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během zimního přípravného období, a to speciálně u fotbalových amatérských hráčů, bude
mít vliv na zvýšení jejich motorické výkonnosti a celkové zdatnosti.
HYPOTÉZY:
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TITTLE:
Athletic means for improving conditional readiness of footballers.
AIM OF ASSESSMENT:
The aim of the thesis is to determine whether the use of athletic equipment and condition
methods during the winter preparatory period, especially in amateur football players will
improve their motor performance and overall physical fitness.
HYPOTHESES:
H1: We assume that most of the measured input values will be of average or slightly belowaverage values.
H2: We suppose increasing motor performance, by means of athletic equipment and
condition methods in all players.
METHOD:
The thesis is prepared in the form of quantitative empirical research. This research was carried
out in standardized conditions with minimal outside influence (hall).
Partly been studied in non-standard conditions (football pitch).
Selected set of players are adults aged 18-38 years.
RESULTS:
From the results we found that most of the input values of the probands were in average or
slightly below-average values. To enhance motor performance occurred in all tested for
certain performance remained constant or can be considered constant (in the case of the
minimum aggravation). But for the vast majority of the test file, all types of tests have been
progressive changes.
KEY WORDS:
Athletics, football, physical ability, Unifittest (6-60), athletic means, condition methods.
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I. ÚVOD
Fotbal je bezpochyby nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě i u nás.
Hraje se téměř po celém světě a sdružuje množství fotbalových asociací napříč kontinenty.
V ČR neexistuje jiný sport, který by sdružoval tolik přihlášených (registrovaných hráčů). Je to
dáno dozajista tradicí tohoto sportu u nás i jeho relativní materiální nenáročností. U nás jde
tedy o masový sport, který plní nejenom funkce sportovní, ale i výchovně-vzdělávací a
sociálně integrační.
Na výběru tohoto tématu mělo vliv, že jsem v současné době aktivním hráčem
fotbalu, amatérského prostředí. Vidím zde velikou roli fotbalu v prostředí obcí, mnohdy jako
jediného sportu, který integruje občany a tvoří pro ně základ volno-časových aktivit. Taktéž
zde spatřuji velkou možnost pro mě, uplatnit své dosavadní poznatky a zkušenosti z mého
studia na FTVS v tak krásné práci, kterou trenérství dozajista je. Především v oblasti využití
atletických prostředků, jejichž využívání se na těchto soutěžních úrovních prakticky
nevyskytuje, či se vyskytuje zřídka a zpravidla je obsaženo jaksi skrytě ve specifickém
fotbalovém tréninku a přípravě. V přípravném zimním období, v prostředí „amatérismu“
mnohdy o kondiční atletické přípravě nemůže být ani řeč.
Dnes je již běžné na úrovni profesionálního fotbalu rozsáhlé a propracované
spojení a kooperace mezi fotbalovými a atletickými trenéry. Podobnost těchto dvou sportů, je
více než zřejmá - jde zde o běh, který jak lehko-atletičtí sportovci tak i fotbalisté vykonávají
v různých intenzitách a je pro ně základním pohybovým elementem. Dalo by se říci, že
fotbalista je atlet s míčem u nohy. Stává se již pravidlem, že ve vyšších soutěžích si týmy
najímají trenéry speciálně pro rozvoj lehko - atletických pohybových dovedností, aby tak
zlepšily sportovní výkony družstva a hráčů. V prostředí „amatérismu“ se často setkáváme
s nevyhovujícími podmínkami, nedostatkem financí. Trenér a osoby, které se v tomto prostředí
pohybují jsou většinou lidé, kteří svou práci dělají srdcem a nejenom pro peníze, či slávu.
Nicméně i v prostředí amatérského fotbalu jsou důležité úspěchy a úkolem naší práce je
k těmto radostným okamžikům přispět. Toho se budu snažit dosáhnout v přípravném období,
a to s pomocí atletických prostředků na rozvoj výkonnosti.
Chceme prokázat, že s pomocí atletických prostředků a vhodných tréninkových
metod dojde k rozvoji celkové výkonnosti, i na úrovni amatérského fotbalu. Předpokládáme, že
10

kvalitní, propracované, systematické a odborné vedení bude mít na zlepšení amatérských hráčů
větší vliv než v prostředí profesionálním, kde jsou již tito hráči na tyto podmínky a péči zvyklí.
Aspekty tohoto hodnocení si však naše práce za cíl neklade. My si budeme všímat především
úrovně vstupních a výstupních hodnot a úrovně zlepšení u jednotlivých hráčů v jednotlivých
testech. Kondice by u hráčů jak profesionálních, tak i u amatérů měla být na nejvyšší úrovni
právě v druhém přípravném období (u amatérských hráčů v lednu až březnu). Vrcholu by se
mělo dosáhnout na jeho konci a dále bychom jej měli udržovat pomocí herních cvičení
a speciálního tréninku. Zda-li dojde ke zlepšení, či nikoli se dozvíme v našich výsledcích
a vyhodnocení. V diskusi se pak budeme věnovat těm dílčím faktorům které vedly či nevedly
k naplnění našich předpokladů. V závěrech shrneme naše výsledky.
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II. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Pohybová a fyziologická charakteristika fotbalu
Současné pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním požadavků na objem
a intenzitu herních činností v utkání při současně se zvětšující složitosti.
Z fyziologického hlediska klade fotbal velké nároky na nervosvalové a humorální
(látkové) regulační systémy, jimiž je pohybová činnost hráče řízena. Fotbal si klade velké
nároky na procesy vnímání, tvůrčího myšlení, orientaci ve složitých situacích, na rozhodování.
Rozmanitost a variabilita hry vyžaduje vysokou úroveň kontroly dějů pomocí CNS, což
vede k rozvoji tvůrčího herního myšlení (Votík, 2001).
Dle Psotty a kol. (2006) je dominantní motorickou činností běh různých rychlostí
a chůze. Činnosti s míčem jsou prováděny pouze po souhrnnou dobu 1-3 min. Dále poukazuje
na to, že celková vzdálenost překonaná celkovou lokomocí slouží jako odhad mechanické
práce, která představuje energetický výdej 2,5 MJ v amatérském fotbalu, v profesionálním
fotbalu pak 5-6 MJ. (Psotta a kol., 2006 in Shepard, 1999)
Obr.1 Model pohybové aktivity špičkových evropských profesionálních hráčů v utkání fotbalu
- časový podíl jednotlivých intenzivních typů lokomoce a herní činnosti (v % celkové doby utkání) (Mohra a kol.,
2003 )

Intenzivní kategorie lokomoce: stoj (0 km.h-1), chůze (6 km.h-1), poklus (8 km.h-1), běh
v nízkých rychlostech (12 km.h.-1), běh vzad, běh ve středních rychlostech (15 km.h-1), běh ve vysokých
rychlostech (18 km.h-1), sprinty (30km.h-1).
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Zajímavé historické srovnání nabízí Kollath (2006), graf nám ukazuje strukturu
pohybové činnosti špičkových evropských týmů z poloviny 80.let.
Graf. č.1: Průměrná doba připadající na jednotlivé druhy pohybu během jednoho utkání, špičkových evropských
mužstev z pol. 80.let (Kollath, 2006)

běh 6%
sprint 2%

klus 33%

klid 4%

chůze
klus
běh
sprint
klid

chůze 55%

Kollath (2006) poznamenává, že od pol. 50 let do polov. 80 let 20.století došlo přibližně
ke ztrojnásobení uběhnutých vzdáleností. Dále se zmiňuje o tendenci zvyšování tempa během
utkání a závislosti délky uběhnuté vzdálenosti na postu hráče.

Fotbal je střídavou (intermitentní) pohybovou činností, která obsahuje velmi krátké,
obvykle 1-5 sekund trvající intervaly zatížení vysoké až max.intenzity, které se střídají
s intervaly zatížení nižší intenzity nebo tělesného klidu trvající 5-10 sekund (Psotta, 2006).
Dále považuje Psotta (2006) za nejdůležitější tyto komponenty tělesné výkonnosti:
 Pohybovou rychlost
 Explozivní svalovou sílu
 Maximální anaerobní výkon
 Kapacita pro střídavý výkon
 Schopnost zotavení po akutním zatížení a anaerobní kapacitu
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Obr. 2 Víceúrovňový model fyziologických faktorů individuálního fotbalového výkonu hráče.
V základu leží dvě komponenty fyziologické výkonnosti (spodní část), které podmiňují jednotlivé komponenty
fyziologické výkonnosti (střední část), které jsou fyziologickými faktory jednotlivých komponent pohybové
výkonnosti (horní část).
nedominantní vztah

Dle Bunce (2009) je fotbal rychlostně silový sport s vysokým obsahem koordinačně
složitých a náročných činností, které je třeba realizovat po celou dobu utkání v maximální
možné intenzitě a hlavně přesnosti.
( http://www.fotbal-trenink.cz/ )

Z hlediska biomechaniky Buzek a kol. (2007) rozdělují běh ve fotbale na běh s míčem
a bez míče, dle rychlosti běhu, dle směru či účelu přemístění ( běh vpřed, vzad, stranou atd.).
Pohyb lidského těla je závislý na podložce, po které se člověk pohybuje. Čím je podložka
pevnější, tím efektivněji lze provést odraz. Čím je podložka naopak měkčí, tím více práce je
třeba při odrazu vyvinout, ale na druhé straně měkká podložka lépe absorbuje náraz při dopadu,
což má pozitivní efekt jak na dolní končetiny, tak na páteřní systém. Klasickým povrchem pro
pohyb fotbalisty je přírodní tráva, která při vyšší vlhkosti má charakter měkčího terénu. Hřiště
s umělým povrchem se naopak dá považovat za povrch tvrdší.
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Obr. 3 Kinogram běžeckého kroku na různých druzích povrchu

2.2 Pohybová a fyziologická charakteristika atletiky
Pokud chceme atletiku nějakým způsobem blíže charakterizovat z hlediska pohybu,
fyziologie, techniky, biomechaniky apod., musíme disciplíny rozdělit do podobných skupin.
neboť svým obsahem je atletika velmi různorodá a některé disciplíny se navzájem liší po
všech stránkách. Od ostatních sportovních odvětví se liší především svou individuálností. Je
základem a nedílnou součástí mnoha dalších sportovních odvětví, především různých
sportovních her. Většina atletických disciplín vychází z přirozených pohybových činností
člověka. Všeobecná atletická příprava, zajišťuje komplexní pohybový rozvoj, výraznou
měrou přispívá i k rozvoji základních pohybových schopností. Atletická cvičení působí
kladně na úroveň základních pohybově-kondičních schopností (rychlost, síla, vytrvalost,
obratnost), ale i na schopnosti koordinační (prostorově orientační, kinesteticko-diferenciační,
rytmické, rovnováhové, reakční). Z těchto důvodů je atletická průprava v podstatě nezbytná
pro osvojení si dovedností i v jiných sportovních odvětvích. Řada dalších sportů používá
atletickou přípravu pro zlepšení všeobecné kondice. V neposlední řadě působí atletika i na
rozvoj a upevňování morálně volních vlastností sportovců (Jeřábek, 2008).
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I zahraniční autoři jako Carr (1991) poukazují, že atletika tvoří běžecký základ pro
ostatní sporty a zároveň se může obohatit od jiných sportů s jejich specifiky. Fotbal je
rozšiřován o atletické kondiční prvky, oba sporty totiž vycházejí ze společného základu a to
běhu. Efekt přínosů je tedy obousměrný.

2.2.1 Technika běhu
Jak již bylo řečeno běh je jeden s nejdůležitějších prvků výkonu fotbalisty, Bauer
(2006) rekapituluje, že ovládnutí těla je základem pro zvládnutí techniky zpracování míče.
Hráč musí umět běhat a pohybovat se dopředu, dozadu, i do stran. Musí umět vyskakovat do
výšky a využít sílu celého těla při hlavičkování. Musí se umět rychle rozběhnout a stejně
rychle zastavit.
Běh představuje cyklický pohyb, který se tréninkem zdokonaluje. Běžecký pohyb by
měl být přirozený, probíhat automaticky a co nejvíce ekonomicky (Vindušková a kol., 2003).
Základem techniky běhu je běžecký krok, se třemi základními fázemi (aktivní oporová
f., letová f. a pasivní oporová fáze. Techniku posuzujeme dle délky a frekvence kroku,
pohybu těžiště a techniky došlapu. Ke zdokonalování techniky běhu se využívají jak cvičení
běžecké abecedy, tak i cvičení skokanská (Vindušková a kol., 2003).
Z hlediska biomechaniky má technika běhu má dvě základní složky a to frekvenci
a délku kroku. Jejich vzájemný poměr má rozhodující vliv na rychlost běhu (Tvrzník, Soulek,
Soumar, 2004). Toto můžeme sledovat na obr.viz.níže.
Obr. 4 Délka a frekvence kroku v závislosti na tělesné výšce

Maximální frekvence je závislá na složení svalů, nervosvalové koordinaci. Délka
kroku závisí především na odrazové síle a pákových poměrech (délce dolních končetin) a také
16

na pohybovém rozsahu především v kyčelních kloubech. Z tohoto hlediska neexistuje ideální
poměr, vše závisí na individuálních schopnostech a délce trati / běžeckého úseku (Jeřábek,
2008).
„Trénink techniky běhu vpřed a dalších způsobů běžecké lokomoce je významnou součástí
přípravy hráče fotbalu. Proto některé fotbalové kluby angažují bývalé atlety a lehkoatletické
trenéry jako kondiční trenéry či asistenty“ (Psotta a kol., 2006).

