 2007).  

 

Přehled obsahu herního výkonu dle Votíka a Zalabáka (2007): 

• Herní činnosti jednotlivce (HČJ-obranné, útočné) 

• Hra brankáře (útočná, obranná)  

• Herní kombinace (útočné, obranné) 

• Herní systémy (útočné, obranné) 

• Standardní situace  
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Podle Votíka (2005) je výkon týmu i každého hráče dán určitým souborem faktorů, 

které jej podmiňují. Faktory můžeme dělit podle různých kritérií do dvou skupin: 

• Dispoziční – podmíněny předpoklady hráče k hernímu výkonu, kterými 

rozumíme úroveň pohybových schopností a herních dovedností konkrétního 

hráče, kvalitu řídící činnosti CNS, osobní i somatické charakteristiky a 

psychických procesů 

• Situační – dány vnějšími podmínkami podle jejich složitosti a proměnlivosti, ve 

kterých probíhá herní výkon 

Votík (2005) říká, že se tyto dvě skupiny faktorů mohou navzájem ovlivňovat, 

doplňovat a do určité míry zastupovat a tím pádem se různou měrou podílejí na 

konečném herním výkonu.  

 Podle Votíka (2007) se ve fotbale rozlišují dva základní druhy herního výkonu: 

• Týmový herní výkon  

• Individuální herní výkon  

 

2.1.1  Týmový herní výkon (THV)  

Týmový herní výkon (dále jako „THV“) je založen na individuálních herních 

výkonech jednotlivých hráčů, které se navzájem doplňují, kompenzují a podléhají 

vzájemnému regulačnímu působení. Finální výkon je také závislý na dynamice vztahů, 

sociální soudržnosti, úrovní komunikace a motivací hráčů, proto má THV sociálně – 

psychologický rozměr (Votík, a další, 2007). Pro potřeby bakalářská práce dále 

používáme pouze individuální herní výkon.  

 

2.1.2 Individuální herní výkon (IHV) 

Individuální herní výkon (dále jen jako „IHV“) tvoří základ týmového výkonu 

v utkání a jeho zkvalitnění v tréninkovém procesu se projeví změnou kvality THV. Má 

vždy formu herních činností jednotlivce, projevující se souvislým řetězcem herních 

činností v utkání, které jsou projevem herních (fotbalových) dovedností. Herní 

dovednosti (zpracovat míč, vystřelit, obejít protihráče atd.) jsou učením (tréninkem) 
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získané dispozice k účelnému jednání ve hře. Množství a kvalita osvojených herních 

činností vyjadřuje způsobilost hráče podílet se na týmovém herním výkonu. Realizace 

IHV v utkání i v tréninku představuje určitou specifickou zátěž na vnitřní orgány i 

metabolické procesy (bioenergetické zajištění pohybové činnosti), dále pro funkce 

hybného systému (kosterního i svalového) a řídící činnost CNS (centrální nervové 

soustavy) i psychické procesy. IHV představuje složitý bohatě strukturovaný celek. 

Z praktických důvodů rozdělujeme strukturu IHV na následující složky, což umožňuje 

ve vyučovacím procesu cíleně působit na rozvoj a zdokonalování potřebných herních 

dovedností a determinant (Votík, 2016). 

 

Podle Votíka (2003) složkami individuálního herního výkonu jsou:  

• herní dovednosti 

• pohybové schopnosti 

• somatické charakteristiky 

• psychické charakteristiky 

 

Zalabák a Votík (2007) sledují při posuzování individuálního herního výkonu: 

• jak se hráč pohybuje po hřišti vzhledem ke své roli, 

• jak spolupracuje a co sleduje – jen míč nebo i ostatní spoluhráče i protihráče, 

• jak vidí soupeře, sleduje protihráče s míčem i bez míče, 

• zda a jak dovede přihrát, kam směřují přihrávky, 

• zda a jak dostane míč pod kontrolu (zpracuje míč), 

• jak dovede vést míč, zastavit se s míčem, obejít protihráče, 

• odkud a jak dovede vystřelit, 

• co hráč udělá, když ztratí míč atd. 
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2.1.3 Útočná herní činnost vs. Obranná herní činnost 

Herní činnosti jednotlivce (HČJ – útočné a obranné) jsou dle Votíka a Zalabáka 

(2011) nacvičené komplexy pohybových úkolů (učením získané herní dovednosti). 

Každá herní činnost jednotlivce má technickou a taktickou stránku a jejich kvalita je 

ovlivněna mimo jiné úrovní kondiční a psychické připravenosti (emoce, motivace, 

morálka apod.) Důležitou součástí herního výkonu jednotlivce jsou složky týkající se 

technické a taktické stránky, které jsou podle Votíka a Zalabáka (2011) vysvětleny 

v následujících dvou odstavcích.  

Technická stránka herních činností jednotlivce je vnějším projevem fotbalisty, 

podmíněným biomechanickými zákonitostmi. Chápeme ji jako účelný způsob provedení 

herní činnosti či určitého řetězce herních činností realizovaných v závislosti na 

situačních (kvalita soupeře, klimatická podmínky atd.) a dispozičních (technická a 

taktická vyspělost fotbalisty) faktorech, které podmiňují průběh herní situace.  

Taktická stránka herních činností jednotlivce je limitována úrovní psychických 

procesů (vnímáním, hodnocením a rozhodováním) a kvalitou technické stránky HČJ. 

Jedná se o výběr optimálního způsobu řešení herní situace v závislosti na podmínkách a 

průběhu hry (Votík, a další, 2011). 

 

Útočné herní činnosti  

Podle (Votík, a další, 2007) se útočné herní činnosti dělí na: 

• Výběr místa (hra bez míče) 

• Přihrávání (přihrávka vnitřní stranou nohy, vnitřním/vnějším nártem, přímým 

nártem, patou, špičkou, hlavou) 

• Zpracování míče (převzetí – zastavení míče, tlumení – zpracování míče těsně po 

dopadu na zem, stahování – zpracování míče ze vzduchu) 

• Vedení míče (vnitřní/vnější stranou nohy, vnitřním nártem, přímím nártem) 

• Obcházení (soupeř v bočném/čelním postavení, zády k soupeři) 

• Střelba (vnitřní/vnější nárt, vnitřní strana nohy, střelba hlavou) 
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Obranná herní činnost  

Podle (Votík, a další, 2007) se obranné herní činnosti dělí na:  

• Obsazování hráče s míčem (v čelném/bočném postavení) 

• Obsazování hráče bez míče   

• Obsazování prostoru 

• Odebírání míče (z hlediska času – před zpracováním (zachycením), v průběhu 

zpracování (vypíchnutí, skluz), po zpracování (vypíchnutí, skluz) 

 

2.2 Charakteristika tréninkového procesu na 

profesionální (poloprofesionální) úrovni 

Podle Dovalila (2002) slovo trénink vyjadřuje osvojení a zdokonalování námi 

určené činnosti a rozvoj schopností. Tento pojem je také spojen s dokola se opakujícím 

cvičením a učením se dané věci. Ve sportovním názvosloví se tento termín využívá 

společně s procesem cvičení, zdokonalení pohybu a pohybových činností k dosažení 

maximálního individuálního výkonu.  

Zatížení hráče ve fotbale je podle Psotty (2006) dáno jednak velkým objemem 

práce, kterou během utkání vykoná, jednak střídavou intenzitou práce a rozsáhlou 

škálou nejrůznějších pohybů a dalších činností. Během utkání na vrcholové 

(profesionální) úrovni se špičkový hráči převážnou část utkání pohybují na hranici 

anaerobního prahu i nad ním. V takovýchto fyziologických podmínkách dochází 

k nadměrnému hromadění laktátu v krvi, následně stoupá únava a také přesnost 

prováděných činností. Na této úrovni zatížení musí být však vrcholoví hráči připraveni 

podávat maximální výkony a odolávat zmíněným rizikům. Výkon hráče totiž 

představuje střídání velmi krátkých maximálních intervalů zatížení, střídajících se 

s intervaly nižší intenzity (stoj, chůze, běhu nižší intenzitou), avšak ty nejsou dostatečné 

pro celkovou, resp. úplnou obnovu energetických zdrojů. Fotbalový výkon se skládá 

z 900 – 1100 diskrétních intervalů činnosti – od stoje, poklusu po intervaly vysoce 

intenzivní činnosti – běžeckých sprintů, výskoků, soubojů o míč (Psotta, 2006). 
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2.2.1 Sportovní trénink  

Sportovní trénink je komplexní činnost tvořená z několika faktorů, které se 

vzájemně ovlivňují. Definice sportovního tréninku je vymezena jako proces rozvoje 

výkonnosti sportovce nebo celého mužstva s cílem dosáhnout maximálního výkonu v 

příslušné sportovní disciplíně. Avšak každý sportovec má do jisté míry určité omezení, 

a to především fyzické a psychické schopnosti. Možnost sportovce dosáhnout co 

nejlepšího výkonu neleží pouze na onom jedinci, ale je ovlivněna faktory z vnějšího 

okolí, ve které se nachází. Pohon, který sportovce tedy žene vpřed a podněcuje ho k co 

nejlepším výkonům je motivace. Úmyslem sportovce je účastnit se soutěží/utkání, 

během kterých se snaží podat maximální výkon. Sportovní trénink můžeme popsat jako 

proces, v němž se všechny uvedené části dostávají do vzájemné koheze a tvoří tak 

výkon sportovce (Chlastáková, 2018). 

 

2.2.2 Periodizace tréninkového cyklu 

Trénink nesmí být podle Votíka (2005) živelný a nahodilý, nesmí být pouze 

výsledkem improvizačních schopností trenéra. Plánování a evidence vykonané 

tréninkové práce umožňuje po jejím vyhodnocení (z hlediska intenzity, složitosti, 

podmínek apod.) získat zpětnou informaci o efektivitě tréninkového procesu. Trenér tak 

získává možnost odhalit klady i nedostatky v případě týmu a následně přijmout opatření 

ke zlepšení úrovně tréninkového procesu. 

- Z hlediska délky časového úseku rozlišuje Votík (2005) tyto plány tréninkových 

cyklů: 

a) dlouhodobé, tzv. makrocykly – nejčastěji celoroční plány, víceleté 

(2-4 roky) 

b) střednědobé, tzv. mezocykly – operativní (2-8 týdnů) 

c) krátkodobé, tzv. mikrocykly – nejčastěji 7 dní (5-10 dní) 

d) plán (příprava) na tréninkovou jednotku 

- Vzhledem ke klimatickým podmínkám a systému uspořádání fotbalových 

soutěží v ČR v cyklu podzim–jaro, je celoroční tréninkový cyklus členěn na 

následující období, viz tabulka 1:   
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Tabulka 1 - Členění ročního tréninkového cyklu v ČR (Votík, 2005) 

Letní 

přípravné 

období 

Podzimní 

hlavní 

období 

Zimní 

přechodné 

období 

Zimní 

přípravné 

období 

Jarní hlavní 

období 

Letní 

přechodné 

období 

červenec-

srpen 

srpen-

listopad 

prosinec-

leden 
leden-březen 

březen-

červen 

červen-

červenec 

4-8 

Týdnů 

13-15 

Týdnů 

4-6 

Týdnů 

10-12 

Týdnů 

13-15 

Týdnů 

2-4 

Týdny 

 

Více se budeme zajímat o krátkodobý tréninkový plán, tzv. mikrocyklus, který 

ve své bakalářské práci popisuje, níže zmínění autor. Jeho délka bývá nejčastěji jeden 

týden, používají se i kratší např. 3-4 denní nebo delší, např. 10denní. V praktické 

organizaci tréninkového cyklu sehrávají právě mikrocykly tu rozhodující úlohu a jsou 

tím nejdůležitějším stavebním kamenem plánované tréninkové činnosti. Vycházejí 

z makrocyklů a mezocyklů, ale svým rozsahem nejvíce vyhovují aktuálním 

tréninkovým potřebám a změnám. Dílčí tréninkové jednotky určují příslušný záměr, 

jelikož se vzájemně spojují a obsahují na sebe navzájem navazující prvky. Stavba 

týdenního tréninkového plánu vychází z jeho cílů nebo cílů z počtu tréninkových 

jednotek, velikosti zatížení, z místa mikrocyklu v cyklu vyššího řádu. Zároveň se musí 

brát v úvahu individuální přístup sportovců, jak zvládají tréninkové a závodní zatížení 

(Kvarda, 2013). Mikrocykly můžeme rozlišovat na různé typy a dají se vzájemně 

kombinovat (Dovalil, 2002). 

 Představy o tréninkovém procesu by vždy měl trenér konfrontovat s realitou 

v klubu, ve kterém pracuje. Při malém počtu tréninkových jednotek nemá moc vliv na 

kondiční připravenost týmu a jeho herní projev, a musí spoléhat na individuality ve 

svém týmu. V rozhovoru s trenérem Jiřím Formánkem zmiňuje příkladový tréninkový 

týdenní cyklus, jak by mohl vypadat v soutěžním období po mistrovském utkání, které 

se odehrálo předešlý víkend. Pokud by měl mít tréninkový proces nejaký smysl, tak je 

nezbytné,a by obsahoval 3-4 tréninkové jednotky v týdnu. Po mistrovském zápase by 

měl jako první na řadu přijít regenerační trénink, který by vedle kondiční stránky měl 

působit i na psychiku jednotlivých hráčů. Součástí této tréninkové jednotky by mělo být 
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i hodnocení předchozího utkání, týmové i individuální. Poté musí následovat tréninkové 

jednotky zaměřené na herní výkoén, obnovu kondiční stránky výkonu. Druhá polovina 

týdne je obvykle zaměřena na soupeře a na taktiku, se kterou tým nastoupí do utkání. 

Závěr týdne, tedy poslední předzápasový trénink, už slouží k přípravě na mistrovské 

utkání, obvykle se zařazuje nácvik zahrávání nebo i bránění standartních situací. 

Modelový trénikový plán na celý týden, který probíhá v průběhu sezóny a je postaven 

na počtu tréninkových jednotek můžete vidět na obrázku 1 (Formánek, 2011). 

 

Obrázek 1 - Modelový plán týdenního tréninkového cyklu – dlouhý týden (Formánek, 2011) 

 

2.3 Ženský fotbal 

2.3.1 Ženské fotbalové soutěže v České republice 

Ženský fotbal, stejně jako ten mužský, má v České republice na starosti 

Fotbalová asociace ČR (dále jako FAČR). Jak už to ve světě chodí, vše se pohybuje 

nesmírnou rychlostí kupředu. Jako země, se ale bohužel nemůžeme srovnávat se 

světovým fotbalem, jelikož v ČR není ženský fotbal tak podporovaný jako v jiných 

zemích. I přes tento charakter, se daří ženský fotbal rozvíjet a zakládat další kategorie, 

které se přibližují těm mužským/chlapeckým (Zelenková, 2009). 

V České republice máme, jak můžete vidět v následující tabulce 2 osm týmů 

v nejvyšší ženské lize, kdy se o nejvyšší popularitu ženského fotbalu v českém podání 

stará SK Slavia Praha a AC Sparta Praha, které prozatím jako jediné dva týmy nabízí 

pro hráčky, působící v daných klubech, profesionální smlouvy a účastní se pravidelně 

mezinárodní soutěže Ligy mistryň. Největším úspěchem je postup ženského týmu SK 

Slavia Praha do čtvrtfinálového kola v sezóně 2018/2019, kdy se hráčkám nepodařilo 

uspět proti německému týmu Bayern Mnichov. Dalším klubem, který se také již 
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poslední dva roky objevil v kvalifikačních kolech zmíněné mezinárodní soutěže je 

ženský tým 1. FC Slovácko (FAČR, 2015) 

 

Tabulka 2 - Systematika soutěže žen v ČR v sezóně 2021/2022 (FAČR, 2015) 

Název soutěže Počet týmů 

1.liga žen 8 

2.liga žen 8 

Česká fotbalová liga žen 10 

Divize A ženy Čechy 7 

Divize B ženy Čechy 8 

Divize C ženy Čechy 8 

Divize D ženy Čechy 8 

1.liga dorostenek 8 

2.liga dorostenky Čechy 6 

1.liga starších žákyň Čechy 12 

1.liga mladších žákyň Čechy 12 

2.liga starších žákyň Čechy 7+1 7 

1.liga starších žákyň Morava 8 

Starší přípravka A 3 

Starší přípravka B 4 

Starší přípravka C 4 

Mladší přípravka A 4 

Mladší přípravka B 3 

 

Česká republika je reprezentována týmy/kategoriemi, které usilují o postup přes 

kvalifikační zápasy na Mistrovství Evropy v kategoriích U17, U19 a A-tým 

(Chlastáková, 2018).  
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2.3.2 Mezinárodní soutěže v ženském fotbale  

Olympijský turnaj ve fotbale žen  

Ženský fotbal se stal součástí letních olympijských her (dále jako LOH) od roku 

1996 v Atlantě. První zlatou medaili v ženském fotbale získal národní tým USA 

(Chlastáková, 2018). 

