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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). 

 

Klí čová slova: motorické testování, sprint, změny směru, motorické schopnosti, cviky  

 s olympijskou činkou, výbušnost, Pearsonův korelační koeficient 



 
 

Abstract 

 

Title:    Profile and analysis of the relationship between strength and speed of 

American Football players. 

 

Aims:  The main aim of this study was to analyse the profile and relationship 

between strength and speed of American Football players. The research 

was taken to find, to what extent does strength and speed correlate 

including the test battery and if so, does the higher level influence results 

of the motoric tests. 

 

Methods:  In our research we applied methods of analysis and comparison. The 

method of analysis was used in detailed breakdown of the measured results 

of the motoric tests. The comparison method was used to 

determine relationships between specific motoric tests. We carried the 

basic statistical processes of the measured data, which included calculation 

of the measurement of arithmetic mean, mode, median, minimum and 

maximum value, upper and lower quartile and variables. Range of scatter, 

deviation and quartile range together with variation coefficient. 

Relationships between motoric tests have been calculated by Pearson´s 

correlation coefficient. 

 

Results:  Statistically significant correlations were found between the tests of linear 

speed - 10 and 40 yard dash (r = 0.86) and tests of agility- 20 yard shuttle a 

3 cone drill (r= 0.77). The correlation approached significance between 

other speed tests – agility, sprints and broad jump (r= 0.55 - 0.76). Broad 

jump, which measures explosive power ability of lower body, significantly 

correlated with tests of linear speed (r= - 0.61 to -0.76) and tests of agility 

(r= - 0.60 to -0.62). Statistically significant correlations were found 

between Olympic- weightlifting exercises. Bench press has been strongly 

correlated with all strength exercises (r= 0.71- 0.89).  



 
 

 Statistically significant correlation between squats, dead lift and hang clean 

(r= 0.74 - 0.78) proved, that similar abilities were measured. From results 

in absolute values we found nonsignificant correlations between most of 

the strength and speed tests (r= -0.29 - 0.12). Statistically significant 

correlations were found between speed and strength tests by using the 

values of relative strength 1 RM/BM (r= - 0.66 - 0.38). Players, who ran 40 

yard dash < 5 sec., had outstanding results in absolute and relative strength 

(1 RM/BM). On the other hand players who ran 40 yard dash > 5.5 sec had 

under average results in absolute and relative strength. Also those, who 

jumped broad jump less than 220 cm reached under-average results in 

absolute and relative strength. The best combine results were measured 

from players DB (defensive backs). They had also outstanding results in 

absolute and relative strength (1 RM/BM): bench press (1.30), squat (1.79), 

dead lift (1.81) a hang clean (1.04). Players, who ran first 10 yards of the 

40 yard dash  ≤  1.65 reached outstanding strenght results in absolute and 

relative strength. Also players with higher maximal squat 1 RM/BM were 

faster in short linear distances (10 a 40 yard dash). 

 

Conclusion: Statistically significant correlations were found between the tests of linear 

speed (r= 0.86) and tests of agility (r= 0.77). The correlation approached 

significance between other speed tests – agility, sprints and broad jump (r= 

0.55 - 0.76). Statistically significant correlations were found between 

Olympic- weightlifting exercises (r= 0.71- 0.89). It proved, that similar 

abilities were measured. From results in absolute values we found 

nonsignificant correlations between most of the strength and speed tests (r= 

-0.29 - 0.12). Statistically significant correlations were found between 

speed and strength tests by using the values of relative strength 1 RM/BM 

(r= - 0.66 - 0.38). 

 

Keywords: combine, sprint, agility, motoric abilities, olympic-weigthlifting exercises, 

power, Pearson´s correlation coefficient 
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ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolil téma z prostředí amerického fotbalu. Od roku 

2010 se totiž tomuto sportu intenzivně věnuji jako hráč. Americký fotbal jsem začal hrát 

v devatenácti letech, tvrdou dřinou a skvělou prací trenérů týmu Prague Lions jsem se 

během 3 – 4 let vypracoval v jednoho z klíčových hráčů týmu. Minulý rok jsem se také 

zúčastnil s národním týmem Mistrovství Evropy v Itálii.  Všechny tyto zážitky, 

zkušenosti a dojmy ve mně zasadily lásku k tomuto sportu. Proto jsem neváhal a pro 

výběr bakalářské práce zvolil téma z tohoto prostředí.  

 

Americký fotbal, jakožto rychlostně - silový sport, vyžaduje důkladnou kondiční 

připravenost všech hráčů. V našem týmu Prague Lions probíhá kondiční příprava pod 

vedením lidí, kteří mají hráčské či trenérské zkušenosti z amerického univerzitního 

fotbalu. Mnozí z nich, národností američané, prošli mnohaletým tvrdým drillem 

univerzitního fotbalového prostředí, díky kterému vyhráli mnoho mistrovských titulů 

svých konferencí. Právě tyto jejich bohaté zkušenosti pomáhají rozvíjet americký fotbal 

v České Republice. Rezervy jsou v tomto prostředí značné, což byl také jeden 

z hlavních důvodů, proč se chceme touto tématikou zabývat.  