2.3 Bioenergetické zajištění pohybové činnosti
Získávání energie pro pohybovou činnost fotbalisty je závislé a podmíněné kvalitou
fyziologických a biochemických procesů probíhajících v jeho organismu. Na energetickém
krytí pohybu se podílejí zdroje a systémy, které získávají energii dvěma mechanismy
(Votík, 2005).
Zjednodušené členění dle Votíka ( 2005).
¾ Bez přístupu kyslíku (činnost s max. nebo téměř max.úsilím a to v tak krátkém
časovém intervalu, že fotbalista není schopen dodat kyslík obsažený ve
vdechovaném vzduchu do svalové tkáně).
o okamžitou – zajišťuje pohybovou činnost v časovém intervalu cca do 15-20
sekund (bioenergetická zóna bez produkce laktátu, tzv.alaktátová)
o krátkodobou - cca do 2min ( zóna laktátová)
¾ Za přístupu kyslíku (činnost nízké až střední intenzity, od 2 do desítek minut)
Votík ( 2001) dále shrnuje,
že anaerobní (neoxidativní) zóna- označována jako ATP-CP je charakteristická:


intenzitou trvání 15-25 s



bez vzestupu kyseliny mléčné



podklad činnosti tvoří svalová vlákna II.B (FG)



vysoká intenzita svalového stahu, rychlá únava těchto
svalů



množství energie malé 21-33KJ



zpětné obnovení zdrojů 2-3min
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anaerobní (neoxidativní) laktátová zóna tzv. LA zóna


intenzita trvání 45-90 s



vzestup koncentrace kyseliny mléčné



podklad činnosti tvoří svalová vlákna II.A (FOG)



submaximální intenzita činnosti



množství energie 120-420 KJ

aerobní (oxidativní) zóna, tzv. kyslíková zóna


intenzita trvání nad 90 s



vzestup kyseliny mléčné při smíšeném krytí, bez vzestupu
jen při jednoznačně aerobním hrazení energie



podklad činnosti tvoří svalová vlákna I. (SO)



mírná intenzita činnosti

Tab. 1 – Funkční metabolická charakteristika pohybové činnosti dle intenzity
metabolismu (Havlíčková a kol., 1999)
Intenzita

Délka činnosti

Maximální

Střední

Submaxim.

Mírná

krátká

dlouhá

sekundy

desítky sekund

minuty

desítky minut

hodiny

ATP, CP

anaerobní
glykolýza, ATP,
CP /aerobní
fosforylace/

aerobní
fosforylace,
/anaerobní
glykolýza/

aerobní
fosforylace
glycidů, lipidů

aerobní fosforylace
lipidů, glycidů

sval

sval, krev

krev

krev, zásobárny

zásobárny, krev

0-5

10 - 30.

50

60 - 90

90 – 100

100 - 95

90 - 70

50

40 - 10

10 – 0

Zdroje energie

Energie
- odkud
Energie aerobní
v%
Energie
anaerob. v %
Nejvíce
zatěžované
systémy

nervosval. systém

nervosval. a
kardioresp.
systém

kardiorespirační a nervosvalový
systém
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zásob.energ.,
kardioresp.a
nervosval. syst.,
pasivní hybný
systém

Tyto energetické zdroje nejsou nezávislé, tvoří energetické kontinuum. Jejich časové
vymezení je přibližné a při různých činnostech se mohou překrývat (Buzek, 2007).

Obr. 5 Časové zapojení energetických systémů

Jiný úhel pohledu z hlediska spalování živin nabízí (Tvrzník, Soulek, Soumar,
2004).
Obr. 6 Zdroje energie ve vztahu k trvání běhu
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Další pohled aktivace energetických systémů nabízí Dovalil (2009) dle tepové
frekvence a délky trvání:
Tab. 2 Tepová frekvence a převážná aktivace energetických systémů
Tepová frekvence

Energetický systém

(tepů za minutu)
do 150

O2

150 – 180

LA-O2

přes 180

LA
ATP - CP

Obr. 7 Podíl energetických systémů (%) na činnosti různé doby trvání a relativně maximální
intenzity = po uvedenou dobu co možná nejvyšší (podle Mac Dougall a kol. 1982)

Dovalil a kol. (2009) popisuje energetické zajištění sportovního výkonu takto:
Zdroje energie :


Cukry ( glycidy) jsou tvořeny jaterním a svalovým glykogenem. Jejich zásoby
tvoří 6700 kJ – 8400 kJ, což vystačí na 2 - 4 hodiny sportovní činnosti.



Tuky (lipidy) jsou vhodným zdrojem energie při déletrvajícím zatížení. Jejich
rezerva v těle je dostatečná (5-20 kg). Tato zásoba stačí na teoreticky nekonečně
dlouhou činnost.
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Bílkoviny (proteiny) slouží jako energetický zdroj pouze výjimečně, jejich
prioritní funkce je úloha strukturní, tj. stavba tkání. Jejich podíl se zvyšuje při
déletrvajícím zatížení a v období regenerace sil po zatížení.

Buzek a kol. (2007) přikládá, že běh maximální rychlostí, trvající řádově několik sekund se
z hlediska intenzity energetického metabolismu pohybuje okolo 200 násobku BM. Zatížení
(běh) submaximální intenzity 100 násobku BM. Běh střední intenzity 10 - 50 násobku BM.
Běh mírné intenzity 3 – 5 násobku BM.

2.4 Sportovní výkon
Sportovní výkon se odehrává v průběhu i ve výsledku daného sportu či sportovní
disciplíny (Dovalil a kol., 2009).
„Sportovní výkon je aktuální projev specializovaných schopností sportovce,
výkonnost je schopnost opakovaně podávat výkon určité úrovně“ ( Buzek a kol., 2007) .
„Vysoký výkon charakterizuje dokonalá koordinace provedení, jeho základem je
komplexní integrovaný projev mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený
maximální výkonovou motivací“ (Dovalil, 2009).
Buzek a kol. (2007) uvádí, že existují oblasti sportovního výkonu, ve kterých má
trenér nejvíce možností co se týče ovlivnění sportovce a to:


cílevědomost a houževnatost



sebevědomí a odvahu



smysl pro fair play



odolnost při neúspěchu



pořádek a kázeň

21

2.4.1 Struktura sportovního výkonu
Obr. 8 Hypotetický model sportovního výkonu

Buzek a kol. (2007), doplňují strukturu výkonu a přidávají k základním faktorům,
které určuje Dovalil a kol. (2009) ještě faktory sociální, faktory vnějšího prostředí a vrozené
dispozice. Další vybrané faktory, které ovlivňující výkon a spolupodílí se na konečném součtu
sportovního výkonu jsou, dle Buzka a kol. (2007): předstartovní stavy, startovní stavy
a rozcvičení.

2.4.2 Vybrané faktory ovlivňující výkon
¾ Předstartovní stavy
- vznikají na základě emocí a podmíněných reflexů. Změny jsou způsobeny sympatoadrenální
soustavy. Projevují se pak zvýšením dechové i srdeční frekvence, krevního tlaku, teploty těla,
vyšším pocením. Průběh předstartovních stavů souvisí s typem CNS. Nadměrná aktivace se
projevuje jako startovní horečka, útlum naopak jako startovní apatie.
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¾ Startovní stavy
- objevují se bezprostředně před výkonem. Zvyšuje se sekrece stresových hormonů adrenalinu
a nonadrenalinu, nadále stoupá SF i dechová frekvence, minutová ventilace i spotřeba O2.
¾ Rozcvičení
- pomáhá regulovat předstartovní a startovní stavy. Rozumíme jím soubor všech prostředků,
které vytvářejí před vlastním výkonem (trénink nebo utkání) optimální stav psychofyzické
a koordinační připravenosti. jeho hlavní význam spočívá v přípravě jednotlivých funkčních
systémů na následný výkon.
Buzek a kol. (2007) upozorňuje, že pokud zahájíme pohybovou činnost bez přípravyrozcvičení je v prvních třiceti minutách o cca 14 % nižší produktivita práce. Rozcvičení dělí
na obecné a speciální (pro danou disciplínu), dále dle formy na intenzivní delší rozcvičení
nebo naopak kratší rozcvičku. Všímá si výzkumu podle Weineck (1997) který deklaruje, že
již cca po 10 min. kvalitní rozcvičky se zvyšuje teplota těla o 2˚C, a to má za následek
zrychlení svalové kontrakce o 20 %.

2.5 Sportovní trénink
Perič a kol. (2010) chápe sportovní trénink jako přípravu jedince či kolektivu na utkání
či závody. Všímá si historického vývoje a posunu kdy byl trénink dříve chápán jako
kopírování výkonu během utkání. Poté se zjistilo, že efektivnější je hledání specializovaných
systémů a vytváření nejrůznějších cvičení, která měla sportovce efektivněji připravit. Trenér
při sestavování sportovního tréninku vychází ze své komplexní odbornosti, i když v místech
specializovanějších využívá rad a poznatků svých kolegů, či odborníků z různých vědeckých
oborů, spojených s oblastí sportu.
Sportovní trénink je komplexní proces rozvoje sportovního výkonu, s tím je spojený
rozvoj na bázi biologicko-sociální adaptace. Tou chápeme proces morfologicko- funkční
adaptace, motorického učení a psychosociální interakce. Zjednodušeně řečeno jde
o biologické přizpůsobení se tělesné námaze.
Sportovní trénink je biopsychosociální adaptační proces, jehož cílem je dosahování
individuálně maximální sportovní výkonnosti (Votík, 2001).
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Vlastní systém tréninku zahrnuje:


charakteristiky struktury sportovního výkonu



charakteristiky jednotlivých složek tréninku



prostředky a metody tréninku



charakteristiky zatížení



zásady stavby tréninku



řízení tréninku

(Dovalil a kol., 2009)

2.6 Kondiční příprava
Vindušková (2003), kondiční přípravu dělí na všeobecnou kondiční a speciální
kondiční. Úkolem všeobecné přípravy je:


všestranný rozvoj organismu na základě rozvoje základních pohybových
schopností (síla, vytrvalost, rychlost, obratnost a pohyblivost)



vytvoření podmínek pro aktivní odpočinek v období nižšího tréninkového
zatížení a v přestávkách mezi tréninkovými jednotkami (zrychlení zotavných
procesů)



odstranění nedostatků v tělesném rozvoji (např. nerovnoměrnosti v rozvoji
jednotlivých svalových skupin)

Do všeobecné přípravy řadíme námi později využívaný běh nízkou intenzitou,
zaměřený na rozvoj obecné vytrvalosti.
Do speciální přípravy zařazujeme běžecké úseky střední až max.intenzity, vybíhané
svahy, speciální běžecká a odrazová cvičení, starty, přeběhy překážek, závody apod.
„Kondiční příprava se zaměřuje na rozvoj speciálních pohybových schopností,
které jsou podpořeny vytvořením širšího speciálního základu výkonu. Použitá cvičení
musí být po všech stránkách blízká struktuře daného výkonu. Dynamika přípravy má
vlnovitý charakter a značný význam získává pravidelná kontrola úrovně rozvoje
rozhodujících pohybových schopností“ (Perič a kol., 2010).
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2.6.1 Tělesná kondice v amatérském a vrcholovém fotbalu
Ve fotbalu funguje velmi těsné sepětí mezi výkonem podávaným při hře a kondičními
dispozicemi hráče. To platí jak pro příležitostné „kopálisty“, kteří hrají jen tak pro radost nebo
si hraním fotbalu udržují tělesnou kondici, tak zejména pro profesionální a vrcholové hráče.
Bauer (2006) tvrdí, že pohybová a tělesná kondice se především u amatérských hráčů týká :


charakteristiky struktury sportovního výkonu



celkové tělesné vytrvalosti



celkové tělesné vytrvalosti



rychlosti reakcí



rychlosti pohybů



obratnosti a šikovnosti

Dále se Bauer (2006) zmiňuje, že v této oblasti neexistují principiální rozdíly mezi
mládeží amatéry a profesionály, všeobecná a speciální vytrvalost se uplatňuje především
v těchto činnostech: rychlé zotavování v průběhu hry, udržení rychlosti koordinace a techniky
pohybů, schopnost rychlého reagování a rozhodování, rychlého uplatnění bez míče, specifické
schopnosti jako je síla uplatňovaná při střelbě na bránu, výskocích běhu, akceleracích,
osobních soubojích atd. Pohyblivost a tělesná obratnost se uplatňuje např.při kopu z otočky,
bránění skluzem. Pro každou kondiční oblast existují typické tréninkové metody, které udržují
potřebný poměr mezi intenzitou a objemem tréninku jak ve formě cvičení tak ve formě
vlastního hraní fotbalu. Kromě toho se vymezují speciální tréninkové metody a přestávky
mezi cvičeními.

