
Abstrakt 

Název: Profil a vztahová analýza mezi parametry síly a rychlosti u hráčů amerického 

fotbalu  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo vytvoření profilu a vztahové analýzy mezi 

parametry síly a rychlosti u hráčů amerického fotbalu. Chtěli jsme zjistit, do jaké 

míry spolu síla a rychlost korelují v rámci testové baterie, a zda –li jejich vyšší 

úroveň pozitivně ovlivňuje výsledky motorických testů.  

 

Metody:  V naší práci jsme použili metodu analýzy a komparace. Metodu analýzy jsme 

aplikovali v rozboru naměřených výsledků motorických testů a metodu 

komparace při určení vzájemných vztahů mezi jednotlivými motorickými testy.  

 Provedli jsme základní statistické zpracování naměřených dat, které obsahovalo 

výpočet měr polohy a variability. Vzájemné vztahy mezi motorickými testy jsme 

vypočítali pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.  

 

Výsledky:  Vzájemná míra korelace byla mezi testy lineární rychlosti 10 a 40 yardů (r= 

0,86) a testy agility – 20 yardů shuttle a 3 cone drill (r= 0.77). Míra korelace 

mezi ostatními rychlostními testy – agilitou, sprinty a odrazovými testy byla 

v rozmezí (r= 0.55 - 0.76). Test broad jump (skok do dálky z místa), který 

hodnotí dynamicko-silové schopnosti dolních končetin, významně koreloval 

s testy lineární rychlosti (r= -0.61 až -0.76) a testy agility (r= -0,62 až -0,60). 

Silná korelace byla mezi jednotlivými silovými cvičeními s olympijskou činkou. 

Test tlak na lavici s činkou (bench press) silně koreloval se všemi silovými testy 

( r= 0.71- 0.89). Vysoká korelace mezi testy dřep, mrtvý tah a přemístění (r=0.74 

-0.78) značila, že byly měřeny podobné dovednosti. Z výsledků v absolutních 

hodnotách jsme zjistili nevýznamné korelace mezi většinou silových a 

rychlostních testů. Průměrné hodnoty korelace byly v rozmezí (r= – 0,29 až -

0,12).  



 Zjistili jsme, že při výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu, za použití 

hodnot relativní síly, byly korelace mezi silovými a rychlostními testy 

mnohonásobně vyšší (r= -0,66 až -0,38). 

 

  Hráči, kteří běželi sprint na 40 yardů pod 5 s, měli nadprůměrné výsledky 

silových testů a relativní síly. Naopak hráči, kteří běželi sprint na 40 yardů za 

více než 5.5 s, měli podprůměrné výsledky silových testů a relativní síly. Také ti, 

kdo skočili v testu broad jump méně než 220 cm, dosahovali podprůměrných 

výsledků silových testů a relativní síly. Nejlepších výsledků v rychlostních 

testech dosáhli hráči skupiny DB (defensive backs), v silových testech byli 

nadprůměrní a dosahovali také nejvyšších hodnot relativní síly 1 RM/BM: bench 

press (1.30), dřep (1.79), mrtvý tah (1.81) a přemístění (1.04).  Z naměřených dat 

jsme také zjistili, že hráči, kteří běželi sprint 10 yardů ≤  1.65 dosahují 

nadprůměrných silových výsledků v absolutních i relativních hodnotách. Také 

hráči s vyššími hodnotami 1 RM/BM dřepu byli rychlejší na krátkých lineárních 

distancích (10 a 40 yardů). 

 

Závěr:  Významnou míru korelace jsme zjistili mezi testy lineární rychlosti (r= 0.86) a 

agility (r= 0.77). Vzájemně silná korelace byla také mezi dalšími rychlostními 

testy -  sprinty, agilitou a broad jumpem (r= 0.55 - 0.76). Významné korelace 

byly také mezi silovými cvičeními s olympijskou činkou (r= 0.71- 0.89), což 

dokazovalo, že byly měřeny podobné dovednosti. Z výsledků v absolutních 

hodnotách, jsme zjistili nevýznamné korelace mezi většinou silových a 

rychlostních testů (r= – 0,29 až -0,12). Míra korelace mezi silovými a 

rychlostními testy, při převedení na relativní sílu byla mnohonásobně vyšší (r= -

0,66 až -0,38). 
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