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Abstrakt  

 

 

Název:  Použití Yo- Yo testů ve fotbale u kategorie U 12 

 

Cíle:   Cílem bakalářské práce je porovnání výsledků mého výzkumu s jiným 

výzkumem, kde byl rovněž použit stejný typ yo – yo testu u věkové kategorie 

mladších žáků. 

 

Metody:  Skupina sledovaných hráčů se skládá z 26 probandů kategorie U 12, hrající 

nejvyšší žákovskou soutěž v ČR. Testovacím nástrojem byl yo – yo 

intermitentní test zotavení úrovně 2. 

 

Výsledky:   Průměrná uběhnutá vzdálenost z mého výzkumu činí 305,23 metrů, naproti 

tomu u japonských fotbalistů je výsledek 286,2 metrů. Z výsledků je zřejmé, že 

hráči výzkumného souboru dosáhli lepších výsledků nežli hráči hrající 

japonskou ligu a to i přes to, že mají nižší věkový průměr. 

 

Klíčová slova: fotbal, yo – yo test, zotavení, výkon, úroveň. 



Abstract  

 

 

Title:   Using the Yo-Yo test in football in the category U 12 

 

Objectives:  Aim of this work is to compare the results of my research with other research, 

which also used the same type of yo - yo test at ages younger pupils. 

 

Methods:  Group monitored the players consists of 26 probands in category U 12 who 

play in the elite team of high level. Players warm up before the test completed. 

Then it passed to the actual testing, which consisted of 2 x 20 meter runs and 

was interspersed with short recovery breaks until the player was able to meet 

the test requirements. For each player after removal from the test are enrolled 

elapsed distance. 

 

Results:  The average elapsed distance from my research is 305.23 meters, while the 

Japanese footballers result is 286.2 meters. From the results it is obvious that 

the players of the research group achieved better results than the players 

playing the Japanese league, and despite the fact that they have a lower average 

age. 

 

Key words:  football, yo - yo test, recovery, performance, level. 
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Úvod 

  

Výsledky fotbalového utkání rozhoduje mnoho faktorů, ať už jsou zaměřené na 

jednotlivce nebo na celý tým. Aby tým mohl hrát na té nejvyšší úrovni, musí mít i 

individuality na té nejvyšší úrovni, které dokážou strhnout celý tým svými schopnostmi 

a umem na hřišti. Mezi tyto schopnosti určitě patří rychlost, vytrvalost, síla v osobních 

soubojích, nasazení, ale také samozřejmě i technická vybavenost, taktické chápání a 

psychická odolnost. 

 

Moje bakalářská práce se zaobírá yo – yo testováním, což znamená pracovat 

nejvyšší intenzitou po co nejdelší časový úsek. Tato schopnost v hodně případech 

rozhodla mnoho zápasů a tuto schopnost ovládají hráči na té nejvyšší úrovni. Kdo dobře 

ovládá tuto schopnost, má obrovskou výhodu před ostatními hráči, protože tito hráči 

můžou rozhodovat zápasy i po 90 minutách hry, jelikož jejich tělo dobře odolává únavě. 

Na tomto základě vznikají různé nejnovější výzkumy a testy, které dokážou odhalit, jak 

dobře tuto schopnost jednotlivý hráči ovládají. Více a více jsou populárnější yo – yo 

testy a využívá je mnoho známých týmů a trenérů. 

 

V rámci fotbalového utkání z hlediska intenzity zatížení se střídá aerobní a 

anaerobní energetické krytí, které je přesné charakteristické pro yo – yo testy. 

V průběhu utkání musí hráč pracovat ve vysoké intenzitě a odolávat únavě. Právě zde se 

láme chleba mezi elitními hráči a hráči na nižší úrovni. Hráči na nižší úrovni hůře 

odolávají únavě, což s sebou nese určité následky. Na těchto hráčích během utkání 

můžeme pozorovat například zhoršenou koordinace a přesnost přihrávání, prohrávání 

osobních soubojů, upadá technická zručnost a hlavně nedokážou už pracovat ve vysoké 

intenzitě na rozdíl od elitních hráčů. Proto hráči typu, jako Ronaldo, Ribéry dokážou 

zápasy zvrátit na svoji stranu i v 90 minutě utkání, protože dokonale ovládají tuto 

schopnost a i na konci utkání dokážou pracovat nejvyšší intenzitou. 

 

V této bakalářské práci se pokusím vysvětlit jaké druhy yo – yo testů existují, 

jak je správně realizovat a proč je dobré tyto testy využívat.  
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1  Teoretický rozbor 

1.1  Seznámení s yo- yo testováním 

 

Výkon ve fotbale je komplexní a zahrnuje technickou, taktickou, 

psychologickou a fyzickou zdatnost. Nicméně, platné informace o hráčových 

schopnostech lze získat použitím kvalifikovaných testů. V posledních letech výrazně 

vzrostl zájem a povědomí o výhodách yo – yo testování. Je důležité, pochopit jaké 

požadavky každý hráč má, jaký test vhodně zvolit a jak ho hodnotit. Komponenty 

fyzické výkonnosti mohou být rozděleny do šesti hlavních kategorií: vytrvalostní 

výkon, opakované cvičení s vysokou intenzitou zatížení, sprinterské schopnosti, 

schopnost vyvíjet velkou sílu, koordinace a rovnováha – obr. 1 (Bangsbo & Mohr, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 1 – Komponenty fyzické výkonnosti u fotbalového hráče (Bangsbo & Mohr, 2011).     

 

Fotbal je více rychlostní sport, ale vzhledem k délce hry a omezené možnosti 

střídání má také významnou složku vytrvalostní komponenty. Existuje několik metod 

pro zjištění pohybu při utkání, jako je třeba kamerové monitorování hráčů. Pohybová 

činnost u mužů se pohybuje okolo 9 - 14 uběhnutých kilometrů, z kterých je 5 – 8 

kilometrů běh – graf č. 1 a 2 (Bangsbo & Mohr, 2011). 

                                       

 

                                    Fyzický výkon fotbalového hráče 

 

 

Vytrvalostní výkon                 Sprinterské schopnosti                   Koordinace                   

 

 

Opakovaná cvičení              Schopnost vyvíjet                      Rovnováha         

s velkou intenzitou              velkou sílu   

zatížení 
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Graf č. 1 – Uběhnutá vzdálenost během utkání rozdělena do 6 skupin po patnácti minutových intervalech (Bangsbo & 

Mohr, 2011) 

 

Graf č. 2 – Uběhnutá vzdálenost vysokou intenzitou během utkání rozdělena do 6 skupin v patnácti minutových 

intervalech (Bangsbo & Mohr, 2011) 

 Je zřejmé, že méně vysoká intenzita běhu je zaznamenána v posledních patnácti 

minutách hry, když už se projevuje určitý stupeň únavy. Toto zjištění ukazuje, že na 

konci utkání se snižují rychlostní schopnosti hráčů. Kromě toho, také hráči neustále 

mění aktivitu, což je energeticky velmi náročné. Průměrná srdeční frekvence v utkání 

byla stanovena v rozmezí 75 – 80% maximální srdeční frekvence, což odpovídá 70 – 

75% maximální spotřeby kyslíku. To ukazuje, že energetické nároky jsou vysoké po 

celou dobu utkání. Je zřejmé, že vytrvalostní schopnosti hráčů jsou při utkání 

stimulovány, proto je dobré testovat tyto schopnosti, které poskytují určitou míru 
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odolnosti proti únavě. Tradičně maximální spotřeba kyslíku byla používána jako míra 

odolnosti hráčů. Nicméně, maximální spotřeba kyslíku neposkytuje přesné určení 

vytrvalostních schopností hráčů. Některé studie prokázaly, že jsou velmi malé změny 

v maximální spotřebě kyslíku během přípravného období, zatímco výkon v yo – yo IE 

testu se výrazně zlepšil. Další studie u australských fotbalistů prokázaly, že hráči, kteří 

pravidelně absolvují testy, mají vyšší yo – yo IE výkon, než nepravidelně testující hráči, 

ale téměř žádný rozdíl nebyl v maximální spotřebě kyslíku – graf č. 3 (Bangsbo & 

Mohr, 2011). 

 

Graf č. 3 – Yo – yo IE test a VO2 max u pravidelně a nepravidelně testujících hráčů (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 Proto vytrvalostní schopnosti hráčů by měly být hodnoceny pomocí yo – yo 

intermitentního testu, jako je yo – yo IE test. Byl zde prokázán úzký vztah mezi testem 

yo – yo IE2 a s uběhnutou vzdáleností během utkání. Z toho vyplývá, že výsledek yo –

yo testu poskytuje přesné informace o hráčových vytrvalostních schopnostech během 

utkání (Bangsbo, Mohr, 2011). 

