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1 Úvod

Diplomová práce se zabývá celkovou motorickou výkonností mladých fotbalistů (12 –
13 let). Zabývali jsme se tím, jak bude u těchto hráčů hodnocena celková motorická
výkonnost ve srovnání s běžnou populací. Dále nás zajímalo, zda je tato motorická
výkonnost závislá na způsobu trénování a charakteristikách tréninků.
K zjištění celkové motorické výkonnosti jsme si vybrali Unifittest (6-60). Domníváme
se, že tímto testovým systémem zjistíme celkovou motorickou výkonnost neméně
hodnotně ve srovnání s fyziologickými testy v laboratoři, které jsou přitom jak časově,
tak i finančně mnohem náročnější. Navíc máme k dispozici počítačové zpracování
programu Unifittest (6-60), který nám usnadní a zpřehlední zpracování získaných dat.
Tato testová baterie je koncipována na populaci školních dětí, mládeže a dospělých ve
věku 6 až 60 let.
Program Unifittest (6-60) zpracovává a vyhodnocuje motorické schopnosti a
somatické údaje testovaných osob. Udržuje seznam testovaných osob s různými
možnostmi třídění a vyhledávání. U každého jednotlivce vyhodnotí somatické vlastnosti
a motorické schopnosti a zobrazí je v přehledném individuálním testovém profilu
(Měkota et al., 2002).
Podle Rycheckého (2006) je trend u 12-13 letých chlapců v Unifittestu 6-60 takový,
že ve srovnání s minulými měřeními registrujeme mírně lepší výkonnost v síle břišních
svalů a bedrokyčelních flexorů, naopak v ostatních testech je výkonnost probandů nižší,
zejména ve vytrvalostní části. Bude zajímavé eventuálně srovnat tento trend
s dosaženými výsledky u mladých fotbalistů.
V tělesné výchově a zejména ve vrcholovém sportovním tréninku se motorickým
testům věnuje stále vzrůstající pozornost. Motorické testy se totiž staly významným
prostředkem pro získání důležitých informací o výkonnosti (Blahuš, 1976).
Optimální, spíše však vyšší úroveň motorické výkonnosti a fyzické zdatnosti je
významnou hodnotou v životě člověka, neboť prokazatelně přispívá k jeho kvalitě
(Měkota et al., 2002).
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2 Teoretická východiska

2.1 Starší školní věk

Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti. Je charakterizováno
značnými biologickými a psychickými změnami. Vysoké tempo biologicko-psychosociálních změn i jejich výrazně individuálních průběh je způsoben činností
endokrinních žláz a rozdílností v produkci jejich hormonů. Jedná se o období velmi
nerovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i psychického a sociálního (Perič, 2004).
Dovalil a kol. (2002) uvádí, že do tohoto období spadá z velké části puberta a hlavním
problémem puberty je, že v poměrně krátkém období dochází k zásadním změnám ve
vnitřním prostředí organismu. V důsledku hormonálního působení se tak urychluje růst,
výrazněji se mění i hmotnost a výška těla. Pro sport je významné, že vzestup pohlavních
hormonů zřetelně zvyšuje svalovou sílu, tomu však nejsou uzpůsobeny šlachy, vazy a
zejména jejich úpony, což často přináší zdravotní problémy.
Díky těmto zásadním změnám se toto období z hlediska pohybové aktivity hodnotí
jako velmi kritické. Je třeba stále podporovat pohybovou aktivitu, ale zároveň je také
velmi důležité sledovat svalový vývoj a správné držení těla a podporovat rovnováhu
v rozvoji postavy, zejména kompenzačními cviky na zádové a břišní svalstvo, které
výrazně ochabuje kvůli sedavému způsobu života. Sportovní aktivity by i nadále měly
být pestré, protože jednostranná zátěž může způsobit jednostranný rozvoj určitých
svalových partií na úkor jiných (svaly rukou na úkor zádového svalstva, maximální
rozvoj svalů na nohou na úkor zádových u běžců apod.), proto je důležitá pravidelná
kontrola u lékaře zaměřeného na správné držení těla a páteře
(http://www.vyzivadeti.cz/pohyb/sportovni-aktivity-podle-veku.html#starsi_skol).

2.1.1 Pohybový vývoj ve starším školním věku
Nerovnoměrnost vývoje výrazněji ovlivňuje pohybové možnosti. Tělesná výkonnost
ještě zdaleka nedosáhla svého maxima, schopnost přizpůsobení je dobrá, což vytváří
příznivé předpoklady pro trénink (Perič, 2004).
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Dále Perič (2004) uvádí, že z hlediska motorického vývoje je první fáze období
staršího školního věku (11-12 let) považován za vrchol ve všeobecném vývoji.
Pohybový luxus a těkavost pohybu ustupuje výrazné účelnosti a ekonomičnosti,
přesnosti a většinou i mrštnosti provedení. Na poměrně vysoké úrovni je rovněž
schopnost anticipace (předvídání) vlastních pohybů, pohybů ostatních účastníků (např.
ve sportovních hrách) i pohybu náčiní a dalších a dalších sportovních pohybů (míč, lyže
ap.). Nejcharakterističtějším rysem je rychlé chápání a schopnost učit se novým
pohybovým dovednostem se širokou přizpůsobivostí měnícím se podmínkám. Pohyby
naučené v tomto věku jsou většinou pevnější než ty, které se člověk učí později
v dospělosti. Do druhého období staršího věku spadá puberta a u některých dětí dochází
ke značnému zhoršení koordinace. Čím rychlejší růst a čím větší jsou disproporce mezi
jednotlivými částmi těla, tím nápadnější jsou při tělesném pohybu nekoordinované
znaky. U dětí v pubertě se zhoršuje hlavně schopnost přesnosti a plynulosti pohybu.
Podle Votíka (2003) lze věkové období přibližně od 10 do 12 let označit za
předpubertální etapu. Značného stupně rozvoje dosahuje pohybová koordinace, reakční
doba je téměř stejná jako u dospělých, za významné je toto období považováno také
v otázce rozvoje rychlostních schopností (především frekvence pohybu). Mezi 9.11.rokem, kdy může dojít k poměrně značnému nárůstu svalové síly, preferujeme rozvoj
dynamických a explozivních silových schopností. Po předpubertální etapě začíná u
chlapců kolem 12 let puberta. Pro věk 12-14 let je charakteristický rychlý, často až
prudký růst zejména končetin a vývoj svalstva. Proto narůstá význam správné výživy ( i
pitného režimu), která odpovídá jak růstovým změnám, tak požadavkům zatěžování.
Nerovnoměrnost vývojových změn se projevuje zhoršenou pohybovou koordinací a
psychickou nevyrovnaností. Po odeznění pubertálních změn dochází k zřetelnému
zlepšování nervosvalové koordinace. Zdokonaluje se diferenciace svalového úsilí,
zpřesňují se pohyby. Nastupující rozvoj svalstva je předpokladem pro další rozvoj
silových schopností včetně silové vytrvalosti. Maximálně do 14. až 15. roku narůstá
rychlost pohybu, pak stagnuje nebo se zpomaluje. Zlepšuje se ohebnost a kloubní
pohyblivost.
Jeřáběk (2008) říká, že ve věkové kategorii 11-15 let je třeba přistupovat
k anaerobnímu zatížení se zvýšenou opatrností a že v motorické oblasti mohou
nerovnoměrné změny vývoje jednotlivých orgánů a orgánových soustav způsobovat
diskoordinační projevy různé úrovně. Dále pak mohou vést až k narušení již osvojených
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pohybových dovedností. Tento jev je však přechodný a ke konci puberty se schopnost
motorického učení opět upravuje.

2.1.2 Trenérský přístup ve starším školním věku
Přístup trenéra má být taktní. I větší obtíže bývají přechodné, odezní s přibývajícími
lety, zasahovat by se mělo jen tam, kde chování přesáhne únosnou mez. Zkušenost
rovněž říká, že větší přestupky je vhodné řešit až po opadnutí vášní. Chybou je
nevšímavost, přehlížení, vytýkání nedostatků na veřejnosti. Není dobrá ironie ani příliš
autoritativní přístup. Převažující mentorování může být zdrojem rozporů až odcizení.
Trenér by měl být spíše starším zkušenějším přítelem, otevřeným a chápajícím (Dovalil
a kol., 2002).