 

Světový pohár FIFA žen 

Největšími a v popředí nesledovanějšími akcemi ženského fotbalu jsou stejně 

jako u mužů mistrovství světa neboli Woman‘s World cup, který se poprvé uskutečnil 

v roce 1991 v Číně a vítězkami se staly hráčky USA. Mistrovství probíhá pod záštitou 

federace FIFA každé 4 roky. FIFA pořádá světový šampionát ve fotbale v kategoriích – 

U17, U20 a A-tým (Zelenková, 2009). 

 

Mistrovství Evropy – EURO 

Další ženskou soutěží na mezinárodní úrovni je Woman‘s EURO, které se 

konalo o pár let dříve než poslední zmiňovaná soutěž, tudíž roku 1984. (UEFA, 2018) 

 

Mistrovství UEFA žen 

Obdoba mužské Ligy mistrů, pořádaná od roku 2001. Dříve nazývaná UEFA 

Women’s Cup. Prvního ročníku se zúčastnilo 32 týmů rozlosovaných do osmi skupin. 

Z českých celků si Ligu mistryň zahrála již SK Slavia Praha, AC Sparta Praha a 1. FC 

Slovácko (Chlastáková, 2018). 
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2.4 Charakteristika věkového období adolescence a 

dospělosti (17 a více let)  

2.4.1 Motorický vývoj 

V tomto věkovém období, počínaje 14. rokem, dosahují nejvyšší úrovně 

koordinace pohybu, dochází k výraznému růstu svalové síly, zlepšují se rychlostní 

schopnosti a díky zvyšování silových schopností dolních končetin. Tento věk má 

maximum předpokladů k dlouhodobě vytrvalosti a zlepšování schopnosti pracovat při 

zatížení rychlostně – vytrvalostního charakteru doprovázeném tvorbou laktátu. Během 

odbobí přechodu do dospělosti dochází k formování tzv.pracovní motoriky, člověk 

získává více zkušeností. Také v tomto období vrcholí sportovní aktivity a dochází ke 

kulminaci motorické výkonnosti u většiny (Votík, a další, 2011). 

 

2.4.2 Psychický vývoj 

U adolescentů se jedná o období plného rozvoje mentálních funkcí. (Buzek, 

2003, 2007) říká, že jsou schopni uvědoměle aplikovat teoretické poznatky do životní 

praxe. Dále se u nich rozvíjejí složitější mechanismy myšlenkových operací – analýzy, 

syntézy, usuzování, zobecňování, abstrakce. Dospělí jedinci dále rozšiřují svoji 

informovanost o světě a hledají v něm specifické uplatnění. Základní pojmy, postoje, 

vlastnosti a návyky jedince zformované v tomto životním období se obvykle v dalším 

životě již nijak zásadně nemění, ale spíše je dotvářejí. Okolo 30. roku věku se většinou i 

sportovci na vrcholu výkonnosti začínají zaobírat myšlenkami, co budou dělat po 

ukončení. Pokud nemají zdravotní problémy a nejsou opotřebovaní ani psychicky, dále 

pokračují ve sportovní činnosti (Buzek, 2003, 2007). 

 

2.4.3 Sociální vývoj 

Adolescent se podle Buzka (2003, 2007) definitivně odprošťuje od „dětské“ 

citové závislosti na rodičích aj. autoritách (i trenérech) a hledá k nim nový vztah. 

„Odpoutání se“ mu přidá na sebevědomí a jistotě. Ve 20 letech jsou ještě někteří mladí 

lidé sociálně závislí na rodičích – zvl. Vysokoškoláci – nejenom ekonomicky, často i 

shánění samostatné bydlení apod. Ke konci období se však již většina osamostatňuje, 
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mají svá zaměstnání, zakládají rodinu, zvyšují svou společenskou prestiž. Sociální sféra 

ovlivňuje i jejich psychiku. Ve 30 letech je citový život více harmonizovaný, člověk je 

uvážlivější, zkušenější a ve svých hodnotících komentářích opatrnější. Jeho posuzování 

života je reálné, věcné a více objektivní. To souvisí i mentální stabilizací procesů 

vnímání a myšlení, se schopností komplexnějšího nazírání užšího (rodina, sportovní 

oddíl apod.) i širšího společenského dění (strategie ekonomického rozvoje, úloha sportu 

ve společnosti aj.). okruh zájmů se poněkud zužuje, ale zároveň prohlubuje a stabilizuje. 

Významné změny v životním způsobu někdy podmiňují i předčasné ukončení sportovní 

činnosti (Buzek, 2003, 2007). 

 

2.4.4 Tělesný vývoj  

Po stránce anatomicko-fyziologické je vývoj jedince zhruba v 18 letech 

ukončen. Rychle se rozvíjející svalový aparát společně se zesílenými kostmi a plným 

funkčním rozvojem oběhového (srdce) a dýchacího systému (plíce) dovoluje již značně 

intenzivní zatížení. Dochází k plnému rozvoji všech pohybových schopností. Dokončuje 

se definitivní harmonizace tělesných proporcí (mužské a ženské znaky) i pohybových 

koordinací. Tělesná energie se projevuje i v mimosportovních činnostech, obecně 

vzrůstá pracovní výkonnost a vytrvalost. V období dospělosti dochází ke konečnému 

tělesnému dozrání, proporce těla dostávají definitivní podobu, vnitřní orgány plní na 

nejvyšší úrovni své funkce. Zejména u sportujících jedinců je toto období vrcholem 

tělesné výkonnosti – dosahování špičkových výkonů (Buzek, 2003, 2007). 

 

2.4.5 Fyziologické a anatomické odlišnosti žen a mužů 

Fyziologické odlišnosti  

Když se budeme bavit o míře zatěžování, tak podle Kirkendalla (2013) dojdeme 

k závěru, že je ženský i mužský fotbal na stejné úrovni. Přesto dochází k několika 

odlišnostem, které ovlivňují ženské výkony. U žen můžeme pozorovat menší srdce, 

tudíž menší objem krve a méně hemoglobinu. Proto musí profesionální fotbalistky při 

uběhnutí stejné vzdálenosti hrát při vyšší intenzitě, a tudíž hrají i při vyšší tepové 

frekvenci než muži. Dalším problémem u fotbalistek můžou být různé zdravotní 

problémy, jako jsou stravovací poruchy, poruchy menstruace a snížení hustoty kostí. U 
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některých sportovkyň nedochází k přiměřené stravě, a tak se u nich můžeme setkávat 

s narušením hormonální rovnováhy (menstruační problémy), které sebou může také 

přinášet řídnutí kostí a při nadměrné fyzické zátěži může docházet až k únavovým 

zlomeninám. Proto je doporučené, aby ženy přijímaly dostatečné množství železa a 

vápníku (Kirkendall, 2013). 

 

Anatomické odlišnosti  

Pokud se budeme bavit o anatomických odlišnostech mezi ženami a muži, tak 

první, co můžeme pozorovat jsou podle Pilouskové (2016) užší ramena a širší boky u 

žen. Dalším typickým znakem je menší výška u žen (v průměru o 6 %) a nižší tělesná 

hmotnost (v průměru o 19 %) než u mužů. Při pohledu na tělesnou výšku mají ženy 

kratší končetiny a tím pádem při uběhnutí stejné vzdálenosti, musí udělat více kroků než 

muži. Nevýhodou kratších končetin je u žen nízký předpoklad k rychlostně silovému 

tréninku. Mužům během silového tréninku narůstá více svalové hmoty, a proto jsou 

pohybově rychlejší. U mužů se svalová hmota pohybuje v průměru 44,8 % z celkové 

hmotnosti, u žen kolem 36 %. Jednu výhodu ale kratší končetiny u žen mají, a to je níže 

uložené těžiště a o to mají lepší stabilitu. Rozdílně se ukládají také tuky, kdy se ženám 

ukládá tuk spíše do dolní části těla a mužům naopak do horní části těla (Pilousková, 

2016).  

Další rozdíly, které můžeme mezi ženami a muži pozorovat je psychologický 

stránka. Ženy jsou mnohem citlivější, psychicky labilnější a méně agresivní než muži. 

Proto je u žen důležitá komunikace, pochopení, častější kladná hodnocení a důvěra, 

jinak je možnost při neúspěchu, že se ženy dostanou do depresivních nálad (Dovalil, 

2002). 

Technická stránka hry společně s jejích pochopením je podle trenérky Mariky 

Domansku-Lyforsové zcela stejná u obou pohlaví. Jen při individuálním rozhodování 

přímo v herní činnosti mají muži navrch (Pilousková, 2016). 

 Nepatrné rozdíly dle Votíka (2005) můžeme pozorovat v hlavičkovém souboji, 

vynaložení síly při střelbě a přihrávce na dlouhou vzdálenost nebo při vedení míče. 

Ohledně taktické stránky jsou ženy v utkání nerozhodné a mají horší standartní situace.  
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2.5 Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve fotbale 

Pohybové schopnosti jsou podle Periče (2012) definovány jako částečně vrozené 

předpoklady k provádění určitých pohybových činností. Jak bylo řečeno v definici, jsou 

to vrozené předpoklady, každý člověk je tedy má na určité úrovni – někdo lepší a někdo 

horší. Nelze je ani získat, ani zapomenout, může se jen zvyšovat nebo snižovat úroveň 

jejich rozvoje. 

Mezi základní pohybové schopnosti dle Periče (2012) patří: 

• vytrvalost – schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat 

pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat 

s co nejvyšší intenzitou, 

• síla – schopnost překonávat vnější odpor (např. břemeno) 

prostřednictvím svalové kontrakce, 

• rychlost – schopnost překonat krátký časový úsek v co možná nejkratší 

době (s co nejvyšší intenzitou), 

• koordinace – schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti 

tohoto pohybu, 

• kloubní pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu 

kloubního aparátu. (Perič, 2012) 

 

Pohybové schopnosti podle se nejčastěji definují jako relativně samostatné 

soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, v pohybové 

činnosti se také pohybují. V každé pohybové činnosti lze rozpoznat projevy rychlosti, 

vytrvalosti, síly, obratnosti atd., jejich poměr je v konkrétních případech různý, závisí 

přitom na pohybovém úkolu, který je plněn (Fejfar, 2001). 

Pohybové schopnosti jsou výrazem složitých vazeb strukturálních, funkčních a 

psychických vlastností lidského organismu. Jejích podíl však není u každé pohybové 

schopnosti stejný, v tomto ohledu někteří autoři akceptují rozdělení schopností na 

kondiční a koordinační. Dělení pohybových schopností na kondiční a koordinační 

schopnosti nachází svůj odraz i v tezi, že úroveň koordinačních schopností určuje 

stupeň využití kondičních schopností (Dovalil, 2002).  



 24 

2.5.1 Koordinační schopnosti  

Koordinační schopnosti jsou vázány na řízení a regulaci pohybu, energetický 

základ pohybové činnosti je až na druhém místě, klíčová je funkce centrálního 

nervového systému (Dovalil, 2002). 

Rozlišujeme podle Votíka (2005) tyto koordinační schopnosti: 

- orientační – schopnost přesné a rychlé analýzy vzájemných vztahů a vytváření 

pocitu poloh vlastního těla a jejich změn (hráč – spoluhráč – soupeř – míč), 

- diferenciační – schopnost jemného rozlišení a určení parametrů síly, času a 

prostoru při řešení pohybového úkolu, 

- reakční – schopnost rychlého a účelného projevu jako reakce na očekávaný 

nebo neočekávaný podnět (př. reakce hráče-brankáře na neočekávaně odražený 

míč), 

- spojování pohybových operací – jedná se o časoprostorové dynamické sladění 

dílčích pohybů při kontaktu se soupeřem nebo míčem. Je součástí řešení všech 

herních situací, 

- přizpůsobování pohybového jednání – navazuje na předcházející schopnost, je 

závislá na orientační schopnosti. Představuje změnu motorické realizace řešení 

určité situace podle aktuálních podmínek, 

- dynamické rovnováhy – schopnost udržet nebo obnovit rovnováhu při 

úmyslných či neúmyslných změnách polohy těla (důležitá vysoká funkční 

úroveň vestibulárního aparátu, 

- rytmické – rytmus určité pohybové činnosti např. běhu, změna rytmu a tempa 

hry, vnucení vlastního rytmu hry soupeře 

Koordinační schopnosti musíme podle Papugy (2007) rozvíjet diferencovaně. Při 

rozvoji koordinačních schopností je rozhodující volba prostředků a jejich postup, 

přičemž platí tyto zásady: všestrannost, postupnost. Kombinace pohybů, samostatnost 

při řešení a každé následující cvičení stěžovat. Základní metodou rozvoje koordinačních 

schopností je metoda opakovací. Mezi prostředky rozvoje zařazujeme akrobatické 

cvičení, kombinace jednotlivých cvičení, obraty, skoky, překážkové dráhy, pohybové 

hry, doplňkové hry aj.  
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Formy rozvoje koordinačních schopností dělí (Papuga, 2007) na: 

• Proudová – forma cvičení, ve které hráči opakují cvičení postupně v proudu, 

rychlém sledu za sebou. Nepřerušovaným vykonáním cvičení se dosahuje vyšší 

účinnosti cvičení. 

• Kyvadlová – forma cvičení, při které hráči jednotlivých skupin (dvojice, 

trojice), vykonávají cvičení v pohybu s opakovanou výměnou místa. Hodí se na 

rozvoj rychlostních a koordinačních schopností. 

Koordinační schopnosti mají ve sportovních hrách velmi velkou roli, většinou 

jsou součástí nějaké další schopnosti, a to většinou rychlostní (Jebavý, a další, 2017).  

Pokud má hráč dobře zvládnutou koordinaci pohybu, je schopný provádět 

rozmanité pohybové činnosti v různě složitých měnících se podmínkách v utkání podle 

(Holienka, 2010). 

Podle Brůny je ve fotbale rozvoj koordinace podmíněn úrovní techniky. Z toho 

vyplývá, že koordinačně schopní jedinci si rychleji osvojují pohybové dovednosti. 

Zpočátku by se do tréninku měly zařazovat především cvičení s míčem, kdy si hráči 

vytváří a získávají „pocit míče“. Co nejvíce dotyků s míčem může hráč docílit pomocí 

cvičení jako je převalování míče chodidlem, kopání o zeď či žonglování s míčem 

(Brůna, 2007). 

 

2.5.2 Kondiční schopnosti  

Podle fyzikálních charakteristik, které v pohybovém projevu převažují – síly 

svalové kontrakce, rychlosti pohybu a trvání – se rozlišují kondiční pohybové 

schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní (Divecký, 2019). 

Každá schopnost má podle Dovalila (2002) jisté rozlišovací kritérium. Pohyby 

prováděné vysokou až maximální rychlostí, při nichž se řeší pohybový úkol v několika 

sekundách, mají odborný metabolický, řídící a psychický základ (přitom jiný než např. 

u pohybů trvajících delší dobu) a spojují se s projevem rychlostních schopností. 

Pohyby, v nichž se překonává větší odpor, vyžadují vyvinutí silových schopností. 