2.7 Charakteristika pohybových schopností
Pohybové schopnosti Choutka a Dovalil (1991) definují jako relativně samostatné soubory
vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti. Jsou relativně stále v čase,
jejich změna vyžaduje dlouhodobé soustavné tréninkové působení. Dělí je na obecné
a speciální.
Někteří autoři označují rychlost jako smíšenou (hybridní) schopnost, pod koordinační
schopnosti se řadí často i pohyblivost, někteří autoři ji však vydělují jako specifickou
pohybovou schopnost (Bedřich, 2006).
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2.7.1 Kondiční schopnosti
Dle Měkoty a Novosada (2005) jsou kondiční schopnosti podmíněny převážně
energetickými faktory a procesy.
Podle fyzikálních charakteristik, a to síly svalové kontrakce, rychlosti pohybu a trvání
rozděluje Dovalil (2009) kondiční schopnosti na silové, vytrvalostní a rychlostní.
Frank (2006) si všímá rozdílnosti významu definic kondice a tělesná kondice. Zatímco
pod pojmem tělesná

kondice si představuje soubor pohybových předpokladů a to: síly,

vytrvalosti, rychlosti, pohyblivosti / kloubního rozsahu a koordinaci / . Kondice je dle něj širší
pojem který zahrnuje vedle již zmiňovaných pohybových předpokladů i aspekty
psychologické.
2.7.1.1 Silové schopnosti
Dovalil (2009) definuje sílu jako schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor.
Sílu dělí z hlediska mohutnosti svalového stahu, rychlosti sval. stahu trvání pohybu či počtu
opakování v čase na sílu:


absolutní (maximální)



rychlou a výbušnou (explozivní)



vytrvalostní

Votík (2001) uvádí, že silové schopnosti jsou často považovány za rozhodující
schopnosti člověka, bez kterých by se ostatní pohybové schopnosti nemohly projevit.
Dle něho se komplex silových schopnosti nejčastěji dělí dle proměnlivosti délky
svaly a napětí ve svalu na:


statickosilové schopnosti
o jednorázové
o vytrvalostní



dynamickosilové schopnosti
o explozivně-silové
o rychlostně-silové
o vytrvalostně-silové

Velikost odporu a rychlost pohybu je dána aktivací příslušných sv. vláken, doba trvání
pohybu a aktivace energetických systémů poté odpovídá typu silových schopností. Mezi
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těmito systémy existuje značná složitost, to se může projevit např. tak, že svaly trénované
speciálně k projevům maximální síly prokazují menší výkonnost při činnosti vyžadující sílu
rychlou a výbušnou. Naopak svaly trénované k rychlému projevu jsou méně výkonné při
vytrvalostním projevu (Bedřich, 2006).
2.7.1.2 Rychlostní schopnosti
Rychlostní schopnosti jsou vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až
maximální rychlostí, schopnosti zahájit a uskutečnit pohyb v co nejkratším čase (Bedřich,
2006).
Rychlost je schopnost provádět pohybovou činnost maximálním volním úsilím
v zásadě bez odporu a nebo jen s malým odporem (Dovalil, 2009).

Bedřich (2006) poznamenává, že rychlost většina autorů dělí na :


reakční
o s jednoduchou reakcí
o s výběrovou reakcí



acyklickou
o
o
o
o
o



startovní rychlost
odrazová rychlost
vrhačská rychlost
hráčská rychlost
rychlost jednorázových pohybů

cyklickou
o
o
o
o
o
o

akcelerační
maximální (běžecká)
rychlost se změnami směrů
hráčská rychlost (vedení míče)
frekvenční
rychlost kombinací

Dovalil (2009) doplňuje dělení o komplexní rychlost (spojení cyklických a
acyklických pohybů).
Frank (2006) potvrzuje, že rychlost závisí na základní síle, a proto se dynamický
silový trénink projevuje i na zlepšení rychlostní výkonnosti. Stejně tak koordinační cvičení
přispívají ke zlepšení rychlosti, neboť podněcují nervovou soustavu k větší výkonnosti.
Dochází k rychlejší a efektivnější mezisvalové spolupráci.
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2.7.1.3 Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalost je schopnost provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co
nejvyšší intenzitou v daném čase, jinak řečeno je to schopnost odolávat únavě (Dovalil,
2009).
Dovalil a kol. (2009) dále uvádí, že energetické zabezpečení má rozhodující význam
a určuje typ vytrvalosti viz. obr. 9 níže.
Obr. 9 Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických systémů

Vytrvalost ovlivňuje techniku a dokonalejší technika se pak projevuje v nižší spotřebě
energie. Sportovní hry vyžadují dobrou úroveň vytrvalostních schopností, ne však takovou
jako u typicky vytrvalostních sportů jako jsou běhy, plavání, cyklistika na delších tratích
Dovalil (2009).
činitelé ovlivňující vytrvalostní výkony (Bedřich, 2006):


ekonomika techniky



způsob krytí energetických potřeb



schopnost příjmu O2



optimální tělesná hmotnost



úroveň volní koncentrace



druh vytrvalosti

„V trenérské praxi se často mluví o dlouhodobé (aerobní) vytrvalosti jako o obecné
vytrvalosti a pod termínem speciální vytrvalost se rozumí vytrvalost rychlostní, krátkodobá
a střednědobá“ (Votík, 2001).
Měkota, Novosad (2005) poukazuje, že vytrvalost v kontextu ostatních kondičních
schopností je v určitém nadřazeném postavení a je také nejlépe vědecky podložena.

28

2.7.2 Koordinační schopnosti
Jsou schopnosti, které jsou vázané na řízení a regulaci pohybu, v těchto případech
hraje energetický základ pohybové činnosti roli druhotnou, primární je funkce centrálního
nervového systému (Dovalil, 2009).
Koordinační schopnosti vymezuje Choutka a Dovalil (1991) jako schopnosti řešení
daného pohybového úkolu rychlým a účelným způsobem, do tohoto pojmu taktéž zařazují
schopnost učit se novým pojmům.
Z fyziologického hlediska je nácvik obratnosti vlastně vytvářením nových
pohybových vzorců, či schopnost aplikovat již naučené pohybové vzorce za změněných
podmínek. Z toho vyplývá i to, že nelze přesně vymezit obratnostní cvičení. Po zvládnutí
určitého cviku a jeho automatizaci již tento ztrácí obratnostní charakter a dalším opakováním
již danou schopnost nerozvíjíme (Jeřábek, 2008).
Pohybová činnost je s pomocí koordinačních schopností vykonávána co nejúčelněji
z hlediska času a prostoru, s jejich pomocí se osvojují různorodé pohybové dovednosti
v základních představách a vzorcích. Tento širší základní záběr pohybových vzorců rozvíjí též
kinestezi tj. vnímání a čití pohybu, přizpůsobování pohybů a rychlosti jejich provedení,
plasticitu nervosvalového systému apod. (Bedřich, 2006).
Votík (2001) rozlišuje tyto koordinační schopnosti:


orientační



diferenciační



reakční



spojování pohybových operací



přizpůsobování pohybového jednání



dynamické rovnováhy



rytmické

Úroveň koordinačních schopností výrazně ovlivňuje a podmiňuje úspěšnost nácviku a
zdokonalování technické stránky herních činností jednotlivce. „Koordinační schopnosti jsou
limitujícím faktorem osvojení techniky“ (Votík, 2001).
Koordinaci můžeme rozdělit dle Bedřicha (2006) na:


obecnou



speciální
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2.7.3 Pohyblivostní schopnosti
Pohyblivost je schopnost člověka vykonávat pohyby v kloubech ve velkém rozsahu.
Kloubní rozsah je určen prvořadě druhem a tvarem kloubu, dále pružností tkání, reflexivní
aktivitou a teplotou prostředí. Negativně na kloubní rozsah působí únava a záporné psychické
stavy, neboť při těchto stavech jako je napětí, strach, neklid, vypjaté emoce dochází ke
zvýšení svalového tonusu a tím pádem ke zvýšení tuhosti svalů (Dovalil, 2009).
Bedřich (2006) konstatuje, že se pohyblivost mění s věkem a je závislá na pohlaví.
Vyšší kloubní rozsah je typický pro ženskou populaci. Dle něj je flexibilita dána činiteli:
 konstitučními
 kondičně – energetickými
 koordinačními
 trénovaností
Nelson, Kokkonen (2009) zdůrazňují, že dobrá pohyblivostní schopnost dodává
tělesným pohybům a běžným každodenním aktivitám lehkost a uvolněnost. Byly též, mimo
jiné potvrzeny benefity silových a aerobních výkonů.
Bedřich (2006) si správně všímá důležitosti terminologické odlišnosti pružnosti (tj.
schopnosti návratu po vychýlení do původní polohy a ohebnosti (tj. pohybu způsobeným
zapojením svalů v relativně pevném kloubním systému). Dále rozlišuje aktivní kloubní
pohyblivost (tzn. výsledku je dosaženo vlastním úsilím) a pasivní kloubní pohyblivost (tzn.
s pomocí vnějších sil).
Pohyblivost je charakterizována jako vykonáváním pohybu v optimálním rozsahu dle
pohybového úkolu (Bauer, 2006 in Kouba, 1995).

Hlavní dva významy cvičení pohyblivosti jsou dle Jeřábka (2008)


zvýšení výkonu ( neboť právě tuhost svalů, šlach a vazů ovlivňuje rozsah
pohybu i množství vynaložené energie)



prevence zranění + předcházení svalovým dysbalancím
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Typická fotbalová pohyblivost se dle Bauera (2006) projevuje např. při kopu vnitřní
stranou nohy, při kopu z otočky, či při bránění skluzem. Specifické součásti tělesné kondice
jako je pohyblivost kyčlí či schopnost zpevnění hlezenního kloubu při kopu nártem se
pravidelně ve vrcholovém fotbalu trénují jako doplněk ke komplexnímu tréninku. Každá
fotbalová speciální technika vyžaduje i speciální pohyblivost např.: zpevnění hlezenních
kloubů pro precizní střelbu, zpevnění nohou v kyčelních kloubech při střelbě z otočky, vnější
rotace v kyčelním kloubu při střelbě vnitřní stranou nohy a nártu.

2.8 Metody sportovního tréninku
Metodou rozumíme promyšlený způsob a postup, kterými efektivně řešíme naše
úkoly. Pro potřeby fotbalu dělíme metody na nácvikové a zdokonalovací a metody
manipulace se zatížením, ty nám slouží na rozvoj pohybových schopností (Votík, 2001).
Konkrétnost tréninkových metod určuje způsob, intenzita, rozsah, trvání a četnost
zatížení při cvičení (Bauer, 2006).

2.8.1 Metody rozvoje silových schopností
Metody Dovalil a kol. (2009) dělí dle druhu svalové činnosti, podle převážného
používání ve sportech, dle účinku na jednotlivé silové schopnosti. Dále poznamenává, že
existuje mnoho různorodých termínů, v závislosti na jazyku, překladu apod. , samotné
označení nepovažuje za prioritní, za stěžejní považuje obsah a principy metod.
¾ metody s maximálním odporem


těžkoatletická



izometrická



excentrická

¾ metody s nemaximálním odporem
1. metody s nemaximální rychlostí pohybu


opakovaných úsilí



intermediární



izokinetická



vytrvalostní
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2. metody s maximální rychlostí pohybu


rychlostní



kontrastní



plyometrická

2.8.1.1 Doporučené metody rozvoje silových schopností ve fotbale


metoda maximálních úsilí (těžkoatletická)
9 pro fotbal: rozvoj statická, maximální síla ( v přípravném období,
dospělí)



metoda opakovaných úsilí (kulturistická)
9 pro fotbal: rozvoj maximální síly, vytrvalostní síly( v první etapě
posilování)



rychlostní metoda (dynamických úsilí)
9 pro fotbal: rozvoj dynamické síly (rychlostní, odrazová), mládež
začátečníci



metoda kontrastní (variabilní)
9 pro fotbal vhodnost až pro vyšší výkonnosti



metoda plyometrická
9 pro fotbal: vyžaduje kondičně připravené hráče, zcela nevhodná pro děti
a začátečníky



silově-vytrvalostní
9 rozvoj především vytrvalostní síly, vhodná pro mládež a začátečníky



kruhový trénink
9 využíváno na všech úrovních, vhodné pro mládež a začátečníky

Graficky upraveno dle (Votík, 2001).
pozn. podrobněji rozpracováno viz. příloha č. 1

Závěrem Frank (2006) doplňuje, že pro potřeby fotbalové přípravy nemá smysl
nadměrný rozvoj svalové hmoty, mnohem efektivnější je upřednostňovat dynamický silový
trénink, kterým rozvíjíme součinnost svalů, základní rychlost a rychlost pohybů.
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2.8.1.2 Fotbalová specifika tréninku silových schopností
Psotta a kol. (2006) hovoří o tom, že vysoké nároky ohledně síly se v průběhu utkání
soustřeďují do krátkých opakujících se intervalů vysoce intenzivní činnosti, a tyto činnosti
vyžadují především explozivní sílu. Fotbal je založen na rychlých a výbušných projevech síly
při nižším odporu. „Pro hráče fotbalu je relativně důležitější disponovat vysokou úrovní
explozivní síly než absolutní“.
Votík (2001) se dále zmiňuje o tom, že v kondičním silovém tréninku fotbalistů se
zaměřujeme především na rozvoj rychlostně-silových a explozivně-silových schopností,
ovšem s přihlédnutím k potřebám jednotlivce nebo fotbalu.
Za nejdůležitější považuje Votík (2001) rychlou sílu, která se projevuje ve skocích,
střelbě, ostrém vyrážení, změnách směru apod. Říká, že je podceňována síla maximální,
nekvalitní tréninky pro specifické potřeby fotbalu jsou zaměřeny chybně na zvětšování
objemu svalstva nikoli však na mezisvalovou koordinaci. Narůstající silové prvky
v moderním fotbale zvyšují nároky fotbalistů na silovou vytrvalost.