2.2 Tréninkové charakteristiky u družstev dětí
Za hlavní tréninkovou charakteristiku u družstev dětí považujeme skutečnost, že jde o
proces učební (vzdělávací) a výchovný a až v druhé řadě o proces zdatnostní. Jde tedy
především o vytvoření nových pohybových programů (funkčních spojení) v rámci
nervosvalové soustavy, a to jak programů specifických pro fotbal, tak programů
použitelných všeobecněji i v jiných pohybových činnostech. Tréninku dětí dominuje
nácvik a zdokonalování herních, popřípadě i obecně pohybových dovedností.
V žákovských kategoriích jde zejména o dovednosti individuální. Takové zaměření
obsahu tréninku vyplývá hlavně z faktu, že zvláště mladší školní věk je obdobím
nejpříznivějším pro motorické učení a pro rozvoj určitých pohybových dovedností ( je
to tzv. senzitivní, citlivé období pro jejich rozvoj). Kondičně zaměřené zatížení se
v tréninku mládeže samozřejmě uplatňují také, ale v podstatně menší míře než
v tréninku dospělých (Votík 2003).
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2.2.1 Obsah přípravy z hlediska kondiční připravenosti ve fotbale
u dětí (11-12 let)
Kondiční připravenost se rozvíjí v rozmanitých průpravných hrách, v motivujících
běžeckých soutěžích, zajímavých cvičeních na stanovištích s technickými úkoly
spojenými s rychlostí, speciální kondiční trénink je až sekundární a není nutné na něj
klást důraz (Fajfer, 2005).

2.2.2 Obsah přípravy z hlediska kondiční připravenosti ve fotbale
u dětí 13-14(15)let
Kondiční připravenost lze podle Fajfera (2005) rozvíjet v tomto období takto:

rozšiřovat rozmanité pohybové zkušenosti zejména obratnostního a
rychlostního charakteru
průpravné hry pro rozvoj vytrvalosti, rozvoj vytrvalosti na stanovištích,
cílený rozvoj aerobní kapacity (běhy v terénu jako doplněk k tréninku)
rozvoj silových schopností, začátek rozvoje maximální síly
(individuálně), s medicinbalem, cvičení dvojic (přetahování,
přetlačování)
reakční a startovní rychlost, soutěže s míčem a bez míče, ukončené
soubojem 1:1 se střelbou na branku
cíleně zaměřený program pohyblivosti (špatné držení těla, strečinková
cvičení pro individuální přípravu)

2.2.3 Vhodnost rozvoje pohybových schopností podle věku

Podle Bauera (2006) hraní fotbalu klade na tělesnou kondici velké nároky, a
proto se musí trénovat a rozvíjet především následující kondiční schopnosti:
dlouhodobá vytrvalost, rychlost a síla dolních končetin, akční rychlostní
schopnost, reakční rychlostní schopnost, tělesná obratnost.
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Pohybové schopnosti

Přípravka
(od 6 let)

Mladší žáci
(11-13 let)

Starší žáci
(13-15 let)

Mladší
dorostenci
(15-17 let)
◦
◦◦

Starší
dorostenci
(17-19 let)
◦◦
◦◦◦

(od 19 let)

Maximální síla
◦◦◦
Rychlostně-silová
◦
◦◦◦
schopnost
Vytrvalostně silová
◦
◦◦
◦◦◦
schopnost
Aerobní vytrvalost
◦
◦◦
◦◦
◦◦◦
◦◦◦
Anaerobní vytrvalost
◦
◦◦
◦◦◦
Reakční rychlostní
◦
◦◦
◦
◦◦
◦◦◦
◦◦◦
schopnosti
Obratnost bez míče
◦
◦◦
◦◦
◦◦◦
◦◦◦
◦◦◦
Obratnost s míčem
◦
◦◦
◦◦
◦◦◦
◦◦◦
Pohyblivost
◦◦◦
◦◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
Koordinace
◦
◦◦
◦◦
◦◦◦
◦◦◦
◦◦◦
◦
Začátek trénování s malými zátěžemi (soutěžní formou).
◦◦
Pokračovací trénink s rostoucí zátěží a se zapojením všeobecných a speciálních tréninkových forem
◦◦◦ Výkonnostní trénink s velkou zátěží a se zapojením všeobecných (PO) a speciálních (HO)
tréninkových forem; PO= přípravné období; HO= hrací (závodní období).

Porozumění důležitým aspektům růstu, vývoje a zrání je obzvláště významné, protože
fotbalové výkony mladých hráčů často závisejí na pohlaví, biologickém věku a stupni
vývoje. Zatím je však stále málo průběžných výsledků mladých fotbalových hráčů
různého věku, stupně růstu a vývoje (Stratton, Reilly, Williams, Richardson 2004).

2.3 Tělesná zdatnost
Ve stavu relativního klidu pracuje v těle řada mechanismů, které se podílejí na udržení
stálého vnitřního prostředí. Tyto mechanismy jsou schopné dynamicky reagovat na
podněty z vnějšího prostředí a zabezpečovat tak nově vzniklou rovnováhu.
Podněty z vnějšku mohou mít různou kvalitu (tepelné, chemické apod.) V případě, že
podnětem je tělesná aktivita zatěžující především kosterní svalstvo, je dobrá adaptace na
tuto činnost nazývána tělesnou zdatností.
Tělesnou zdatnost je tedy možno chápat jako schopnost organismu optimálně reagovat
na zátěž svalovou prací (Hošek, 1996).

Chytráčková a kol. (2002) definuje motorickou výkonnost a tělesnou zdatnost jako
schopnost člověka zdárně realizovat pohybovou činnost globální povahy, která je
předpokladem na účasti fyzicky náročnějších, tedy i sportovních činnostech.
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2.3.1 Motorická výkonnost
Výkonnost= způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,
zpravidla na poměrně stabilní úrovni (Měkota, Cuberek, 2007).
Měkota a Cuberek (2007) dále říkají, že motorickou výkonnost běžné populace
posuzujeme podle výsledků reprezentativních šetření, jež byla v mnoha evropských
zemích provedena ve druhé polovině minulého století. V bývalém Československu se
taková šetření uskutečnila v polovině šedesátých let a přinesla informace o úrovni a
variabilitě výkonnosti do té doby neznámé.

2.3.2 Sportovní výkonnost
Sportovní výkonnost je způsobilost (schopnost, předpoklad) opakovaně podávat
výkony v určité sportovní činnosti (zpravidla na poměrně stabilní úrovni) (Měkota.
Cuberek, 2007).

2.4 Vymezení a obecná charakteristika kondičních schopností
Kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře ovlivňovány metabolickými procesy.
Realizace pohybu je podmíněna způsobem získávání a využívání energie. Při jejich
analýze se zvláště u nich projevuje prolínání teorie pohybových schopností jako soubor
vnitřních předpokladů, s teoriemi vycházejícími z vědeckých základů bioenergetiky
pohybového výkonu, jako integrace biochemických dějů, fyziologických funkcí a
psychických projevů. Úroveň kondičních schopností je interpretována jako výsledek
složitých vazeb a funkcí různých systémů organismu, jako výsledek procesu
morfologicko-funkční adaptace (Měkota, Novosad, 2005).
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2.4.1 Silové schopnosti
Měkota a Novosad (2005) uvádějí, že komplex silových schopností, který pro
zjednodušení zkráceně označujeme termínem síla, tvoří významnou komponentu
fyzické zdatnosti. Rozvoj síly je vždy podstatnou součástí kondičního tréninku, i když
ve sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost.
Silová schopnost je kondičním základem pro svalový výkon vyžadující nasazení síly,
jejíž hodnota se pohybuje kolem 30% individuálně realizovaného maxima. Tuto
hodnotu lze označit jako základní běžně využívaný silový potenciál.
Jeřábek (2008) rozděluje sílu na statickou a dynamickou. Statická síla se navenek
neprojevuje pohybem. Jedná se o udržení nějaké pozice, popř.postavení těla proti
vnějšímu odporu (např. gravitační síle v případě správného držení těla). Pod pojmem
statické síly rozumí většina autorů i takovou svalovou práci, která sice má za následek
pohyb, ale ten je pomalý.Často je jako úroveň statické síly chápána tzv.maximální síla,
tedy schopnost překonat svalovou silou co největší odpor nebo zatížení (např. zvednutí
těžkého břemene apod.). Rozvoj statické síly je důležitý již od útlého věku. Soustředíme
se na rozvoj síly svalových skupin zajišťující správné držení těla.
Dynamická síla se vždy projevuje pohybem těla či jeho částí. Snažíme-li se provést
pohyb co nejrychleji mluvíme o schopnosti explozivní neboli výbušné síly. Ta do
značné míry podmiňuje rychlost. Proto máme-li na mysli explozivní neboli výbušnou
sílu, setkáváme se často s označením rychlostně-silové schopnosti. Jejich úroveň závisí
na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších je složení svalů (poměr tzv. rychlých a
pomalých vláken). To je do značné míry dáno geneticky, a proto je úroveň rychlostněsilových schopností výrazně limitována vrozenými předpoklady.