V dlouhotrvající pohybové činnosti, vyžadující jiný metabolický, řídící i psychický 

základ než v uvedených dvou případech, se projevují vytrvalostní schopnosti (Dovalil, 

2002).  
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2.5.2.1 Kondiční příprava 

Kondiční příprava ve sportovních hrách vstupuje do popředí zájmu všech 

trenérů. Je to jeden z klíčových a nejdůležitějších komponent tréninku. Zaměřuje se na 

optimální rozvoj obecných pohybových schopností a funkcí všech orgánů. Tento rozvoj 

je prováděn specifickými a nespecifickými prostředky s různou intenzitou a objemem 

cvičení. Vyšší úroveň kondiční připravenosti pomáhá ke zvládnutí a zdokonalení 

techniky a z této připravenosti vzniká obecná a speciální výkonnost (Dovalil, 2002). 

 

Kondiční trénink ve fotbale 

Kondice je dle Bunce (2013) s taktikou a technikou základním předpokladem 

individuálního a týmového herního výkonu. Kondiční předpoklady jsou nezbytnou 

podmínkou vysoké herní výkonnosti, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že tvoří 

pouze 25 – 40% z celkového herního výkonu. Platí zde, že jejich vysoká úroveň ještě 

neznamená vysokou sportovní výkonnost, ale vysoká herní výkonnost je podmíněna 

dostatečně vysokou úrovní kondičních předpokladů. Kondiční trénink se zaměřuje 

především na rozvoj vytrvalostních, rychlostně silových a koordinačních předpokladů 

hráče (Bunc, 2003). 

Kondiční trénink je druh tréninkového procesu, ve kterém rozvíjíme pohybové 

schopnosti a na rozdíl od herního tréninku nespecifickými prostředky, tedy bez míče 

(běh v terénu či na dráze, skokanská cvičení, cvičení v posilovně apod.) (Votík, 2016). 

Podle Jebavého a koletivu (2017) je fotbal svojí charakteristikou pohybového 

projevu rychlostní nebo rychlostně-silové činnosti se specifickým projevem vytrvalosti.   

Základem kondičního tréninku ve fotbale by měl být princip specifičnosti. To 

znamená, že by se trénink měl podobat charakteristice zatížení hráče v zápase jak 

v aspektu pohybové struktury, tak i například dobou a intenzitou zatížení. Z toho plyne, 

že je ideální preferovat při realizování kondičního tréninku činnost s míčem. Ne vždy je 

to však realizovatelné a vhodně, jde převážně o stimulaci silových schopností a 

flexibility. Musíme také počítat s tím, že při aktivitách s balónem se intenzita zátěže 

zvyšuje o 10-15 % (Divecký, 2019). 
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2.5.2.2 Charakteristika a rozvoj vytrvalostních schopností 

Vytrvalostní schopnosti jsou předpoklady člověka provádět déle trvající 

pohybovou činnost určitou intenzitou. Je možné je chápat jako odolnost vůči únavě a 

velký podíl na výkonech vytrvalostní povahy má volní úsilí jedince. Při jejich rozvoji, 

trénink vytrvalostních schopností není jen příjemnou záležitostí, je nutno volit vhodnou 

motivaci (Votík, 2005).  

Komplex vytrvalostních schopností je dle Votíka (2005) dělen podle různých 

hledisek, což můžeme vidět na následujícím obrázku 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Dělení vytrvalostních schopností (Votík, 2005) 

Metody rozvoje vytrvalosti můžeme podle Diveckého (2019) rozdělit na: 

• Intervalová metoda – specifické opakováním kratších běžeckých úseků 

s intenzitou 100 % VO2 max (maximální objemu kyslíku) a více s dobou trvání 

do poklesu požadované kvality. Při pauze mezi úseky by neměla klesnout tepová 

frekvence pod 120–140 tepů za minutu. Tato metoda je nejefektivnější pro 

zvýšení VO2 max bez negativního dopadu na rychlost a výbušnost, což hraje 

důležitou roli hlavně v kolektivních sportech. 

• Kontinuální metoda – dělí se na souvislou (preferuje nepřerušovaný 

dlouhodobý běh o konstantní rychlosti nebo intenzitě, střídavou (specifická 

změnou intenzity pohybu nebo rychlosti běhu) a fartlekovou (založená na 

pocitech běžce, který intuitivně střídá intenzitu běhu) 

• Opakovací metoda – zahrnuje škálu metod charakteristických úplným 

zotavením mezi úseky s intenzitou podobnou té závodní (Divecký, 2019).  
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2.5.2.3 Charakteristika a rozvoj rychlostních schopností 

Podle Dovalila (2002) mnohé sportovní výkony charakterizuje z fyzikálního 

pohledu vysoká až maximální rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna maximálním 

volním úsilím, maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. 

Nemůže tudíž trvat dlouho – bez přerušení do 10–15 sekund, jde o pohyby v zásadě bez 

odporu nebo s malým odporem kromě gravitace nebo prostředí. Všeobecně se takto 

vymezené pohybové činnosti považují za projev kondičních (hybridních přepokladů – 

rychlostních pohybových schopností.  

Pojmově se zde tradičně užívá zevšeobecňující pojem „rychlost“. Avšak 

dosavadní zkušenosti i výsledky řady studiií naznačují, že pro praktické potřeby je 

užitečné uplatňovat strukturální přístup, tj. přijmout koncepci jednolivých rychlostních 

schopností a jako relativně nezávisle rozlišovat: 

• rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu, 

• rychlost acyklickou, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů, 

• rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných 

pohybů, 

• rychlost komplexní, danou kombinací cyklických a acyklických pohybů 

včetně reakce, nejčastšji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, 

přemisťování v prostoru (Dovalil, 2002). 

 

Metody rozvoje rychlostních schopností podle Votíka (2005) rozdělujeme na: 

1. Metoda opakovací – je metodou základní, založená na opakování 

krátkodobého rychlostního zatížení po optimálním intervalu odpočinku. 

Důsledně nutno respektovat tyto komponenty manipulace se zatížením: 

• intenzitu zatížení, 

• délku zatížení (jednoho pokusu i v celé sérii), 

• interval odpočinku (mezi opakováním i mezi sériemi), 

• počet opakování (pokus v sérii i počet sérií), 

• charakter odpočinku.   
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V tabulka 3 můžeme vidět intervaly zatížení, kterými podle Votíka (2005) 

rozvíjíme metodu opakovací.  

Tabulka 3 - Intervaly zatížení při metodě opakování rozvoje rychlosti 

Interval zatížení do 4 s (do 30 m) 

Počet opakování v sérii 4 – 8 

Počet sérií v TJ 3 – 5 

Interval odpočinku mezi starty 30 – 60 s 

Interval odpočinku mezi sériemi 4 – 6 min. 

 

 

2. Metoda kontrolovaného úsilí – je metodou doplňující, používaná při nácviku 

optimální techniky. Úsilí a rychlost provedení činnosti musí umožňovat 

plnou kontrolu technické stránky herní činnosti. 

Konkrétní dávkování je závislé na trénovanosti hráčů, (zotavení má individuální 

charakter). 

V tabulka 4 můžeme vidět intervaly zatížení, kterými můžeme podle Votíka 

(2005) rozvíjet metodu kontrolovaného úsilí.  

Tabulka 4 - Intervaly zatížení při metodě kontrolovaného úsilí rozvoje rychlosti 

Interval zatížení do 10 s (do 80 m)  

Počet opakování v sérii 3 – 5  

Počet sérií v TJ 2 – 3  

Interval odpočinku mezi starty 1 – 3 min. 

Interval odpočinku mezi sériemi 5 – 10 min.  

 

Intenzita zatížení je vždy maximální a trenéři musí respektovat uvedené poměry 

krátkodobého intenzivního zatížení a odpočinku (Votík, 2005). 
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2.5.2.4 Charakteristika a rozvoj silových schopností  

Silové schopnosti lze obecně charakterizovat jako předpoklady jedince, které mu 

umožňují překonávat odpor nebo proti odporu působit prostřednictvím svalového 

napětí. Jsou často považovány za rozhodující schopnosti člověka, bez kterých by se 

ostatní pohybové schopnosti nemohly projevit (Votík, 2005).  

Komplex silových schopností dělí Votík (2005) na: 

1. statickosilové schopnosti – izometrická kontrakce (délka svalu se nemění, 

mění se svalové napětí). 

Podle doby trvání kontrakce rozlišujeme dvě formy: 

• jednorázovou 

• vytrvalostní 

2. dynamickosilové schopnosti – izotonická kontrakce excentrická nebo 

koncentrická (délka svalu se mění, napětí je přibližně stejné). 

Rozlišujeme tyto formy: 

• explozivně silovou („výbušnou sílu“) 

• rychlostně silovou 

• vytrvalostně silovou 

V kondičním tréninku fotbalistů se zaměřujeme především na komplexní rozvoj 

rychlostně silných schopností a explozivně silných schopností (Votík, 2005). 

Speciální silové schopnosti, pod kterými chápe silové schopnosti nejvíce se 

uplatňují ve fotbale a jak můžeme vidět na obrázku 3 je J. Weineck rozlišuje. 

 

Obrázek 3 - Komplex silových schopností z hlediska potřeb fotbalu (Weineck, 1996) 
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 Za nejdůležitější pro fotbal považuje silovou vytrvalost, maximální sílu a 

rychlou sílu. Za další formy, od těchto tří odvozené (smíšené) považuje maximální 

silovou vytrvalost, rychlou silovou vytrvalost, explozivní sílu a startovní sílu (Votík, 

2005). 

 

Votík (2005) rozděluje metody rozvoje silových schopností na: 

1. Metoda maximálních úsilí – podstatou je překonání nejvyšších možných 

odporů, které se pohybuje mezi 95 – 100% maxima, počet opakování se v sérii 

pohybuje v rozmezí 1 – 3x. Dochází k rozvoji maximální síly bez růstu svalové 

hmoty. Ve fotbale se využívá k rozvoji statické a maximální síly (přípravné 

období u dospělých) 

2. Metoda opakovaných úsilí – principem je několikrát opakované cvičení 

s nemaximálním odporem vykonávané nemaximální rychlostí. Počet opakovaní 

v jedné sérii podle velikosti odporu. Dlouhodobé aplikace vede k růstu svalové 

hmoty. Ve fotbale se využívá k rozvoji maximální a vytrvalostní síly. 

Doporučuje se pro první etapu posilování, včetně mláděže a začátečníků.  

3. Metoda rychlostni (dynamických úsilí) – charakterizována střední velikostí 

odporu (30 – 60 % max.), prováděná vysokou až maximální rychlostí pohybu 

s počtem opakování v sérii 6 – 12. Snaha o co nejrychlejší provedení, v principu 

se posiluje tak dlouho, pokud vyvíjená rychlost neklesá. Ve fotbale je vhodná 

pro rozvoj dynamické síly (rychlostní, odrazové), včetně mláděže a začátečníků. 

4. Metoda konstantní (variabilní) – kombinuje v podstatě princip metody 

opakovaných úsilí a metody rychlostní. V rámci jedné TJ se střídají odpory 

různé velikosti, v důsledku toho různé rychlosti pohybu i různé počty opakování. 

Příznivý dopad na vnitrosvalovou i mezisvalovou koordinaci. Metodotvorné 

parametry v podstatě libovolné, obvykle v rozpětí 30 – 80 % maxima, počty 

opakování v sérii 5 – 10x. Ve fotbale vhodná až pro fotbalisty vyšší výkonnosti. 

5. Metoda plyometrická – vytváří podmínky pro rozvoj maximální rychlé, 

výbušné a mohutné svalové kontrakce. Jedná se především o seskoky a výskoky 

z určité výšky nebo opakované odrazy po jedné noze či víceskoky z jedné nohy 

na druhou. Velikost odporu je určována hmotností břemene a výškou pádu. 

Metoda náročná, velké zatížení kolenního kloubu, která vyžaduje připravené 
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hráče. Ve fotbale je zatížení řešeno podle období ročního cyklu. Maximáně 4 

série po 5-10 opakováních, interval odpočinku mezi sériemi mezi 2 min. U méně 

vyspělých 2 série po 5 – 8 opakováních. Metoda je určena spíše výkonnějším 

fotbalistům, zcela nevhodné pro děti a začátečníky. 

6. Metoda silově vytrvalostí (mnohonásobmého opakování) – charakteristická 

vysokým počtem opakování, názkou vahou břemene (do 30 – 40 % maxima), 

rychlost provedení střední až pomalá. Zatížení má mít vytrvalostní charakter, 

podstatnou roli hrají intervaly odpočinku – jsou minimalizovány – až charakter 

souvislého zatížení. Ve fotbale závisí na věku a stavu úrovně silové přípravy – 

počet sérií 2 – 4, rozvíjí především vytrvalostní sílu, vhodné pro mláděž i 

začátečníky. 

- podle zaměření: 

• anaerobní – doba trvání cvičení do 60 – 90 sec, Z:O 1:2-4 

• aerobní – doba trvání cvičení přes 60 – 90 sec., do příznaků únavy i do 

vyčerpání, Z:O 1:1 a kratší. 

7. Kruhový provoz (trénink) – nejedná se v podstatě o metodu, ale o využití 

předcházející metody a principů pro organizaci silově vytrvalostního tréninku. 

Znám jako kruhový trénink, kdy se vetšinou určí 6 – 12 stanovišť a poilovací 

cvičení se na těchto stanovištích musí volit tak, aby docházelo k postupnému a 

střídavému zatěžování různých svalových skupin. Podle předem stanoveného 

pořadí se prochází jednotlivými stanovišti, dávkování podle předcházející 

metody a délka cvičení na stanovišti se vyjadřuje časem nebo počtem 

opakování. Ve fotbale je využíván na všech úrovních, dávkování se odvíjí od 

stavu trénovanosti, věku, období celoročního cyklu. Vhodné pro mládež i 

začátečníky (Votík, 2005). 

 

Podle Votíka (2005) účinnost posilování závisí na výchozím stavu, vhodných 

kombinací metod a na individuálním přístupu respektujícím věkové zvláštnosti i 

aktuální stav hráče.  
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2.5.3 Testování kondiční připravenosti ve fotbale 

Podle Dovalila (2002) nám diagnostika trénovanosti poskytuje důležité 

informace o změnách, ke kterým došlo vlivem tréninkového zatížení. Na základě těchto 

údajů, pak vyhodnocujeme úspěšnost tréninkového procesu a případně přistupujeme 

k určitým změnám. Podstatou testování je znalost toho, na které ukazatele se máme 

zaměřit. Zásadní je tady povědomí o struktuře sportovního výkonu konkrétního sportu, 

u kterého testování provádíme. Při diagnostice trénovanosti dbáme na její specifičnost, 

systematičnost, komplexnost, pravidelnost a objektivitu. To znamená, že testujeme to, 

na čem sportovní výkon opravdu záleží, měření provádíme s pomocí objektivních 

metod a za standartních podmínek. Testování provádíme s takovým časovým odstupem, 

aby se změny trénovanosti mohli projevit a abychom mohli výsledky operativně použít 

pro případné úpravy v tréninkovém procesu (Dovalil, 2002). 

Nejvhodnější diagnostika trénovanosti pro hráče fotbalu by měla být odvozená 

z běžeckého zatížení. Před samotnou diagnostikou si musíme ujasnit její účel a vybrat 

vhodné metody. U fotbalistů bychom se měli zaměřit hlavně na vytrvalostní 

předpoklady s dobou trvání 30–60 s, rychlostní předpoklady, tělesné složení, svalovou 

sílu, dovednosti v základních pohybových strukturách (běh, výskok), držení těla, 

svalové dysbalance a flexibilitu (Psotta, 2006). 

Kontrolní testování kondičních schopností zařazujeme zejména v přípravném 

období. Poskytne nám informace, díky kterým můžeme vyhodnotit, zda byl aplikovaný 

tréninkový program účinný. Díky vhodně vybraným testům lze zjistit, v jakých složkách 

kondice sportovce zaostává a v jakých vyniká. Z hlediska provedení se testy dělí na 

laboratorní a terénní. Porovnání jejich výhod a nevýhod můžeme vidět v následující 

tabulce 5 (Jebavý, a další, 2017). 