2.8.2 Metody rozvoje rychlostních schopností
Obr. 10 Metodické zásady stimulace rychlostních schopností (Moravec a kol., 2004)
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2.8.2.1 Doporučené metody rozvoje rychlostních schopností ve fotbale
metoda opakovací s těmito specifiky:
Rychlost reakce: opakovací metoda (IZ 1-2 s., IO 30 s, IZ:IO 1:30-40, maxim.intenzita, počet
opakování 8-10, počet sérií 2-4, IO(s) 4-6 min.
Startovní rychlost: IZ 1-2 s., IO 30-50 s., PO 8-10, S 2-4, IO(s) 4-6 min.
Běžecká akcelerace: IZ 2-7 min., IO 1-3 min., PO 5-7, S 1-2, IO(s) 4-6 min.
Schopnost udržet maximální běžeckou rychlost: IZ 6-10 s., IZ : IO 1:15 až 1:25, PO 4-6,
IO(s) 6 a více min.
(Psotta a kol., 2006)
2.8.2.2 Fotbalová specifika tréninku rychlostních schopností
Pro potřeby fotbalu rozlišujeme rychlost bez míče a s míčem. Rychlost akcí bez míče
závisí na koordinaci pohybů, reakční rychlosti svalů nohou, celkovou obratností a speciální
pohybovou technikou (např. klamání tělem). Rychlost akcí s míčem je podmíněna stejnými
činiteli, ovšem výrazně závisí také na technice a fyzické kondici specifické pro fotbal (Bauer,
2006).
Fotbal není o izolovaných projevech rychlosti , projevy různých forem rychlosti jsou
specifické, navzájem nezávislé. Proto je musíme rozvíjet odděleně např. startovní rychlost
a běžecká rychlost, zde existuje přenos velmi omezený (Votík, 2001).
50 – 65 % všech sprintů je kratší než 5 m, 80 % není delší než 10 m, samozřejmě tyto
údaje závisí na výkonnostní úrovni a lze předpokládat, že u amatérů, je počet sprintů ještě
nižší (Psotta a kol., 2006).
Mezi relativně nejdůležitější komponenty patří startovní rychlost, rychlost reakce na
zrakový podnět, běžecká akcelerace a herní rychlostní lokomoce. Míru důležitosti ukazuje
i následující obrázek č. 11.

Obr. 11 Dílčí komponenty rychlosti běžeckého sprintu na krátkou vzdálenost
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„Ve fotbale má trénink rychlosti velmi důležitou funkci. V mnoha herních situacích
jde jednoduše o nejvyšší rychlost, rychlý sprint k míči, bleskurychlou změnu směru nebo
překvapivé obhození a oběhnutí protihráče. Všechny uvedené faktory mohou mít vliv na
průběh zápasu. Čím rychleji hráč reaguje, tím rychleji může vystartovat, rychleji se zmocní
míče a získává tak značnou výhodu v dané herní situaci“ (Frank, 2006).

2.8.3 Metody rozvoje vytrvalostních schopností:
Votík (2001) rozlišuje tyto metody:
metoda nepřerušovaného zatížení


souvislá metoda (činnost bez přerušení, min. 20-30 min., intenzita zatížení
konstantní, nízká nebo střední



střídavá metoda (činnost bez přerušení, intenzita zatížení se střídá)



fartlek (činnost bez přerušení, libovolné změny intenzity dle subjektivního
pohledu běžce)

Vindušková a kol. (2003) se tímto zaobírá z pohledu běžce a rozlišuje střídavou
metodu na metodu souvislého střídavého běhu a běhu stupňovaného.
metoda intervalového zatížení


intervalová klasická – intenzivní (IZ 45-90 s., IZ : IO 1:2)



intervalová dlouhodobá – extenzivní (IZ 8-15 min., IZ : IO 1:0,5)



intervalová střednědobá (IZ 3-5 min., IZ : IO 1:1)



intervalová krátkodobá (IZ 20 s. – 2 min., IZ : IO 1:3 až 1:4)



intervalová rychlostní (IZ do 20 s., IZ : IO 1:6 i více)

Bedřich (2006) toto ještě doplňuje o metodu sportovně-specifickou (ta je zaměřena na
rozvoj specifické (závodní / soutěžní / herní) specifické vytrvalosti a metodu opakovaných
zatížení (tato je charakteristická opakováními velmi intenzivní zátěže s dostatečně dlouhým
odpočinkem).
Již víme, že maximální anaerobní kapacita je jedním z nejdůležitějších faktorů výkonu
fotbalisty, viz (Psotta a kol. 2006).
Anaerobní kapacita se sice ponejvíce rozvíjí tréninkem za anaerobních podmínek,
avšak intenzivnímu rozvoji anaerobní kapacity v běžeckém tréninku by mělo předcházet
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zhruba tříleté období intenzivního rozvoje aerobní kapacity. Předčasné rozvíjení anaerobní
kapacity může zanechat na organismu nepříznivé stopy a vede ke stagnaci výkonnosti
(Vindušková a kol. 2003).

2.8.3.1 Doporučené metody rozvoje vytrvalostních schopností ve fotbale
Aerobní trénink
Psotta a kol. (2006) rozlišuje celkem tři druhy aerobního tréninku a to regenerační,
aerobní trénink nižší a aerobní trénink vyšší intenzity.
Aerobní trénink nižší intenzity slouží na udržení nebo zdokonalení aerobní kapacity
a vytrvalostního pohybového výkonu, zlepšuje mechanickou účinnost běhu a tím snižuje
energetickou náročnost.
metody: souvislá (IZ 20 - 60 min, při SF 65 – 90 %)
intervalová (IZ 5 - 10 min., IO 1-2 min., PO 3 - 7)
Aerobní trénink vyšší intenzity slouží k udržení či zvyšování schopnosti hráče
vykonávat pohybovou činnost vysoké intenzity po delší dobu a zotavovací schopnosti po
vysoce intenzivním zatížení.
metody: souvislá (IZ 5 - 20 min., při SF 80 - 100 % )
intervalová s krátkodobými intervaly zatížení ( IZ 15 – 60 s., IZ:IO 1:1 až 2:1)
intervalová s střednědobými intervaly zatížení ( IZ 1 - 5 min., IO do 60 s.)
Regenerační trénink sloužící k rychlejšímu a efektivnějšímu zotavení.
metoda : souvislá (IZ 15 – 30 min., při SF 50-80 % )

Anaerobní trénink
Rychlostně vytrvalostní typ tréninku může vést ke zvýšení nárazníkové kapacity, vyšší
rychlostně silový výkon, zvýšená schopnost zotavení po předchozí vysoké intenzitě, zvýšení
aerobní a anaerobní kapacity.
metoda krátkodobých anaerobních intervalů (IZ do 10 s., IZ:IO 1:5 – 1:10, PO 8-12,
PS 1-2, IOS 5 - 8 min.)
metoda střednědobých intervalů (IZ 15 – 30 s., IZ:IO 1:3 – 1:4, PO 8-12, PS 1)

36

2.8.3.2 Fotbalová specifika tréninku vytrvalosti
Běžecké zatížení jako časově dominantní činnost spojená s osobními souboji, akcemi
s míčem vyžaduje velmi dobrou vytrvalostní připravenost (Kollath, 2006).
Vytrvalost je pro fotbalisty důležitá především pro schopnost rychlého zotavování
v průběhu hry a s tím spojeným udržením techniky, rychlosti a koordinace pohybů (Bauer,
2006).
Pro fotbalisty se doporučuje předcházet únavě způsobenou specifickým vytrvalostním
fotbalovým zatížením prostřednictvím speciálního vytrvalostního tréninku. Pro hráče fotbalu
má velký význam trénink speciální anaerobní vytrvalosti, která napodobuje specifičnost
fotbalové vytrvalosti a to opakovaně za zápas měnit tempo a směr hry, vybíhat, hrát hlavou,
střílet na branku (Frank, 2006)
Ke slovu však přichází i trénink aerobní vytrvalosti. Kladem ryze aerobního tréninku
je nižší zapojení anaerobního systému a tím pádem jeho úspora, zvýšená schopnost zotavení
po anaerobním typu zatížení. Pomáhá předcházet únavě a tím pádem udržuje vysokou
techniku a taktiku po delší dobu. U hráčů nižších úrovní a především amatérů je
pravděpodobné, že zvýšení aerobní kapacity povede k zvýšení zotavovacích schopností
v časných zotavovacích fázích, tzn. 20-120 s. po skončení např. sprintu, či běhu ve vyšších
rychlostech, které sice tvoří

časově malou složku (viz. obr.1), ale velmi důležitou pro

rozhodovací fáze ve fotbale (Psotta, 2006).
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2.9 Zatížení
Dovalil (2009) chápe zatížení jako opakované narušování dynamické rovnováhy
organismu (homeostázy) vnějšími podněty (stresem). V prostředí sportu se tak děje
tréninkovými podněty. Výsledkem je tendence organismu adaptovat se na tyto změny.
Značný význam přikládá velikosti zatížení, neboť obecně platí, že jen určitá úroveň zatížení,
při premise dostatečného opakování, zajistí trvalé přizpůsobení jednotlivých funkčních
systémů na odpovídající úrovni.
Cvičení z hlediska zatížení lze dělit na závodní, speciální a všeobecně rozvíjející
cvičení (Choutka, Dovalil, 1991).
Dovalil (2009) říká, že jediný univerzální ukazatel zatížení neexistuje. Chápe velikost
zatížení jako vícerozměrnou veličinu, kterou vytvářejí charakteristiky zatížení:


intenzita cvičení



doba trvání cvičení



počet opakování cvičení



interval odpočinku mezi cvičením



způsob odpočinku

Obr. 12 Účinnost tréninkového zatížení z fyziologického hlediska
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2.10 Plánování a periodizace
2.10.1 Plánování
„Dobrý trenér se bez plánování, evidence, analýzy a korekce neobejde. Pokud tak
nedělá, není možné mluvit o tom, že řídí a rozhoduje, tréninkový proces nese znaky
nesoustavnosti, chaotičnosti a výsledky neodpovídají času věnovanému fotbalu jak ze
strany trenéra, tak i hráčů.“ (Fajfer, 2009).
Trénink nesmí být živelný a nahodilý, tedy nesmí být pouze výsledkem
improvizace trenéra. Plánování a evidence nám umožňuje zpětnou vazbu k odhalení kladů
i nedostatků v přípravě mužstva, následně nám umožňuje zlepšení a korekce (Votík,
Zalabák, 2003).
Dle Fajfera (2009) jde o teoretický, tvořivý proces zaměřený na grafickou podobu
zpracování, která zefektivňuje a optimalizuje strategii postupu ve sportovní přípravě.
Výsledkem této činnosti je vypracování tréninkového plánu.
Postupy při plánování:
¾ chceme-li dosáhnout svých cílů pro jednotlivé etapy musí být zvýrazněna řídící
činnost trenéra a učební činnost hráčů (docilita)
¾ musí být sestavena odpovídající stavba tréninku (obsah, metody, formy, prostředky
zatěžování aj. Z autorových zkušeností vyplývá, že úroveň plánování je zatím nízká
a to především u družstev nižší výkonnosti.
¾ trenér musí mít vlastní vizi, musí být schopen prognózy a sestavování jak
krátkodobých tak i dlouhodobých plánů
¾ spolupráce(kooperace) s vedoucím managementem je velmi důležitá, především
v oblasti dlouhodobého plánování
¾ cílevědomé prosazování systémového přístupu
Jeřábek (2008) konstatuje , že pokud chceme sestavit správný tréninkový plán pro
různé věkové kategorie a různé disciplíny, je nutné:
¾ mít alespoň základní znalosti z oblasti stavby lidského těla a jeho fungování, či reakcí
na zatížení (tzn. anatomie a fyziologie)
¾ znát věkové zákonitosti
¾ orientovat se v zákonitostech sportovního výkonu
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¾ znát pohybové schopnosti a jejich rozvoj
2.10.1.2 Tréninkový plán pro rekreační (amatérské) fotbalisty
Hraní fotbalu pro radost, udržení zdraví a tělesné kondice je základním důvodem
činnosti těchto amatérských sportovců. Přesto by tito hráči měli být aktivní každý den,
intenzivně vykonávat tuto činnost plně postačí dvakrát týdně ve fotbalovém kroužku, či
klubu. Zbývající dny v týdnu je vhodné vyplnit běháním, ranní gymnastikou a regenerací
(sauna, bazén). Důležitost však spočívá v koncepčnosti plánování a správnosti cvičení a také
individuálního přístupu dle momentálních tělesných i výkonnostních dispozic. Pevný rozpis
napomáhá předcházení lenosti a zanedbávání tréninku. Tréninkový plán by měl být sestaven
tak, aby se nejprve trénovala vytrvalost, poté síla a nakonec rychlost a obratnost. Cvičení pro
rozvoj pohyblivosti by měla být rozložena skrz celý časový plán (Bauer, 2006).
Přiklad takovéhoto tréninkového plánu viz. příloha č. 3

2.10.2 Tréninkové cykly a období
Pod pojmem periodizace tréninku rozumíme rozdělení tréninků na kratší časové úseky
(periody, cykly), které jsou charakteristické svou strukturou. Tyto cykly jsou mimo jiné
ovlivněny biologickou podstatou, neboť výkonnost sportovce není stabilním jevem a mění se
v čase. Dále se tyto cykly, jejich charakteristická struktura a obsah přizpůsobují sportovnímu
vývoji jedince. Z hlediska časového úseku rozlišujeme tyto plány tréninkových cyklů (Frank,
2006).
„Tréninkové cykly definujeme jako více či méně obdobné tréninkové úseky
s obdobným obsahem i rozsahem, které plní určité tréninkové úkoly“ (Perič a kol., 2010).
Votík (2001) dělí cykly takto:


dlouhodobé, tzv.makrocykly (nejčastěji celoroční, ale i víceleté)



střednědobé, tzv.mezocykly (též plány operativní), délka 2-8 týdnů



krátkodobé, tzv. mikrocykly (týdenní, či jiné 5-10 dnů)



plán na tréninkovou jednotku
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Roční makroycklus dělí z hlediska potřeb fotbalu (klimatických aj.) v prostředí ČR viz
obr.13.
Obr. č. 13 Plán CTC (celoročního tréninkového cyklu) v ČR

2.10.2.1 Charakteristika zimního přípravného období
Přípravné období představuje z hlediska zatěžování velký objem a klade individuálně
hraniční nároky na všechny funkční systémy. Organismus hráče je někdy extrémně zatěžován
a energetické zdroje jsou opakovaně vyčerpávány. Projevuje se následná mimořádná fyzická
i psychická únava. Je vhodné zařazování odpovídajících prostředků regenerace
a nepodceňování pitného a stravovacího režimu.
Obsah, frekvence tréninkových jednotek je závislá na úrovni soutěže, je ovlivněná
materiálním a ekonomickým zajištěním klubu (Votík, 2001).