2.4.2 Rychlostní schopnosti
Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou- do 20s- v daných
podmínkách (konstantní dráha nebo čas bez odporu nebo s malým odporem) co
nejrychleji (Měkota, Novosad, 2005).
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Jeřábek (2008)rozděluje rychlost na akční a reakční. Reakční rychlost je doba která
uplyne ok okamžiku, kdy je organismu dán povel k provedení nějaké činnosti, do
okamžiku jejího zahájení. Tato doba závisí především na plasticitě nervové soustavy a
smyslových orgánů. Nejprve musí dojít k vnímání daného signálu, příp. jeho
vyhodnocení v centrální nervové soustavě, následně k rozhodnutí a vyslání signálu
k výkonným orgánům (většinou tedy ke svalům). Dále pak záleží na rychlosti předání
tohoto podnětu, což je ovlivněno rychlostí vedení vzruchu nervovým vláknem a jeho
předání ke svalům. To často shrnujeme pod pojmem nervosvalová koordinace. Reakční
doba je závislá nejen na druhu signálu, ale také na stavu připravenosti smyslů a nervové
soustavy. Proto je značně ovlivněna stupněm pozornosti a soustředěnosti daného
jedince.
Akční rychlost je pak doba, po kterou je vykonávána vlastní pohybová úloha. U
jednorázových pohybů je žádoucí co nejvyšší svalové úsilí soustředěné do co
nejkratšího časového úseku.

2.4.3 Vytrvalostní schopnosti
Vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost co nejdéle, bez poklesu její
intenzity, příp.vykonávat činnost po zvolený časový úsek s co nejvyšší intenzitou
(Jeřábek 2005).
Jeřábek (2005) říká, že vytrvalost lze dělit podle délky trvání výkonu na krátkodobou
(tzv. vytrvalost v rychlosti= rychlostní vytrvalost), střednědobou a dlouhodobou. Podle
množství zapojených svalových skupin známe vytrvalost lokální, při které pracuje
pouze několik málo svalů, nebo celkovou, kdy je zapojena více než polovina svalstva.
Podle charakteru činnosti pak rozlišujeme vytrvalost obecnou (schopnost snášet zatížení
nízké intenzity dlouhou dobu) a speciální (např. podávat maximální výkon i v únavě).

2.4.4 Obratnost a pohyblivost
Obratnost chápeme jako komplex schopností umožňující účelně koordinovat vlastní
pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost
a rychle si osvojovat nové pohyby. Součástí obratnostních schopností jsou i
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diferenciační kinestetická schopnost, reakční a rytmické schopnosti i rovnováha
(Jeřábek, 2005).
Pohyblivost bývá někdy charakterizována jako samostatná pohybová schopnost.
Definujeme ji jako schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu dle možností
kloubního systému člověka. Úroveň pohyblivosti je ovlivněna charakterem kloubního
spojení, tj. velikostí a tvarem kloubních ploch a elasticitou svalů, šlach a vazů (Jeřábek,
2005).

2.5 Roční tréninkový plán
Dle Dovalila a kol. (2002) detailněji určuje úkoly a zaměření jednotlivých období
ročního tréninkového cyklu. Je zde upřesněna dynamika zatížení, konkrétněji jsou
charakterizovány jednotlivé složky tréninku. Rámcově se staví na vývojovém trendu
ukazatelů zatížení, trénovanosti i výkonnosti. Důležitou součástí jsou údaje o
tréninkovém zatížení, v nichž musíme naplnit hlavní poznatky o stavbě ročního
tréninkového cyklu (úvahy o zatížení oproti minulému roku, jeho rozvržení do
jednotlivých období a cyklů, objem a intenzita podle používaných prostředků,
cykličnost, poměr specifického a nespecifického tréninku atd.)

2.6 Testování

2.6.1 Stručná historie testování

Moderněji koncipované testové baterie byly u nás vytvořeny počátkem sedmdesátých
let a byly aplikovány ve dvou rozsáhlých celostátních výzkumech školní (1966) a
vysokoškolské (1965) mládeže.
Celostátní výzkumy motorické výkonnosti byly při použití modifikovaných testových
baterií zopakovány u školní mládeže v r. 1987, u vysokoškolské mládeže v r. 1986.
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Zmíněné rozsáhlé výzkumy umožnily získat podkladové údaje potřebné k sestavení
souhrnných ( celostátně platných) testových norem. Validitu a reliabilitu mnoha variant
různých testů ověřovaly četné dílčí studie, nejčastěji cestou výzkumných úloh či
disertačních prací.
V tělovýchovné praxi byly u nás motorické testy soustavně používány na vysokých
školách. Zde sloužily jako diagnostická pomůcka pro zařazení studentů a studentek do
různých forem tělesné výchovy (Kovář, 1985 in Měkota, 2002).

2.6.2 Teorie testování

Dle Blahuše (1976) teorií testování pohybových schopností rozumíme souhrn poznatků
o:
a) měření pohybových schopností a výkonnosti, a o jeho modelech
b) vlastnostech motorických testů: platnosti, spolehlivosti atd.
c) vztazích mezi vlastnostmi testů (zvláště vlastnosti testu ovlivňující jeho platnost)
d) předpovídání pohybové výkonnosti na základě motorických testů
e) vybírání osob vhodných pro tělovýchovné účely pomocí motorických testů
f) konstrukci vhodných motorických testů a baterií
g) struktuře a modelování struktury pohybových schopností na základě výsledků
motorických testů
Teorie testování motoriky je součástí aplikované metrologie. Nejdůležitější technikou
diagnostiky v antropomotorice jsou motorické testy (Čelikovský a kol, 1979).

2.6.3 Motorické testy
Motorickým testem rozumíme standardizovaný postup (zkoušku), jehož obsahem je
pohybová činnost a výsledkem číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti
(Měkota, Kovář, Štěpnička, 1988)
Zaciorskij (1981) testem rozumí zkoušku nebo měření jedince s cílem určit jeho stav.
Proces zkoušení je pak testování, získané číselné údaje výsledky testování nebo
výsledky testu.
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Testování tedy znamená provedení zkoušky podle zadání a přiřazování čísel
získávaných měřením.
Ne všechna měření a zkoušky však mohou být použity jako unifikované a standardní
testy, k tomu účelu musí mít určité vlastnosti a musí vyhovovat určitým speciálním
požadavkům. K nim patří:
Spolehlivost (reliabilita) testu.
Platnost (validita) testu (Měkota et al., 2002).

Vypracování systému hodnocení.
Standardní podmínky a postup ve všech případech, kdy test používáme.
Testy, které vyhovují těmto požadavkům, zvláště spolehlivosti a platnosti, mohou být
doporučeny pro široké používání (Zaciorskij, 1981).

2.6.4 Objektivita, reliabilita a validita
Objektivita = Objektivní měření znamená stupeň toho, jak jsou výsledky nezávislé na
výzkumníkovi nebo na měřeném jedinci ve smyslu subjektivního úmyslného nebo
neúmyslného zkreslení.