Hodnocení trénovanosti lze sledovat více cílů. Mezi ty nejvíce významné patří 

hodnocení talentovanosti mladých hráčů, získání informací o aktuálním stavu 

trénovanosti, efektivita tréninkového procesu, nastavení optimální tréninkové strategie 

v nadcházejícím období, poskytování zpětné vazby hráčům a monitorování průběhu 

rekondice hráčů po zranění (Psotta, 2006). 
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Terénní diagnostika trénovanosti 

Před samotnou diagnostikou je důležité vybrat správnou testovou baterii a 

zajistit optimální podmínky pro její provedení. Hlavními vlastnostmi testu by měla být 

jeho spolehlivost, platnost a citlivost. Za spolehlivý test lze považovat ten, který 

vykazuje minimální chybu při měření. Chyba může nastat vlivem vnějšího prostředí, 

proměnlivostí lidského organismu nebo způsobem, jakým se test měří. Dostatečnou 

platnost testu zajišťuje to, pokud jeho výsledky odrážejí schopnost hráče, pro kterou byl 

test navržen. Citlivostí testu rozumíme míru schopnosti ukazovat změny ve výkonnosti 

hráče v důsledku změn v tréninkovém procesu. Při provádění testů je zásadní také stav 

hráčů před testováním, standardizace podmínek a testovaných procedur (Psotta, 2006). 

Z rychlostních testů doporučuje Jebavý a kolektiv (2017) testy akcelerace na 5–

30 m a maximální rychlosti na 20 nebo 30 m letmo. S nimi souvisí i testy agility 

zaměřené na rychlost změny směru, u fotbalu se preferuje např. Arrowhead agility test. 

U testů vytrvalosti můžeme považovat za základní test běžecké úseky 150 nebo 200 m 

dlouhé, běhané submaximální až maximální intenzitou nebo kratší úseky 

s nedostatečným zotavením běhané maximální intenzitou o délce např. 5 x 60 m. u 

hráčů fotbalu se ale nejčastěji používají Yo – Yo testy. Analýzu silových schopností lze 

provádět pomocí testů na maximální sílu na jedno až tři opakování maxima nejčastěji u 

bench pressu nebo dřepu. Sílu explozivní testujeme snožným výskokem s dosahem na 

měřítko nebo skokem do dálky z místa (Jebavý, a další, 2017). 

Pokud chceme správně ovlivňovat pohybové schopnosti, dle Fejfara (2013) se 

neobejdeme bez objektivních informací, které získáme pravidelným testováním. U 

testování rychlosti doporučují využívat elektronické časomíry ve formě fotobuněk, 

z testů bez změny směru běh na 5, 10, 20 a 30 m a z testů se změnou směru člunkový 

běh 4 x 10 m a vedení míče se změnou směru s klamavými pohyby po vymezené trase. 

Pro testování silových schopností doporučují pro hodnocení dynamické síly dolních 

končetin skok daleký z místa odrazem snožmo nebo šestiskok z místa, pro dynamickou 

sílu horních končetin a trupu hod plným míčem obouruč z místa a pro vytrvalostně 

silovou schopnost shyby opakovaně ve visu nebo kliky ve vzporu ležmo. Pro testování 

vytrvalosti, respektive rychlostní vytrvalosti doporučují běh na 300 m, intermitentní test 

10 x 20 m s odpočinkem 20 s nebo 10 x 30 m s odpočinkem 35 s, Shuttle sprint test 5 x 

10 m, člunkový běh na 20 m a Yo – Yo testy (Fejfar, 2013). 
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Podle doporučení od Psotty (2006) jsou vhodné pro testování pohybových 

schopností následující testy. Pro zjištění maximální a akcelerační rychlosti používáme 

testy běžeckých sprintů na 5–35 m měřenými fotobuňkami. Pro hodnocení způsobilosti 

pro běh se změnou směru zařazujeme člunkový běh na 4 x 10 m. Pro testování 

anaerobní kapacity běh na 300 m na atletické dráze nebo Wingate test na bicyklovém 

ergometru. Pro hodnocení aerobní výkonnosti je vhodný běh na 2 km. Pro testování 

kapacity střídavého dlouhodobého výkonu intermitentní vytrvalostí Yo – Yo testy 

(Psotta, 2006). 

 

Laboratorní diagnostika trénovanosti  

Laboratorní diagnostika by hráčů fotbalu měla ideálně zahrnovat funkční 

zátěžový test, zjištění tělesného složení, posturální stability, explozivní a izokinetické 

síly dolních končetin. Funkční zátěžový test by se měl u fotbalistů provádět 

spiroergometrickým vyšetřením na běžeckém trenažéru, kde nás zajímá hlavně 

maximální spotřeba kyslíku, maximální tepová frekvence, aerobní a anaerobní práh. 

Tělesné složení je nejefektivnější zjišťovat bioimpedanční metodou pomocí přístroje 

InBody, kde je nejpodstatnější zjištění množství svaloviny, tuku a vody v těle. 

Posturální stabilita nám dává informaci o symetrii dolních končetin, stavu tělesného 

jádra, schopnost udržení rovnováhy a zjišťujeme ji pomocí silových nebo tlakových 

plošin. Explozivní sílu dolních končetin testujeme vertikálním výskokem na silové 

plošině. Izokinetická síla dolních končetin je zásadním ukazatelem síly při flexi a 

extenzi v kolenním kloubu, její testování se provádí na izokinetickém dynamometru. Je 

nejpodstatnějším ukazatelem svalových dysbalancí a rizika zranění kloubů a svalů 

dolních končetin (Divecký, 2019). 

Laboratorní diagnostika nám dle Psotty (2006) dává informace o tom, jak 

zaměřit tréninkové zatížení. Z toho vyplývá, že je důležité předat a interpretovat získaná 

data odpovědnému trenérovi, který bude realizovat v praxi závěry z nich odvozené. Na 

jejím základě stanovíme tréninkové intenzity zatížení každého hráče, které jsou 

nezbytné pro individualizaci tréninkových jednotek. V tabulce 5 můžeme vidět 

porovnání výhod nevýhod terénní a laboratorní diagnostiky podle (Psotta, 2006). 
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Tabulka 5 - Porovnání výhod a nevýhod terénní a laboratorní diagnostiky (Psotta, 2006) 

 Výhody Nevýhody 
 

 

Laboratorní testy 

Standartní podmínky 

Snímání biologických 

signálů 

Určení fyzického výkonu 

Přesnost  

 

Vyšší cena 

Omezená kapacita 

Nevyužitelnost (přímá) 

výsledků v tréninku  

 

 

Terénní testy 

Nižní cena  

Větší dostupnost 

Realizace u velkých skupin 

Přímá využitelnost výsledků 

v tréninku  

Závislost na klimatických 

podmínkách 

Často nižší přesnost  

 

 

2.6 Současný stav poznání 

Jedno z obdobných témat měla diplomová práce od autora (Bláža, 2014). Při 

tomto výzkumu byly použity motorické terénní testy zaměřené na rychlost, obratnost, 

vytrvalost u hráčů fotbalu z reprezentačního výběru do 16 let. Později se autor více 

zabýval analýzou rychlostních schopností. Testová baterie se snažila co nejvíce podobat 

fotbalovým nárokům. Obsahovala rychlostní testy na 10 m, 20 m letmo, tzv. K test, 

který zajišťuje rychlost se změnou směru i rychlostně obratnostními parametry. Další 

použitými testy byly testy na změnu směru tzv. 505 agility test, test na zjištění rychlosti 

kopu, a to jak dominantní nohy, tak i té nedominantní nohy. Dále rychlostně 

vytrvalostní test Bumaza a vytrvalostní test YoYo Intermitent Recovery Test neboli také 

jinak nazývaný Bangsbo. Detailněji se práce zabývala pouze testy rychlostními, 

konkrétně akcelerační rychlost na vzdálenost 10 m s mezičasem na 5 metrech a 

lokomoční rychlost s náběhem ve vzdálenosti 20 metrů. Testování probíhalo na umělé 

trávě, aby byly zaručené standardní podmínky a byla možnost srovnání s ostatními 

soubory. Testování probíhalo v následujícím pořadí, kdy první byl běh na 10 m a 

5metrovým mezičasem, test na rychlost se změnou směru – 505 agility test, test na 

zjištění lokomoční rychlosti na vzdálenost 20 m s třicetimetrovým náběhem, K-test, 

rychlostně vytrvalostní test – tzv. Buzama a rychlost střelby, jako poslední byl 

nejnáročnější test YoYo Intermitent Recovery Test. Fotbalisté měli vždy mezi 

jednotlivými sériemi či cvičeními dostatečný odpočinek tak, aby znovu mohli podat ten 

nejlepší výkon. Při další práci s naměřenými daty byly použity programy na analýzu 

jednotlivých běhů, byl to například přehrávač Sony Digital HD Videocassette Recorder 
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GV-HD700, program VirtualDub nebo nástroj pro analýzu a biomechaniku pohybu 

TEMA Biomechanics. Ve výsledkové části byla data porovnána a zaznamenána do 

sloupcových grafů podle výkonnosti jednotlivých hráčů. V rychlostních testech 

akcelerace 5 i 10 m, dále na 20 m letmo, 505 agility test a K test se do výsledků 

započítali pouze lepší z dvojice výkonů, ve střelbě dominantních či nedominantních 

nohou jen ten nejlepší ze třech pokusů dané dolní končetiny. U testu rychlostní 

vytrvalosti „Buzama“ byla složitější interpretace, a tak byly použity pouze časy 

průměrných výkonů jednotlivých úseků. U závěrečného testu YoYo testu byly 

zapisovány počty zvládnutých pokusů. Výsledkem bylo zjištění, že testovaná skupina 

má velice dobré kondiční parametry, a dle výsledků tvoří homogenní soubor. Detailněji 

zde probíhala analýza výkonů hráčů v motorických testech rychlostních schopností. 

Zjistili se například jednotlivé rychlosti, kterých hráči během běhu dosahují, jak stoupá 

jejich křivka zrychlení, či kde na dvacetimetrovém úseku s letmým náběhem přestávají 

zrychlovat a svoji rychlost už jen udržují. Výsledky byly doplněny o spoustu 

zajímavých individuálních zjištění (Bláža, 2014). 

Paseka (2017) se ve své diplomové práci zabýval identifikací a komparací 

vybraných pohybových schopností u elitních hráčů fotbalu v kategorii U14 a U15. 

K testování byly použity terénní testové baterie, které probíhaly v jedné tréninkové 

jednotce. Byly zde použity testy v následujících pořadí, test na zjištění akcelerační 

rychlosti na 5 m a 10 m, test maximální rychlosti na 20 m, explozivní síla dolních 

končetin, agility 505 test, agility K-test (horních i dolních končetin), test acyklické 

rychlosti dolních končetin (prudkost střely) a v neposlední řadě také Yo-Yo Intermittent 

Recovery Test – Level 1 (Yo-Yo IR1). Pro zisk výsledků v rychlostních a silových 

testech byly použity moderní technologické přístroje, které pomocí speciálních systémů 

pomohly získat co nejpřesnější výsledky. Pro zisk výsledků v rychlostních testech byly 

použity fotobuňky Brower Timing Systém. K naměření explozivní síly dolních končetin 

byl použit přístroj OptoJump. Při ručním agility K-testu byly použity speciální kužele, 

mající na vrchu tlačítko, které je potřeba zmáčknout, aby mohl systém rozpoznat 

správný postup od kužele ke kuželu, současně jsou napojené na stopky, které 

zaznamenávají čas běhu. Při měření agility K-testu na nohy byly použity speciální 

kužele fitLight, kdy se jedná o bezdrátový reakční tréninkový systém, skládající se 

z LED světel a řídícího tabletu. V testu acyklické síly dolních končetin (tvrdosti střely) 

byl nápomocný sportovní radar Stalker Solo 2. Stačilo stát za brankovou sítí a namířit 
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s ním přímo na střelce. Ten se snažil provést co nejprudší střelu doprostřed branky a 

radar zjistil rychlost letícího míče. Kompletní naměřená data byla zapsána do tabulek 

MS Excel a dále se s nimi pracovalo pomocí základních statistických výpočtů, které 

byly uvedeny na konci výsledků jednotlivých testů jako tabulky. Na konci každého testu 

byly konkrétně vyhodnoceni hráči, kteří měli nejlepší výsledky v naměřených testech. 

Byli hodnoceni také na základě jejich hráčských postů (obránci, záložníci a útočníci), 

kdy byly také s jejich výkony porovnáváni. Největší úroveň vytrvalostních schopností 

prokázali mladší obránci a záložníci, silových schopností starší obránci a útočníci, 

rychlostních akceleračních schopností a agility mladší útočníci (Paseka, 2017), 

Jedním z obdobných témat, které obsahuje diplomová práce zkoumá vybrané 

parametry kondičního profilu u hráček fotbalu, kdy hlavním tématem této práce bylo 

zjištění úrovně rychlostních a rychlostně obratnostních schopností u elitních hráček 

fotbalu v přípravném letním období. Testování se účastnilo 20 žen výkonnostní úrovně 

1. ženské fotbalové ligy v ČR. Pro výzkum bylo využito šest různých testů. Konkrétněji 

testy měřící lokomoční rychlost na krátkou vzdálenost a zrychlení (sprint na 5 m a 10 

m). Test měřící absolutní lokomoční rychlost (letmý sprint na 20 m letmo). Testy pro 

zjištění rychlosti a obratnosti (K-test, 505 agility test s otáčením se na pravou i levou 

stranu). Výsledky ukázaly, že hráček je s vyšší úrovní rychlostních a rychlostně–

obratnostních schopností je více než hráček s nízkou úrovní. Úrovně rychlostních a 

rychlostně obratnostních schopností jsou u vybrané skupiny, kromě K-testu, vyrovnané. 

Mezi vybranými dvojicemi testů existuje pozitivní vztah a čas v testu 505 agility závisí 

na straně otáčení (Hošková, 2014).  

Michálek (2017) se ve své diplomové práci zabýval porovnáním vybraných 

pohybových předpokladů dospělých elitních fotbalových hráčů podle dělení na konkréní 

hráčské posty. Testovaná skupina se skládala z 54 fotbalistů ve věku 17-37 let kategorie 

dospělých. K testování byla vybrána testová baterie (zjištění tělesného složení, 

explozivní síla dolních končetin, izokinetická síla skupiny extenzorů a skupiny flexorů 

kolene a zjištění maximální spotřeby kyslíku). Při testování byly využity tyto přístoje: 

měření tělesné výšky – digitální stadiometr (SECA 242, Hamburg, Germany), 

bioimpedanční analyzér – Tanita MC-980MA (Tanita Corporation, Japan), Kistler 

B8611A – 400 Hz (KISTLER Instrumente AG, Switzerland) se softwarem BioWare 

4.0.0 a MatlabR2013, izokinetický dynamometr – Cybex Humac Norm (Cybex NORM, 

Humac, CA, USA), běžecký pás – Quasar (Cosmos), diagnostické zařízení – Cortex 
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Metalyzer 3B. Výsledkem práce bylo zjištění, že nejtěžšími, s největším procentuálním 

zastoupením tuků v těle, s největším zastoupením aktivní tělesné hmoty, nejvyššími a 

nejstrašími hráči v týmu a také mají nejlepší hodnoty výskoku jsou brankáři. U obranců 

byly viditelné nejlepší výsledky v rámci testů izokinetické síly skupiny flexorů a 

extenzorů kolene. Hráči dosahující nejvyšších průměrných hodnot maximální spotřeby 

kyslíku byly na pozici středních záložníků. Po komparaci naměřených dat došel autor k 

závěru, že mezi herními posty dospělých elitních fotbalových hráčů se vyskytují různé 

rozdíly u jejich pohybových předpokladů (Michálek, 2017). 