Optimální struktura jednotlivých bloků (mezocyklů), dle Votíka (2001):


předpřípravný blok (1-2 týdny, cílem je postupná příprava organismu na
následné zatížení a adaptaci organismu)



1. přípravný blok (kondiční) 2-4 týdny, všeobecně rozvíjející mezocyklus



2. přípravný blok (smíšený) 4-6 týdnů, mezocyklus smíšené přípravy



3. přípravný blok - 1 týden, „vylaďovací“

Zjednodušený pohled nabízí Frank (2006), který přípravné období dělí na všeobecné
přípravné období a speciální přípravné období.


Všeobecné přípravné období- vysoká zátěž tréninku, rostoucí intenzita. Kondice
na konci tohoto období je na nejvyšší úrovni. Trénink je zaměřen na rozvoj
všeobecných pohybových schopností- vytrvalosti, síly, rychlé síly a rychlosti.
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Speciální přípravné období- trénink je zaměřen na techniku a rychlost hry,
rozvoj citu pro míč, součinnost a začlenění nových hráčů do týmů. Míč by měl
hrát hlavní roli, celý program doplňují tréninkové zápasy.

2.11 Atletické tréninkové prostředky
Tréninkové prostředky slouží k plnění tréninkových úkolů (Dovalil, 2009).
V atletickém prostředí dělíme prostředky na všeobecné a speciální. Všeobecné
prostředky rozvíjejí především základní pohybové schopnosti jako sílu, vytrvalost, rychlost,
rozvíjejí tak kondiční schopnosti. Speciální jsou takové jejichž pohybová struktura se blíží
nebo splývá s potřebnými pohybovými dovednostmi (Vindušková a kol., 2006).


všeobecné tréninkové prostředky
o všeobecné přípravné tréninkové prostředky
o doplňková cvičení



speciální tréninkové prostředky
o vlastní lehkoatletická cvičení
o speciální přípravné tréninkové prostředky

Hlavní speciální atletické prostředky jsou: liftink, skipink, skipink s předkopáváním,
skipinkový běh, předkopávání, zakopávání, odpichy, poskočný klus, poskoky snožmo,
poskoky na jedné noze, odrazy na jedné noze, běh na jedné noze, běh s odporem, padavý
polovysoký start, letmé úseky, rovinky: stupňované, rozložené, vypuštěné, setrvačné, se
zablokovanými rukama, chůze se zdviháním kolen
Skokanská abeceda: poskočný klus, opakované odrazy na jedné noze, opakované
hluboké odrazy snožmo, střídavé opakované odrazy (LPLP)
Vrhačská abeceda: hod obouruč spodem vpřed, obouruč vzad přes hlavu, hod obouruč vrchem
vpřed, vrh obouruč od hrudníku, jednoruč od hrudníku (Vacula, J., Dostál, E., Vomáčka, V.,
1984).
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2.11.1 Tréninkové prostředky na rozvoj síly
V atletických pohybových činnostech se ve větší či menší míře uplatňují svaly celého
těla. Některé z těchto svalů jsou rozhodující jiné mají funkci stabilizační a umožňují tak
vlastní provedení pohybu (Vindušková a kol., 2006).
Tréninkové prostředky na rozvoj síly rozděluje Millerová a kol. (2002) na cvičení bez
zátěže a se zátěží.


cvičení bez zátěže
o cvičení na nářadí
o odrazy na stupňovaném nářadí, do schodů
o přeskoky přes překážky (násobně)
o odrazová cvičení (žabáky, výskoky z podřepu, násobné odrazy jednonož či
střídonož)
o posilování s vlastním tělem (posilování břišního svalstva- sed/leh, sklapovačky)



cvičení se zátěží
o cvičení s medicinbalem, pytlem s pískem, posilovací vestou
o cvičení s činkou
o cvičení na posilovacím stroji
o cvičení se speciálními zátěžemi (manžetami, zátěžovou obuví)
o cvičení s tažným zařízením (partnerem na kolečkových bruslích)

Vindušková a kol., (2003) pojednává o rozvoji silových schopností z hlediska
běžeckých schopností takto: Cvičení pro rozvoj síly, v oblasti všeobecné síly tvoří základ pro
rozvíjení ostatních schopností a to zejména rychlosti a tempové rychlosti. Při rozvoji
všeobecných silových schopností dbáme na komplexní rozvoj a procvičujeme všechny
svalové skupiny, bez ohledu jejich zapojení při speciálním výkonu. Zachováváme zásady
rovnoměrnosti posilování a předcházíme nebezpečným cvikům včetně těch nevhodných z
hlediska možného rozvoje dysbalancí.
Stejně jako při tréninku fotbalovém i zde v atletickém tréninku běžeckých
disciplín nemá docházet k růstu svalové hmoty a cvičení s činkou má probíhat až ve fázích
kdy byly již ostatní metody vyčerpány.
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2.11.2 Tréninkové prostředky na rozvoj rychlosti
Rozlišujeme přímý a nepřímý rozvoj rychlosti.
Nepřímý rozvoj rychlosti: rozvoj rychlosti lze dosáhnout nepřímou metodou tzn. posilováním
daných svalových skupin, v takových rychlostních činnostech, kde je význam síly těchto partií
důležitý a v konečném součtu zvyšuje rychlostní schopnosti.
Rychlostního zlepšení lze dosáhnout i tréninkem vytrvalosti, pro některé disciplíny je stěžejní
mít dobrou úroveň rychlostně-vytrvalostní.
Také tréninkem pohyblivosti můžeme zlepšit své rychlostní schopnosti. „Větší pohyblivost
umožňuje větší amplitudu pohybů a vyšší obvodovou rychlost“ (Vindušková a kol., 2006).
Millerová a kol. (2002) vypisuje tyto vhodná cvičení na rozvoj rychlosti a to přímou metodou.
Přímý rozvoj rychlosti:


speciální běžecká cvičení (skipink, liftink, zakopávání, předkopávání, běžecké
odpichy...)



akcelerace z chůze a klusu do maximální rychlosti



závodivé běžecké hry s opakovanými krátkými úseky



starty z poloh, padavé a polovysoké starty



nízké starty na výstřel do 60 m (různá intenzita zvuku) pozn.autora u fotbalu spíše
vizuální signál, který kopíruje reakci při fotbalovém utkání- reakce na míč, protihráče...)



běh s podporou větru do zad nebo běh po nakloněné rovině



běh na tažném zařízení



štafetové běhy



letmé úseky do 30 m (náběh 20 – 30 m)



běžecká práce paží maximální rychlostí po dobu 5 , 10, 15 s



běh s vysokou frekvencí a zkrácenou délkou kroku (dokrok do pásem 150 – 180
cm)



běh na místě maximální frekvencí po dobu 5 – 10 s



běh podle zvukových signálů (frekvence kroků je navozována zvukovými
podněty)



běh se zatížením (do svahu, proti větru, s pneumatikou)



běh z nízkého startu handicapovaným způsobem do 60 m



závody na 30, 60 m s partnery různé sportovní výkonnosti
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2.11.3 Tréninkové prostředky na rozvoj vytrvalostních schopností
Obecná vytrvalost je vázána především na výkonnost cirkulačně-respiračního
systému a utilizací kyslíku. Tvoří fyziologickou základnu pro ostatní pohybové schopnosti či
přeneseně na vytrvalostní schopnosti- tvoří základ pro jakoukoli speciální vytrvalost. Obecná
vytrvalost se trénuje během nízké či střední intenzity většinou souvislého charakteru
(Vindušková a kol. 2003).
Tempovou vytrvalost dělí Vindušková a kol. (2003) na tempovou vytrvalost 2
a 1. Tempová vytrvalost 2 navazuje na přípravu obecné vytrvalosti. Je charakteristická
submaximální intenzitou, v tréninku zařazujeme opakované úseky od 1 do 2 km. V ideálním
případě délka odpočinku závisí na době kdy TF poklesne pod 120 tepů / min., v tuto chvíli
opakujeme úsek. Tempová vytrvalost 1 již patří do speciální přípravy. Úseky jsou
absolvované na úrovní tempové rychlosti i tempové vytrvalosti. Tempo odpovídá specifikům
dané disciplíny, intenzita se pohybuje nad úrovní anaerobního prahu, ve větší míře zde již
dochází k prolínání aerobního typu vytrvalosti s anaerobními procesy.

Millerová a kol. (2002) vypisuje konkrétně tyto prostředky na rozvoj vytrvalostních schopností


lesní běh, fartlek



rovnoměrný běh (úseky jsou prováděny naplánovaným tempem, IO jsou vyplněny
klusem či chůzí



stupňovaný běh (50-200 m )



rozložený běh (trať je rozdělena na úseky prováděné maximálním úsilím a zbylé
setrvačným během

2.11.4 Tréninkové prostředky na rozvoj obratnosti a pohyblivosti
Obratnost má velký vliv na koordinovaný běžecký pohyb, pohyblivost vytváří
předpoklady pro zvládnutí běžecké techniky.
Rozvoj obratnostních schopností se dá rozvíjet dle těchto cviků:
Z pohledu atletických prostředků dle Millerové a kol. (2002) můžeme obratnost
rozvíjet spojením specifických atletických prostředků s obratnostním prvkem- např. skipink
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a obrat, výskok-obrat, kotoul s následným výběhem jako z nízkého startu atd. Využívat též
můžeme z ostatních cvičení na nářadí či sportovní hry s upravenými pravidly.
Rozvíjíme je různými formami pohybových her, honiček, koordinačně
náročnějšími cvičeními s méně opakováními v sérii, překážkovými drahami (nejrůznější
obměny běhu vpřed, vzad, stranou, přelézání, obíhání, skoky, poskoky, přeskoky, pády,
kotouly, atd.), cvičeními se změnami směru a rychlosti pohybu, s obměnami v nasazení síly,
akrobatickými cvičeními, atd. Klademe důraz na rychlostně-koordinační cvičení. Zařazujeme
průběžně vhodná cvičení na rozvoj pohyblivosti, především v oblastech kyčelního
a hlezenního kloubu (Votík, 2003).