 

Fotbal je přerušovaná činnost, kde se v průběhu hry střídá vysoká a nízká 

intenzita pohybového zatížení, což vyžaduje od hráčů výborný aerobní i anaerobní 

výkon (Stolen, Chamari, Castagna, Wisloff, 2005). Jestliže hráči chtějí hrát na vysoké 

úrovni, musí být schopni vykonávat herní činnost v rychlosti na úrovni sprinterů, ale 

zároveň musí vydržet celých 90 minut hry, kde se prolíná skákání, rychlé změny směru, 

kopy a další činnosti – graf č. 4 (Robinson & White, 2005). 
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Graf č. 4 - Průměrná doba v %, která připadá na jednotlivé druhy pohybu v průběhu zápasu  (Kollath, 2006) 

 

Intenzita pohybového zatížení v utkání je běžně měřená pomocí celkové 

vzdálenosti, která se vztahuje na každého hráče (Reilly, 1996). Klasická vzdálenost, 

kterou hráč pokryje při utkání na nejvyšší úrovni je 10–13 km. S tím, že záložníci bývají 

v tomto ohledu vytíženější, než hráči na jiných postech (Reilly, 1997; Mohr, Krustrup, 

Bangsbo, 2003; Krustrup, Mohr, Ellingsgaard, Bangsbo, 2005). Studie dále uvádí, že 

profesionální hráči jsou schopní uběhnout větší vzdálenost než neprofesionální 

fotbalisti, to může být způsobené větší aerobní zdatností (Ekblom, 1986; Mohr, 

Krustrup, Bangsbo, 2003). Všeobecně platí, že vzdálenost, kterou jsou schopni 

profesionální hráči uběhnout v utkání se v průběhu roku mění a se současným tempem 

hry na vysoké úrovni je to stále náročnější. Na základě množství vysoko intenzivních 

cvičení umíme rozlišit hráče vrcholové úrovně od hráčů na nižší výkonnostní úrovni. 

Časově – pohybová počítačová analýza nám dokládá, že vrcholoví mezinárodní 

fotbalisti vykonávají o 28% více intenzivního běhu (2,43 km. vs. 1,90 km.) a o 37% 

více sprintů (650 m. vs. 410 m.) než profesionální hráči s nižší úrovní výkonnosti 

(Mohr, Krustrup, Bangsbo, 2003). Zásadní a rozhodující aktivity v utkání jsou tím 

pádem především krátké sprinty, výskoky, osobní souboje odehrávající se 

v maximálních intenzitách pohybového zatížení. Hráči se podle svého postu pohybují 

v těchto intenzitách v rozmezí 1-11% z celkové vzdálenosti, přitom přibližně 16-17% 

z celkových kilometrů je vykonaných nad 18 km.h
-1

 (Stolen et al., 2005).  
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Typy herních činností v rámci fotbalového pohybového zatížení jsou 

intermitentní (přerušované), se změnou aktivity každých 4-6 sekund. V průměru 

uskuteční každý hráč, který se nachází na vrcholové mezinárodní úrovni v průběhu 

zápasu asi 1350 činností, které zahrnují např. 220 běhů s vysokou intenzitou. Na 

velikosti pohybového zatížení mají vliv také aktivity související s hrou (hlavičkování, 

vhazování, zpracování míče atd.) a jsou také součástí celkových požadavků na hráče 

(Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003). 

 

Rychlostní schopnosti jsou nutné pro vrcholový herní výkon a jsou považované 

za rozhodující pro výsledek hry (Wragg, Maxwell, Doust, 2000). Sprinty představují 

přibližně 2-3% z celkové uběhnuté vzdálenosti v průběhu utkání (Thatcher, Batterham, 

2004), vyskytují se přibližně jednou za 90 sekund a trvají v průměru 2-4 sekundy 

(Bangsbo, Norregaard, Thorsoe, 1991). Rychlost sprintu ve vrcholových utkáních 

dosahují hodnot až 9 m.s
-1

, přičemž hodnoty jsou o něco vyšší u útočníků a obránců než 

u brankářů a středopolařů – graf č. 5 (Luhtanen, 1994). Většinou v druhém poločase 

fotbalového utkání je snížené množství herních činností o vysoké intenzitě (Mohr, 

Krustrup & Bangsbo, 2003). Kromě toho můžeme konstatovat, že náhradní hráči, kteří 

přišli v druhém poločase do utkání, sprintovali a běhali o 25% vyšší intenzitou než 

hráči, kteří odehráli celé utkání (Mohr, Krusturp & Bangsbo, 2003) a to nejméně 

v průběhu posledních 15 minut utkání – graf č. 6.  

 

Graf č. 5 - Podíl vysoko intenzivního běhu (v metrech) v obou poločasech a po celou dobu hry pro různé hráčské 

pozice v anglické nejvyšší fotbalové lize (Bardley, Sheldon, Wooster, Olsen, Boanas, Krustrup, 2009) 
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Graf č. 6 - Vysoko intenzivní běh a sprint (v metrech) v průběhu posledních 15 minut hry (Mohr, Krustrup, Bangsbo, 

2003) 

 

 Schopnost provádět intenzivní pohybovou činnost je klíčovou součástí výkonu 

ve fotbalovém utkání. Studie ukazují, že jak u mužů, tak i u žen v nejlepších 

fotbalových klubech vykonávají více intenzivní běh a sprint v utkání než je tomu u 

hráčů nebo hráček na nižší úrovni – graf č. 7 (Bangsbo & Mohr, 2011). Rozdíl je 

především způsoben, že hráči na vyšší úrovni provádí více intenzivních běhu v utkání a 

mají lepší schopnost rychleji se zotavit. Vývoj únavy ve hře můžeme stanovit podle 

intenzivního běhu v průběhu utkání. Graf č. 8, který ukazuje vysokou intenzitu běhu u 

nejlepších mužů během utkání rozdělených do pěti minutových intervalů. Po třech 

nejintenzivnějších pěti minutových intervalech (modře), tento hráč poté značně sníží 

intenzitu svého běhu v následujícím pěti minutovém intervalu, aby došlo k zotavení 

z předešlého intervalu. Tento typ dočasné únavy se liší od únavy na konci utkání, a 

proto vyžaduje jiný režim testování. Rychleji zotavující se hráči mohou dříve opakovat 

další intervaly intenzivního běhu. K určení schopnosti hráče dobře se zotavit, by měly 

být stanoveny specifické fotbalové intenzivní cvičení. Ve fotbalovém utkání se vysoká 

intenzita běhu pohybuje v rozmezí mezi 5 – 70 metry, ale většina z těchto běhů je kratší 

než 20 metrů. Kromě toho, hráč by měl být schopen zrychlit, zpomalit nebo změnit 

směr běhu, což jsou základní proměnné a musí být zahrnuty ve specifickém fotbalovém 

testování. Většina těchto intenzivních běhů v utkání u elitních hráčů se pohybuje 

rychlostí 14 – 21 km.h
-1

. Všechny tyto aspekty jsou zahrnuty v yo – yo IR testech, které 
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měří schopnost zotavení a opakovaně provádět intenzivní cvičení s podobným 

charakterem jako má fotbalové utkání. Z těchto důvodů je zřejmé, proč yo – yo IR test 

je nejpoužívanější test jak u amatérských, tak i u profesionálních fotbalistů (Bangsbo & 

Mohr, 2011).  

 

Graf č. 7 – Uběhnutá vzdálenost vysokou intenzitou a sprintem během utkání u mužů a žen (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

 

Graf č. 8 – Vysoká intenzita běhu v průběhu utkání rozdělena do pěti minutových intervalů (Bangsbo & Mohr, 2011). 
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1.1.2  Požadavky na administraci yo- yo testů 

  

Když se zkouška provádí venku, proměnné jako např. stav hřiště a počasí může mít 

vliv na výsledky testu. V případě, že test je třeba opakovat, měli bychom dbát na to a 

zajistit, že hřiště a povětrnostní podmínky jsou co nejvíce vhodné pro testování. 

Použitím umělé trávy se snižují proměnné v testech. Test může proběhnout i v hale, ale 

používá se testování spíše na travnatých plochách, aby test odpovídal herním 

podmínkám (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Podle Bangsba a Mohra (2011) vedoucí testu by měl vždy zajistit, aby byly splněny 

tyto faktory a bylo možné získat spolehlivé výsledky testů. 

 Hráči by měli být dostatečně odpočati 

 Hráči musí být důkladně rozcvičeni 

 Hráči by měli být seznámeni s instrukcemi jak test provést 

 Hráči by si měli test na pár minut vyzkoušet před platným testováním 

 Zařízení na zvuk musí být v dobrém stavu a to platí i pro hrací plochu 

 Měli by mít instrukce co je cílem testu 

 

Hráči by měli být na test dostatečně odpočati, což znamená, že by neměli provádět 

intenzivní cvičení den před testem nebo přímo v den testování. Tento test vyžaduje 

určitou dobu rozcvičení. Rozcvičení jsou standardizována a provádí se stejným 

způsobem před každou zkouškou, budou popsány v dalších kapitolách. První test, který 

proběhne nelze považovat úplně za spolehlivý, protože hráči a to i s dobrou instrukcí 

nebudou zvyklý na požadavky testu (Bangsbo & Mohr, 2011).  

 

1.2  Rozdělení yo – yo testů 

  

Yo – yo testy se dělí do tří skupin: vytrvalostní yo – yo test (yo – yo endurance 

test), yo –yo test intermitentní vytrvalosti (yo – yo intermittent endurance test), 

intermitentní zotavný yo – yo test (yo – yo intermittent recovery test).    