Shalfawi, et al. (2013) zaměřil svoji studii na srovnání účinku opakovaného 

agility tréninku spolu s opakovaným tréninkem sprintů. Dívky byly testovány ve 

vertikálním výskoku, sprintu, agility, opakované schopnosti sprintu a Yo-Yo 

intermitentním zotavovacím testu úrovně 1. Sedmnáct norských fotbalistek bylo 

náhodně rozděleno do dvou skupin. V první skupině byly dívky, které opakovaly 

sprinty. Ve druhé byly dívky, které opakovaně trénovaly agility. Obě skupiny 

posdtupovaly tyto tréninky jednou týdně spolu s klasickými fotbalovými tréninky. 

V závěru byly porovnány mezi sebou. Výsledky neukázaly signifikantní rozdíly mezi 

skupinami a oba tréninkové programy měly podobný efekt (Shalfawi, et al., 2013). 

Jeden z odborných článků pojednává o tématu analýzy fyzické výkonnosti 

elitních fotbalistek během zápasů na mezinárodní úrovni. Tato studie přináší nová 

zjištění týkající se fyzické náročnosti různých herních pozic v soutěžním mezinárodním 

utkání žen a poskytuje důležité poznatky pro trenéry, kteří se starají o fyzickou přípravu 

elitních hráček na soutěžní utkání. V mužském fotbale je běžné, že jsou během utkání 

k dispozici poloautomatické kamerové systémy, to se u ženského fotbalu stáva jen 

zřídka, jelikož vysoké finanční nároky, které jsou spojeny s jinými současnými 

technologiemi, často brání v jejich použití v ženském fotbale. Dostupné údaje o 

zápasech žen naznačují, že úroveň soutěže ovlivňuje fyzickou výkonnost. Od toho se 

odvíjí celkové vzdálenosti, kdy v evropském klubovém fotbale byly pozorovány větší 

vzdálenosti ve srovnání s přátelskými národními soutěžemi. Pomocí počítačového 

sledovacího systému (Prozone Sports Ltd., Leeds, Anglie) bylo provedeno 148 

individuálních pozorování v 10 zápasech soutěžních mezinárodních utkání v sezónách 

2011/2012 a 2012/2013. Výzkumu se zúčastnilo 13 týmů hrajících na různých 

stadionech v Evropě. Během sledování fotbalových utkání bylo naměřeno, jakou 

vzdálenost uběhnout hráčky během celého zápasu, což bylo ovlivněno herní pozicí, na 
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které jednotlivé hráčky působily. Z celkového počtu 107 hráču v poli (brankáři byli 

vyloučeni) se došlo k závěru, že největší vzdálenost během utkání uběhnout hráčky 

hrající ve středu pole, tudíž střední záložníci, přibližně 10 985 ± 706 m. Nejnižší 

vzdálenost uběhli centrální obránci (stopeři), přibližně 9 489 ± 562 m. Vzdálenost, 

kterou tým urazil během utkání v herní situaci při držení míče byla 313 ± 210m. Oproti 

tomu tým, co neměl míč v držení musel urazit vzdálenost o něco větší 399 ± 143m. 

Většina sprintů, konkrétně 95 % se odehrávala na delší vzdálenosti (5-10 m.), oproti 

tomu 76 % byly sprinty kratší než 5 m. Snížení fyzické výkonnosti mezi poločasy bylo 

přítomno u všech proměnných, nezávisle na herní pozici (Datson, et al., 2016). 

S čerstvou studií přišel Manson et al. (2014), zabývající se fyziologickými 

charakteristikami mezinárodních hráček fotbalu. Zaměřil se na zjištění a vymezení 

fyziologických charakteristik u dívek ve věku 14-36 let. Dívky rozdělil na ty, které 

začínají na FIFA mezinárodních turnajích, a na ty, které již mají zkušenosti s těmito 

mezinárodními turanji. Pro studii bylo vybráno 51 dívek (18 dívek pod 17 let, 18 dívek 

pod 20 let a 15 dospělých žen). Všechny hráčky podstoupily antropometrické měření 

(váha, výška), izokinetické testy na sílu dolních končetin, kinetické a kinematické 

sprinty na bezmotorovém běžeckém pásu, testy na sílu nohou na maximální aerobní 

rychlost (30:15 intermitentní fitness test). Veškeré testy dívky absolvovaly v poslední 

přípravné fázi na soutěž pořádanou FIFA. Výsledky ukázaly, že jsou zde významné 

rozdíly ve fyziologických kapacitách u dívek pod 17 let v porovnání s dívkami pod 20 

let. Dívky, které začínaly s mezinárodními soutěžemi, měly tendencu být rychlejší a mít 

vyšší maximální aerobní rychlost spolu s vyšší excentrickou sílou. Zřejmé rozdíly byly 

mezi začatečnicemi a zkušenými fotbalistkami pod 17 let v izokinetické síle nohou 

v maximální aerobní rychlosti. V maximální aerobní rychlosti se také lišily začátečnice 

a zkušené hráčky ve skupině pod 20 let a ve skupině dospělých fotbalistek. Autoři 

v závěru doporučili, aby se trenéři více zaměřili na rozvoj rychlosti, maximální aerobní 

rychlosti a na rozvoj síly v nohou (Satrapová, 2014).  

Často objevujícím se terenním testem je Yo-Yo intermitentní zotavovací test, 

úroveň 1. a 2. Mujika, et al. (2009) porovnával pohlavní i věkové odlišnosti ve 

výkonech ve výše zmíněném testu, sprintu na 15 m, agility testu na 15 m, vertikálním 

výskoku s a bez pomocí paží a v testu vedení míče na vzdálenost 15 m. Výrazné rozdíly 

se ukázaly ve vytrvalostním testu a agility testu na 15 m. Dospělí fotbalisté uběhli 

v průměru 2414 m. Výrazně nižší vzdálenost byla u žen stejného věku, pouze 1224 m. 



 41 

U juniorů se výkon pohyboval okolo 2092 m., respektive  u juniorek 826 m. 

V porovnání žen a juniorek uběhly ženy v průměru o 48,2% větší vzdálenost. Rozdíl u 

mužů a juniorů byl 15,4 %. Výsledky dokazují, že požadavky na úrověň provedení 

aktivit ve vysoké intenzitě jsou mnohem vyšší mezi ženami a juniorkami. Rozdíly mezi 

pohlavími byly významné ve sprintu na 15 m, agility testu na 15 m a vertikálním 

výskoku. Zajímavé je, že menší rozdíly byly u dospělých mužů a žen než u juniorů a 

juniorek. Podle autorů je za tím úroveň explozivní síly (Mujika, et al., 2009). 
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3. Praktická část 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit vzájemný vztah mezi vybranými terénními a laboratorními 

testy u dospělých hráček fotbalu.  

3.2 Hypotézy práce 

H1: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu agility a výkonem 

v testu explozivní síly dolních končetin. 

H2: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu opakovaných 

sprintů 6x20 metrů a výkonem v testu explozivní síly dolních končetin. 

H3: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu sprintu 30 metrů a 

celkovým množstvím tělesného tuku. 

H4: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu agility a výkonem 

v testu izokinetické síly skupiny flexorů a extenzorů kolene.  

H5: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v Yo-Yo testu a 

celkovým množstvím tělesného tuku. 

(Pro všechny hypotézy je stanovena hladina statistické významnosti p < 0,05 při minimální síle korelace 

0,4.) 

3.3 Úkoly práce  

Abychom dosáhli vytyčeného cíle, je potřeba splnit určité množství bodů.  

1. Prostudování odborné literatury zabývající se terénním a laboratorním 

testováním hráčů fotbalu. 

2. Výběr testovací baterie. 

3. Stanovení cílů a hypotéz. 

4. Oslovení trenérů a hráčského kádru. 

5. Vysvětlení výzkumu, předvedení jednotlivých testů a jejich postupů. 

6. Realizace testování hráček fotbalu za stanovených podmínek a kontroly jejich 

dodržen – sběr dat.  

7. Zpracování a vyhodnocení dat. 
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4. Metodika práce 

4.1  Charakteristika výzkumného souboru 

Pro účely své bakalářské práce jsem si jako testovací materiál vybrala skupinu 

20 fotbalistek, které byly členkami ženského A-týmu FK Dukla Praha pohybující se ve 

věkovém rozmezí 17–36 let (výška 167 ± 14,8 cm, hmotnost 66,8 ± 21,3 kg). Jednalo se 

o hráčky, které měly platnou zdravotní prohlídku bez omezení ke sportu a k TV. 

Většina fotbalistek měla s danými testovými formami zkušenosti. Fotbalistky 

absolvovaly týdně 3 až 4 tréninky přibližně po 90 minutách. Tento výzkum byl schválen 

etickou komisí č. 001/2021, jelikož se jednalo o výzkum zahrnující lidské účastníky. 

Před samotným výzkumem podepsala každá hráčka dobrovolně informovaný souhlas 

(nezletilí – rodiče), který obsahoval všechny potřebné informace před plněním všech 

laboratorních a terénních testů, a hlavně informace o následném výzkumu.  

4.2  Sběr dat  

Terénní testování 

1. Arrowhead agility test 

První test, který jsme využili byl zaměřený na rychlost změny směru s využitím 

slalomu. K naměření času jsme použili fotobuňky Alge Timing (Lustenau, Rakousko) a 

kužele postavené na potřebná místa. Na obrázku 4 můžeme vidět postavení kuželů 

popsané Burešem (2019), které jsou připravené před zahájením testu. Při zahájení testu 

sportovec vybíhá ke kuželu A, který je vzdálen od startovní čáry 10 m. Následně 

proband vykonává slalom mezi kuželi A a D. Následuje oběhnutí kužele B a test je 

zakončen sprintem do cíle (mezi fotobuňky), který je dlouhý 15 metrů (Bureš, 2019). 

 

Obrázek 4 - Arrowhead agility test (Joo, 2016) 
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2. Opakované sprinty 6x20 m 

K tomuto testování jsme využili 2 fotobuňky, které od sebe byly vzdálené 20 

metrů. Proband startoval na pokyn měřiče, který po doběhu každých 20 metrů změřil 

běžci 15 sekund, během kterých měl čas na zotavení po sprintu. Test probíhal po 

řádném rozcvičení a od fotbalistek se očekávala vysoká intenzita a snižující se čas na 

každých naměřených 20 metrech. Podle Vraštila (2020) se jedná o specifické zatížení, 

které připravuje fotbalistu na intenzivní úseky utkání, využívají se cvičení a testy 

s opakovanými sprinty čím dál tím víc v tréninku (Vraštil, 2020).  

 

3. Test akcelerační rychlosti na 10 m 

V tomto testu jsme u hráčů zjišťovali schopnost akcelerační rychlosti na prvních 

10 metrech. K měření jsme využili 2 fotobuňky. První fotobuňka stála na brankové čáře 

a vyznačovala nám tedy zaznamenala startovní čas. Druhá fotobuňka stála ve 

vzdálenosti 10 metrů od té první a zaznamenala uplynulý čas. Hráč nebyl nijak časově 

omezen a mohl vystartovat podle vlastního uvážení. Podmínkou byl dotyk přední nohy 

se startovní čarou a tělo muselo být lehce na úrovni první fotobuňky. 

Každý hráč měl při svém plnění testu 2 pokusy a vždy byl zaznamenán lepší 

výsledek ze dvou naměřených časů. Mezi pokusy byl dostatečný čas na odpočinek. 

Testování probíhalo na umělém travnatém povrchu (Bláža, 2014). 

 

4. Test maximální rychlosti na 30 m 

V tomto testu jsme u hráčkám měřili maximální rychlost na úseku 30 m bez 

náběhového území. Podle Bláži (2014) by hráči měli dosáhnout, a dokonce překovat 

svou maximální rychlost. Každá hráčka podstupuje tento běh dvakrát s dostatečnou 

pauzou pro odpočinek. Start si volí každá hráčka sama a pro změření času jsme využili 

fotobuňky, kdy jedna označovala startovní čáru a druhá tu cílovou (Bláža, 2014). 
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5. Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1  

Tento test obsahuje základní činnosti, které se vyskytují ve fotbalovém prostředí 

(zpomalení, zrychlení, rychlost reakce). Podle Dvořáka (2015) se jedná se o 

intermitentní test, označován jako Yo-Yo IR1. Podstatou testu je člunkový běh se 

stupňovanou rychlostí do maxima s intervaly odpočinku mezi jednotlivými úseky, které 

činí 2 x 20 m. Hráč vybíhá vždy na akustický signál, který slyší z CD přehrávače. Mezi 

jednotlivými signály musí běžec uběhnout 20 m tam a zpět, dohromady tedy 40 m. Při 

zaznění druhého signálu už musí dobíhat zpět do odpočinkové zóny (5 m). Zde má 10 

vteřin pauzu. Doba mezi signály se zkracuje, tudíž se musí zvyšovat rychlost běhu 

testované osoby. U startovací, postranní i koncové čáry stojí trenéři, kteří kontrolují 

správné provedení došlapu a otočky za čárou, a hlavně kontrolují doběhy do 

odpočinkové zóny. Pokud se tak nestane, hráč je poprvé upozorněn, aby zrychlil, a 

dostává napomenutí. Při druhém napomenutí ukončuje test a uběhnutá hodnota je 

zapsána jako výsledek (Dvořák, 2015).  

Při provádění našeho testování konkrétně u tohoto testu běžely všechny 

fotbalistky pohromadě, kdy měly mezi sebou rozestup přibližně 1,5 metru. Test probíhal 

na umělém trávníku a kužely bylo vyznačené území, v kterém fotbalistky běhaly. 

Území můžeme vidět na obrázku 5. Akustický signál byl pouštěn dostatečně nahlas, a to 

pomocí reproduktoru, který byl připojen na mobilní telefon, v kterém byla přehrávána 

konkrétní audionahrávka určena pro tento test. Včasný došlapy na čáry, určující hranice 

vyznačeného území, kontrolovali po všech stranách trenéři a dávali napomenutí při 

nevčasném doběhu. Zapisovatelé zaznamenávali konečné výsledky všech hráček, 

nejprve podle uběhnutých úrovní, později jsme ale převáděli výsledky na konkrétní 

čísla v metrech (Dvořák, 2015). 

 

 

Obrázek 5 - Yo-Yo Intermittent Recovery Test – Level 1 (Wood, 2018) 
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Laboratorní testování 

1. Tělesné složení 

Pro získání dat při tomto testu jsme využili vyšetřovací metodu Denzitometrii 

(DEXA – duální emisní rentgenová absorpciometrie). Denzitometrický přístroj (obrázek 

6) je primárně určen ke zjištění hustoty (denzity) kostí nebo ke stanovení podílu 

tělesných tkání, zejména tkáně tukové. Výhodou tohoto vyšetření je velmi malé 

množství rentgenového záření o dvou energiích. Každá energie záření je jinak 

absorbována kostí a jinak tukem a svalovinou. Proband si lehne na vyšetřovací lehátko 

nehnutě na záda, následně dochází k měření, které trvá kolem 10 minut.  

 

Obrázek 6 - Denzitometrický přístroj (Celspac, 2022) 

 

Pro korelaci dat tělesného složení budeme využívat hodnoty celkového obsahu 

minerálů v těle, tělesného tuku, tukuprosté hmoty a tělesné hmotnosti.  

 

2. Explozivní síla 

K naměření dat testu explozivní síly dolních končetin jsme použili silové desky 

KISTLER 8611 (Kistler, Switzerland) na obrázku 7 se vzorkovací frekvencí 1000 Hz, 

kdy byla data zpracována pomocí softwaru BioWare (Kistler Holding AG, Winterthur, 

Switzerland).  