2.12 Popis a provedení jednotlivých testů
Skok daleký z místa snožmo (T 1)
Charakteristika
Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin.
Zařízení
Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na hřišti, měřící pásmo.
Provedení
Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběžně, přibližně v šíři
ramen) provede testovaná osoba (dále jen TO) podřep a předklon, zapaží a odrazem snožmo
se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby paží a trupu jsou
dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se tři pokusy.
Hodnocení a záznam
Hodnotí se délka skoku v cm, zaznamenávají se nejlepší ze tří pokusů.
Přesnost záznamu 1 cm.
Pokyny a pravidla
Pohybový úkol vysvětlíme a provedeme. Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé
plochy, není dovolena opora, ani použití treter. Je nutné dbát aby odrazová i dopadová plocha
byla zhruba na stejné úrovni. Měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední
stopy dopadu (jakoukoli částí těla).
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Leh – sed opakovaně (T 2)
Charakteristika
Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních
flexorů.
Zařízení
Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky.
Provedení
TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl,
sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou pokrčeny v kolenou v úhlu 90 stupňů,
chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u země je fixuje pomocník. Na povel provádí TO
co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety
rukou se dotknou podložky) s cílem dosáhnout max. počet cyklů za dobu 60 s.
Hodnocení a záznam
Hodnotí se počet úplných a správně provedených cviků za dobu 1 min. Pokud TO nevydrží
cvičit celou jednu minutu, zaznamenává se počet cviků za dobu, po kterou TO cvičit vydržela
(přerušení je možné).
Pokyny a pravidla
Test se provádí jen jednou. Je možný nácvik. Po celou dobu cvičení je třeba dodržet úhel
pokrčení v kolenou 90 stupňů, paty na podložce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze
hlava, prsty a lokty na podložce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník). Není
dovoleno odrážení loktů, hrudní části páteře a zad od podložky. Pohyb je třeba provádět
plynule a bez přestávek po celou dobu jedné minuty, pauza je možná. Doporučení hlásit čas
po 15 s.
Poznámka – upozornění
Tento test nepřímo ukazuje na úroveň silových předpokladů břišních svalů a tonických
flexorů kyčelních kloubů, které se hyperaktivně zapojují do pohybu. Tuto skutečnost je třeba
brát v úvahu při lordóze a u jedinců se slabým břišním svalstvem. Doporučení je provádět
tento test zřídka a s následnou kompenzací. Důležitá je plynulost provedení.
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Běh po dobu 12 min. (T 3)
Charakteristika
Test dlouhodobé běžecké vytrvalosti. Má celostní a obecný charakter, z fyziologického
hlediska indikuje především tzv. aerobní možnosti organismu.
Zařízení
Atletická dráha, startovní čísla, stopky, píšťalka, měřící pásmo.
Provedení
Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje, podle běžných atletických zvyklostí.
Běh lze střídat chůzí, úkolem je uběhnutí co nejdelší vzdálenosti.
Hodnocení a záznam
Měří se délka uběhnuté dráhy (vzdálenost v metrech). Přesnost záznamu 10 m. Doporučuje se
přidělit testovaným startovní čísla a zaznamenávat u každého počet uběhnutých kol. Je třeba
přesného rozměření a vymezit úseky po 50 m. Průběžně se hlásí čas běhu, po ukončení běhu
zůstanou všichni testovaní na místech a vyčkají na změření vzdálenosti. Doporučuje se před
testem 2 hod. nejíst, neprovádět test po vysoké fyzické zátěži. Předpoklad pro tento test je
dobrý zdravotní stav. V případě jakýchkoli zdravotních potíží ihned přerušit test.
Člunkový běh 4 x 10 m (T 4-1)
Charakteristika
Test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru, obratnostních dispozic.
Zařízení
Rovný terén. Dvě mety vysoké 20 cm ve vzdálenosti 10 m od sebe. Pásmo, stopky,
„lajnovačka“ / křída.
Provedení
TO zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po povelech „připravte se – pozor – vpřed“
vybíhá k první metě, tak aby druhá a třetí dráha tvořila osmičku. Na konci třetího úseku již
metu neobíhá, pouze se jí dotkne rukou a nejkratší cestou se vrací zpět do cíle. Dotyk cílové
mety rukou je povinný.
Hodnocení a záznam
Hodnotí se celkový čas v sekundách, záznam lepšího ze dvou časů. Přesnost záznamu 0,1 s.
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Pokyny a pravidla
TO si proběhne dráhu na zkoušku. Povinné 2 pokusy. Odpočinek mezi nimi min. 5 min.
Startuje se z polovysokého startu, tretry nejsou povoleny. Při provádění venku je podmínka
příznivé počasí.
Opakované shyby ( T 4-2)
Charakteristika
Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin a pletence
ramenního
Zařízení
Doskočná hrazda (průměr žerdi 2 - 4 cm).
Provedení
Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen) se TO opakovaně přitahuje do
shybu (brada nad žerdí) a spouští se zpět do základní polohy (paže zcela napnuty). Cílem je
provést maximální počet shybů.
Hodnocení a záznam
Zaznamenává se počet správných a ukončených provedení.
Pokyny a pravidla
Test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno používat kmih, přítrh apod.
Nedokonalý pohyb se nezapočítává. Ukončení testu pokud nastane přerušení 2 a více s.,
případně dvakrát za sebou se TO nepřitáhne požadovaným způsobem.
Hluboký předklon v sedu ( T 4-3)
Charakteristika
Test aktivní kloubní pohyblivosti, ohebnosti a svalové pružnosti, především s ohledem na
lokalitu páteře, bederního segmentu a kyčelní kloub.
Zařízení
Standartní a unifikované měřící zařízení. Sestávající se ze stolku, či bedny následujících
rozměrů: délka 35 cm, šířka 45 cm, výška 32 cm. Rozměry vrchní desky jsou: délka 55 cm,
šířka 45 cm. Vrchní deska přesahuje o 35 cm stěnu, o niž se opírají chodidla. Na vrchní desce
je vyznačena stupnice, 0 je na přední hraně desky.
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pozn. autora z materiálních důvodů jsme používali lavičky, se snahou o max. dodržení popisu
zařízení.
Provedení
TO zaujme polohu sed snožmo u testovacího zařízení, o přední stěnu se opírá chodidly. Nohy
jsou napjaté v kolenou. Předpaží a postupně se předklání tak, že napnuté prsty rukou sune po
vrchní desce. Nohy musí zůstat po celou dobu výkonu v kolenou napjaté, v krajní poloze je
výdrž 2 s.
Hodnocení a záznam
Přesnost záznamu 1 cm. V případě rozdílu výsledků obou rukou se počítá jejich průměr. Test
je prováděn dvakrát.
Pokyny a pravidla
Test je zahájen výkladem a ukázkou. Předchází mu rozcvičení (4 strečinkově provedené
předklony v sedu, u posledního z nich je kontrolní výdrž 2 s. TO je bosa. Napnutá kolena
fixuje pomocník. Krajní polohy nesmí být dosaženo hmitem. Je vyžadována výdrž min. 2 s.
(Měkota a kol., 2002).
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III. HLAVNÍ ČÁST
3. Metodologická část
3.1 Cíle a úlohy práce
3.1.1 Cíle práce
Cílem této diplomové práce bude zjistit zda-li zařazení atletických tréninkových
prostředků a kondičních metod do programu zimního přípravného období bude mít vliv na
zlepšení motorické výkonnosti.

3.1.2 Úlohy práce


shromáždění a studium literatury související s tímto tématem



nastudovat a pochopit metodologii diplomové práce



provést vstupní měření motorických testů: skok daleký z místa, leh-sed opakovaně po
dobu 60 s., 12 min. běh, shyby (počet) a člunkový běh 4×10 m



připravit seznamy testovaných osob, zanést jejich jména do testovacích protokolů



použít atletické tréninkové prostředky v tréninkovém procesu odděleně i provázaně s
cvičeními fotbalovými



vykonat výstupní měření shodných motorických testů



porovnat tyto výsledky s pětibodovou normou pro dospělé (desetibodovou normou pro
mládež) z UNIFITTESTU 6-60, v případě testu člunkového běhu 4×10 m, dřepy (30 s.)
pouze provést porovnání vstupních a výstupních testů



zpracovat individuálně jednotlivé testové profily vstupních i výstupních testů
v programu EXCEL a WORD



zhodnotit stanovené hypotézy, dle získaných výsledků



k naměřeným výsledkům provést diskusi a stanovit závěry

3.2 Hypotézy práce
H1 : Předpokládáme, že většina vstupních naměřených hodnot se bude pohybovat
v průměrných či mírně podprůměrných hodnotách.
H2 : Domníváme se, že dojde ke zvýšení motorické výkonnosti, prostřednictvím atletických
prostředků a kondičních metod u všech hráčů.
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3.3 Charakteristika sledovaného souboru
Testovaný soubor zahrnuje hráče fotbalového mužstva Cerhenice B, účastníka
IV. třídy okresního přeboru Kolín. Tento tým byl založen teprve nedávno před sepsáním mé
diplomové práce a to během letních měsíců 2009. Nicméně historie tohoto klubu se píše již od
roku 1923. Toto družstvo skončilo po podzimní části fotbalové sezóny 2009/10 na posledním
místě s 1 výhrou a 1 remízou. Fotbalové „béčko“ bylo založeno na popud PhDr. Marka
Semeráda, starosty městyse Cerhenice, který je taktéž jedním ze zakládajících hráčů. V tomto
mužstvu působím od počátku jako hráč, a později i jako kondiční trenér pro účast na
dobrovolných trénincích. V prostředí Cerhenic vznikl druhý tým dospělých po dlouhých
letech absence. Hráči, kteří započali sezónu byli výkonnostně i zkušenostně velmi odlišní.
Tvořili jej povětšinou nadšenci- sportovci, kteří fotbal hrávali v minulosti, či ho hrají ve svém
volném čase pro radost z pohybu a z lásky k tomuto sportu. Někteří z hráčů neměli prakticky
žádné fotbalové zkušenosti, přihlásili se čistě ze sportovního nadšení, jiní se vrátili k fotbalu
po dlouhých letech. Kostru týmu však měli tvořit hráči zkušení, doplnění o hráče širšího
kádru mužstva Cerhenice A, účastníka III. třídy, téhož okresu. Po těžkých začátcích si
mužstvo postupem času vybojovalo důvěru fanoušků. Prohrávalo, nicméně povětšinou
rozdílem branky či dvou. Na konci podzimní části se hráči i realizační tým sešli s cílem
rozebrat polovinu sezóny a najít „recept“ na zlepšení současného nevyhovujícího stavu. Bylo
vysloveno přání realizovat zimní přípravu, konkrétně v hale v Pečkách, a dobrovolnou
kondiční přípravu, kterou jsem měl realizovat já. Tato zimní příprava byla později doplněna
o účast na zimním turnaji v Kostelci nad Černými Lesy na umělé trávě.
Zimní příprava odstartovala začátkem ledna a skončila koncem března 2010. Po
vcelku širší obměně hráčského kádru během zimní přípravy bylo mužstvo doplněno novými
hráči. Vyjasnila se také situace spolupráce s týmem Cerhenického „A“ týmu, a řekl bych
i toto nastartovalo cestu pozitivním směrem. Začátkem ledna 2010 proběhlo vstupní testování,
zúčastnilo se 10 hráčů. Z důvodu malé účasti hráčů jsme byli nuceni otestovat ještě další 4
hráče o týden později. Místem testování byla víceúčelová krytá hala v Pečkách. Výstupní
testování proběhlo koncem měsíce března tamtéž, zúčastnil se větší počet hráčů a to 17.
Jelikož náš výzkum v H 2 potřeboval vstupní i výstupní testy a výzkum v H 1 potřeboval
vstupní hodnoty, dále jsme zpracovávali jen 14 jedinců u kterých jsme měli k dispozici obojí
testování. Hráči věkově tvořily různorodou skupinu v rozmezí 18-38 let.
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Hala rozměrově, typem povrchu i technickými prvky splňovala podmínky testování
pro účely Unifittestu 6-60.
Již během této přípravy během účasti na turnaji v Kostelci nad Černými Lesy
a v závěru přípravného období sehrál tým řadu povedených utkání a z mého subjektivního
pohledu hráče i trenéra bych konstatoval, že došlo ke zlepšení. Z objektivního hlediska
mužstvo vybojovalo z celkového počtu 6 utkání 4 výhry a 2 porážky a umístilo se na skvělém
druhém místě. Při závěrečném sepisovaní této diplomové práce jsem dostal důvěru jako
kapitán týmu a při mé kapitánské premiéře v prvním utkání „jara“ jsme vyhráli 4:0 a ihned
jsme „poskočili“ v tabulce na předposlední místo.

3.4 Charakteristika tréninkového mezocyklu
zimní přípravné období v trvání od 12.1.2010 do 23.3.2010
,obsahovalo týdenní mikrocyklus 7 x
Út. od 20 do 21:30 až 22 hod. (dle rozhodnutí samotných hráčů) kondičně-herní trénink,
místo: hala Pečky
Ne. od 11 do 12:30 kondiční trénink, místo: fotbalové hřiště či tělocvična ZŠ Cerhenice
Hráči individuálně navštěvovali plavecký bazén v Kolíně, zejména z hlediska regenerace
(regenerační plavání, sauna).
Turnaj Kostelec nad Černými Lesy 13.2 - 14.3, tým B i A, 90 min. x 5 přípravných zápasů,
celkové skóre 14:13, 3 výhry a 2 porážky.
1x přípravný zápas v Kolíně, 6.3. na umělé trávě proti mužstvu Vrbová Lhota, zápas skončil
vítězstvím 6:0
Celkem tedy: kondičně-herní trénink 7x 90 min. tj. 630 min.
kondiční trénink 6x 90 min. tj. 530 min.
přípravné zápasy 6x 90min. tj. 530 min.

Zimní příprava byla zaměřena na vytvoření univerzální všeobecné kondiční přípravy
(z hlediska rozdílné výkonnostní úrovně hráčů), dále na zvýšení technické vyspělosti
v herních trénincích a konečně v poslední fázi včleněním přípravných zápasů především za
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účelem sehrání hráčů a stmelení kolektivu, stejně tak na rozvoj specifické fotbalové herní
lokomoce.
Po prostudování a pochopení příslušné literatury jsme zvolili tuto skladbu kondičního
přípravného období:
12.1 – 13.2 první přípravný blok, především zaměřen na rozvoj kondičních schopností,
v I. fázi cca. 2 týdny zejména rozvoj vytrvalostních schopností
v II. fázi cca. 2 týdny především rozvoj komplexního posilování
14.2 – 23.3

druhý přípravný blok, především zaměřen na explozivně-silové schopnosti,

v závěru doplněn o rozvoj rychlostních schopností, na konci tohoto bloku se již důraz převedl
na přípravné zápasy
*pozn. všechny tyto bloky obsahovaly cvičení na rozvoj koordinace a pohyblivosti
Je třeba zdůraznit, že z hlediska časového a výkonnostního nebylo možné u hráčů
rozvíjet jen jednu motorickou schopnost v jedné TJ, šlo tedy vždy o to, vytvořit určitý poměr
cvičení na rozvoj různých schopností s 1 dominantním prvkem (např. v I fázi - rozvoj aerobní
vytrvalosti).
3.4.1 Zvolené metody rozvoje motorických schopností
metody rozvoje vytrvalostních schopností:
souvislá metoda (regenerace, začátek přípravy), souvislé běhy s rozdílnou intenzitou, farltlek,
intervalová metoda střednědobá a intervalová rychlostní
nejčastější trénink fartlek či metoda pro intenzivní rychlostně - vytrvalostní trénink
IZ 15 - 40 s, IZ : IO 1:5 či více, počet opakování 5, intenzita max. nebo submax., aktivní
odpočinek
metody rozvoje silových schopností:
metoda opakovaných úsilí (jen zpočátku), metoda rychlostní (dynamická), organizace
v kruhovém tréninku
metody rozvoje rychlostních schopností
nejčastěji metoda rozvoje rychlosti reakce: opakovací metoda s těmito specifiky
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(IZ 1-2 s., IO 30 s, IZ:IO 1:30-40, maxim.intenzita, počet opakování 8-10, počet sérií 2-4,
IO(s) 4-6 min
metoda rozvoje startovní rychlosti: IZ 1-2 s., IO 30-50 s., PO 8-10, S 2-4, IO(s) 4-6 min