  

Ve všech 3 testech je fyzická kapacita hodnocena v rychlém a pomalém stylu. 

Dvě značky jsou od sebe vzdáleny 20 metrů. Kazetu umístíme do přehrávače a test 
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může začít. Obsahem testu je běh tam a zpět mezi značkami danou rychlostí, která je 

určována nahrávkou z kazety. Rychlost se pravidelně zvyšuje a test končí, jestliže 

jedinec již není schopen udržet danou rychlost. Výsledky testu jsou určeny z uběhlé 

vzdálenosti během testu. S ohledem na trénovanost může být test použit kýmkoli, 

jelikož všechny 3 testy mají 2 úrovně. První úroveň je pro netrénované či málo 

trénované jedince. Úroveň druhá je pro jedince velmi dobře trénované. Každý ze tří 

testů se zaměřuje na danou oblast pohybového výkonu (Bangsbo & Mohr, 2011).   

 

Dále se více zmíním jen o dvou ze tří testů a to o yo – yo IE a yo – yo IR testech, 

protože tyto testy jsou svojí charakteristikou bližší kolektivním sportům a zejména 

fotbalu. Třetí test, vytrvalostní yo – yo test se používá pro hodnocení schopnosti 

pracovat souvisle po delší časový úsek. Je speciálně používán pro jedince na všech 

úrovních tréninku spojených s vytrvalostními cvičeními, jako je běh na větší vzdálenost. 

Proto se o tomto testu již dále nebudu zmiňovat, jelikož se nedotýká mého tématu. 

1.2.1  Yo – yo intermitentní test zotavení ( yo – yo IR) 

 

Cíl: Posoudit hráčovo schopnosti zotavení po opakovaném intenzivním cvičení 

podobné povahy, jako je fotbalové utkání (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Materiál: Popis testu a testované signály jsou zaznamenány na CD, pásmo, 3 

značky – kužely, tužka, papír (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Postup: 2 kužely jsou od sebe vzdáleny 20 metrů a třetí kužel je položen 5 metrů 

za startovním kuželem – obr. 2 (Krustrup et al., 2003). Jestliže je testováno více 

jednotlivců najednou ve stejný čas, testované předměty jsou k sobě rovnoběžné o 2 

metry.  

Obr. 2 – Postavené cvičení na yo – yo IR testy (Krustrup et al., 2003) 

 



22 

 

 Popis: Yo –yo IR testy se skládají z 2x 20 metrových běhů, které jsou proloženy 

krátkou zotavovací pauzou ( 10 sekund). Test trvá 5 – 15 minut v závislosti na stavu 

trénovanosti hráčů. CD, které je nutností při testování, osahuje informace o tom, jakou 

rychlostí díky zaznamenaným signálům se budeme pohybovat. Stručněji, hráč běží 20 

metrů a jeho rychlost by měla být upravena tak, že hráč dosáhne 20 metrové značky 

přesně v čas signálu. Když hráč doběhne na 20 metrovou značku přesně se signálem, 

otočí se a běží zpět na startovní značku, na kterou opět musí doběhnout stejně s dalším 

signálem. Hráč potom přejde do pomalého běhu a otáčí se kolem třetí značky, která je 

vzdálena 5 metrů od startovní značky. Na tento pomalý běh má 10 sekund. Jestliže hráč 

běží rychleji, musí počkat na startovní značce, dokud nezazní signál. Doporučuje se, 

aby hráči při otáčení střídali nohy, jednou se otáčí přes levé chodidlo, další úsek se otáčí 

přes pravé chodidlo, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Test se opakuje, 

dokud bude hráč schopen doběhnout na značku se zazněním signálu. Jestliže hráč 

nebude schopen se signálem být na značce, dostává napomenutí. Nestihne - li to 

podruhé, vedoucí testu ukončí jeho běh a zapíše si uběhnutou vzdálenost. Výsledky 

testu jsou vyjádřeny, jako celková uběhnutá vzdálenost nebo jsou hodnoceny podle 

rychlostní úrovně. Pokud chceme srovnávat s jinými výsledky, jsou relevantní pouze 

v případě, že testy byly provedeny stejným způsobem (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Dvě úrovně: Úroveň 1 je určena pro mládež, rekreační a méně zdatné nebo málo 

trénované hráče. Úroveň 2 je určena pro dobře trénované a pro hráče na velmi vysoké 

úrovni (Bangsbo & Mohr, 2011). U yo – yo testu IR1 se první 3 rychlostní úrovně běží 

do 160metrů rychlostí od 10 - 13 km.h
-1 

,u dalších dvou rychlostních úrovní se rychlost 

zvyšuje a běží se od 13,5 – 14 km.h
-1

, dále následují další rychlostní úrovně, které mají 

vždy 8 intervalů (tj. po 760 m, 1080 m, 1400 m, 1720 m, atd.). Rychlost po každé 

úrovni (tj. po osmy intervalech) se zvyšuje o 0,5 km.h
-1

 až do vyčerpání (Krustrup et al., 

2003). Yo – yo IR2 test začíná při rychlosti 13 km km.h
-1

, poté se rychlost zvyšuje o 2 

km.h
-1

 po první rychlostní úrovni. Po druhé úrovni se rychlost zvyšuje o 1 km.h
-1

 a poté 

každá následující úroveň je o 0,5 km.h
-1

 rychlejší než předchozí (Krustrup et al., 2003). 
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Obr. 3 – Rychlostní úrovně u yo – yo testu IR1 a uběhnutá vzdálenost (Bangsbo & Mohr, 2011).   

 

Obr. 4 – Rychlostní úrovně u yo – yo testu IR2 a uběhnutá vzdálenost (Bangsbo & Mohr, 2011).  
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 Rady pro testování: U testu yo – yo IR by to mělo probíhat následovně. Hráči 

se nejdříve musí dostatečně rozcvičit. Následuje popis testu z CD přehrávače, jak by se 

měl test provádět. Test můžeme zahájit tehdy, jestliže jsou všichni hráči připraveni, to 

znamená, že musí mít jednu nohu na startovní čáře. Jinak test nemůže být zahájen 

(Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Vedoucí testu: Test může probíhat s vedoucím nebo bez vedoucího. Optimální 

je, ale mít 2 vedoucí, kteří jsou umístěni u každé značky. To znamená, že jeden vedoucí 

je u startovní značky a druhý stojí o 20 metrů vzdálené značky. Vedoucí u tohoto 

testování jsou velmi důležití, protože kontrolují, zda nikdo neporušuje pravidla během 

testování. Zajišťují, aby hráč dosáhl značky vždy, kdy zazní signál. Jeden z vedoucích 

zaznamenává výsledky testu (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Rozcvičení: Po základním rozcvičení, na které jsou hráči normálně zvyklí. 

Následuje 1 – 3 minuty testu podle toho, jestli se jedná o úroveň nižší nebo vyšší. Při 

tomto zkušebním testu si hráči vyzkouší, jakým tempem bude daný test proveden. Poté 

následují 2 minuty odpočinku, po kterém přichází na řadu už řádné testování (Bangsbo 

& Mohr, 2011).  

  

Fyziologická odpověď: Během yo – yo IR testů rychle stoupá srdeční frekvence 

a maximální hodnoty dosahuje na konci testu, což ukazuje velmi vysoké zapojení 

aerobního energetického systému. Srdeční frekvence se zvyšuje postupně u obou testů, 

ale rychleji dosahuje maxima u testu yo – yo IR2 – obr.5a (Krustup, Mohr & Amstrup 

et al., 2003; Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). Aby se zjistila míra zatížení 

anaerobního systému, sbírali se vzorky svalové tkáně ze stehna před a po testování a 

zjišťovali nahromadění laktátu a kreatin fosfátu. Bylo zjištěno, že míra produkce laktátu 

a spotřeba kreatin fosfátu byla vysoká, především u yo – yo testu IR2. Hladina laktátu 

v krvi byla také vysoká. To jsou všechno známky zatížení anaerobního systému. Proto 

tento test vyhodnocuje schopnost provedení intenzivního intermitentního cvičení 

s velkou anaerobní komponentou u trénovaných hráčů. U rekreačních a středně 

trénovaných mužů a žen, yo – yo IR1 zatěžuje anaerobní systém a u této skupiny může 

být použit jako anaerobní test (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 U testu yo - yo IR2 , je rychlost akumulace laktátu v krvi v průběhu testování 

vyšší ve srovnání s yo – yo IR1 testem – obr. 5b (Mohr & Amstrup et al., 2003; 
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Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). Po testu yo - yo IR1 a IR2, bylo zjištěno, že 

svalový glykogen se jen mírně snížil (o 23% a 9%, v uvedeném pořadí), (Mohr & 

Amstrup et al., 2003; Krustrup, Mohr & Amstrup et al., 2003). Snížení svalového 

glykogenu u některých vláken, může přispět k rozvoji únavy, tudíž snížení svalového 

glykogenu může hrát významnou roli ve vývoji únavy při opakovaném intenzivním 

cvičení (Balsom, Wood & Olsson et al., 1999; Balsom, Gaitanos & Soderlund et al., 

1999; Bangsbo, Norregaard & Thorsoe, 1992). 

