
Abstrakt 

Název:  Míra vztahu mezi úrovní motorické koordinace a herními dovednostmi 

hráčů fotbalu 13 – 15 let. 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je zjistit sílu vzájemných vztahů mezi obecnou 

motorickou koordinací a fotbalovými dovednostmi u starších žáků (13-15 

let) ve fotbale. 

Metody: Pro tuto bakalářskou práci jsme využili metodu pozorování pro sběr dat. 

Pro pozorování jsme využili formu terénního testování. Testovaly jsme 

ukazatele základní motorické koordinace a technických dovedností u 

fotbalistů kategorie starší žáci. Výzkumný soubor byl tvořen 41 hráči ze 

dvou věkových kategorií U14 a U15 týmu FK Motorlet Praha. Pro 

testování úrovně základní motorické koordinace byla vybrána testová 

baterie Körperkoordinationtest für Kinder (KTK test), která obsahuje 4 

testy: balancování vzad, přeskok jednonož, opakované přeskoky stranou 

a přemisťování do strany na dřevěných deskách. Pro testování specifických 

fotbalových dovedností byly vybrány testy Loughborough soccer passing test 

(LSPT) a vedení míče. 

Výsledky:  Bylo zjištěno, že nejvyššího hodnocení („vysoce nadprůměrný“) 

v ukazateli motorický kvocient dosáhlo v testu KTK 76% hráčů a aspoň 

„nadprůměrného hodnocení“ dosáhlo 98% hráčů kategorií U14 a U15 

dohromady. Mezi celkovým výkonem v motorickém testu KTK a testem 

vedení míče byl nalezen statisticky významný vztah (p < 0,01) o síle 

vztahu r = -0.47. Naopak statisticky nevýznamný vztah byl nalezen mezi 

celkovým výkonem v motorickém testu KTK a přihrávkovém testu 

(Loughborough soccer passing test), kdy korelační hodnota koeficientu 

byla r = -0,16. Mezi ukazateli tělesné výšky a hmotnosti na jedné straně a 

celkovým výkonem v KTK testu, testem vedení míče a testem přihrávek 

(LSPT) na straně druhé byla zjištěna triviální či nízká (nevýznamná) 

korelace. Korelační hodnota koeficientu mezi tělesnými parametry a 

celkovým výkonem v testech KTK (výška, r = 0,21; hmotnost, r = 0,04), 

testu vedené míče (výška, r = -0,02; hmotnost, r = 0,13) a přihrávkovém 



testu (výška, r = 0,06; hmotnost, r = 0,13) je podle de Vause (2002) 

nízká.   

Závěr: Trénink obecné motorické koordinace může přispívat ke zlepšení 

techniky fotbalových dovedností. Jedinci s nízkou či nedostatečnou 

úrovní obecné motorické koordinace by měli zejména v žákovském věku 

tento deficit snižovat. 
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