Probandi v rámci měření prováděli 3 různé typy vertikálních skoků:  

1) Vertikální výskok s pomocí horních končetin (Contermovement jump free arms 

– CMJF) 

2) Vertikální výskok bez pomoci horních končetin (Contermovement jump – CMJ) 

3) Vertikální výskok z podřepu (Squat jump – SQJ) 

Každá z testovaných sportovkyň měla na jednotlivé typy výskoku vždy tři 

pokusy. Pokus, který byl zaznamenán byl ten nejlepší s výškou skoku (Regál, 2018).  
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Obrázek 7 - Silové desky KISTLER (Regál, 2018) 

 

3. Svalová síla 

K tomuto testu jsme využili izokinetický dynamometr Cybex Human Norm (Cybex 

NORM, Human, CA, USA), který můžete vidět na obrázku 8. Pomocí tohoto přístroje 

můžeme zhodnotit svalový výkon v izokinetickém režimu při různých rychlostech a 

době zatížení. Nejčastěji se testuje extenze/flexe v kolenním kloubu, stejně tak tomu 

bylo i v našem případě. Poukazuje se na unilaterální (poměry sil mezi agonisty a 

antagonisty) a bilaterální symetrie jako preventivní ukazatel svalových dysbalancí 

(Regál, 2018). 

 Při samotném testování jsme usadili probanda na křeslo, kdy byl jeho trup a 

testovaná končetina, fixována pásy pro izolaci testovaného pohybu. Rozsah pohybu byl 

90°, jako „anatomická nula“ byla nastavena extenze pro zisk dat. Rameno dynamometru 

bylo pro účely našeho měření vždy přizpůsobeno probandovi tak, aby osa kolenního 

kloubu ve frontální rovině byla shodná s osou otáčejícího se ramene dynamometru. 

Pomocí parametrů maximální síly při koncentrické a excentrické svalové činnosti při 

úhlové rychlosti 60°·s-1, 180 °·s-1 a 240 °·s-1 a to u obou končetin, byla hodnocena síla 

flexorů (hamstringů) a extenzorů (quadricepsů).  

 

Obrázek 8 - Izokinetický dynamometr Humac Norm (Malý, 2018) 
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4.3 Organizace sběru dat  

Před samotným výzkumem proběhla konzultace s vedoucím bakalářské práce 

pro ujasnění náplně práce a výběru samotných testových baterií. Následovalo seznámení 

s průběhem výzkumu u realizačního týmu FK Dukla Praha a u ženského A-týmu. 

Testování bylo prováděno během zimního přípravného období počínaje březnem 2021. 

Nejprve se hráčky zúčastnily v rozmezí dvou týdnů laboratorních testů v laboratoři 

sportovní motoriky na UK FTVS v Praze, kdy byly všechny testy jedné hráčky 

prováděny v jeden den, přibližně během hodiny a půl. Sběr dat terénních testů probíhal 

na umělém trávníku na stadionu FK Dukla Praha, aby byly pro všechny hráčky zajištěné 

stejné a stabilní podmínky. Terénní testy fotbalistky vždy vykonávaly po dvojici testů 

(kromě Yo-Yo testu) na začátku tréninku po řádném rozcvičení, které měl na starosti 

asistent hlavního trenéra. Testy se vždy prováděly v půlce týdne (2. trénink), aby 

neměly vliv na případné přípravné utkání, které se hrálo o víkendu. První dvojice testů 

byla agility test a sprint na 10 metrů, druhá dvojice byla sprint na 30 m a opakované 

sprinty 6 x 20 metr, Yo-Yo test se prováděl samostatně kvůli jeho náročnosti. Po 

dokončení všech testů se shromáždila všechna naměřená data, která se vložila do 

programu Microsoft Excel a dále se s nimi mohlo pracovat.  

 

4.4 Analýza dat  

Hrubá data z přístrojových reportů byla obratem přepsána do předem 

připravených excelových souborů. Pro zjištění míry vztahů mezi vybranými ukazateli 

terénních a laboratorních testů byl použit Kendallův korelační koeficient 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. 
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5. Výsledková část  

5.1 Korelace agility a laboratorních testů 

Vzájemné vztahy mezi ukazateli tělesného složení a agility jsou uvedeny 

v tabulce 6. Veškeré korelace jsou statisticky nevýznamné. Nejvyšší hodnoty korelací, 

byť nízké, byly zjištěny mezi agility a celkovým obsahem kostních minerálů. Všechny 

ostatní korelace nemají téměř žádný vztah.  

Tabulka 6  - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a tělesným složením 

 

Arrowhead 

agility test (levá i 
pravá noha) 

Arrowhead 

agility test (pravá 
noha) 

Arrowhead 

agility test (levá 
noha) 

Celkový obsah 

minerálů 
-0,267 -0,232 -0,316 

Celkový tělesný 

tuk 
0,075 0,053 0,074 

Celková 

tukoprostá hmota 
0,011 -0,021 -0,042 

Celková tělesná 

hmotnost 
-0,011 -0,032 -0,011 

 

V tabulce 7 jsou uvedeny vzájemné vztahy mezi ukazateli explozivní síly 

dolních končetin a agility. Nejvyšší hodnoty korelací, byť jsou opět pouze nízké, byly 

zjištěny mezi agility a vertikálním výskokem bez pomoci horních končetin. Všechny 

ostatní korelační hodnoty se pohybovaly také na hranici nízkého korelačního vztahu.  

Tabulka 7 -Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a explozivní silou dolních 

končetin 

 

Arrowhead agility 

test (levá i pravá 

noha) 

Arrowhead agility 

test (pravá noha) 

Arrowhead agility 

test (levá noha) 

Vertikální výskok 

z podřepu 
-0,273 -0,259 -0,269 

Vertikální výskok 

s pomocí horních 

končetin 

-0,273 -0,280 -0,301 

Vertikální výskok 

bez pomoci horních 

končetin 

-0,332 -0,305 -0,326 
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Vzájemné vztahy mezi ukazateli izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního 

kloubu a agility můžeme vidět v tabulce 8. Nejvyšší hodnoty korelací, opět nízké, byly 

zjištěny mezi agility a excentrickou silou flexorů levého kolene při úhlové rychlosti 240 

°·s-1. Další nízké korelační hodnoty byly zjištěny mezi agility s otáčením na levou 

stranu a koncentrickou silou flexorů levého kolene při úhlové rychlosti 180°·s-1. 

Ostatní korelace spolu nemají téměř žádný vztah, a proto jsou statisticky nevýznamné.  

Tabulka 8 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a izokinetické síly 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu 

 

Arrowhead agility 

test (levá i pravá 

noha) 

Arrowhead agility 

test (pravá noha) 

Arrowhead agility 

test (levá noha) 

H_60_Kon_P -,0092 -0,101 -0,122 

H_60_Ekc_P -0,172 -0,116 -0,212 

H_180_Kon_P -0,205 -0,138 -0,223 

H_180_Ekc_P -0,118 -0,106 -0,159 

H_240_Kon_P -0,220 -0,169 -0,201 

H_240_Ekc_P -0,118 -0,116 -0,158 

Q_60_Kon_P 0,053 0,032 0,032 

Q_60_Ekc_P -0,128 -0,200 -0,116 

Q_180_Kon_P -0,065 -0,021 -0,138 

Q_180_Ekc_P -0,172 -0,159 -0,222 

Q_240_Kon_P -0,075 -0,116 -0,021 

Q_240_Ekc_P -0,129 -0,148 -0,148 

H_60_Kon_L -0,043 -0,032 -0,075 

H_60_Ekc_L -0,102 -0,132 -0,090 

H_180_Kon_L -0,233 -0,165 -0,261 

H_180_Ekc_L -0,054 -0,085 -0,063 

H_240_Kon_L -0,161 -0,148 -0,169 

H_240_Ekc_L -0,366 -0,392 -0,349 

Q_60_Kon_L -0,188 -0,084 -0,168 

Q_60_Ekc_L -0,091 -0,079 -0,100 

Q_180_Kon_L -0,150 -0,126 -0,147 

Q_180_Ekc_L -0,022 -0,032 -0,042 

Q_240_Kon_L -0,194 -0,201 -0,159 

Q_240_Ekc_L -0,177 -0,248 -0,164 

 
Legenda:  

• H=hamstring, Q=quadriceps 

• Kon=koncentrická, Ekc=ekcentrická 

• L=levá, P=pravá 
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5.2 Korelace opakovaných sprintů a laboratorních 

testů 

V tabulce 9 jsou uvedeny vzájemné vztahy mezi ukazateli opakovaných sprintů 

a tělesným složením.  Jediným statisticky významným ukazatelem je zde nízký 

korelační vztah mezi celkovým obsahem kostních minerálů a rozdílem mezi 1. a 6. 

během v opakovaných sprintech. Ostatní korelace jsou statisticky nevýznamné, jelikož 

je mezi nimi malý až téměř žádný korelační vztah.  

Tabulka 9 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a tělesným 

složením 

 Součet 6x20m Rozdíl1a6 6x20m 

Celkový obsah 

minerálů 
-0,126 0,305 

Celková tukoprostá 

hmota 
0,074 0,084 

Celková svalová 

hmota  
0,000 0,158 

Celková hmotnost  0,032 0,105 

 

Vzájemné vztahy mezi ukazateli opakovaných sprintů a explozivní síly dolních 

končetin můžeme vidět v tabulce 10. Opět je zde pouze nízký korelační vztah mezi 

opakovanými sprinty a vertikálním výskokem s pomocí horních končetin. Všechny 

ostatní korelace mají malý až téměř žádný korelační vztah a jsou tedy statisticky 

nevýznamné. 

Tabulka 10 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a explozivní 

síly dolních končetin 

 Součet 6x20m Rozdíl1a6 6x20m 

Vertikální výskok 

z podřepu 
-0,216 0,079 

Vertikální výskok 

s pomocí horních 

končetin  

-0,290 0,111 

Vertikální výskok bez 

pomoci horních 

končetin 

-0,116 0,042 
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V tabulce 11 vidíme vzájemné vztahy mezi ukazateli izokinetické síly flexorů a 

extenzorů kolenního kloubu a opakovaných sprintů. Nejvyšší hodnoty korelací, opět 

nízké, byly zjištěny mezi opakovanými sprinty a excentrickou silou flexorů levého 

kolene při úhlové rychlosti 240°·s-1.  Další nízké korelační hodnoty byly naměřeny 

mezi součtem opakovaných sprintů a excentrickou silou flexorů pravého kolene při 

úhlové rychlosti 180°·s-1. Všechny ostatní korelace mají nízký nebo téměř žádný vztah. 

 

Tabulka 11 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a izokinetické 

síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu 

 Součet 6x20m Rozdíl1a6 6x20m 

H_60_Kon_P -0,143 -0,016 

H_60_Ekc_P -0,159 0,063 

H_180_Kon_P -0,117 0,011 

H_180_Ekc_P -0,317 0,095 

H_240_Kon_P -0,085 0,042 

H_240_Ekc_P -0,305 0,189 

Q_60_Kon_P 0,116 0,042 

Q_60_Ekc_P -0,200 -0,105 

Q_180_Kon_P 0,032 0,000 

Q_180_Ekc_P -0,212 0,095 

Q_240_Kon_P -0,074 -0,053 

Q_240_Ekc_P -0,286 0,138 

H_60_Kon_L -0,128 -0,032 

H_60_Ekc_L -0,280 0,195 

H_180_Kon_L -0,165 0,165 

H_180_Ekc_L -0,307 0,042 

H_240_Kon_L -0,085 -0,085 

H_240_Ekc_L -0,423 0,138 

Q_60_Kon_P -0,042 0,095 

Q_60_Ekc_P -0,248 0,269 

Q_180_Kon_P -0,021 -0,074 

Q_180_Ekc_P -0,053 -0,053 

Q_240_Kon_P -0,063 -0,127 

Q_240_Ekc_P -0,216 0,100 

 
Legenda:  

• H=hamstring, Q=quadriceps 

• Kon=koncentrická, Ekc=ekcentrická 

• L=levá, P=pravá 
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5.3 Korelace sprintů a laboratorních testů  

V tabulce 12 můžeme vidět vzájemné vztahy mezi ukazateli sprintů a tělesným 

složením. Nejvyšší hodnoty korelací, opět nízké, byly zjištěny mezi sprintem na 30 

metrů a celkovým obsahem kostních minerálů. Zbytek je statisticky nevýznamný 

s malým korelačním vztahem.  

 

Tabulka 12 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a tělesným složením 

 Sprint 10 m Sprint 30 m 

Celkový obsah 

minerálů  
-0,237 -0,337 

Celková tukoprostá 

hmota 
-0,121 -0,032 

Celková svalová 

hmota 
-0,174 -0,126 

Celková hmotnost -0,142 -0,074 

 

 

Vzájemné vztahy mezi ukazateli sprintů a explozivní síly dolních končetin 

vidíme v tabulce 13, ve které se zároveň vyskytují málo až téměř vůbec statisticky 

významné korelační vztahy. 

 

Tabulka 13 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a explozivní silou dolních 

končetin 

 Sprint 10 m Sprint 30 m 

Vertikální výskok 

z podřepu  
-0,106 -0,111 

Vertikální výskok 

s pomocí horních 

končetin  

-0,148 -0,195 

Vertikální výskok 

bez pomoci horních 

končetin  

-0,069 -0,032 
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Tabulka 14 znázorňuje vzájemné vztahy mezi ukazateli sprintů a izokinetické 

síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu. Nízký korelační vztah byl nalezen mezi 

sprintem na 10 metrů a excentrickou silou flexorů levého kolene při úhlové rychlosti 

240°·s-1. Další nízké korelační hodnoty byly naměřeny mezi sprintem na 10 metrů a 

excentrickou silou extenzorů pravého kolene při úhlové rychlosti 180°·s-1. Ostatní 

korelační vztahy se pohybovaly v rozmezí nízký až žádný vztah a jsou statisticky 

nevýznamné.  

Tabulka 14 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a izokinetické síly flexorů a 

extenzorů kolenního kloubu 

 Sprint 10 m Sprint 30 m 

H_60_Kon_P -0,170 -0,133 

H_60_Ekc_P -0,292 -0,190 

H_180_Kon_P -0,123 -0,170 

H_180_Ekc_P -0,345 -0,307 

H_240_Kon_P -0,027 -0,106 

H_240_Ekc_P -0,311 -0,263 

Q_60_Kon_P 0,111 0,095 

Q_60_Ekc_P -0,248 -0,263 

Q_180_Kon_P -0,016 -0,095 

Q_180_Ekc_P -0,377 -0,307 

Q_240_Kon_P 0,080 -0,095 

Q_240_Ekc_P -0,334 -0,360 

H_60_Kon_L -0,156 -0,171 

H_60_Ekc_L -0,180 -0,195 

H_180_Kon_L -0,118 -0,123 

H_180_Ekc_L -0,292 -0,201 

H_240_Kon_L -0,186 -0,106 

H_240_Ekc_L -0,440 -0,328 

Q_60_Kon_P -0,153 -0,126 

Q_60_Ekc_P -0,169 -0,248 

Q_180_Kon_P -0,005 -0,063 

Q_180_Ekc_P -0,207 -0,190 

Q_240_Kon_P -0,090 -0,095 

Q_240_Ekc_P -0,212 -0,237 

 
Legenda:  

• H=hamstring, Q=quadriceps 

• Kon=koncentrická, Ekc=ekcentrická 

• L=levá, P=pravá 
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5.4 Korelace speciální vytrvalosti a laboratorních testů  

Vzájemné vztahy mezi ukazateli speciální vytrvalosti a tělesným složením jsou 

uvedeny v tabulce 15. Veškeré korelace jsou statisticky nevýznamné a mají mezi sebou 

malý až téměř žádný vztah.  

 

Tabulka 15 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky speciální vytrvalosti a tělesným 

složením 

 Yo-Yo 

Celkový obsah minerálů 0,102 

Celková tukoprostá hmota -0,113 

Celková svalová hmota  0,027 

Celková hmotnost -0,027 

 

 

V tabulce 16 můžeme vidět vzájemné vztahy mezi ukazateli explozivní síly 

dolních končetin a speciální vytrvalosti. Korelační vztahy jsou zde malé a jsou tedy 

statisticky nevýznamné.  