 

Obr. 5a – Ukazatel srdeční frekvence při yo – yo testech IR (Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). 

Obr. 5b – Ukazatel krevního laktátu během testování u yo – yo testech IR (Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). 
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Vyhodnocení výsledků: Nejlepší hráči mají průměrné výsledky u yo – yo testu 

IR1 2500 metrů, uběhnutá vzdálenost se pohybuje v rozmezí od 2000 až do 3000 metrů. 

Zatímco nejlepší ženy mají průměrné výsledky okolo 1700 metrů v rozmezí mezi 1400 

až 2000 metrů. Středně trénovaní muži mají hodnoty pod 2000 metrů a ženy se pohybují 

okolo 1200 metrů. Průměrné výsledky u yo – yo testu IR2 jsou okolo 1400 metrů u 

mužů v rozmezí od 1000 do 1600 metrů – graf č. 9 (Bangsbo & Mohr, 2011).  Výkon u 

testu yo – yo IR1 souvisí s velikostí intenzity běhu v posledních patnácti minutách hry 

jak u mužů, tak u žen. Takže hráči s vysokým yo – yo IR1 výsledkem jsou schopnější 

lépe odolávat únavě v tomto kritickém bodu hry. Hráčům, kteří dosáhli nejlepších 

výsledků u yo – yo IR2 testu, se u nich odráží schopnost, odolávat únavě při vysokých 

intenzivních úsecích hry, kdy je anaerobní systém vysoce zatížen (Bangsbo & Mohr, 

2011). 

 

 

Graf č. 9 – Yo – yo IR1 test a rozdíl různých výkonnostních skupin u mužů a žen (Bangsbo & Mohr, 2011).  

 

 Hráčské funkce: Výkon u yo – yo testu IR se ve většině případů shoduje 

s hráčovou funkcí. U yo – yo IR1 testu velmi dobře trénovaní střední obránci a útočníci 

mají nižší průměrné hodnoty než krajní obránci a záložníci. Také u žen střední obránci 

mají nižší hodnoty než ostatní hráčské funkce kromě brankářů – obr. 13. Existují však 

velké individuální rozdíly v rámci každé hráčské funkce. U yo – yo testu IR2 záložníci, 

krajní a střední obránci mají nejvyšší průměrné hodnoty na rozdíl od útočníků, které je 

mají nižší. U žen jsou na tom nejlépe záložníci a krajní obránci, zde zaostávají střední 
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obránci a útočníci – graf č. 10. Pokud jde o test yo – yo IR1 existují individuální 

odlišnosti u každé hráčské funkce (Bangsbo & Mohr, 2011).   

 

Graf č. 10 – Rozdíl hráčských funkcí u mužů a žen při yo – yo testu IR1 a IR2 (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Mládež při testech: Věk hráče u mládežnických kategorií má vliv na výkon při 

yo – yo testech IR1. Pro dívky a chlapce se zvyšujícím věkem stoupá i zvýšení výkonu 

při testech. Ale u dívek zdá se při dosažení 17 let se výkonnost zastavuje, zatímco u 

chlapců i po 18 letech věku dále stoupá. Chlapci mají lepší výsledky než dívky ve všech 

věkových skupinách – graf č. 11 (Bangsbo & Mohr, 2011). Například u dvanácti letých 

chlapců průměrná uběhnutá vzdálenost u yo – yo testu IR1 je okolo 1000 merů, zatímco 

s tejně starých dívek je vzdálenost okolo 500 metrů. Výkon u yo – yo IR2 testů u 

chlapců stoupá s jejich věkem. 

       

Graf č. 11 – Rozdíl ve věkových skupinách u chlapců a dívek při yo – yo testu IR1(Bangsbo & Mohr, 2011). 
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 Sezónní změny: Během sezóny byly sledovány změny ve výkonech u yo – yo 

testů IR1 a IR2. U elitních hráčů obvykle stoupá jejich výkon při yo – yo testech IR1 

v přípravném období o 25%, zatímco u testu IR2 může výkon být lepší až o 40% 

(Bangsbo & Mohr, 2011). 

    

Vysoký počet studií se zaměřil na před sezónní a sezónní změny u Yo - Yo IR 

testu. Shrnutí údajů získaných u mužů pro Yo – Yo IR testy jsou uvedeny na graf č. 12 

(Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). Je zřejmé, že hráči v obou testech měly 

významné zlepšení jak u yo – yo IR1 testu, tak i u testu IR2 (25 % a 42 %) 

v přípravném období. Zdá se, že schopnosti hráčů se výrazně mění při provádění 

opakovaného cvičení s vysokou intenzitou a tento test změny odhalil. Během sezóny 

byly výsledky v průměru nižší, nicméně toto není možné zevšeobecňovat. Graf č. 13 

ukazuje, yo - yo IR2 test čtyř fotbalistů. U všech hráčů došlo ke zlepšení v přípravném 

období, ale existují velké rozdíly během sezóny : jeden z hráčů měl mírné zlepšení , 

jeden zůstal stabilní , zatímco dva hráči měli výrazný pokles výkonnosti v průběhu 

sezóny (Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). 

 

Graf č. 12 – Sezónní změny při testu yo – yo IR1 a yo – yo IR2(Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). 
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Graf č. 13 – Sezónní změny u 4 testovaných hráčů yo – yo IR2 testem (Krustrup, Mohr & Nybo et al., 2006). 

 Shrnutí: Test poskytuje informace o hráčích, jak dobře dokážou odolávat únavě 

a schopnost zotavit se z vysoce intenzivního cvičení. Test může také hodnotit změny 

fyzické výkonnosti hráčů během sezóny a může být také použit pro sledování 

maximální srdeční frekvence. 

 

1.2.2  Yo – yo intermitentní test vytrvalosti ( yo – yo IE) 

 

 Cíl: Yo – yo IE test hodnotí schopnost fotbalistů, aby opakovaně prováděli 

přerušovaný běh po co nejdelší časový úsek (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Materiál: Popis testování a signály jsou uvedeny na CD. K provedení testu 

potřebujeme CD přehrávač, pásmo, značky – kužely, důležité jsou stopy i propiska 

(Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Postup: Dvě značky jsou umístěny přesně 20 metrů od sebe a třetí značka je 

umístěna 2,5 metrů za startovní značkou – obr. 6 (Bangsbo & Mohr, 2011).  Pokud je 

více jedinců testováno najednou, zkušební předměty jsou umístěny rovnoběžně vedle 

sebe asi o 2 metry. 
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Obr. 6 – Postavené cvičení na yo – yo IE testy (Bangsbo, Mohr, 2011). 

 

 Popis: Yo – yo IE test trvá 5 - 20 minut a skládá se ze střídajících pěti až dvaceti 

sekundových intervalů v pohybu a s 5 sekundami odpočinku. Na CD yo – yo IE testu 

jsou informace o tom, jak se test správně provádí a jsou zde zaznamenány i signály pro 

ovládání rychlosti běhu. Hráči vybíhají vpřed ke dvaceti metrové značce. Přesně 

v okamžiku, kdy zazní signál, musí hráč dosáhnout této značky. Hráč se otáčí a běží 

zpět na startovní značku, které musí být dosaženo v okamžiku dalšího signálu. Pak má 

hráč 5 sekund pauzu, běží pomalu kolem třetí značky, která je vzdálena 2,5 metrů od 

startovní. V případě, že hráč běží rychleji, musí počkat na značce, dokud nezazní další 

signál. Doporučuje se, aby hráč po zapnutí spínače při otáčení střídal levou a pravou 

nohu u dosažené značky, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení. Test se nadále 

opakuje a každý úsek se zrychluje, dokud hráč vydrží daným tempem dobíhat současně 

se signálem na značky. Jestliže první značka není dosažena současně se signálem, 

vydáme hráči první varování. Pokud se to hráči stane podruhé, znamená to konec testu. 

Poslední běžecký interval, který hráč dokončil před vyřazením z testu, je potřeba 

zaznamenat a výsledek testu je vyjádřen jako celková uběhnutá vzdálenost. Pokud 

chceme porovnávat výsledky s jinými studiemi, jsou relevantní pouze v případě, že 

testy byly provedeny stejným způsobem (Bangsbo &Mohr, 2011). 