Spolehlivost(reliabilita)= měření znamená stupeň shody (konzistence) výsledků
měření jediné osoby nebo jednoho objektu provedeného ze stejných podmínek. U testů
složených z mnoha položek odpovídá konzistenci hodnot různých podmnožin položek
mezi sebou.

Validita= odkazuje na přiměřenost, smysluplnost a užitečnost specifických závěrů, jež
se provádějí na základě výsledků měření (Hendl,2004).

2.6.5 Testování pohybové výkonnosti hráčů fotbalu
Nejběžnější a také nejdostupnější způsob objektivní diagnostiky tělesné výkonnosti
hráčů fotbalu je testování pomocí pohybově výkonových či zátěžových testů.
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Základním principem testování hráčů je jasná představa účelu testování a následný
výběr vhodného testu či více testů (Psotta a kol., 2006).
Podle Psotty a kol. (2006) se v průzkumech ukázalo, že 71% českých trenérů na
úrovni A-licence, zařazuje testování tělesné výkonnosti hráčů do tréninkového
programu.

Příklady testů:
Testování maximálního krátkodobého výkonu (testy běžeckých sprintů
na 5-35m, modifikovaný test člunkový běh)
Testování aerobní kapacity (test běh na 300m, wingate test na
bicyklovém ergometru 30 s)
Testování explozivní síly dolních končetin (test výskoku z místa na
dynamografické desce, test čtyřskok z nohy na nohu, test explozivní síly
při kopu)
Testování aerobní kapacity (test běh na 2km, stupňovaný zátěžový test na
běhacím koberci do vita maxima)
Testování kapacity pro střídavý výkon (testy střídavého krátkodobého
výkonu, testy střídavého dlouhodobého výkonu)

2.6.6 Význam testování
Test je vlastně určitým typem zkoušky. V tomto případě se zaměřujeme na pohybovou
činnost a měření výkonu. Je zadán pohybový úkol, který je pak vyhodnocen
konkrétními čísly, počtu centimetrů, kilogramů, či sekund. V rámci testování můžeme
také například posuzovat stavbu a držení těla či rozsah pohybu v různých kloubních
spojeních.Dnešní způsob života snižuje nároky na tělesnou práci a to vede k poklesu
tělesné zdatnosti. To nás nutí k hledání hranice optimální tělesné zdatnosti z hlediska
zdraví.Testováním obecných pohybových schopností získáme obrázek o stavu tělesné
zdatnosti, kterou můžeme chápat jako schopnost člověka uspokojivě vykonávat tělesnou
práci. Měření obecných pohybových schopností nám odkryje základní parametry,
tělesné výkonnosti, ke které není nutná žádná speciální pohybová zkušenost, výsledky
můžeme porovnávat se stejně starou populací - pokud máme k dispozici porovnávací
výsledky nebo pozorujeme vlastní výkonnost jak se mění v čase, vzhledem k našim
předchozím výsledkům.Testování se rovněž používá jako velmi cenný zdroj informací
pro jedince již vykonávající nějakou sportovní aktivitu, k posouzení úspěšnosti tréninku,
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nárůstu, či poklesu funkční výkonnosti. Jednotlivé sporty také hojně využívají baterie
speciálních testů, navržených pro konkrétní sportovní disciplínu
(http://www.sportvital.cz/cz/k2,68,195-o-testovani/c267-proc-testovat/).

2.6.7 Neformální rozhovor
Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování otázek v přirozeném
průběhu interakce (např. během participantního pozorování v terénu). Informátor si
přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor.
Nashromážděná data se liší od rozhovoru k rozhovoru. V mnoha případech se
s jednou osobou takových rozhovorů může vést několik. Pak se otázky mění a
probíhající interview staví na předchozích. Tazatel se snaží rozvinout předchozí témata
nebo hledá nové směry, přičemž partneři rozpracovávají témata svým vlastním
způsobem.
Síla neformálního rozhovoru spočívá v tom, že rozhovor zohledňuje individuální
rozdíly a změny situace. Otázky mohou být individualizovány, aby se dosáhlo
hloubkové komunikace a využilo se prostředí a situace a aby se zvýšila konkrétnost a
bezprostřednost rozhovoru.
Slabost neformálního rozhovoru vyplývá z potřeby delší doby pro získání daného
množství požadovaných informací. Kvalita informací také velmi závisí na dovednosti
tazatele vést rozhovor tímto stylem. Také srovnání dat z rozhovorů není jednoduché,
protože struktura jednotlivých rozhovorů se liší. Při analýze vzniklého textu rozhovoru
musí výzkumník strávit hodně času, aby našel a utřídil jednotlivé typy informací
(Hendl, 1997).

2.7 UNIFITTEST (6-60)
Měkota a Kovář (1993) vidí Unifittest (6- 60) jako standardizovaný motodiagnostický
systém pro vyhodnocení úrovně základní motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti
zkonstruovaný v České republice.

2.7.1 Teoretická východiska a zásady pro výběr testů
Měkota a Kovář (1996) uvádí, že základním východiskem pro výběr motorických
testů bylo celkové zaměření a účel testové baterie. Je určena pro posouzení a
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monitorování úrovně základní motorické výkonnosti populace školních dětí, mládeže a
dospělých, ve věkovém rozmezí od 6 do 60 let.
Jako teoretická východiska pro výběr testů a sestavení celé testové baterie posloužily
obecně přijímané principy známé z teorie měření a testování spolu s teorií tzv.
asociativního měření schopností (Měkota, Kovář 1996).

2.7.2 Charakteristika testového systému
Unifittest sestává ze čtyř jednotlivých samostatně skórovaných motorických testů a je
doplněn o tři základní somatická měření.

Obr. - 1

Testový systém Unifittest 6 – 60 (Hájek 2001)
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2.7.3 Princip a charakteristika norem
Normou rozumí Měkota (2002) jistý předpis, standard či hodnotu, která umožňuje
srovnávání a hodnocení individuálních testových výsledků v rámci vymezené populační
skupiny. Má cílový charakter a slouží konkrétnímu účelu. V našem případě diagnostice
motorické výkonnosti (zprostředkovaně i zdatnosti) a tělesného stavu jedince. Můžeme
sledovat také aspekt motivační: stimulovat zájem a nepřímo vést probandy ke zvyšování
či udržování fyzické kondice. Můžeme rozlišit dva typy norem.
1. klasický přístup,
2. principiálně jiný přístup (Měkota et al., 2002).

2.7.4 Užití baterie UNIFITTEST (6-60)
Vypracovaný systém hodnocení může nalézt uplatnění jak v individuálních či
skupinové diagnostice, tak i při výzkumné práci (Měkota et al., 2002).

2.7.5 Část motorická

Skok daleký z místa odrazem snožmo (T1)

Charakteristika:
Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin.

Zařízení:
Rovná, pevná plocha (žíněnka, plstěný nebo gumový pás, doskočiště na hřišti), měřící
pásmo.
Hodnocení a záznam:
Hodnotí se délka skoku (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří pokusů. Přesnost
záznamu 1cm (Měkota et al., 2002).
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Leh–sed opakovaně (T2)

Charakteristika:
Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a
bedrokyčlostehenních flexorů.

Zařízení:
Plstěný pás, koberec nebo tuhá gymnastická žíněnka, stopky.

Hodnocení a záznam:
Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků) za
dobu 1 minuty (jeden cyklus= přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO
nevydrží cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit
vydržela (přerušení cvičení je přípustné) (Měkota et al., 2002).

Běh po dobu 12 minut (T3)

Charakteristika:
Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný charakter,
z fyziologického indikuje především tzv.aerobní možnosti organismu.

Zařízení:
Atletická dráha, startovní čísla, stopky, startovní pistole (píšťalka), měřící pásmo.

Hodnocení a záznam:
Měří se délka uběhnuté dráhy (vzdálenosti) v metrech (m). Přesnost záznamu 10m
(tato vzdálenost se doměří v rámci označeného 50 metrového úseku) (Měkota et al.,
2002).
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Člunkový běh 4 x 10m (T4) – věková kategorie 6 – 14 roků

Charakteristika:
Test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru, z části také obratnostních
dispozic.