 

Tabulka 16 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky speciální vytrvalosti a explozivní 

silou dolních končetin 

 Yo-Yo 

Vertikální výskok z podřepu 0,184 

Vertikální výskok s pomocí 

horních končetin 
0,238 

Vertikální výskok bez pomoci 

horních končetin 
0,189 
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Vzájemné vztahy mezi ukazateli izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního 

kloubu a speciální vytrvalosti jsou uvedeny v tabulce 17. Nejvyšší hodnoty korelací, 

znovu opět nízké, byly zjištěny mezi speciální vytrvalostí a koncentrickou silou flexorů 

u pravého kolene při úhlové rychlosti 60 °·s-1. Ostatní korelace mají malý až téměř 

žádný vztah a jsou statisticky nevýznamné.  

Tabulka 17 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky speciální vytrvalosti a izokinetické 

síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu 

 Yo-Yo 

H_60_Kon_P 0,272 

H_60_Ekc_P 0,081 

H_180_Kon_P 0,027 

H_180_Ekc_P 0,157 

H_240_Kon_P 0,038 

H_240_Ekc_P 0,178 

Q_60_Kon_P 0,124 

Q_60_Ekc_P 0,210 

Q_180_Kon_P 0,038 

Q_180_Ekc_P 0,098 

Q_240_Kon_P 0,179 

Q_240_Ekc_P 0,152 

H_60_Kon_L 0,148 

H_60_Ekc_L 0,173 

H_180_Kon_L 0,120 

H_180_Ekc_L 0,157 

H_240_Kon_L -0,027 

H_240_Ekc_L 0,125 

Q_60_Kon_P -0,005 

Q_60_Ekc_P 0,162 

Q_180_Kon_P 0,038 

Q_180_Ekc_P 0,054 

Q_240_Kon_P 0,081 

Q_240_Ekc_P 0,141 

 
Legenda:  

• H=hamstring, Q=quadriceps 

• Kon=koncentrická, Ekc=ekcentrická 

• L=levá, P=pravá 
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6. Diskuse 

V této kapitole se budeme věnovat vyhodnocení hypotéz práce, dále deskripci 

silných a slabých stránek studie, praktické využitelnosti výsledků, a doporučení pro 

budoucí výzkum.  

 

H1: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu agility a 

výkonem v testu explozivní síly dolních končetin. 

Hypotéza 1 nebyla potvrzena 

V hypotéze 1 jsme se snažili ověřit předpoklad, že mezi ukazateli agility a 

explozivní síly dolních končetin zjistíme významný korelační vztah. 

Po vyhodnocení korelace jsme použili Kendallův korelační koeficient τ, kdy 

byla hladina statistické významnosti stanovena jako p <0,05. Výsledky jsou 

prezentovány v tabulce 7, podle kterých nebyla hypotéza potvrzena. Mezi ukazateli 

agility a explozivní síly dolních končetin se ukázaly nejvyšší hodnoty korelací, ale 

pouze nízké (τ = - 0,330). Korelační vztahy mezi jednotlivými testy byly ve všech 

případech na nízké až téměř žádné vztahové úrovni. 

Križaj (2020) se ve svém výzkumu zabýval studiem vztahu mezi testem agility a 

schopností výbušné síly dolních končetin v průběhu přípravy. Vzorek zahrnoval 18 

elitních fotbalistek (věk: 18,56 ± 2,24 let, výška: 169,47 ± 6,48 cm, hmotnost: 63,52 ± 

6,85 kg). Byl použit Pearsonův korelační koeficient a stejně jako u našeho výzkumu se 

ukázal mírný korelační vztah mezi agility a výbušnou sílou dolních končetin (r = - 0,59, 

p = 0,01). Hladina statistické významnosti byla taktéž stanovena jako p < 0,05. Autor 

naznačuje, že výsledky agility a skokové výkonnosti mají zřejmě podobné určující 

faktory. Tato zjištění je vhodné zohlednit v tréninkovém procesu elitních fotbalistek s 

cílem zaměřit se na základní tréninkové prvky tělesné zdatnosti (Križaj, 2020). 

Andersen, et al. (2018) v předsezónním testování 17 fotbalistek se věnovali 

průzkumu vztahů mezi absolutní a relativní silou dolní části těla na prediktory 

sportovního výkonu u hráček ženského fotbalu II. divize. Byly objeveny významné 

korelace mezi absolutní silou dolní části těla a 505-ti stupňovou obratností (pravá: r = -

0,51, p < 0,05; levá: r = -0,59, p < 0,05). 
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Velkým aspektem, který mohl ovlivnit sílu korelace v naší práci byla doba, ve 

které testování probíhalo. Jednalo se totiž o covidovou dobou, kdy byla na určitý čas 

fotbalová činnost pozastavena. Na to navazuje druhý aspekt, kdy mé testování probíhalo 

na začátku přípravného období. Výše zmíněné výzkumy probíhaly již v průběhu příprav 

daných ženských týmů, a hlavně mimo covidovou dobu, kdy s největší 

pravděpodobností měly hráčky již nějakým způsobem zvýšenou výkonnost a nabíraly 

kondici. Proto nemáme tak vysoké korelační vztahy jako dva zmíněné výzkumy.  

 

H2: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu 

opakovaných sprintů 6x20 metrů a výkonem v testu explozivní síly dolních končetin. 

Hypotéza 2 nebyla potvrzena 

Stanovením hypotézy 2 jsme se snažili ověřit předpoklad, že mezi ukazateli 

opakovaných sprintů 6x20 metrů a explozivní sily dolních končetin zjistíme významný 

vztah.  

Pro vyhodnocení korelace jsme použili Kendallův korelační koeficient τ. 

Výsledky jsou prezentovány v tabulce 10, dle kterých jsme nepotvrdili hypotézu. Mezi 

ukazateli opakovaných sprintů a explozivní síly dolních končetin se ukázaly nejvyšší 

hodnoty korelací, opět pouze nízké (τ = - 0,290). Síla vztažnosti mezi jednotlivými testy 

je ve všech testech na nízké korelační úrovni. 

Ve svém výzkumu 17 fotbalistek v předsezónním období se (Andersen, et al., 

2018) věnovali několika průzkumům vztahů mezi absolutní a relativní silou dolní části 

těla na prediktory sportovního výkonu u hráček ženského fotbalu II. divize. Dalším 

z nich je významný korelační vztah mezi relativní sílou dolní části těla a vícestupňovým 

testem zdatnosti na 20 m. Konkrétními výsledky byly hodnoty (r = 0,58, p < 0,05). 

Jedním z možných vysvětlení nízké korelace v případě naší studie může být i 

neznalost techniky provedení testu na Cybexu. Některé hráčky absolvovaly tento test 

poprvé a s prováděním maximálních kontrakcí měly značné problémy.  
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H3: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu sprintu 30 

metrů a celkovým množstvím tělesného tuku. 

Hypotéze 3 nebyla potvrzena  

V hypotéze 3 jsme se snažili ověřit předpoklad, že mezi ukazateli sprintu na 30 

metrů a celkovým množstvím tělesného tuku zjistíme významný korelační vztah. 

Po vyhodnocení korelace jsme použili Kendallův korelační koeficient τ, kdy 

byla hladina statistické významnosti stanovena jako p < 0,05. Výsledky jsou 

prezentovány v tabulce 12, podle kterých nebyla hypotéza potvrzena. Mezi ukazateli 

sprintu na 30 m a celkovým množstvím tělesného tuku se ukázaly nejvyšší hodnoty 

korelaci, ale pouze malého charakteru (τ = 0,032). Korelační vztahy mezi jednotlivými 

testy byly ve všech případech na nízké až téměř žádné vztahové úrovni.  

Emmonds, et al. (2019) cílem jejich studie bylo zjistit fyzické vlastnosti pro 

rychlost a schopnost změny směru u 10 fotbalistek, které byly součástí profesionálního 

týmu anglické ženské superligy. Pro vyhodnocení korelačních vztahů byl použit 

Pearsonův korelační koeficient (hladina statistické významnosti stanovena jako p < 

0,001) a  r-hodnoty byly interpretovány jako 0,1-0,29 = malé, 0,3-0,49 = střední, 0,5-

0,69 = velké a 0,7-0,9 = velmi velké. Výzkum zahrnoval také korelace mezi tělesným 

složením odvozeným z DEXA (celkový tělesný tuk a celková hmotnost) a mírami 

výkonnosti. Tato korelace většinou nedosáhly významnosti, a to i přes některé středně 

silné negativní korelace týkající se celkového tělesného tuku a rychlosti na 20 m (r =-

0,562, p=0,091). Je však pravděpodobné, že tyto vztahy nemusely být významné 

vzhledem k velikosti vzorku, a pokud by byl větší vzorek, mohly tyto vztahy dosáhnout 

významnosti. 

 Téměř žádný korelační vztah může být v této hypotéze vysvětlen velmi malým 

rozptylem hodnot tělesného tuku u hráček. Průměrná procentuální hodnota tukové 

složky z celkové hmotnosti byla 30 se směrodatnou hodnotou 3,1%.  
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H4: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v testu agility a 

výkonem v testu izokinetické síly skupiny flexorů a extenzorů kolene.  

Hypotéza 4 nebyla potvrzena  

Stanovením hypotézy 4 jsme se snažili ověřit předpoklad, že mezi ukazateli 

izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu a agility zjistíme významný 

vztah.  

Pro vyhodnocení korelace jsme použili Kendallův korelační koeficient τ. 

Výsledky jsou prezentovány v tabulce 8, dle kterých jsme nepotvrdili hypotézu. Mezi 

ukazateli agility a izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu se ukázaly 

nejvyšší hodnoty korelací, ale opět pouze nízké (τ = - 0,390). Síla vztažnosti mezi 

jednotlivými testy je ve všech testech na nízké až téměř žádné korelační úrovni. Hladina 

statistické významnosti byla stanovena (p < 0,05). 

Následující studie zkoumala účinky tradičního tréninkového programu agility 

(TSA) a programu vynuceného zastavení s důrazem na zpomalení (ESSA). Do 

tréninkových skupin bylo rozděleno 20 vysokoškolských fotbalistů (16 mužů, 4 ženy). 

Předběžné a následné testy zahrnovali nám potřebné sprintové testy (10-40 m), test 

změny směru a koncentrické (240°-s-1) a excentrické (30°-s-1) izokinetické testování 

extenzorů a flexorů kolenního kloubu. Obě skupiny absolvovaly šestitýdenní program 

rychlosti a agility. Účastníci ESSA při každém cvičení zpomalovali až do zastavení na 

stanovené vzdálenosti. Analýza opakovaných měření rozptylu určila významné (p < 

0,05) změny v rámci skupiny a mezi skupinami. Skupina ESSA zlepšila sprint na 40 m, 

agility test a většinu silových testů (d = 0,46-1,31). Skupina ESSA zvýšila 

koncentrickou sílu extenzorů a flexorů kolene, ale také zvýšila rozdíly v síle flexorů 

kolene mezi nohama (d = 0,50-1,39). Zatížení spojené se zastavením může zvýšit 

jednostrannou sílu. Trenéři by měli zajistit, aby decelerační cvičení umožňovala 

překonání přiměřené sprinterské vzdálenosti před zastavením a aby sportovci 

neupřednostňovali jednu nohu pro zastavení po deceleraci (Lockie, et al., 2019).  

Předběžně naměřené výsledky testů výše zmíněné studie pořád svou hodnotou 

přesahují úvodní měřené našich probandů. Hlavním důvodem je již zmiňovaná 

covidová doba, kdy hráčky neměly možnost pracovat na svých výkonnostních 

hodnotách. I když se nějaké vyjímky našly, které na sobě i v době covidu pracovaly, 

pořád se hodnoty vztahových korelací nijakým způsobem nezměnily. S tím souvisí i 
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účast mužkého pohlaví ve výzkumu, kdy hodnoty výkonů u mužů určitě nějakým 

způsobem korelační vztahy ovlivnily. Taktéž mohly být výsledky negativně ovlivněny 

nízkou znalostí provádění laboratovního testu na Cybexu některými hráčkami. 

 

H5: Předpokládáme významný korelační vztah mezi výkonem v Yo-Yo testu a 

celkovým množstvím tělesného tuku. 

Hypotéza 5 nebyla potvrzena  

V hypotéze 5 jsme se snažili ověřit předpoklad, že mezi ukazateli speciální 

vytrvalosti a celkovým množstvím tělesného tuku zjistíme významný korelační vztah. 

Po vyhodnocení korelace jsme použili Kendallův korelační koeficient τ, kdy 

byla hladina statistické významnosti stanovena jako p < 0,05. Výsledky jsou 

prezentovány v tabulce 15, podle kterých nebyla hypotéza potvrzena. Mezi ukazateli 

speciální vytrvalosti a celkového množství tělesného tuku se ukázaly nejvyšší hodnoty 

korelací, opět pouze malého až téměř žádného charakteru (τ = - 0,110). Korelační 

vztahy mezi jednotlivými testy byly ve všech případech na nízké až téměř žádné 

vztahové úrovni.  

Krustrup a et al., (2005) došli k závěru, že Yo-Yo Intermittent Recovery Test – 

Level 1 je dobrým ukazatelem schopnosti elitních fotbalistek vykonávat běh s vysokou 

intenzitou v průběhu soutěžních utkání a lze jej použít jako ukazatel fyzické výkonnosti 

v utkání.  

Reilly a et al. (1990) se zabývali tím, že tělesné složení hraje důležitou roli 

v kondici fotbalisty. Je důležité zdůraznit, že fotbalistky mají oproti mužům horší poměr 

svalové hmoty a tělesného tuku, což v konečném důsledku ovlivňuje vytrvalost hráček.  

Fotbalistky měli významně odlišné procento tělesného tuku a celkové tělesné 

hmotnosti, ale rozdíly v celkovém množství tuku se výrazně nelišily od nesportovců 

(Can, et al., 2014).  

Výzkumu se zúčastnilo 75 elitních fotbalistek s průměrnou hodnotou hráčských 

zkušeností 4,3 ± 1,6 let. Všechny hráčky rozdělené podle hráčských postů podstoupily 

antropometrické hodnocení (tělesná výška, tělesná hmotnost, procento tělesného tuku) a 

testy fyzické zdatnosti (flexibilita, vertikální skok do výšky, sprint na 20 m a test 

přerušované regenerace Yo-Yo úrovně 1). V korelačním vztahu mezi jednotlivými 

ukazateli celkového tělesného tuku a Yo-Yo testu, kdy byla hladina statistické 
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významnosti stanovena jako (p < .001), vyšel nízký korelační vztah r = 0,49 

(Kammoun, et al., 2020). 

Hlavním rozdílem mezi naším výzkumem a poslední zmíněnou studií byl ve 

velké míře rozdílný počet probandů, konkrétně 75. Za to u našeho výzkumu byla účast o 

mnoho menší, pouze 20 probandů. Tím pádem se vztahové korelace mezi jednotlivými 

ukazateli testů budou jevit jako statisticky významnější.  

 

Limity studie 

Silnou stránku této studie vnímám ve využití velkého množství jak terénních 

motorických testů, tak také laboratorních testů hodnotících funkční kapacitu a tělesné 

složení. Další silnou stránkou je, že se jednalo o hráčky z nejvyšší tuzemské soutěže. 

Slabou stránkou této studie je velikost výzkumného vzorku. Pro výzkum jsme 

použili pouze 20 probandů, což může být příčinou nesignifikantních korelací. Další 

možnou limitou práce je nízká technika provádění jistých laboratorních testů u 

některých hráček, což mohlo negativně působit na sílu korelačních vztahů. 

Využitelnost do praxe 

Přestože primárním cílem této práce bylo zjistit možné korelace mezi terénními 

motorickými testy a laboratornímu funkčními testy, data z této práce mohou být použity 

pro hodnocení aktuální výkonnosti a zdravotní prevence. Pro jisté testy jsou stanoveny 

normy, které mohu odhalit nedostatky v jistých oblastech spojených s aktuálním 

kondičním výkonem či zdravotním prevencí například v oblasti tělesného složení, 

svalové síly a svalových asymetrií. Tyto informace mohou být použity pro 

individualizaci a optimalizaci dlouhodobého tréninkového procesu hráček.  