  

2 úrovně: Yo – yo testy IE mají 2 úrovně. Úroveň 1 je spíše pro mládež, 

rekreační a mírně pokročilé hráče. Úroveň 2 je pro dobře trénované hráče a hráče na 

velmi vysoké úrovni. Rozdíl mezi úrovněmi testu je, že úroveň 2 má vyšší rychlostní 

stupeň než úroveň 1. Test yo – yo IE1 začíná na rychlosti 7 km.h
-1

 a má pomalejší a 

postupný nárůst rychlosti. Test yo – yo IE2 začíná na rychlosti 8 km.h
-1

 má strmý 

vzestup rychlosti a dosahuje 13 km.h
-1

 během prvních 2 minut (Bangsbo & Mohr, 

2011). 
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Obr. 7 – Rychlostní úrovně a uběhnutá vzdálenost při yo – yo testu IE1(Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

 

Obr. 8 – Rychlostní úrovně a uběhnutá vzdálenost při yo – yo testech IE2 (Bangsbo & Mohr, 2011). 
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 Rady pro testování: Po 5 minutách základního rozcvičení, hráči běží první 3 

minuty yo –yo IE testu, aby si zvykli na rychlost, které udávají signály z CD 

přehrávače. Jasné instrukce, jakým tempem běžet by neměli být opomíjeny. Test může 

být zahájen, jestliže všichni testovaní mají jedno chodidlo na startovní značce a jsou 

připraveni na signál (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Vedoucí testu: Test může probíhat s vedoucím nebo bez něj. Optimální je mít 2 

vedoucí, kteří jsou umístěni každý na jiném konci testovacího úseku. Je to velmi 

důležité, protože takhle mohou kontrolovat, jestli jsou dodržována pravidla po celou 

dobu testování. Zajišťují, aby hráč dosáhl vždy značky současně se signálem. Jeden 

z vedoucích zapisuje výsledky testu na papír (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Rozcvičení: Po 5 minutách základního rozcvičení, následují první 3 minuty 

testu, aby si hráči vyzkoušeli tempo daného testu. Poté následují 2 minuty odpočinku 

před opravdovým měřením. Tento způsob rozcvičení zvedne teplotu svalů a hráči tak 

jsou dobře připraveni na testování (Bangsbo & Mohr, 2011). 

  

Fyziologická odpověď: Měření srdeční frekvence nám dává informace i zatížení 

aerobního systému během testování, ale také reflektuje množství spotřeby kyslíku 

tkáněmi. Během yo – yo IE testu srdeční frekvence roste rychle a maxima dosahuje na 

konci testu, což ukazuje, že aerobní systém je velmi zatížen během testování. Kromě 

toho bylo zjištěno, že hladina laktátu v krvi v posledních etapách testu je poměrně 

vysoká, což ukazuje, že i anaerobní systém je zde aktivní. Yo – yo IE test je fyzicky 

náročný a může být využit k ohodnocení aerobní kapacity a i části anaerobní kapacity 

(Bangsbo & Mohr, 2011).  

  

Vyhodnocení výsledků testu: Yo – yo test IE1 je určen především pro středně 

pokročilé hráče a pro mládež. Mladí hráči, kteří hrají v elitních týmech starší 14 let, 

mohou být testováni s yo – yo testem IE2. Hráči na nejvyšší úrovni se průměrně 

pohybují okolo 2000 uběhnutých metrů u yo – yo testu IE2. Tito hráči se pohybují na 

škále od 1500 až do 3200 uběhnutých metrů. U nejlepších žen jsou průměrné hodnoty 

okolo 1500 metrů v rozmezí od 1000 až do 2500 metrů – tab. 1 (Bangsbo & Mohr, 

2011). Vztah mezi výkonem u yo – yo testu IE2 a uběhnutou vzdáleností během utkání 

je dán vysokou intenzitou běhu. Yo – yo IE test poskytuje platné informace o 
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vytrvalostních schopnostech a na základě výsledků testů můžeme odhadnout uběhnutou 

vzdálenost hráčů během utkání (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

 

 

                         MUŽI                                                      ŽENY 

Vzdálenost (m) Hodnocení Vzdálenost (m) Hodnocení 

> 3000 Excelentní > 2600 Excelentní 

2800 – 3000 Velmi dobré  2200 – 2600 Velmi dobré 

2600 – 2800 Dobré 1700 – 2200 Dobré 

2000 – 2600 Průměrné  1200 – 1700 Průměrné 

1500 – 2000 Podprůměrné 800 – 1200 Podprůměrné 

< 1500 Špatné < 800 Špatné 

Tab. 1 – Hodnocení u yo – yo testu IE2 z hlediska uběhnutých metrů (Bangsbo & Mohr, 2011). 

Stanovení maximální spotřeby kyslíku: Výkon u yo – yo testu IE2 je 

v korelaci s maximální spotřebou kyslíku. To znamená, že z výsledků testů můžeme 

určit hrubý odhad maximální spotřeby kyslíku (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Hráčské funkce: Záložníci během utkání pokryjí nejvíce plochy ve srovnání se 

středními obránci a útočníky. Tento ukazatel odráží výkon i u yo – yo testu IE2. Studie 

od elitních anglických fotbalistů ukazují, že útočníci mají výkon v průměru okolo 1800 

uběhnutých metrů a střední obránci 2000 uběhnutých metrů, což ukazuje, že mají nižší 

výkon než krajní (2400 metrů) a střední záložníci (2200 metrů) – graf č. 14 (Bangsbo & 

Mohr, 2011).            

 

Nicméně jsou zde veliké individuální rozdíly na stejných hráčských funkcích. To 

ukazuje, že je důležité znát vytrvalostní schopnosti všech hráčů nezávisle na jeho 

hráčské funkci. Stejný přehled jako u mužských hráčů byl také viděn u elitních 

ženských týmů, kde průměrný výkon byl 1300 uběhnutých metrů v rozmezí od 800 do 

2400 metrů. Střední a krajní záložníci u žen mají větší výkon v porovnání se středními 

obránci a útočníky (Bangsbo & Mohr, 2011). 
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Graf č. 14 – Rozdíly mezi hráčskými funkcemi u yo – yo testu IE2 (Bangsbo & Mohr, 2011). 

 Mládež při testech: Podle pomalé progrese rychlosti u yo – yo testu IE1, se 

tento test dobře hodí pro posouzení vytrvalostních schopností u mladých fotbalistů. U 

yo – yo testu IE1 jsou mezi chlapci a dívkami rozdíly v každé věkové kategorii. U testu 

yo- yo IE1, sedmnáctiletí středně trénovaní chlapci dosahují průměrně výkonu 3300 

uběhnutých metrů, zatímco jejich ženské protějšky ve stejném věku dosahují výkonu 

okolo 1300 metrů. Jak chlapci, tak i dívky mají v 17 letech lepší výkony než chlapci a 

dívky ve 14 letech. Tudíž můžeme říct, že výkon stoupá společně s věkem – tab. 2 

(Bangsbo & Mohr, 2011). 

 

Věk 12 14 17 

Chlapci 1680 2200 3320 

Dívky 1600 1840 2280 

Tab. 2 – Výkony testu yo –yo IE1 různých věkových kategorií (Bangsbo & Mohr, 2011). 

Sezónní změny: Yo – yo IE test nám může ukázat, jak se mění vytrvalostní 

schopnosti hráčů během sezóny. Například, skupina elitních anglických hráčů do 19 let 

měla průměrný výsledek 2170 metrů, v rozmezí od 1700 do 2400 metrů na začátku 

přípravného období. Poté se výkon v testech zvýšil o 10% na začátku sezóny a 

uprostřed sezóny až o 15% oproti přípravnému období. Hráči měli nejlepší výkon 

uprostřed sezóny a pokles přichází na konci sezóny – graf č. 15 (Bangsbo & Mohr, 

2011). Tyto výsledky ukazují, že yo – yo IE testy jsou citlivé na odhalení změn 

vytrvalostních schopností během sezóny. 
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Graf č. 15 – Změny během sezóny u anglických hráčů do 19 let testovaných yo – yo IE2 testem (Bangsbo & Mohr, 

2011). 

 

Když skupina anglických hráčů (16 – 19 let) byla testována na začátku 

přípravného období a během sezóny po dobu tří let jdoucích po sobě, bylo prokázáno, 

že hráči měli nejvyšší úroveň ve třetím roce – graf č. 16. To znamená, že yo – yo IE 

testy se dobře hodí pro sledování dlouhodobého vývoje vytrvalostních schopností u 

fotbalových hráčů (Bangsbo & Mohr, 2011). 

         

Graf č. 16 – Yo – yo IE2 testování během tří sezón u anglických hráčů ukazující sezónní změny (Bangsbo & Mohr, 

2011). 

 Shrnutí: Yo – yo IE testy zatěžují zejména aerobní systém, ale na konci testu je 

pozorováno i zapojení anaerobního systému. Tento test můžeme využít, když chceme u 

hráčů hodnotit jejich vytrvalostní schopnosti a také jej můžeme využít k hodnocení 

vytrvalostních schopností během celé sezóny. Dále tento test poskytuje informace o 

vývoji vytrvalostních schopností u mladých hráčů. Tímto testem můžeme i určit u hráčů 

maximální srdeční frekvenci. 
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1.3 Subjektivní hodnocení intenzity zátěže 

 

 Subjektivní hodnocení intenzity zátěže je získáno v průběhu zátěžového  

testu, kdy testovaný popisuje své pocity, které jsou zaznamenány do protokolu a  

slouží později trenérovi při preskripci intenzity pohybové aktivity nebo přímo  

testovanému při sebekontrole. Nejčastěji k subjektivnímu hodnocení intenzity  

zátěže využíváme Borgovy škály – tab. 3. Označením čísla z Borgovy škály vyjadřuje  

testovaný hráč po skončení každého stupně zátěže svůj odhad vnímání intenzity. K 

hodnocení vnímání intenzity (namáhavosti) zátěže se využívá škála v rozmezí 6 – 20. 