Zařízení:
Rovný terén. Dvě mety vysoké nejvýše 20cm umístěné ve vzdálenosti 10m od sebejsou součástí desetimetrové vzdálenosti. První meta je umístěna na startovní čáře dlouhé
nejméně 1m. Pásmo, stopky, pomůcka na vyznačení startovní čáry (křída, lajnovačka)

Hodnocení a záznam:
Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů v sekundách (s) a zaznamenává se čas lepšího ze
dvou pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se TO dotkne rukou mety v cíli. Přesnost
záznamu 0,1 s (Měkota et al., 2002).

2.6.6 Část somatická
TLOUŠŤKA KOŽNÍ ŘASY

Zařízení: Kaliper (tloušťkoměr) harpendenského typu, tj. s konstantní silou
přítlačných plošek, která byla stanovena mezinárodní dohodou
na 10 p na mm2 při velikosti plošky nejméně 40 mm2. Lze použít kovový kaliper typu
SOMET (přesnost 0,1 mm) nebo laciný plastový typ SK (přesnost 0,5mm), na obr. 6
(Měkota et al. 2002).

Obr. - 2

Kaliper harpendenského typu (Měkota et al. 2002)
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Provedení: Palcem a ukazovákem pevně uchopíme kožní řasu v místě, kde má být její
tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové
plošky tloušťkoměru umístíme k vrcholu ohybu kůže. Uvolníme prsty, kterými držíme
měřidlo, tak začne působit na kožní řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je
prakticky asi 1 cm. Odečítáme na stupnici měřidla 2 s od okamžiku, kdy tlak začne
působit. Měříme na třech standardních místech viz obr. 7 až obr. 9. Měření každé kožní
řady provádíme 3x, nejvyšší a nejnižší hodnotu škrtáme a pro součet požijeme střední
hodnotu.

Obr. - 3

Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem)(Měkota et al.

2002)

Kožní řasa nad trojhlavým svalem pažním (tricepsem) – kožní řasu vytáhneme vzadu na
volně visící paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene k lokti.

Obr. - 4

Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) (Měkota et al.

2002)

Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) – kožní řasu vytáhneme na
zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky.
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Obr. - 5

Kožní řasa na pravém bodu nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou)

(Měkota et al. 2002)

Kožní řasa na pravém bodu nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) – kožní řasu
vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm směrem k pupku.
Hodnocení: Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,5 mm (event. 0,1 mm).
Provedeme součet 3 kožních řas (Měkota et al., 2002).
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3

Metodologická část

3.1 Cíle a úkoly práce

3.1.1 Cíle práce
Cílem této práce je prozkoumat motorickou výkonnost a tělesnou zdatnost
mladých fotbalistů ve věku 12 – 13 let a jejich souvislost s tréninkovými plány
v daných klubech.

3.1.2 Úkoly práce
- Shromáždění a studium literatury související s daným tématem.
- Zpracování teoretických podkladů diplomové práce.
- Připravit seznamy testovaných osob, zanést jejich jména do testovacích protokolů.
- Získat tréninkové plány v daných klubech ( informace o způsobu trénování) pomocí
neformálního rozhovoru.
- Provést somatická měření tělesné výšky, hmotnosti a podkožního tuku.
- Změřit jednotlivými testy: skok daleký z místa, člunkový běh 4 x 10 metrů, leh-sed
opakovaně po dobu 60 sekund a běh po dobu 12 minut.
- Zpracovat individuální testové profily jednotlivých fotbalistů počítačovým
programem UNIFITTEST (6-60).
- Porovnat výsledky motorických testů s desetibodovou normou pro mládež
respektující zvláštnosti pohlaví a věku (UNIFITTEST 6-60).
- Porovnat výsledky motorických testů obou týmů, ke zdůvodnění výsledků použít
tréninkové plány.
- Zhodnotit stanovené hypotézy dle získaných výsledků.
- K naměřeným výsledkům provést diskusi a stanovit závěry.
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3.2 Hypotézy práce
Hypotéza 1
Předpokládám, že celková motorická výkonnost měrená Unifittestem 6-60 bude
u všech mladých fotbalistů alespoň nadprůměrná.

Hypotéza 2
Předpokládám, že výsledky motorické výkonnosti a tělesné zdatnosti měřené
Unifittestem 6-60, budou v souvislosti s tréninkovými plány v jednotlivých klubech..

3.3

Charakteristika souboru

Pro svoji diplomovou práci jsme záměrným výběrem vybrali dva fotbalové kluby FC
Zenit Čáslav a SK Motorlet Praha. Tyto dva kluby byly vybrány na základě dřívějších
kontaktů a výsledků, které nám byly bez jakýchkoliv problémů právě zde umožněny
získat. Dalším důvodem byla také vhodnost těchto klubů vzhledem k testovacím
prostorám k tomu potřebným.
Konkrétně nás v těchto klubech zajímají týmy mladších žáků, tedy hráčů ve věku 12
až 13 let. Přesný počet testujících bude záviset na tom, kolik hráčů bude v době
testování přítomno a také na tom, zda jim jejich zdravotní stav dovolí testování.
Nejmenší počet testovaných je však dán počtem 12 v jednom týmu.
Provedení testů základní motorické výkonnosti a měření somatických parametrů
proběhne během jednoho týdne v měsíci dubnu roku 2009 v Čáslavi a na fakultě
tělesné výchovy a sportu v Praze.
Pro naše testování a měření jsme si vybrali atletický stadión, a to jak na FTVS v
Praze tak v Čáslavi. Obě tyto zařízení splňují všechny parametry potřebné k testování a
měření sledovaného souboru.
Výsledky jednotlivých hráčů sledovaného souboru v motorických testech (T1, T2,
T3 a T4) budou porovnány a ohodnoceny dle norem Unifittestu (6-60).
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3.4

Metoda sběru dat

V rámci kvalitativního výzkumu byla pro sběr dat zvolena testová baterie Unifittest
(6-60). Unifittest (6-60) pokrývá důležité dimenze základní motorické výkonnosti a
tělesné stavby. Umožňuje na základě použití desetibodových stenových norem určení
motorického profilu jedince. Pro věkové kategorie testované v této práci (12 - 13 let)
obsahuje Unifittest (6-60) čtyři motorické testy (značené T1 až T4) a somatická měření
(SM1 až SM3) (Měkota et al., 2002).
Při výzkumu byly použity motorické testy: T1 skok daleký z místa, T2 leh-sed
opakovaně, T3 běh po dobu 12 minut, T4 člunkový běh 4x10 m. Somatická měření
použitá při výzkumu jsou tělesná výška, tělesná hmotnost a tloušťka tří kožních řas.
Důvodem zvolení metody Unifittest (6-60) je jeho široké používání v České
republice, materiální a personální nenáročnost získávání dat. Výsledky budou
zaznamenány do osobních testových profilů, v práci však budou jednotlivé osoby
uváděny pouze pod písmenným kódem pro zajištění anonymity. Měření a provedení
všech testů se uskutečnila přesně podle pokynů manuálu Unifittest (6-60) a po
odborných konzultacích s vedoucí diplomové práce. Z důvodu zajištění věrohodnosti a
objektivity bylo měření i testování provedeno jednou osobou (autorem práce)..
Dále byla zvolena metoda neformálního rozhovoru s trenéry k získání informací o
ročním tréninkovém cyklu (zaměření, objem, intenzita apod.). Budou získávány i další
informace ohledně probandů, jako např. post hráče, případná dlouhodobější prodělaná
zranění atd. Tyto informace budou dávány do spojitosti s výsledky Unifittestu (6-60).

3.5 Organizace a postup výzkumu
Ještě před samotným začátkem celého procesu testování a měření je třeba získat
písemný souhlas zákonných zástupců celého sledovaného souboru, jelikož se jedná o
nezletilé, tudíž i nesvéprávné osoby.
Testování a měření proběhne 8.4.2009 v Praze a 15.4.2009 v Čáslavi. Testování i
měření proběhne v jeden den. Na začátku testování seznámíme probandy s plánem a
obsahem testování a s postupy měření. Před testováním provedeme řádné rozcvičení,
aby nedošlo k zranění. Všechny testy (T1, T2, T3, T4) budou provedeny na atletickém
oválu. Budeme mít připraven dostačující počet osobních testových profilů, do kterých
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budou zaznamenány výsledky testů a měření. Tyto výsledky budou dále zpracovány
počítačovým programem Unifittest (6-60) a následně programem Excel.
Výsledky zpracované počítačovým programem Unifittest (6-60) porovnáme s naší
hypotézou č1. a následně dáme do souvislosti s tréninkovými plány na základě hypotézy
č.2.