Doporučení do budoucna 

V případě podobných nebo navazujících studií bych doporučila vyšší počet 

probandů z důvodu vyššího projevu vztahových korelací. Zajímavé by bylo vidět možné 

změny v testových výkonech před a po přípravném období. Dalším doporučením pro 

budoucí výzkum je realizace intervenčního programu na rozvoj vybraných silových 

složek, které by měli vést k rozvoji funkčních kapacit hráček a tím také k vyššímu 

výkonu ve vybraných testech.   
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7. Závěr  

V této kapitole si shrneme předešlé výsledky, hypotézy a cíle, které jsme 

očekávali a porovnáme naše výsledky s ostatními.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit vzájemné vztahy mezi 

vybranými terénními a laboratorními testy u dospělých hráček fotbalu hrajících 

v ženské kategorii týmu FK Dukla Praha. Po naměření dat ze všech testů jsme si 

sestavili 5 hypotéz, u kterých jsme očekávali významné statistické korelace mezi 

ukazateli jednotlivých testů. Vždy jsme spolu kombinovali jeden terénní a jeden 

laboratorní test. U všech pěti hypotéz jsme došli k závěru, že vztahy mezi ukazateli 

jednotlivých testů jsou pro nás statisticky nevýznamné, jelikož se pohybovaly pouze na 

hranice nízkého, malého nebo téměř žádného korelačního vztahu, a tudíž nenaplnily 

naše očekávání. V porovnání s ostatními studiemi, které ve své práci zmiňuji, jsou naše 

výsledky dosti podprůměrné.  
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ROZSAHU POHYBŮ V KLOUBU. Diplomová práce. Olomouc : Univerzita 

Palackého - Fakulta tělesné kultury, 2010. 

5. Andersen, E., Lockie, R.G. and Dawes, J.J. 2018. Relationship of Absolute and 

Relative Lower-Body Strength to Predictors of Athletic Performance in Collegiate 

Women Soccer Players. Colorado : Department of Health Science, 2018. 

6. Bláža, Lukáš. 2014. Vybrané parametry kondiční připravenosti mladých elitních 

hráčů fotbalu . Diplomová práce . Praha  : Univerzita Karlova , 2014. 

7. Brůna, V. 2007. Fotbalová školička. 1. vyd. . Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 

978-80-247-1908-5. 

8. Bunc, V. 2003. Kondiční trénink a funkční zátěžová diagnostika ve fotbale. Fotbal a 

trénink. 2003, 1, stránky 13-14. 

9. Bureš, L. 2019. Rozvoj agility v ledním hokeji. Diplomová práce . Brno  : 

Masarykova Univerzita , 2019. 

10. Buzek, M. a kolektiv. 2003, 2007. Trenér fotbalu "A" UEFA licence. Praha : 

Nakladatelství OLYMPIA, 2003, 2007. ISBN 978-80-7376-032-8. 

11. Datson, N., et al. 2016. Match physical performance of elite female soccer players 

during international competition. s.l. : National Strength and Conditioning Assicoation, 

2016. Vol. 31, 9. 

https://www.celspac.cz/youngadults/co-merime/dexa.


 65 

12. Divecký, V. 2019. Analýza kondiční přípravy u hráčů fotbalu kategorie staršího 

dorostu v zimním přípravném období. Magisterská práce. Brno : Masarykova 

Univerzita v Brně , 2019. 

13. Dovalil, J. 2002. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002. ISBN 978-8-

7376-130-1. 

14. Dvořák, V. 2015. Komparace laboratorních a terénnéch vytrvalostních testů u 

fotbalistů. Bakalářská práce. Brno : Masarykova Univerzita, 2015. 

15. Emmonds, S., et al. 2019. Importance of Physical Qualities for Speed and Change 

of Direction Ability in Elite Female Soccer Players. s.l. : Journal of Strength and 

Conditioning Research, 2019. 

16. FAČR. 2015. Ženský fotbal. Soutěže žen. [Online] 2015. [Citace: 5. březen 2022.] 

(Dostupné z https://www.fotbal.cz/.) 

17. Fejfar, Z. a Mahrová A. 2013. Trenér fotbalu mládeže (16-19 let), II. díl. Praha : 

Olympia ve spolupráci s Českomoravským fotbalovým svazem, 2013. ISBN 978-80-

7376-051-9. 

18. Fejfar, Z. 2001. Nácvik a rozvoj koordinačních schopností. místo neznámé : Fotbal 

a trénink, 2001. 2, stránky 13-17. 

19. Formánek, J. 2011. Portál fotbalových trenérů . Týdenní mikrocyklus: Modelové 

příklady tréninkového týdne. [Online] 2011. http://www.trenink.com. 

20. Holienka, M. 2010. Koordinačné schopnosti vo futbale. Bratislava : SVSTVŠ, 

2010. ISBN 978-80-89075-36-2. 

21. Hošková, Lenka. 2014. Vybrané parametry kondičního profilu u hráček fotbalu . 

Diplomová práce . Praha : UK FTVS , 2014. 

22. Jebavý, R., Hojka, V. a Kaplan, A. 2017. Kondiční trénink ve sportovních hrách: 

na příkladu fotbalu, ledního hokeje a basketbalu. Praha : Grada Publishing, 2017. ISBN 

978-80-247-4072-0. 

23. Joo, Chang Hwa. 2016. ResearchGate. The effects of short-term detraining on 

exercise performance in soccer players. [Online] 2016. [Citace: 22. květen 2022.]  

(Dostupné z https://www.researchgate.net/figure/Arrowhead-agility-

test_fig1_295831076.) 

https://www.fotbal.cz/
https://www.researchgate.net/figure/Arrowhead-agility-test_fig1_295831076.
https://www.researchgate.net/figure/Arrowhead-agility-test_fig1_295831076.


 66 

24. Kammoun, M.M, et al. 2020. Anthropometric and physical fitness profiles of 

Tunisian female soccer players: Associations with field position. Tunisia : High 

Institute of Sports and Physical Education, 2020. 

25. Kirkendall, Donald T. 2013. Fotbalový trénink: rozvoj síly, rychlosti a obratnosti 

na anatomických základech. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4491-9. 

26. Križaj, J. 2020. Relationship between agility, linear sprinting, and vertical jumping 

performance in Slovenian elite women football players. Ljubljana : Faculty of Sport, 

2020. 

27. Králíčková, Lucie. 2015. Rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen . 

Diplomová práce . Praha  : UK FTVS , 2015. 

28. Kvarda, L. 2013. Plánování a periodizace ročního tréninkového cyklu u hráčů 

fotbalu kategorie U17. Bakalářská práce. Brno  : Masarykova Univerzita, Fakulta 

sportovních studií, 2013. 

29. Lockie, R.G., et al. 2019. The Effects of Traditional and Enforced Stopping Speed 

and Agility Training on Multidirectional Speed and Athletic Performanc. Exercise and 

Sport Science. Newcastle : School of Environmental and Life Sciences, University of 

Newcastle, 2019. 

30. Malý, T. 2018. Laboratoř sportovní motoriky - metodika testování. Izokinetický 

dynamometr Humac Norm (Cybex Humac Norm, USA). [Online] 2018. [Citace: 13. 

červen 2022.] (Dostupné z https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1046.html). 

31. Michálek, Jakub. 2017. Komparace pohybových předpokladů u elitních 

fotbalových hráčů z pohledu herního postu. Diplomová práce . Praha : UK FTVS, 2017. 

32. Mujika, I., et al. 2009. Fitness determinants of Access in men`s and women`s 

football. s.l. : Journal of Sports Science, 2009. Vol. 27, 2. 107-114. 

33. Navara, M., Buzek, M. a Ondřej, O. 1986. Kopaná (teorie a diaktika). Praha : 

Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 

34. P., Krustrup, et al. 2005. Physiological demands of top-class soccer refereeing in 

relation to physical capacity: effect of intense intermittent exercise training. Medicine 

Science Sports Exercise. 2005. 

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1046.html


 67 

35. Papuga, K. 2007. Rozvoj koordinačních schopností ve fotbalovém tréninku 

mladších žáků. Diplomová práce. Brno : Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních 

studií, 2007. 

36. Paseka, J. 2017. Identifikace a komparace vybraných pohybových schopností u 

elitních hráčů fotbalu kategorie U14 a U15. Diplomová práce . Praha : UK FTVS, 2017. 

37. Perič, T. a kolektiv. 2012. Sportovní příprava dětí. Praha : Grada Publishing, 2012. 

ISBN 978-80-247-4218-2. 

38. Pilousková, V. 2016. Koordinační schopnosti fotbalistek a možnosti jejich 

zlepšování. Bakalářská práce . Praha  : UK Pedagogická fakulta, 2016. 

39. Psotta, R. a kolektiv. 2006. Fotbal: kondiční trénink: moderní koncepce tréninku, 

principy, metody a diagnostika, teorie sportovního tréninku. Praha : Grada Publishing, 

2006. ISBN 80-247-0821-3. 

40. Regál, O. 2018. Vliv rozdílného způsobu silového tréninku na tělesné složení, 

posturální stabilitu a svalovou a explozivní sílu u skupin závodníků v Men ́s Physique a 

vrcholových Street Workout atletů. Diplomová práce. Praha : UK FTVS, 2018. 

41. Reilly, T. and Secher, N. 1990. Physiology of sports: an overview. London : E&FN 

Spon, 1990. 

42. Satrapová, P. 2014. Výkonnostní předpoklady ve sportovní přípravě žen. 

Bakalářská práce. Praha : UK FTVS, 2014. 

43. Shalfawi, S. A. I., et al. 2013. The effect of repeated agility training vs. repeated 

sprint training on elite female soccer players` physical performance. s.l. : Kinesiologia 

Slovenice, 2013. Vol. 19, 3. 29-42. 

44. UEFA. 2018. Women`s EURO-History. [Online] 2018. (Dostupné z 

https://www.uefa.com/womenseuro/history/.) 

45. Univerzita, Ostravská. 2019. Ostravská Univerzita Lékářská fakulta. Analýza 

složení těla. [Online] 2019. [Citace: 25.. červen 2022.] (Dostupné z: 

https://lf.osu.cz/ufy/23783/analyza-slozeni-tela/.) 

46. Votík, J. a Zalabák, J. 2011. Fotbalový trenér základní průvodce tréninkem. 

Praha : Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3982-3. 

https://www.uefa.com/womenseuro/history/
https://lf.osu.cz/ufy/23783/analyza-slozeni-tela/


 68 

47. Votík, J. 2007. Trenér fotbalu ,,C" licence. Praha : Nakladatelství OLYMPIA, 

2007. ISBN 978-80-7033-962-6. 

48. Votík, J. 2016. Fotbal-trénink budoucích hvězd. Praha : Grada Publishing, 2016. 

ISBN 978-80-271-0029-3. 

49. Votík, J. 2005. Trenér fotbalu ,,B" UEFA licence. Praha : Nakladatelství 

OLYMPIA, 2005. ISBN 80-7033-921-7. 

50. Vraštil, L. 2020. Vliv délky intervalu odpočinku na dynamiku změny akcelerační 

rychlosti u fotbalistů. Diplomová práce . Brno : Masarykova Univerzita , 2020. 

51. Weineck, J. 1996. Rozvoj silových schopností. Fotbal a trénink. 1996. 1. 

52. Wood, R. 2018. "All About The Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1" . The 

Complete Guide to the Yo-Yo Test. [Online] 2018.  (Dostupné z 

https://www.theyoyotest.com/yyir1.htm.) 

53. Zelenková, K. 2009. Historie ženského fotbalu aneb boj o rovnoprávnost i ve 

sportu. Praha : Fotballady, 2009. 4. 

  

Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Členění ročního tréninkového cyklu v ČR (Votík, 2005) ........................... 16 

Tabulka 2 - Systematika soutěže žen v ČR v sezóně 2021/2022 (FAČR, 2015) ........... 18 

Tabulka 3 - Intervaly zatížení při metodě opakování rozvoje rychlosti ......................... 29 

Tabulka 4 - Intervaly zatížení při metodě kontrolovaného úsilí rozvoje rychlosti ......... 29 

Tabulka 5 - Porovnání výhod a nevýhod terénní a laboratorní diagnostiky (Psotta, 

2006). .............................................................................................................................. 36 

Tabulka 6  - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a tělesným složením . 49 

Tabulka 7 -Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a explozivní silou 

dolních končetin .............................................................................................................. 49 

Tabulka 8 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky agility a izokinetické síly 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu ............................................................................ 50 

Tabulka 9 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a 

tělesným složením........................................................................................................... 51 

https://www.theyoyotest.com/yyir1.htm.


 69 

Tabulka 10 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a 

explozivní síly dolních končetin ..................................................................................... 51 

Tabulka 11 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky opakovaných sprintů a 

izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu ................................................. 52 

Tabulka 12 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a tělesným složením 53 

Tabulka 13 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a explozivní silou 

dolních končetin .............................................................................................................. 53 

Tabulka 14 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky sprintů a izokinetické síly 

flexorů a extenzorů kolenního kloubu ............................................................................ 54 

Tabulka 15 - Vzájemné vztahy mezi celkovými výsledky speciální vytrvalosti a 

tělesným složením........................................................................................................... 55 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Modelový plán týdenního tréninkového cyklu – dlouhý týden (Formánek, 

2011) ............................................................................................................................... 17 

Obrázek 2 - Dělení vytrvalostních schopností (Votík, 2005) ......................................... 27 

Obrázek 3 - Komplex silových schopností z hlediska potřeb fotbalu (Weineck, 1996). 30 

Obrázek 4 - Arrowhead agility test (Joo, 2016) .............................................................. 43 

Obrázek 5 - Yo-Yo Intermittent Recovery Test – Level 1 (Wood, 2018) ...................... 45 

Obrázek 6 - Denzitometrický přístroj (Celspac, 2022) ................................................... 46 

Obrázek 7 - Silové desky KISTLER (Regál, 2018) ........................................................ 47 

Obrázek 8 - Izokinetický dynamometr Humac Norm (Malý, 2018) .............................. 47 

 

Seznam příloh 

1. Etická komise 

2. Informovaný souhlas 

 

 



 

 

1. Etická komise  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  



 

2. Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážená paní/slečno, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce Denisy 

Skálové s názvem „Hodnocení kondičních parametrů herního výkonu u profesionálních 

hráček fotbalu“ prováděné v tréninkovém centru pražského fotbalového týmu FK Dukla 

Praha (stadion Juliska- Na Julisce 28, 160 00 Dejvice) a v biomedicínské laboratoři 

motoriky na fakultě UK FTVS (José Martího 269, 162 52 Praha 6). 

Projekt bude probíhat v období zimní fotbalové přípravy ženského fotbalového týmu 

FK Dukla Praha (leden/ březen 2021). K testování bude docházet v průběhu 

tréninkových cyklů na začátku a na konci přípravy (začátek ledna a konec ledna/začátek 

února). Cílem výzkumného projektu je zjistit efekt přípravného období na vybrané 

kondiční ukazatele. Zároveň je cílem zjistit možné rozdíly v efektu přípravného období 

s ohledem na odlišné hráčské posty. 

 

Způsob zásahu bude neinvazivní. Terénní testy se skládají z opakovaných sprintů na 20 

m, sprintu na 30 m, Arrowhead agility testu a Yoyo Intermittent Recovery Testu Level 

1. Druhou částí výzkumu, kterého se budete účastnit je laboratorní testování, kdy 

budeme měřit Vaše tělesné složení (na přístroji Tanita, popřípadě BIA 2000), 

izokinetickou sílu Cybex) a explozivní sílu (tlaková deska Kistler).  

 

Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými 

nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje jméno, věk, výška, váha, 

které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, 

přístup k nim bude mít hlavní řešitel práce. Uvědomuji si, že text je anonymizován, 

neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k 

identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli 

rozpoznatelní v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků 

výzkumu, budou do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data budou 

zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě v bakalářské (aj.) 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, 

případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

 

V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa. S celkovými 

výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit u hlavního řešitele 

bakalářské práce. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Jméno a příjmení předkladatele projektu .....................................……... Podpis: 

................................ 

Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů 

............................................................................... 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném 

projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK 

FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl 

předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 
 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................   

Podpis: .................................... 
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