Začátek škály číslem 6 je dán nelineárním vztahem mezi výkonem a pocitem (Placheta, 

2001). 

 

Číselné 

hodnocení 
Slovní hodnocení Slovní test 

6     

7 Zcela nepatrná zátěž   

8     

9 Velmi lehká zátěž Komunikace O.K. 

10     

11 Lehká zátěž   

12   Několik vět 

13 Středně velká zátěž   

14   Pár slov 

15 Velká zátěž   

16   Jedno slovo 

17 Velmi velká zátěž   

18   Beze slov 

19 Extrémně velká zátěž   

20 Maximální úsilí   

Tab. 3 – Borgova škála určující vnímání namáhavosti zátěže 
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Použití této škály je výhodné z hlediska její jednoduchosti, neinvazivnosti, 

snadné použitelnosti, možnosti využití v terénu, kde nelze pro hodnocení intenzity 

zátěže využít jiné metody. Obrovskou výhodou je využití i u testovaných hráčů, kteří 

nemohou spoléhat na odhad zátěže pomocí srdeční frekvence (Mocková, 2000). 

  

Spolehlivost Borgovy škály je vysoká. Tato škála vysoce koreluje s objektivními 

ukazateli, jimiž jsou srdeční frekvence (r = 0,8 – 0,9), spotřeba kyslíku, hladina 

krevního laktátu a velikost minutové ventilace. Vnímání zátěže je ovlivněno 

fyziologickými, psychologickými faktory i dalšími faktory. Psychologické faktory se 

podílejí na vnímání námahy asi 33 %, převážně u nízké a střední intenzity. U vysoké 

intenzity převažují fyziologické podněty. Dalšími faktory ovlivňující vnímání zátěže 

jsou prostředí, pohlaví, věk, fyzický trénink, kouření a medikace (Mocková, 2000). 
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2  Studie zkoumající aerobní zdatnost pomocí yo – yo testů ve 

věkové kategorii U12 – U17 

 

 Tato studie od autorů Depreze, Couttse & Lenoire et al. (2014), zkoumala 

spolehlivost při opakování testu  yo - yo IR1 a schopnost u yo - yo IR1 testů rozlišovat 

mezi elitními a průměrnými fotbalovými mládežnickými hráči. Celkem bylo testováno 

228 fotbalových mládežnických hráčů (11 až 17 let) z toho bylo 78 průměrných hráčů, u 

kterých se zkoumala spolehlivost při opakování testu do 1 týdne. To samé proběhlo i se 

150 elitními hráči. Mezi průměrnými a elitními hráči byl zaznamenán značný rozdíl 

v uběhnuté vzdálenosti. Hlavním zjištěním bylo, že uběhnutá vzdálenost měla velký 

nárůst u nejmladších věkových skupin (U - 13 a U - 15) a vysoký nárůst byl i 

zaznamenán u nejstarší věkové skupiny (U - 17). 

  

Studie autorů Chumana & Hoskikawy et al. (2011), zkoumala u  yo – yo testů 

IR1 a yo – yo testů IR2 uběhnutou vzdálenost u fotbalistů v pubertě (U - 13) a post- 

pubertě (U - 17). Šestnáct hráčů kategorie U - 13, jejichž průměrný věk je 13,3let a 

patnáct dospívajících hráčů věkové kategorie U - 17 o průměrném věku 17,0let. 

Subjekty prováděli testy yo – yo IR1 a yo – yo IR2 na umělém trávníku. Výsledky u yo 

– yo IR1 testu a yo – yo IR2 testu u kategorie U - 17 činí 2365 a 843 m, které byly vyšší 

než u kategorie U – 13, které jsou 1963 a 550 m. 

  

Autoři Wong, Chaouachi & Castagna et al. (2011), ve svém výzkumu použili yo 

- yo IE test, podle kterého se posuzuje aerobní vytrvalostní výkonnost u mladých 

fotbalových hráčů. Hlavním tématem této studie bylo zhodnotit aerobní kapacitu hráčů 

a VO2max. Šedesát dva fotbalistů o průměrném věku 13,7let kategorie U – 14, se 

zúčastnili yo – yo IE testu, který slouží k posouzení aerobních vytrvalostních schopností 

a VO2max. Výsledky ukázaly, že yo - yo IE test koreluje s VO2max (r = 0,63). Hráči s 

nejlepším výkonem u yo - yo IE testu měli značně vyšší VO2max. Test yo - yo IE je 

platný pro určení aerobní vytrvalostní kapacity u mladých fotbalistů. 

 

Hlavním cílem této studie od autorů Teplana, Malýho & Zahálky et al. (2012), 

bylo porovnat celkovou uběhnutou vzdálenost za použití yo – yo IR testu u hráčů 

kategorie U – 16 a U – 17. Sekundárním cílem bylo zjistit fyziologické reakce 
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(maximální tepová frekvence a maximální spotřeba kyslíku). Sledovaná skupina 

kategorie U - 16 se skládala ze 14 probandů, jejichž průměrný věk je 15,5 let, tělesná 

výška 173,6 centimetrů a tělesná hmotnost 64,5 kilogramů. U kategorie U17, bylo 16 

probandů o průměrném věku 16,4let s průměrnou výškou 178,8 centimetrů a průměrnou 

hmotností 70,6 kilogramů. Pro zkontrolování maximální aerobní kapacity byl použit yo 

- yo IR test. Tento test je zaměřen na posouzení uběhnuté vzdálenosti, určení VO2max a 

srdeční frekvence (HR). Průměrná uběhnutá vzdálenost u kategorie U - 16 je 1594,3 ± 

287,1 metrů a u kategorie U – 17, to činí 2002,5 m ± 331,9 metrů. Maximální hodnota 

srdeční frekvence u kategorie U – 16 je 198,9 ± 6,6 tepů za minutu a u kategorie U - 17 

je výsledek 194,8 ± 6,8 tepů za minutu. Maximální hodnota spotřeby kyslíku u 

kategorie U – 16 činí 49,4 ± 2,7 mililitrů na kilogram za minutu (ml/kg/min). U 

kategorie U - 17 je výsledek 52,8 ± 3.2 ml/kg/min. Tyto výsledky jsou v souladu s 

teoretickými poznatky, které naznačují, že hráči jsou schopni dosáhnout lepší 

výkonnosti u yo - yo IR testů s rostoucím věkem nebo kvalitou soutěže. 

 

Poslední studie od autorů Chumana, Hoskikawy & Iidy (2008), se zaměřují na 

rychlost zotavovacích schopností během intenzivního pohybového zatížení. Výsledkem 

této studie je průměrná uběhnutá vzdálenost u hráčů, kteří hrají nejvyšší žákovskou 

japonskou ligu. Průměrný věk hráčů je 12,7 let, průměrná výška 152,8 centimetrů a 

hmotnost 41,7 kilogramů. Uběhnutá průměrná vzdálenost hráčů činí 286,2 ± 69,5 

metrů. 
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3  Cíl, hypotézy a úkoly práce 

 

 3.1  Cíle práce 

Testování vytrvalostních schopností u věkové kategorii U12 pomocí yo - yo 

testu intermitentního zotavení úrovně 2. 

 3.2  Hypotézy práce 

H1: Předpokládáme, že probandi z výzkumného souboru dosáhnou nižší 

uběhnutou vzdálenost v porovnání s hráči hrající japonskou nejvyšší soutěž. 

 

H2: Předpokládáme, že záložníci a obránci dosáhnou lepších výsledků v testu 

než útočníci. 

 

H3: Předpokládáme, že podle Borgovy škály, která popisuje subjektivní 

hodnocení intenzity zátěže budou nejlépe namáhavost testu snášet záložníci. 

 

 3.3  Úkoly práce 

 Rešerše dostupné domácí a zahraniční literatury 

 Výběr skupiny (výběr klubu a věkové kategorie) 

 Sestavení plánu měření, konzultace se vedoucím práce a trenérem 

příslušného týmu 

 Zjištění subjektivní intenzity zatížení u kategorie U - 12 

 Realizace měření v terénních podmínkách 

 Zpracování dat 

 Vypracování bakalářské práce 
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4  Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

  

Sledovaná skupina se skládá z 26 probandů. Jejich průměrný věk je 11,9 let. 

Probandi hrají nejvyšší žákovskou soutěž v České Republice a působí v elitním 

fotbalovém klubu. Probandi jsou trénováni kvalifikovanými trenéry a trénují 3x týdně, 

plus odehrají jeden zápas v týdnu a fotbalu se věnují v průměru od 5 let. Sledovaná 

skupina je popsána v tabulce číslo 4. 