3.5 Popis postupu a organizace testování
Postup zahrnoval seznámení se s prováděním testů, přípravou formulářů s přidělením
číselných kódů každému testovanému. Zajistili jsme si potřebné pomůcky pro testování,
pomůcky doplňkové (fotoaparát). Též byl zajištěn pitný režim. Testované hráče jsme
informovali o účelu testování, charakterizovali jsme jednotlivé testy a prakticky je předvedli
(ukázkou). Z hlediska organizace práce jsme určili 3 hlavní pomocníky, kteří nám měli pomoci
zefektivnit průběh testování. Byl určen kameraman, fotograf a zapisovatel. S těmito pomocníky
jsme se dohodli na výpomoci již předem. Zorganizování stanovišť, měření času a měření
délky skoku dalekého jsem měl na starosti já. Pokud proband, který byl současně pomocníkem
měl být testován, byl na jeho místo určen zástupce. Po skončení jeho testování se vrátil zpět ke
své funkci pomocníka.
Před samotným testováním bylo provedeno kvalitní a důkladné rozcvičení. Všichni
probandi byli dospělé, svéprávné osoby. Všechny testy T 1, T 2, T 4-2 včetně člunkového běhu
4x10 m byly provedeny v hale, vyjma testu T 3a, ten byl proveden na atletickém hřišti.
Výsledky vstupního testování byly srovnány s desetibodovou normou pro mládež
(18-20 let) a s pětibodovou normou pro dospělé (21-30 a 31-40 roků), dle příslušnosti probandů
k jednotlivým kategoriím. Výsledky srovnáme s naší hypotézou č. 1. Výsledky výstupního
testování taktéž srovnáme s pětibodovými a desetibodovými normami (dle věku probandů).
Výsledky vstupního a výstupního testování zpracujeme pomocí grafů v programu
EXCEL a WORD.
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3.6 Metoda sběru dat
V rámci kvalitativního výzkumu byla pro sběr dat zvolena testová baterie
Unifittest (6-60). Umožňuje na základě použití desetibodových a pětibodových stenových
norem určení motorického profilu jedince. Unifittest (6-60) pokrývá důležité dimenze základní
motorické výkonnosti a tělesné stavby. Umožňuje na základě použití desetibodových a
pětibodových stenových norem určení motorického profilu jedince. Pro věkové kategorie
testované v této práci (18 - 20 let, 21-30, 31-40 let), obsahuje Unifittest (6-60) čtyři motorické
testy (značené T1 až T4) a somatická měření (SM1 až SM3), která jsou ale již doplňujícím
ukazatelem (Měkota a kol., 2002).
Pro účely našeho testování jsme se rozhodli zvolit jen testování motorické výkonnosti
bez měření kožních řas. Důvodem byla časová náročnost, neboť jsem prováděl jak vstupní tak
i výstupní měření a i z hlediska malého počtu TJ , jsme se rozhodli testovat jen základní testy,
plus dva doplňkové a to člunkový běh 4 x 10 m a dřepy (30 s.). Zde je nutné poznamenat, že
soubor testovaných zasahoval do tří věkových kategorií dle Unifittestu (6-60).
Při výzkumu byly použity tyto testy: T 1 skok daleký z místa, T 2 leh - sed opakovaně,
T 3a běh po dobu 12 minut, T 4 člunkový běh 4 x 10 m a T 4-2 shyby (počet) a můj vlastní
dřepy opakovaně po dobu 30 s. Dále jsme měřili tělesnou výšku a váhu.
Naměřené hodnoty budou zaznamenány do osobních testových profilů, pro zajištění
anonymity budou tyto probandi zaznamenáváni pouze pod číselným kódem.
Důvody proč jsme zvolili test Unifittest (6-60) byly materiální nenáročnost, běžnost
a znalost používání tohoto testu v ČR. Na výběr tohoto testu mělo vliv, že jsem s ním měl již
osobní zkušenost z prostředí pedagogických praxí na ZŠ i SŠ, během mého studia na FTVS UK
Praha.

3.7 Metody vyhodnocení
pětibodová norma pro dospělé


dovoluje hodnotit testový výsledek jak kvalitativně tak i kvantitativně.



rozpětí stupnice 1-5 bodů



aritmetický průměr 3 body



odstup 1 bodu je 1,0 s.



dovolují hodnocení a srovnání pro 21-60leté
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desetibodová norma pro mládež


využívá stejného statistického základu jako předchozí



rozpětí stupnice 1-10 bodů



aritmetický průměr 5,5 bodu



odstup 1 bodu je 0,5 s.



žádný výsledek nemůže být ohodnocen hodnotou 0 bodů



body jsou dle anglického originálu („standart ten“) nazývány steny



dovolují hodnocení a srovnávání pro děti a mládež do 20 let
Použitý model má kompenzační charakter. Umožňuje kompenzovat horší výsledek

v jednom testu lepším výsledkem v testu jiném. Souhrnný výsledek, tedy celkovou výkonnost
stanovíme součtem všech 4 dílčích testů (jejich odpovídající hodnotě stenů).
Vyhodnocování můžeme provádět buď manuálně či pomocí PC programu. V našem
případě budeme postupovat manuálně, tzn. srovnávat a vyhodnocovat budeme dle příslušných
tabulek a nomogramů příručky Unifittest (6-60) (Měkota a kol., 2002).
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4. Výsledky a vyhodnocení
V našich hypotézách jsme očekávali, že vstupní hodnoty budou průměrné, či mírně
podprůměrné - hypotéza č.1 a dále jsme očekávali zlepšení motorické výkonnosti ve
výstupních testech - hypotéza č.2.
Výsledkem byl velký rozptyl výsledkových hodnot co do průměrnosti tak i dle
jednotlivých dílčích testů. Z hlediska věku probandů jsme mohli srovnávat tyto testy: skok
daleký (T 1), leh-sed (opakovaně) T 2, shyby (hloubku předklonu v případě věkové kategorie
31-40) a 12 min. běh (T 3a). V případě člunkového běhu 4 x 10 m a mnou vybraného
rychlostně-vytrvalostního cvičení (max. počet dřepů za 30 s.), jsme neměli relevantní
srovnání. Tudíž tyto dva testy sloužily pouze pro rozšíření hypotézy č. 2, tzn. zlepšení úrovně
motorických schopností během zimní přípravy.

Můžeme konstatovat následující: U skoku dalekého z celkového počtu 14ti vstupních testů se
výsledky pohybovaly v těchto úrovních:
výrazně podprůměrný 4x
podprůměrný

4x

průměrný

6x

2 podprůměrné výsledky byly na hranici výrazně podprůměrný, celkově jsme byli překvapeni
špatnou úrovní explozivně-silových schopností dolních končetin.

leh-sed (opakovaně)
podprůměrný

4x

průměrný

8x

nadprůměrný

2x

Zde jsme se tedy nejvíce přiblížili naší hypotéze č.1, ovšem 2 podprůměrné výsledky se
pohybovaly spíše na hranici s výrazně podprůměrným (naše premisa byla hranice průměrný
a podprůměrný), u dvou ostatních podprůměrných výsledků se náš odhad vyplnil).
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shyby (počet opakovaně) nebo hluboký předklon (kategorie 31-40 let)
výrazně podprůměrný 2x
podprůměrný

7x

průměrný

5x

U tohoto dílčího testu jsme se také velmi přiblížili našemu odhadu a hypotéza č. 1 byla
potvrzena.

12 min. běh
výrazně podprůměrný 1x
podprůměrný

7x

průměrný

2x

nadprůměrný

3x

výrazně nadprůměrný

1x

Velká variabilita výsledů, přesto hypotéza č.1 částečně potvrzena.

V hypotéze č.2 jsme předpokládali zvýšení motorické výkonnosti u všech testovaných.
K tomu ovšem nedošlo u všech hráčů, nicméně myslíme, že z výsledků lze pozorovat
i tak určitý výkonnostní vzestup. Podrobnější popisy k jednotlivým testům podáváme v grafech
a v popisech grafů viz. níže
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Graf č. 1: Skok daleký z místa – porovnání vstupních a výstupních hodnot
Skok daleký z místa - porovnání vstupních a výstupních hodnot
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Graf č. 2: Zlepšení (zhoršení) ve skoku do dálky z místa
Zlepšení (zhoršení) ve skoku do dálky z místa
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Z grafu č. 1 a 2. je objektivně doloženo, že u většiny testovaných došlo ke zlepšení, hypotéza
č. 2. přesto nebyla prokázána, neboť předpokladem bylo zlepšení všech námi testovaných
fotbalistů. U třech probandů došlo dokonce k mírnému zhoršení a u třech jen k mírnému
zlepšení, které lze považovat za setrvalý stav. U 6 jedinců však došlo ke zlepšení v řádu 5-15
cm. U třech jedinců došlo k vynikajícímu zlepšení kolem 25 cm. V tomto testu jsme zjišťovali
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explozivně silové schopnosti dolních končetin, neboť tato silová schopnost je u fotbalistů
jedním z nejdůležitějších faktorů.
Graf č.3: Leh – sed (opakovaně) – porovnání vstupních a výstupních hodnot
Leh sed (60s.) opakovaně - porovnání vstupních a výstupních
hodnot
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Graf č.4: Zlepšení (zhoršení) v počtu leh – sed (opakovaně)
Zlepšení (zhoršení) v počtu opakování lehů - sedů
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Z grafu č. 3 a 4 vidíme, že ne u všech testovaných došlo ke zlepšení. U probandů č. 3, 6, 7 a 8
je výsledek vstupních i výstupních testů konstantní, tzn. nedošlo ani ke zlepšení ani ke
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zhoršení. Hypotéza č. 2 tedy nebyla prokázána. U testovaného č.9 došlo ke zhoršení v počtu
třech opakování. Z těch kteří se zlepšili vyšla průměrná matematická hodnota zlepšení
zaokrouhleně 4 (pro naše potřeby).
Graf č.5: Běh na 12 min. – porovnání vstupních a výstupních hodnot
12 min. běh - porovnání vstupních a výstupních hodnot
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Graf č. 6: Zlepšení (zhoršení) v běhu na 12 minut
Zlepšení / zhoršení v běhu na 12 min.
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V grafech 5 a 6 je rozpoznatelné, že u všech probandů došlo ke zlepšení, kromě jednoho
testovaného XY 09. Tohoto testovaného si dovolíme pro vyhodnocení hypotézy vyloučit,
neboť důvodem nezlepšení, bylo rekonvalescenční období po zranění a nemoci. Můžeme tedy
tvrdit, že na základě výsledků z grafů č. 5 a 6 se hypotéza č. 2 potvrdila, proč tomu tak bylo
v porovnání s jinými výsledkovými testy, této otázce se budeme podrobněji věnovat v diskusi.
Nejčastější hodnota zlepšení byla kolem 100 m.
Graf č. 7: Shyby – porovnání vstupních a výstupních hodnot