3.6 Popis způsobu provedení motorických testů
V diplomové práci používáme čtyři testy Unifittestu (6-60). Testy T1, T2 a T4 jsou
dané, test T3 je vybrán ze dvou možných variant. Test T3 testuje dlouhodobou
vytrvalost. Byla vybrána varianta běhu po dobu 12 minut. Další možností pro test T3 je
vytrvalostní člunkový běh na 20 m.
Provedení: Skok daleký z místa odrazem snožmo (T1)
Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čárou (chodidla rovnoběžně, přibližně
na šířku 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.
Provedení: Leh-sed opakovaně (T2)
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 prování 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 sekund.
Provedení: Běh po dobu 12 minut (T3)
Běží se po atletické dráze, startuje se z vysokého postoje, podle běžných atletických
zvyklostí. Úkolem je uběhnout v požadované době co nejdelší dráhu. Běh lze střídat
s chůzí (pokud TO není schopna běhu).

33

Provedení: Člunkový běh 4 x 10m (T4)
Provedení: Testovaná osoba zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po povelech
„Připravte se – pozor – vpřed“ vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne a vrací
se k první metě, kterou oběhne tak, aby proběhnutá dráha mezi druhým a třetím úsekem
tvořila osmičku. Na konci třetího úseku již metu neobíhá, puse se jí dotkne rukou a
nejkratší cestou se vrací do cíle. Cílové mety se TO povinně opět dotkne rukou.

3.7

Metody vyhodnocování

Desetibodová norma pro děti a mládež
Rozpětí stupnice je od 1 do 10 bodů, aritmetický průměr odpovídá hodnotě 5,5 bodu,
přičemž odstup 1 bodu = 0,5 s. Žádný výsledek nemůže být oceněn hodnotou 0 bodů.
Podle názvu stupnice v anglickém originále „standard ten“ jsou zde body nazývány
„steny“. Tabulky stenů představují hlavní oporu pro srovnávání a hodnocení testových
výsledků u mládeže do 20 let.
Použitý model má kompenzační charakter. Umožňuje kompenzovat horší výsledek
v jednom testu lepším výsledkem v testu jiném.
Možnosti hodnocení celkové výkonnosti:
•

Výrazně podprůměrný

•

Podprůměrný

•

Průměrný

•

Nadprůměrný

•

Výrazně nadprůměrný

Pro nás bude důležitý bod skóre baterie v desetibodovém hodnocení s výsledkem 25,
což je nejmenší možný počet získaných bodů k dosažení hodnocení celkové výkonnosti
jako nadprůměrné (viz.hypotéza č.1).
K přesnému zjištění výsledků nám pomůže počítačový program Unifittest (6-60), který
nám určí hodnocení jak celkové výkonnosti, tak relativní hmotnosti, množství tuku a
tělesné výšky vzhledem k věku. Program nám určí dokonce i vyrovnanost výsledků
jednotlivých motorických testů.
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4

Výsledky

Při vyhodnocení výsledků pomocí počítačového programu Unifittest 6-60 nám vyšel u
každého testovaného individuální testový profil, který ukázal všechny potřebné
výsledky, zvláště pak celkovou motorickou výkonnost. Ukázalo se, že všichni testovaní
mají celkovou výkonnost ohodnocenou minimálně jako nadprůměrnou. Ve výsledkové
části jsou ještě tréninkové plány (postupy), získané metodou neformálního rozhovoru a
týmový průměr získaných bodů v Unifittest 6-60, který je znázorněn grafem.Vše je
ohodnoceno z hlediska dosažených bodů v souvislosti s těmito tréninkovými
charakteristikami.
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4.1 Individuální testové profily hráčů SK Motorlet Praha

Testovaný (JJ) dosáhl součtu bodů 28, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Za zmínku stojí ještě tělesná výška, která je označována jako
podprůměrná a to vše při průměrných hodnotách jak u relativní hmotnosti, tak u
množství tuku.
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Testovaný (JM) dosáhl součtu bodů 30, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Dosáhl tak nejnižšího počtu možných bodů, aby
byl ohodnocen jako výrazně nadprůměrný. Jeho diferenciační skóre na desetibodové
stupnici hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnaný. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Za zmínku stojí ještě množství tuku a relativní hmotnost, které jsou
ohodnoceny jako podprůměrné a velmi nízká a to vše při nadprůměrné tělesné výšce.
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Testovaný (JM) dosáhl součtu bodů 31, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost, která vyšla jako nadprůměrná.
V souvislosti s tím, že množství tuku vyšlo jako průměrné, lze usuzovat, že
nadprůměrná relativní hmotnost je v tomto případě dána spíše robusticitou kostry a
větším objemem svalové hmoty.
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Testovaný (JS) dosáhl součtu bodů 29, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Tento proband je na rozmezí nadprůměrného a výrazně
nadprůměrného, jelikož zisk 30 bodů už je označován jako výrazně nadprůměrný. Jeho
diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení má hodnotu 3, což je
v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako poněkud nevyrovnané. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 23% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost, která vyšla jako velmi nízká. V souvislosti s tím, že množství tuku
vyšlo jako průměrné, lze usuzovat, že velmi nízká relativní hmotnost je v tomto případě
dána spíše malou robusticitou kostry a menším objemem svalové hmoty.
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Testovaný (JS) dosáhl součtu bodů 30, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Dosáhl tak nejnižšího počtu možných bodů, aby
byl ohodnocen jako výrazně nadprůměrný. Jeho diferenciační skóre na desetibodové
stupnici hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Všechny jeho zbývající hodnoty byly označeny jako průměrné.
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Testovaný (MK) dosáhl součtu bodů 28, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost a množství tuku. Relativní hmotnost
vyšla jako velmi nízká a množství tuku pak jako podprůměrné a to vše při průměrné
tělesné výšce.
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Testovaný (MM) dosáhl součtu bodů 31, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi
vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost a tělesná výška, které jsou označovány jako nadprůměrné a to při
průměrné hodnotě množství tuku.
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Testovaný (MV) dosáhl součtu bodů 31, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Všechny jeho zbývající hodnoty byly označeny jako podprůměrné.

43

Testovaný (OS) dosáhl součtu bodů 33, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost, která vyšla jako velmi nízká.
V souvislosti s tím, že množství tuku vyšlo jako průměrné lze usuzovat, že velmi nízká
relativní hmotnost je v tomto případě dána spíše menší robusticitou kostry a menšího
objemu svalové hmoty.
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Testovaný (PK) dosáhl součtu bodů 33, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost a množství tuku. Obojí vyšlo jako
nadprůměrné a to vše při průměrné tělesné výšce.
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Testovaný (SS) dosáhl součtu bodů 32, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost, která vyšla jako velmi vysoká.
V souvislosti s tím, že množství tuku vyšlo jako průměrné, lze usuzovat, že velmi
vysoká relativní hmotnost je v tomto případě dána spíše robusticitou kostry a
většímobjemem svalové hmoty.
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Testovaný (VK) dosáhl součtu bodů 35, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost a tělesná výška. Relativní
hmotnost vyšla jako podprůměrná a tělesná výška pak jako nadprůměrná, to vše při
průměrném množství tuku.
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Testovaný (VK) dosáhl součtu bodů 31, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi
vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost a množství tuku. Relativní hmotnost vyšla jako velmi vysoká a
množství tuku pak jako nadprůměrné, to vše při průměrné hodnotě tělesné výšky.
48