 Rok 

narození 

Tělesná 

výška (cm) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Hráčská 

funkce 

Hráč 1 2002 147 40 Obránce 

Hráč 2 2002 153 40 Obránce 

Hráč 3 2002 153 36 Záložník 

Hráč 4 2002 153 38 Obránce 

Hráč 5 2001 167 47 Útočník 

Hráč 6 2002 156 44 Záložník 

Hráč 7 2002 157 48 Obránce 

Hráč 8 2002 150 40 Brankář 

Hráč 9 2002 153 38 Záložník 

Hráč 10 2002 167 44 Obránce 

Hráč 11 2002 150 35 Záložník 

Hráč 12 2002 151 41 Obránce 

Hráč 13 2002 151 40 Záložník 

Hráč 14 2002 152 41 Brankář 

Hráč 15 2002 162 54 Útočník 

Hráč 16 2001 145 39 Záložník 

Hráč 17 2002 155 36 Útočník 

Hráč 18 2002 157 43 Obránce 

Hráč 19 2002 151 39 Záložník 

Hráč 20 2001 147 32 Záložník 

Hráč 21 2002 153 42 Útočník 
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Hráč 22 2002 147 39 Obránce 

Hráč 23 2002 150 43 Záložník 

Hráč 24 2002 158 46 Útočník 

Hráč 25 2002 144 38 Útočník 

Hráč26 2002 154 41 Obránce 

 Tab. 4 – Charakteristika probandů 

 

 4.2 Organizace výzkumu 

  

Testování proběhlo dne 2. 4. 2014 v terénních podmínkách, na hřišti s umělou 

trávou v tréninkovém centru FK Dukla Praha za účasti kvalifikovaných trenérů. 

Probandi měli vytvořené stabilní podmínky (intenzita osvětlení, hlučnost prostředí atd.), 

které měly zaručit standardní podmínky pro všechny probandy. Testování se 

uskutečnilo po 20 minutovém rozcvičení. Po rozcvičení si hráči vyzkoušeli yo – yo IR2 

test po dobu 2 minut. Poté si hráči odpočinuli 3 minuty před opravdovým testováním, 

kde se měřila uběhnutá vzdálenost. 

  

Yo – yo IR test úrovně 2: 

Pro potřeby fotbalu je intermitentní zotavovací yo – yo test považovaný za jeden 

z nejvhodnějších. Účelem testování je zjistit schopnosti zotavení po intenzivním 

zatížení a umožňuje nám získat důležité informace o individuálních schopnostech hráčů 

vykonávat opakovaně intenzivní pohybové cvičení.  

      

Obsahem testu je stupňovaný člunkový běh na vzdálenost 2x 20 m (tzn. 40 m. – 

jeden úsek). Poté testovaní hráči mají 10 sekund na zotavení (volné vyklusání okolo 

kuželů vzdálených 5 metrů od startovní značky). Rychlost běhu se zvyšuje po určitém 

počtu běžeckých úseků v dané rychlostní úrovni. Samotná rychlost běhu a odpočinku je 

řízená zvukovými signály zaznamenanými na CD. Test je pro hráče u konce, jestliže 

hráči 2x nestihnou doběhnout společně se signálem na určenou na značku. 
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4.3 Metodika získání a zpracování výzkumných údajů 

  

U testovaných probandů bude zkoumána uběhnutá vzdálenost. Když hráč 

ukončil testování, je ihned zapsána uběhnutá vzdálenost, která je měřítkem 

zotavovacích schopností hráče po intenzivním pohybovém cvičení.  

      Výzkumné údaje jsme zpracovali pomocí základních matematicky – 

statistických postupů. Pro vyjádření skupinového výsledku jsme použili aritmetický 

průměr a pro vyjádření náročnosti testu jsme použili procentuální rozdíl. Rozsah údajů 

jsme vyjádřili pomocí maximální a minimální hodnoty. Výsledky prezentujeme 

v tabulkovém a grafickém znázornění. 
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5  Výsledky výzkumu 

  

V tabulce číslo 5 můžeme vidět, jakou vzdálenost dosáhli probandi v yo – yo 

testu intermitentního zotavení úrovně 2. Z této tabulky můžeme vidět, že v rámci stejné 

věkové kategorie jsou zde značné individuální rozdíly. Když se podíváme na nejlepšího 

hráče (Hráč č. 23) ve srovnání s nejhorším hráčem (Hráč č. 4 a 6), mimo brankářů, je 

zde rozdíl 243 metrů, to ukazuje, že nejlepší hráč dokázal uběhnout 2x větší vzdálenost 

než nejhorší hráč – graf č. 17. Dále můžeme vidět, že nejlepší hráč zastává funkci 

záložníka, což se dalo předpokládat a nejhorší hráči zastávají hráčskou funkci obránce a 

záložníka. V procentuálním porovnání to znamená, že nejlepší hráč je o 50,8% lepší než 

nejhorší hráč v průběhu testování. V rámci jedné věkové kategorie je to značný rozdíl.  

 

  

 

Rok 

narození 

 

 

Hráčská 

funkce 

 

 

Uběhnutá 

vzdálenost v yo – 

yo testu IR2 

Vnímání 

probandů 

namáhavosti 

testu dle 

Borgovy 

škály 

Hráč 1 2002 Obránce 255 m 15 

Hráč 2 2002 Obránce 320 m 14 

Hráč 3 2002 Záložník 370 m 15 

Hráč 4 2002 Obránce 235 m 19 

Hráč 5 2001 Útočník 255 m 15 

Hráč 6 2002 Záložník 235 m 16 

Hráč 7 2002 Obránce 237 m 14 

Hráč 8 2002 Brankář 230 m 19 

Hráč 9 2002 Záložník 278 m 13 

Hráč 10 2002 Obránce 352 m 13 

Hráč 11 2002 Záložník 278 m 13 

Hráč 12 2002 Obránce 352 m 15 

Hráč 13 2002 Záložník 360 m 12 

Hráč 14 2002 Brankář 240 m 17 

Hráč 15 2002 Útočník 280 m 13 

Hráč 16 2001 Záložník 320 m 12 

Hráč 17 2002 Útočník 356 m 17 
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Tab. 5 – Uběhnutá vzdálenost probandů v yo – yo testu IR2 a vnímaní namáhavosti testu podle Borgovy škály 

 

 

Graf č. 17 – Rozdíl mezi nejlepším a nejhorším hráčem v metrech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráč 18 2002 Obránce 400 m 15 

Hráč 19 2002 Záložník 318 m 17 

Hráč 20 2001 Záložník 300 m 13 

Hráč 21 2002 Útočník 318 m 16 

Hráč 22 2002 Obránce 236 m 15 

Hráč 23 2002 Záložník 478 m 16 

Hráč 24 2002 Útočník 338 m 14 

Hráč 25 2002 Útočník 280 m 15 

Hráč26 2002 Obránce 315 m 13 
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Průměrná uběhnutá vzdálenost všech probandů je 305,23 metrů – graf č. 18, což 

v průměru ukazuje na dobré zotavovací schopnosti během intenzivního pohybového 

zatížení. 

          

Graf č. 18 – Průměrná uběhnutá vzdálenost v metrech všech probandů 

 

Dále probandy rozdělíme podle jejich hráčských funkcí. Na brankáře, obránce, 

záložníky a útočníky. V grafu č. 19 můžeme vidět, že nejmenší průměrná uběhnutá 

vzdálenost je zaznamenána u brankářů, která je 235 metrů v  rozmezí od 230 do 240 

metrů. Naopak nejlépe na tom byli záložníci spolu s obránci. Uběhnutá vzdálenost 

záložníků v průměru činí 326,3 metrů a to v rozmezí od 235 do 478 metrů, což v rámci 

jedné hráčské funkce je značný rozdíl. Průměrná uběhnutá vzdálenost obránců je 324 

metrů a pohybuje se od 235 až do 400 metrů. A poslední hráčskou funkcí jsou útočníci, 

jejichž průměrná uběhnutá vzdálenost činí 304,5 metrů a pohybuje se v rozmezí od 255 

do 356 metrů. 

 

      

  Graf č. 19 – Průměrná uběhnutá vzdálenost probandů podle hráčských funkcí       
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 Po absolvování yo – yo testu intermitentního zotavení úrovně 2, jsem ihned 

probandům rozdal protokoly pro subjektivní hodnocení intenzity zátěže dle Borgovy 

škály, na které probandi zaznamenali svůj odhad, jak vnímali namáhavost testu. 

Pomůckou k vyplnění náročnosti testu je schopnost, kolik vět nebo slov řeknou hráči 

ihned po dokončení testu. Číselné hodnocení se pohybuje od 6 až do 20, vzestupně od 

lehké zátěže až po extrémně těžkou zátěž. Toto číselné hodnocení rovněž platí i, jak 

jsou hráči schopni komunikovat. Velmi lehká zátěž = komunikace probíhá v pořádku, 

extrémně velká zátěž = beze slov. Na stupnici od 6 do 20 na Borgově škále, z 26 

probandů dva označili namáhavost testu číslem 12, šest probandů označilo na této škále 

číslo 13, další tři probandi označili namáhavost testu číslem 14. Sedm probandů 

označilo číslo 15 na Borgově škále, pro další tři probandy namáhavost testu byla 

určující číslem 16. Tři probandi vnímali namáhavost testu číslem 17 a poslední dva 

probandi označili intenzitu testu číslem 19 – tab. 5. 