Shyby - porovnání vstupních a výstupních hodnot
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Graf č. 8: Zlepšení v počtu opakovaní shybů
Zlepšení v počtu opakování shybů
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Z grafu č. 7 a 8 je patrné, že u 4 probandů zůstal výsledek konstantní, u ostatních 6 jedinců
došlo k zlepšení, nejčastěji a to ve třech případech ke zlepšení dvou opakování. Zajímavý byl
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nárůst u osob XY 05 a XY 14, které však prokazovali podobné zlepšení ve cvičení leh – sed,
u obou cviků se jedná o vytrvalostně silové cvičení, ačkoli jiných svalových partií těla.
U těchto osob byl tedy prokázán značný progres v silově – vytrvalostních schopnostech.
Graf č. 9: Hloubka předklonu – porovnání vstupních a výstupních hodnot
Hloubka předklonu - porovnání vstupních
a výstupních hodnot
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Graf č.10: Zlepšení hloubky předklonu
Zlepšení hloubky předklonu
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Z grafů 9 a 10 je zřejmé, že u dvou testovaných jedinců nedošlo ke zlepšení, v polovině případů
však došlo ke zlepšení mezi 3 až 4 cm. Hypotézu č.2 se zde tedy nepodařilo potvrdit.
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Graf č. 11: Člunkový běh na 4 x 10 m – porovnání vstupních a výstupních hodnot
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Graf č. 12: Zlepšení (zhoršení) v člunkovém běhu 4 x 10 m
Zlepšení (zhoršení) v člunkovém běhu 4 x 10 m
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Z grafů č. 11 a 12 je patrné, že výsledky byly značně rozdílné. Pro naše účely bychom uvedli,
že zlepšení či zhoršení v řádu + - 0,1 s je tak malé, že bychom je považovali za setrvalý stav.
Důvodem může být chyba měření. Ve třech případech se však zlepšení pohybovalo ve škále 0,2
– 0,3 s, zde je již myslíme prokazatelné mírné zlepšení běžeckých rychlostních schopností.
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Velmi pěkných výsledků dosáhla trojice XY 10, 12 a 14, zde již se myslím dá hovořit
o výrazném zlepšení.
Graf č. 13: Dřepy – porovnání vstupních a výstupních hodnot
Dřepy ( 30s. ) - porovnání vstupních a výstupních hodnot
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Graf č. 14: Zlepšení v počtu opakování dřepů
Zlepšení v počtu opakování dřepů
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Z grafů 13 a 14 je lehce zjistitelné, že u všech osob došlo ke zlepšení. Zde tedy hypotéza č. 2
byla potvrzena bez výjimky.
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5. Diskuze
V naší diplomové práci jsme se zaměřili na zlepšení motorické výkonnosti v oblasti
základních kondičních pohybových schopností s pomocí atletických prostředků a kondičních
metod během zimního přípravného období. Dopomoci nám k tomu také měly doporučené
metody jejich rozvoje. K účelu tohoto výzkumu jsme se rozhodli využít testovou baterii
Unifittest (6-60) rozšířenou o dva typy testů.
V diskusi myslíme, že bychom se měli zamyslet zda-li a proč nám některé hypotézy
vyšly či nikoli. K tomu bude však zapotřebí diskutovat o každém testu zvlášť, neboť každý má
svá specifika.
V H1 jsme předpokládali, že většina vstupních hodnot se bude pohybovat
v průměrných či mírně podprůměrných hodnotách. Více-či méně jsme tuto hypotézu prokázali
ve dvou testech ze čtyř. U testu leh – sed opakovaně a shyby opakovaně / hloubka předklonu se
hypotéza prokázala. U skoku dalekého i běhu na 12 min. se také dá hovořit o tom, že premisa
H1 se částečně naplnila, neboť většina hodnot se opravdu pohybovala v průměru, či mírném
podprůměru. U skoku dalekého se však výkony akumulovaly do spodního patra výkonnosti (od
průměru do výrazného podprůměru), s tím že největší četnost byla v hodnocení průměrném.
Zatímco v běhu na 12 min. se objevila nejširší variabilita (od výrazně podprůměrného výsledku
k výrazně nadprůměrnému, s tím že největší četnost se objevila v podprůměrných hodnotách.
Domníváme se, že výsledky byly ovlivněny značnou fluktuací hráčů i jejich širokou
variabilitou co se týká věku i výkonnosti. Na vstupní testování se totiž, dle našeho mínění
nedostavil reprezentativní vzorek fotbalového týmu, který odehrál podzimní část sezóny a ze
kterého jsme vycházeli. Testováni byli jak noví hráči bez zkušeností, či hráči s delší pauzou bez
sportovní činnosti tak i hráči, kteří byli „uloveni“ realizačním týmem z daleko „slovutnějších“
týmů, dokonce bývalé třetiligové úrovně ( v případě hráče XY 02), či mladých hráčů krajského
přeboru (XY 13).
Dalo by se diskutovat o uplatnění dalších hypotéz a jejich následném ověření, neboť na
hypotézy které budeme vyjmenovávat viz. níže se naše diplomová práce nezaměřila. Ovšem
částečně nastínila další možnosti hypotéz u podobných témat.
H 3 Uplatňování atletických prostředků se může více zobrazit ve výsledném efektu
úrovně motorické výkonnosti u hráčů netrénovaných (tedy takových, kterých bylo v našem
fotbalovém klubu většina), než na hráčích dlouhodoběji trénovaných (nově příchozí).
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H 4 Věk ovlivňuje rozvoj různých pohybových schopností různým způsobem.
Tuto hypotézu jsme původně chtěli do výzkumu zahrnout, neboť věk probandů byl
zjišťován, dále jsou nám známy možnosti rozvoje jednotlivých schopností dle věku, avšak je
nutno si uvědomit, že k tomuto by bylo zapotřebí zodpovědnějšího přístupu hráčů k plnění
tréninkových povinností a dále širší vzorek testovaných, především v různých kategoriích
a také jejich podobnou vstupní motorickou úroveň.
Tab. č. 3 Výsledky testovaných
Vynikali (čísla testovaných)

Vstupní testování
skok do dálky z místa

13, 14

leh – sed (opakovaně)

13, 14

12 min. běh

2, 9, 13, 14

člunkový běh 4 x 10 m

12, 13, 14

shyby

9, 13, 14

dřepy (opakovaně)

9, 11, 13

Výstupní testování

Vynikali (PO) zlepšení / zhoršení

skok do dálky z místa

13, 14

leh – sed (opakovaně)

13, 14

12 min. běh

9, 12, 13, 14

člunkový běh 4 x 10 m

2, 12, 13, 14

shyby / předklon

5, 13, 14 / 4

dřepy (opakovaně)

2, 9, 11, 13

Výstupní testování

Vynikali (VE) zlepšení

skok do dálky z místa

10, 12, 13

leh – sed (opakovaně)

4, 5, 10, 13

12 min. běh

4, 10, 12

člunkový běh 4 x 10 m

10, 12, 14

shyby

5, 14
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dřepy (opakovaně)

1, 2, 12, 13

Z hlediska hypotézy č.2 můžeme diskutovat z jakých důvodů se nepotvrdilo námi
předpokládané zlepšení úrovně motorické výkonnosti v oblasti základních kondičních
pohybových schopností.
Na základě našeho výzkumu a podrobnějších charakteristik se domníváme, že by
k požadovanému zlepšení došlo, vyskytla se však řada objektivních i subjektivních důvodů
proč tomu tak nebylo. Domníváme se, že se projevilo následující. Nedostatečná účast hráčů na
TJ u všech testovaných. Zde je nutno poznamenat, že zlepšení bylo dosaženo u hráčů, kteří
svou účast měli hojnější. Dozajista se promítlo i prostředí amatérského fotbalu se všemi
zákonitostmi. Musíme si uvědomit, že fotbalista amatér, natož pak účastník poslední fotbalové
soutěže se fotbalem za a) neživí za b) nehraje ho pro výkon a za c) hraje ho jen pro potěšení
a zpravidla ve chvílích když se mu chce. Ačkoli jsme zpočátku byli nadšeni kladnými reakcemi
ze stran spoluhráčů na uspořádání kondiční zimní přípravy, pomyslnou „třešničkou na dortu“
měla být aplikace atletických prostředků a kondičních metod rozvoje motorické výkonnosti,
velmi záhy jsme byli vystaveni tvrdé realitě a to malé účasti na TJ. Určitě nám odpustí ti, kteří
chtěli docházet a nedovolilo jim to počasí, neboť letošní klimatické podmínky byly dozajista
výjimečné a na fotbalovém hřišti a v okolí (v případě běhu do terénu) ležel sníh od listopadu do
začátku března, a to zdůrazňujeme v nížinatém kraji Polabí. Dalším faktorem byly stísněné
podmínky ZŠ, v případě azylu za špatného počasí. Ačkoli musíme i tak poděkovat za možnost
tréninků v této malé tělocvičně. V případě finančních prostředků jsme se samozřejmě potýkali
se stejnými těžkostmi tak obvyklými pro tuto soutěžní úroveň. Přesto chceme zdůraznit, že
pronájem víceúčelové haly byl skvělým „tahem“ starosty městyse Cerhenice PhDr. Marka
Semeráda. Myslíme však, že naprosto ideální případ by byl pronájem tréninků 2 x týdně.
Taktéž jsme se shodli, že z hlediska cílů naší diplomové práce by byl vhodnější soubor
fotbalistů vyšší soutěžní úrovně, kde lze již očekávat návyk hráčů zúčastňovat se zimní
přípravy.
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6. Závěry
Tématem naší diplomové práce bylo zařazování atletických tréninkových prostředků
a kondičních metod pro rozvoj celkové výkonnosti ve fotbale v přípravném zimním období.
Toto bylo aplikováno v amatérském prostředí IV. třídy okresního přeboru u dospělých hráčů.
Téma jsem si vybral z důvodu aktuálnosti, neboť jsem od léta 2009 opět začal hrát
fotbal jako registrovaný hráč po 7 letech, kdy jsem se do prostředí fotbalu nevracel úplně náhle,
ale po 4 letech studia na FTVS, během něhož jsem získal základní odborné znalosti a také
zkušenosti i z jiných sportů a mohl je tak jako kondiční trenér předat mým spoluhráčům.
Během celého studia na FTVS jsem na fotbal zcela nezanevřel a provozoval ho v rámci
kondice, či jako doplňkový sport.
Tréninkové období trvalo od 12. 1. 2010 do 23. 3. 2010 a účastnilo se ho celkem 31
různých hráčů, ve věku 18-38 let. Tohoto období jsem se zúčastnil jako hráč i trenér, vyjma 1
týdne návštěvy v zahraničí. Účast hráčů byla velmi rozdílná dle jejich časových a pracovních
možností do které se promítly i osobní postoje jednotlivých hráčů.
Na začátku přípravného období jsme uskutečnili vstupní testování, konkrétně ve dvou
etapách a to 17 a 19. 1. 2010. Výstupní testování proběhlo 23. 3. 2010
Cílem naší diplomové práce bylo zjistit, zda-li využívání atletických tréninkových
prostředků a kondičních metod povede ke zlepšení motorické výkonnosti v oblasti základních
kondičních pohybových schopností u testovaných hráčů. Tomuto předcházelo změření
vstupních hodnot a srovnání s testovými normami a standardy pro jednotlivé věkové kategorie.
Snažili jsme se postihnout komplexní rozvoj pohybových schopností dle námi zjištěných
skutečností. Dále jsme se snažili chronologicky zařadit trénování jednotlivých schopností dle
znalostí příslušné literatury a zdrojů. Porovnávání vstupních hodnot jsme prokazovali pomocí
testové baterie Unifittest (6-60), která obsahovala testové normy a standardy z příručky pro
manuální hodnocení. Závěrem jsme srovnávali vstupní a výstupní hodnoty a učinili závěry.
Většina výsledků našich vstupních měření se pohybovala v průměrných či mírně
podprůměrných hodnotách. Ve většině případů došlo ke zlepšení motorické výkonnosti,
nicméně v každém testu existoval určitý počet testovaných, kteří se nezlepšili, či se mírně
zhoršili. Toto zhoršení bylo ale vždy tak nepatrné, že je lze spíše považovat za konstantní
výsledky. U jednoho testovaného docházelo ke zhoršení objektivně ze zdravotních důvodů
u ostatních bychom výsledky přikládali slabé účasti na tréninkových jednotkách. Naproti tomu
je možno konstatovat, že u ostatních testovaných, kteří se vícekrát zúčastnili TJ došlo téměř
70

vždy ke zlepšení a u některých bylo toto zlepšení velmi znatelné. V tabulce je vidět průměrné
zlepšení v jednotlivých testech. Při bližším pohledu lze také vidět, že u těch hráčů, kteří se
účastnili TJ častěji se jednalo o výraznější zlepšení než je uvedené v tab. č.4.
Tabulka č. 4 Průměrné zlepšení v jednotlivých testech
TEST

PRŮMĚRNÉ ZLEPŠENÍ

skok daleký z místa (T 1)

8 cm

leh – sed (T 2)

2,5 x

12 min. běh ( T 3a)

132 m

shyby (T 4-2)

1,5 x

člunkový běh 4 x 10 m ( T 4-1)

0,17 s.

dřepy (opakovaně 30 s.)

2,5 x

Domníváme se, že atletika a její prostředky jsou vynikajícím nástrojem na zlepšení
úrovně motorické výkonnosti. Naše výsledky sice zcela nesplnily ve všech případech naše
očekávání, avšak po vyloučení determinantů, které toto ovlivnily a na celkovém výsledku se
projevily negativně se výsledky jeví pod lepším dojmem.
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Příloha č. 4

Protokol vstupních a výstupních výsledků motorických testů
Klub: Olympie Cerhenice

Sezóna: 2009/2010

Věková kategorie: 18 - 38 let

Datum: vstupní 17 a 19.1. 2010
výstupní 23.3. 2010

Číselný Rok
kód
nar.
hráče

Výška Váha BMII Skok
daleký
(cm) (kg)
z místa
(cm)

XY 01

1978 178

115

36,3

XY 02

1975 174

79

26,1

XY 03

1979 190

110

30,5

XY 04

1972 190

100

27,7

XY 05

1987 174

75

24,8

XY 06

1981 160

82

32

XY 07

1982 178

79

25

XY 08

1985 181

77

23,5

XY 09

1986 190

90

25

XY 10

1990 174

81

26,8

XY 11

1992 184

77

22,7

XY 12

1992 175

65

21,2

XY 13

1992 190

78

21,6

XY 14

1990 180

72

22,2

175
180
203
210
162
164
205
212
209
220
155
154
162
163
196
193
220
218
163
190
217
220
195
218
230
255
224
231

Leh –
sed
(počet)
32
35
42
45
35
35
36
42
36
42
31
31
30
30
33
33
38
35
40
46
43
47
43
44
55
61
48
52

12 min.
běh (m)

2100
2200
2900
2950
2200
2250
2300
2550
2850
2950
2000
2050
2500
2600
2600
2750
3200
3100
2200
2600
2300
2400
2800
3050
3200
3350
3000
3200

Shyby
Člunkový běh Dřepy Účast
(počet) / 4 x 10 m (s.) (počet) na TJ
hloubka
předklonu
(cm)
7x
10 cm
12:12
21
13 cm
12:09
25
7x
15 cm
10:68
28
15 cm
10:44
32
3x
12 cm
12:68
21
12 cm
12:70
22
6x
11 cm
12:18
27
15 cm
11:90
29
8x
4
11:25
27
8
11:01
30
3x
1
12:50
19
1
12:52
20
5x
0
11:80
22
0
11:88
23
3x
3
11:40
29
3
11:35
30
5x
5
10:70
31
5
10:82
33
11 x
3
11:56
26
4
11:00
28
5x
4
11:30
31
6
11:20
33
9x
4
10:45
26
6
10:05
30
9x
8
10:57
31
10
10:32
36
8x
5
10:50
27
9
10:12
30

pozn data: výška, váha, BMI, jsou pouze za vstupní testování, účast z celkového počtu 13 TJ
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