4.2

Individuální testové profily hráčů FC Zenit Čáslav

Testovaný (AR) dosáhl součtu bodů 26, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi
vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost, která vyšla jako nadprůměrná. V souvislosti s tím, že množství tuku
vyšlo jako průměrné, lze usuzovat, že nadprůměrná relativní hmotnost je v tomto
případě dána spíše robusticitou kostry a větším objemem svalové hmoty.
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Testovaný (DM) dosáhl součtu bodů 29, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Tento proband je na rozmezí nadprůměrného a výrazně
nadprůměrného, jelikož zisk 30 bodů už je označován jako výrazně nadprůměrný. Jeho
diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení má hodnotu 2, což je
v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako vyrovnané. V empiricky odhadnuté
hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21% populace. Za zmínku stojí ještě relativní
hmotnost, která vyšla jako nadprůměrná. V souvislosti s tím, že množství tuku vyšlo
jako průměrné, lze usuzovat, že nadprůměrná relativní hmotnost je v tomto případě dána
spíše robusticitou kostry a větším objemem svalové hmoty.
50

Testovaný (MN) dosáhl součtu bodů 26, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 4, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost a tělesná výška. Tělesná výška je
označována jako velmi nízká a relativní hmotnost jako podprůměrná, to vše při
průměrném množství tuku.
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Testovaný (JG) dosáhl součtu bodů 27, což je přesně uprostřed výsledků, které jsou
brány jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení
má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi vyrovnané.
Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky odhadnuté hodnotě
se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost,
která vyšla jako velmi nízká. V souvislosti s tím, že množství tuku vyšlo jako průměrné,
lze usuzovat, že velmi nízká relativní hmotnost je v tomto případě dána spíše malou
robusticitou kostry a menším objemem svalové hmoty.
52

Testovaný (JK) dosáhl součtu bodů 25, což je nejmenší možný počet pro dosažení
celkové výkonnosti jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové
stupnici hodnocení má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
vyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21%
populace. Za zmínku stojí nadprůměrné množství tuku, které bylo uvedenému probandu
naměřeno, to vše při průměrných hodnotách relativní hmotnosti a tělesné výšky.
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Testovaný (JP) dosáhl součtu bodů 27, což je přesně uprostřed výsledků, které jsou
brány jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení
má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi vyrovnané.
Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky odhadnuté hodnotě
se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost a
množství tuku. Jako nadprůměrné vyšlo množství tuku, v souvislosti s ním vyšla i
hodnota relativní hmotnosti jako velmi vysoká, to vše při průměrné tělesné výšce.
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Testovaný (LV) dosáhl součtu bodů 25, což je nejmenší možný počet pro dosažení
celkové výkonnosti jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové
stupnici hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
velmi vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost a množství tuku. Jako nadprůměrné vyšlo množství tuku i relativní
hmotnost, to vše při podprůměrné tělesné výšce.
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Testovaný (MH) dosáhl součtu bodů 27, což je přesně uprostřed výsledků, které jsou
brány jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení
má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako poněkud
nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 23%
populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost, která je spolu s tělesnou výškou
ohodnocena jako velmi nízká, to vše při průměrném množstvím tuku.
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Testovaný (MM) dosáhl součtu bodů 29, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Tento proband je na rozmezí nadprůměrného a výrazně
nadprůměrného, jelikož zisk 30 bodů už je označován jako výrazně nadprůměrný. Jeho
diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení má hodnotu 2, což je
v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako vyrovnané. V empiricky odhadnuté
hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21% populace. Za zmínku stojí ještě tělesná
výška a relativní hmotnost. Tělesná výška je ohodnocena jako podprůměrná, relativní
hmotnost pak jako velmi nízká, to vše při průměrném množství tuku.
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Testovaný (MN) dosáhl součtu bodů 26, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 3, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
poněkud nevyrovnané. V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u
23% populace. Za zmínku stojí ještě relativní hmotnost, která je označována jako velmi
nízká. V souvislosti s tím, že množství tuku a tělesná výška vyšly jako průměrné, lze
usuzovat, že velmi nízká relativní hmotnost je v tomto případě dána spíše malou
robusticitou kostry a menším objemem svalové hmoty.
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Testovaný (SK) dosáhl součtu bodů 25, což je nejmenší možný počet pro dosažení
celkové výkonnosti jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové
stupnici hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako
velmi vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
relativní hmotnost a množství tuku. Jako nadprůměrné vyšlo množství tuku i relativní
hmotnost, to vše při podprůměrné tělesné výšce.
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Testovaný (ŠP) dosáhl součtu bodů 31, což znamená, že jeho celková výkonnost je
označena jako výrazně nadprůměrná. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici
hodnocení má hodnotu 1, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako velmi
vyrovnané. Tento výsledek není tak častý v populaci jako ostatní. V empiricky
odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 9% populace. Za zmínku stojí ještě
tělesná výška a množství tuku, které vyšly jako podprůměrné. Zároveň je relativní
hmotnost označena jako průměrná, z čehož lze usuzovat, že je v tomto případě relativní
hmotnost dána spíše větší robusticitou kostry a větším objemem svalové hmoty.
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Testovaný (VD) dosáhl součtu bodů 27, což je přesně uprostřed výsledků, které jsou
brány jako nadprůměrné. Jeho diferenciační skóre na desetibodové stupnici hodnocení
má hodnotu 2, což je v hodnocení vyrovnanosti výsledků bráno jako vyrovnané.
V empiricky odhadnuté hodnotě se tento výsledek vyskytuje u 21% populace. Za
zmínku stojí relativní hmotnost a tělesná výška. Tělesná výška je označována jako
nadprůměrná a relativní hmotnost pak jako velmi vysoká, to vše při průměrném
množství tuku.
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4.3 Tréninkové plány (postupy)

SK Motorlet Praha
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

tréninky 3x týdně, délka trvání cca 90 min.
v sezoně 1x týdně mistrovský zápas + 1x za 14 dní přátelské utkání
po rozcvičení se provádí koordinační cvičení, výbušnost (starty z různých
poloh), člunkový běh
přípravné období: -jarní soustředění (6 dní)- herní zaměření, nabírání kondice (
např. běh, plavání)
-kondiční tréninky
-posilování
průpravní cvičení, herní cvičení, kombinace
v tréninku převažují cvičení s důrazem na fyzickou připravenost
běžecká cvičení + koordinace
vytrvalost: v přípravném období - běh 12 minut:4x pauza (odpočinek) -3 až 4
opakování
- běh „úhlopříčky“ na půlce hřiště 6 až 8
opakování, 3x týdně, 14 dní za sebou
síla: -v přípravném období (zimní příprava) 8 až 10 týdnů- v tělocvičně – silová
vytrvalost
- v závodním období žádné posilování, žádné švihadlo apod.
rychlost-sprinty do 10 metrů
poznámky - podle slov trenéra, přehrávají soupeře fyzicky, problémy jim dělají
technicko-taktické aspekty hry
- minulý ročník divize MŽ sk.A skončili na 1. místě (s náskokem 11
bodů) ze 14 účastníků.

FC Zenit Čáslav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tréninky 3x týdně, délka trvání 60 až 90 min.
bez soustředění, které by bylo kondičně zaměřeno
trenér preferuje fotbalovou abecedu (zpracování, 1 na 1 atd.)
rychlost- max. do 25s., dostatečný odpočinek
trenér hodně využívá individuální přístup- testuje a vychází z výsledků
koordinace- rychlé nohy mezi kloboučky, odrazy atd.
tréninku vytrvalosti se téměř nevěnují
síla: -posilování žádné, maximálně sedy-lehy
soustředí se na protahovací cviky
v tréninku převažují technická cvičení
2 hlavní tréninkové aspekty: technika a rychlost
poznámky- podle slov trenéra zaostávají jeho svěřenci zejména fyzicky, což má
návaznost na nedostatek důrazu v osobních soubojích a bojovnost
-minulý ročník divize MŽ sk.C skončili na 10. místě ze 14 účastníků
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4.4 Výsledky týmů v Unifittestu (6-60)

Týmový průměr získáných bodů v Unifittest (6-60)