 

Z hlediska procentuálního rozdělení – graf č. 20, se 7,7% probandů nachází 

v Borgově škále u čísla 12, 23,1% probandů najdeme u čísla 13. 11,5% probandů 

najdeme u třech číselných hodnocení, a to u čísel 14, 16 a 17. Dalších 27% probandů 

shledalo namáhavost testu číslem 15 a pro 7,7% probandů to znamenalo extrémně 

velkou zátěž, tudíž se nacházejí u čísla 19. 

 

 

Graf č. 20 – Procentuální rozděleni probandů z hlediska namáhavosti testu podle Borgovy škály 
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 Z tohoto grafu můžeme vidět, že pro většinu probandů byl tento test velmi 

náročný a jen dva probandi se pohybují v číselném hodnocení u čísla 12, což značí 

lehkou zátěž.  Dalších 24 probandů se pohybuje mez čísly 13 až 19. Tyto číselné 

hodnoty na Borgově škále ukazují na středně velkou až extrémně velkou zátěž. 
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6  Diskuse 

  

Současná situace zotavovacích schopností během intenzivního pohybového zatížení u 

věkové kategorie mladších žáků je na velmi dobré úrovni, to dokazují výsledné hodnoty. 

Pravidelný tréninkový cyklus a obměna tréninkového zaměření má pozitivní vliv na tyto 

výsledky. 

  

Fotbal je hra, pro kterou je charakteristická přerušovaná činnost, kde se střídá vysoká 

a nízká intenzita zatížení (Stolen et al., 2005), což vyžaduje od hráčů schopnost vykonávat 

činnosti na úrovni sprinterů, ale zároveň musí vydržet celých 90 minut hry, kde se překrývají 

další činnosti, jako rychlé změny směru, skákání a kopy (Robinson & White, 2005). Ve 

výzkumu jsme se snažili modifikovat typické fotbalové zápasové zatížení hráčů a to tím, že 

jsme je podrobili zátěžovému yo – yo IR2 testu s charakteristickým intermitentním zatížením. 

Všichni probandi absolvovali zatížení do maxima v rámci svých aktuálních fyzických 

možností, přesto se vyskytují u hráčů velké rozdíly v uběhnutých vzdálenostech. Vzhledem 

k tomu, že záložníci bývají v utkání z pohledu naběhaných kilometrů nejvytíženějšími hráči 

(Reilly, 1997; Mohr, Krustrup & Bangsbo, 2003, Krustrup et al., 2005), tak jsme 

předpokládali u těchto hráčů nejlepší výsledky v yo – yo IR2 testu a to se nám potvrdilo.   

 

Zabýváme-li se výsledky testování, je nutné si v první řadě říct, na co se v testování 

zaměříme. V mém případě to je uběhnutá vzdálenost u yo – yo testu IR2. Moje testování 

budeme srovnávat s výzkumem od autorů Chumana, Hoskikawy & Iidy (2008), který proběhl 

v Japonsku u hráčů, kteří hrají nejvyšší japonskou žákovskou soutěž. 

 

Průměrný věk probandů u mého testování je 11,9 let, u japonských hráčů je to 12,7 let. 

Průměrná výška a hmotnost probandů z mého testování činí 153,2 centimetrů a 41 kilogramů. 

U japonských hráčů je průměrná výška 152,8 centimetrů a hmotnost 41,7 kilogramů. Rozdíly 

v hmotnosti a výšce nejsou téměř žádné, ale jak můžeme vidět, rozdíl u průměrného věku je 

vyšší u japonských hráčů. Jako první porovnání u testovaných probandů bude průměrná 

uběhnutá vzdálenost. V mém testování probandi uběhli v průměru 305, 23 metrů, naproti 

tomu u mladších žáků z Japonska průměrná uběhnutá vzdálenost činí 286,2 metrů. Z tohoto 

výsledku je patrné, že probandi, kteří byli součástí mého výzkumu, dosáhli lepších výsledků 
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než japonští hráči a to i přesto, že jejich průměrný věk je nižší. Můžeme tedy konstatovat, že u 

testu yo – yo IR2 v rámci kategorie mladších žáků neměl věk probandů výraznější vliv. 

 

Dále u výzkumu japonských mladších žáků autoři rozdělili hráče na dvě skupiny. 

Skupina 1 se skládá z10 hráčů, kteří dosáhli nejlepších výsledků a skupina 2 ze zbylých 16 

hráčů, kteří dosáhli horších výsledků. První skupina lepších hráčů má průměrnou výšku a 

hmotnost 162,4 centimetrů a 49,8 kilogramů. Když to samé rozdělení na 2 skupiny provedu i 

u mého testování, tak 10 nejlepších probandů má průměrnou výšku a váhu 154 centimetrů a 

40,8 kilogramů. Z těchto výsledků vyplývá, že japonští hráči jsou vyšší a mohutnější postavy. 

Uběhnutá vzdálenost u první skupiny japonských hráčů je 336 metrů. Z mého testování 

vyplívá, že10 nejlepších probandů uběhlo v průměru 364,6 metrů. Z výsledků můžeme vidět, 

že je zde rozdíl a lépe je na tom skupina hráčů z mého testování, kteří mají vyšší výsledek v 

průměru o 28,6 metrů. Nyní se podíváme na druhé skupiny, které mají horší výsledky. 16 

japonských hráčů má průměrnou výšku a hmotnost 146,9 centimetrů a 36,6 kilogramů, 

naproti tomu druhá skupina z mého testování, má průměrnou výšku a hmotnost 152,7 

centimetrů a 41 kilogramů. Tyto výsledky ukazují, že je to naopak než u první skupiny a 

probandi z mého testování jsou vyšší a nepatrně mohutnější. Průměrná uběhnutá vzdálenost 

druhé skupiny u japonských hráčů činí 255 metrů. U druhé horší skupiny z mého testování 

jsem zaznamenal průměrnou uběhnutou vzdálenost 268,1 metrů. Tyto výsledky ukazují, že ve 

druhé skupině jsou na tom lépe probandi z mého testování.  

 

U první skupiny jsou na tom lépe hráči z mého výzkumu a mají nižší průměrnou 

výšku a hmotnost. U druhé skupiny jsou na tom lépe zase probandi z mého testování, ale mají 

vyšší průměrnou výšku a hmotnost. Z toho vyplývá, že výsledky nejsou závislé na tělesné 

výšce a hmotnosti u testovaných probandů u kategorie mladších žáků. 

  

Podle Borgovy škály srovnáme výsledky subjektivního hodnocení intenzity zátěže 

testu vzhledem k hráčským funkcím. Jako nejvíce namáhavý test vnímali brankáři, což 

vzhledem k hráčské funkci je pochopitelné, protože jsou nejméně vytížení během utkání. Po 

brankářích následovali útočníci, kteří vnímali test jako velmi namáhavý a v průměru se 

pohybují na Borgově škále u čísla 15. Po útočnících jsou na tom nepatrně lépe obránci, kteří 

jsou v utkání vytíženější než útočníci. Poslední hráčskou funkcí jsou záložníci, kteří snášeli 

náročnost testu nejlépe a v průměru se pohybují na Borgově škále u čísla 14, což značí 
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středně velkou zátěž. Vzhledem k tomu, že záložníci jsou nejvíce vytíženou hráčskou funkcí, 

se dalo předpokládat, že namáhavost testu budou snášet ze všech hráčských funkcí nejlépe.  
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7  Závěry výzkumné práce 

  

Předmětem bakalářské práce bylo použití yo – yo testů ve fotbale u kategorie U - 12. 

Snahou bylo vyzvednout tuto problematiku z teoretického hlediska a pomocí testování také 

zjistit aktuální úroveň zotavovacích schopností během intenzivního pohybového 

zatížení. Výzkum byl uskutečněný na 26 probandech o průměrném věku 11,9 let, kteří 

patří k elitním hráčům v kategorie mladších žáků, působících ve špičkovém českém 

fotbalovém klubu. 

  

Při hodnocení stanovených hypotéz byla hypotéza 1 a hypotéza 3 potvrzena a 

hypotéza 2 byla vyvrácena. 

  

U hypotézy číslo 1, jsme předpokládali, že probandi z výzkumného souboru 

dosáhnou nižší uběhnutou vzdálenost v porovnání s hráči hrající japonskou nejvyšší 

soutěž. Tato hypotéza byla vyvrácena, jelikož probandi, z mého výzkumu dosáhli vyšší 

uběhnutou vzdálenost, než hráči z Japonska a to v průměru o 19 metrů. 

  

 U hypotézy číslo 2 jsme předpokládali, že testovaní probandi zastávající 

hráčské funkce obránců a záložníků budou mít vyšší výsledky než útočníci. Průměrná 

uběhnutá vzdálenost obránců je 324 metrů a uběhnutá vzdálenost záložníků je ještě o 

2,3 metry vyšší. Naproti tomu uběhnutá průměrná vzdálenost útočníků činí 304,5 metru. 

Z těchto výsledků je patrné, že tato hypotéza byla potvrzena. 

 

U hypotézy číslo 3 jsme předpokládali, že podle Borgovy škály budou nejlépe 

namáhavost testu snášet záložníci. Z výsledků můžeme vidět, že tato hypotéza byla 

potvrzena. 
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