32

30

počet
získaných 28
bodů
26

FC Zenit
Čáslav
26,92

SK
Moterlet
Praha
31,08

24

Trenér SK Motorlet Praha preferuje fyzickou připravenost u svých svěřenců, to se
také projevilo v celkovém hodnocení. Jeho svěřenci (13 testovaných probandů) dosáhli
průměrného skóre 31,08 bodů v Unifittestu 6-60, což by znamenalo, že jsou bodovým
průměrem hodnoceni jako výrazně nadprůměrný. Tito hráči podstupují jak jarní
soustředění (6dní) zaměřené na nabírání kondice, tak tréninky zaměřující se na fyzickou
připravenost. Hráči pak v zápasech přehrávají soupeře hlavně díky této složce
sportovního tréninku.
Trenér FC Zenit Čáslav dává přednost fotbalové abecedě, technickým aspektům hry a
téměř veškerou kondiční přípravu hráči absolvují pomocí průpravných cvičení, herních
cvičení ( většinou s míčem) či přátelských utkání. Hráči neabsolvují žádné soustředění
zaměřené na nabírání fyzické kondice. Jeho svěřenci (13 testovaných probandů) dosáhli
průměrného skóre 26,92 bodů v Unifittestu 6-60, což by znamenalo, že jsou bodovým
průměrem hodnoceni jako nadprůměrný. Hráči často v zápasech zaostávají fyzickou
připraveností vůči soupeřům.
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5

Diskuse
Naměřené hodnoty, které jsme pomocí počítačového programu Unifittest (6-60)

zpracovali, nám ukázaly, že celková motorická výkonnost u mladých fotbalistů SK
Motorlet Praha je na lepší úrovni než u fotbalistů FC Zenit Čáslav. SK Motorlet Praha
dosáhl průměrného skóre 31,08 bodů, zatímco FC Zenit Čáslav 26,92. Je evidentní,že
jednou z největších příčin těchto výsledků je způsob tréninku, tréninkový plán, náplň
tréninku a vůbec celková orientace tréninku, kterým hráči procházejí. Určitě dalším
faktorem, který má velký vliv, je velikost města (Praha cca 1 250 000 obyvatel x Čáslav
cca 10 000 obyvatel) a tudíž i daleko větší výběr mladých hráčů. Na druhou stranu je
v Praze daleko větší konkurence fotbalových klubů (např. AC Sparta Praha, SK Slavia
Praha).
Mou hypotézou č.1 bylo, že všichni probandi (26 testovaných osob) dosáhnou alespoň
nadprůměrné celkové motorické výkonnosti. Vycházel jsem z toho, že tito hráči sportují
( absolvují tréninky, soustředění, mistrovské utkání atd.) již od svých 6-7 let. Procházejí
tedy tréninkem, ve kterém budují svůj budoucí sportovní výkon. Proto je tu dobrý
předpoklad, že jejich celková motorická výkonnost bude alespoň na této úrovni.
Otázkou zůstává, zda je nutné v tomto věku (12-13 let) lpět na fyzické a kondiční
připravenosti. Často jsme svědky toho, že v těchto věkových kategoriích přehraje
mužstvo svého protivníka právě díky tomuto faktoru. Postupem času se ovšem tyto
somatické a kondiční faktory srovnávají a vynikají spíše hráči s jinými přednostmi. Je
nutno také konstatovat škodlivost více či méně předčasně specializovaného
jednostranného zatěžování hráčů v žákovských kategoriích. Přesto stále řada
fotbalových trenérů, funkcionářů, ale také často netrpělivých rodičů nerespektuje
princip pohybové všestrannosti jako nutného pohybového základu pro další výkonnostní
růst. Na hřišti se často stále ještě vychází z názoru, že tréninkovou náplní musí být
pohybová činnost daného sportu.
Všichni renomovaní autoři, kteří se věnují teorii sportovního tréninku, se shodují, že v
souhrnu zatížení musí mít dostatečný podíl všestrannost a tomu odpovídá velmi široký
výběr tréninkových prostředků i střídání prostředí, kde trénink probíhá. Pestré
zásobárny pohybů je v tréninku dosaženo prostřednictvím všeobecné a všestranné
přípravy.
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Lze souhlasit s komentářem J. Votíka na serveru www.fotbal-trenink.cz , že
diskutovaný problém má samozřejmě více rozměrů. Jedním z nich je například
společenský vývoj, který se odráží především v sociálním prostředí a tedy následně v
životním způsobu mladé generace (kolik času prosedí děti u počítačů nebo televize?).
Tedy není takový prostor pro „vesnickou všestrannost“ s nadsázkou podmíněnou a
charakterizovanou slovy „praštil jsem s taškou a šel jsem ven“. Na druhé straně se
obecně ve společnosti zvyšuje společenský tlak na výkon a úspěšnost a tedy zákonitě i v
žákovském fotbalu je vítězství (úspěch) bohužel často jediným kritériem správně
vedeného tréninku. A lze něco změnit? Najít cestu jak korigovat obsah a pojetí tréninku,
ale i systém soutěží znamená především změnit způsob myšlení trenérů, funkcionářů,
ale také rodičů, sponzorů a určitě by nebylo jednoduché hledání cesty jak rozbourat
tradičně konzervativní klima fotbalového prostředí.
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6

Závěr
Cílem této práce bylo prozkoumat motorickou výkonnost a tělesnou zdatnost

mladých fotbalistů ve věku 12 – 13 let a tyto výsledky pak zhodnotit v souvislosti
s tréninkovými plány v daných klubech.
Měření a testování probíhalo ve standardních podmínkách na atletických stadionech.
Výsledky, které jsme při měření a testování 26 probandů (13 hráčů z SK Motorlet
Praha, 13 hráčů z FC Zenit Čáslav) získali, jsme vyhodnotili pomocí počítačového
programu Unifittest 6-60, který na základě těchto dat vytvořil každému testovanému
jedinci individuální testový profil. Ten nám ukázal různé parametry jeho tělesné
zdatnosti a motorické výkonnosti. Ohodnotil tělesnou výška, relativní hmotnost,
množství tuku, celkovou výkonnost a dokonce vytvořil i diferenční skóre, tedy skóre,
které poukazovalo na vyrovnanost výkonů předvedené daným jedincem v motorických
testech.
Dále jsme získali tréninkové plány (charakteristiky tréninků), jakési tréninkové
postupy, kterým jsou hráči v daných klubech vystaveni. Tyto informace jsme získali
metodou neformálního rozhovoru, který byl veden se samotnými trenéry.
Samotná výsledková část nám potvrdila jak hypotézu č.1, tak hypotézu č.2. Hypotéza
č.1 byla potvrzena tím, že všem uvedeným probandům byla ohodnocena celková
výkonnost alespoň jako nadprůměrná. Byly zde samozřejmě výsledky slabší, které byly
na samé hranici toho, aby celková výkonnost mohla být ohodnocena jako nadprůměrná
(celkem 3x), ale také se zde vyskytovaly výsledky, kde byla celková výkonnost
ohodnocena jako výrazně nadprůměrná ( celkem 11x). Tyto výsledky samozřejmě
závisí na mnoha faktorech. Ale jedním z nejsilnějších faktorů byl tréninkový plán
(postupy) a celkové tréninkové zaměření v daných oddílech. Tyto charakteristiky měly
prokazatelně vliv na výsledky, tedy byly evidentně v souvislosti s celkovými výsledky
motorické výkonnosti. Tímto se potvrdila hypotéza č.2.
Testování pomocí Unifittestu (6-60) je nenáročné, jak finančně, tak i časově a
poměrně výstižné. Ale je to jen jedna z mnoha variant, jak lze testovat. Dnes jsou běžně
v jednotlivých sportech využívány baterie speciálních testů, navržených pro konkrétní
sportovní disciplínu.
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Ale i když se testování neustále rozšiřuje do podvědomí trenérů, význam testování je
pořád u některých nedoceněn. Důležitost testování je zřejmá a to zejména při stále větší
potřebě individuálního přístupu k hráčům.Testování je velmi cenný zdroj informací k
posouzení úspěšnosti tréninku, nárůstu, či poklesu funkční výkonnosti. Proto si myslím,
že v klubech, kde jsem měl možnost testovat, a kde měli možnost získat a posléze
pracovat s výsledky, budou jistě v těchto nebo podobných testováních pokračovat.
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