 

V současné době dochází k rozvoji, resp. popularizaci amerického fotbalu na našem 

území. Pokud chceme, aby rozvoj amerického fotbalu šel správným směrem, je nutné 

čerpat také z vědeckých poznatků, díky nimž lze efektivně připravit, realizovat a 

kontrolovat průběh tréninkového procesu. Na základě testování v průběhu přípravného 

období lze získat účinnou zpětnou vazbu. Na našem území se tímto doposud nikdo 

nezabýval. Proto se zabýváme zmíněnou tématikou, abychom mohli na základě testové 

baterie vytvořit profil a vztahovou analýzu mezi parametry síly a rychlosti u hráčů 

amerického fotbalu, a tím v budoucnu nastavit parametry testování a vytváření 

kondičních programů.  
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V průběhu přípravného období jsme provedli testování 40 hráčů amerického fotbalu 

z týmu Prague Lions. Použili jsme testovou baterii obsahující motorické testy, které 

hodnotí úroveň akcelerační rychlosti, agility (schopnost změny směru), dynamicko-

silové explozivní schopnosti dolních končetin a silových schopností, vytrvalostních a 

maximálních.  

 

Tento princip testování probíhá v USA, během tzv. combine, která slouží k hodnocení 

kondiční připravenosti hráčů na základě motorických testů. Přínosem této bakalářské 

práce může být vytvoření určitého standardu testování hráčů amerického fotbalu, napříč 

Českou Republikou. Díky tomu lze efektivně připravit, realizovat a kontrolovat průběh 

tréninkového procesu. Na základě testování v průběhu přípravného období lze získat 

účinnou zpětnou vazbu tréninkových prostředků.  

 
VYUŽITÍ VÝSLEDK Ů 

1. Deskriptivní studie může sloužit jako pomůcka týmům amerického fotbalu 
k dosažení efektivního testování. 

2. Vytvoření nových testových baterií, které budou měřit vzájemně nezávislé 
motorické dovednosti. 

3. Studie bude zpracovaná formou vědeckého článku do domácího a zahraničního 
vědeckého časopisu. 
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1.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1. 1  Americký fotbal – obecná charakteristika 
 

Americký fotbal je rychlostně – silový sport, který klade velký důraz především na 

kondiční schopnosti – rychlostní a silové, koordinační – obratnost, flexibilita a taktické 

schopnosti a dovednosti. Říká se, že americký fotbal jsou takové lidské šachy, pouze 

místo figurek hrají skuteční lidé. Hraji americký fotbal čtvrtým rokem a mohu toto 

tvrzení jednoznačně potvrdit. 

1. 1. 2  Kondiční schopnosti v americkém fotbale 
 
Americký fotbal je popisován jako vysoce výbušný sport, skládající se ze sprintů, skoků 

a kolizních aktivit, které vyžadují velkou závislost na anaerobním energetickém 

systému. Jako zdroj energie primárně slouží adenosintrifosfát (ATP) a kreatinfosfát 

(CP), což umožňuje rychlé pohyby trvající od zlomku sekundy až přibližně do 5 sekund. 

Proto spousta trenérů tráví mnoho času a úsilí, aby vyhodnocovali anaerobní výkon 

hráčů, s nadějí, že dokáží přenést potenciál hráče na hřiště. Existuje četné množství 

testů, využívaných k měření anaerobního výkonu. Za zmínku stojí Margaria – Kalamen 

test, test na 40 yardů, vertikální skok, skok do dálky z místa a olympijské cviky jako 

přemístění či trh. (Ronald, et al., 2010) 

Nejvíce proslulou metodou testování v americkém fotbale je tzv. Combine, která 

hodnotí kondiční připravenost hráčů. Skládá se přibližně z deseti testů, které hodnotí 

akcelerační rychlost, agilitu, explozivní schopnosti dolních končetin, maximální a 

vytrvalostní sílu, atd. Vždy v dubnu probíhá v USA tvz. NFL Combine, kde jsou 

testováni nejlepší hráči univerzitního fotbalu. Na základě výsledků testování jsou pak 

draftováni do NFL (National Football League). (Robbins, et al., 2013) 

 

Combine obsahuje 6 základních testů hodnotících kondiční připravenost hráčů, včetně 

testů hodnotících herní a poziční dovednosti, flexibilitu, reakční rychlost, inteligenční 

kvocient a další. (Robbins, et al., 2013) 
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Sprint na 40 yardů (36,6 m) 

1. 20 yard Shuttle 

2. Cone Drill  

3. Vertical jump 

4. Horizontal jump 

5. Bench Press 225 lbs (102,1 kg) 

 

Sprint na 40 yardů je jednoznačně nejoblíbenějším a hlavním testem, který slouží 

k hodnocení a porovnávání hráčů amerického fotbalu na všech výkonnostních úrovních. 

Dá se říct, že se jedná o alfa - omega test, podle kterého hodnotí skauti univerzitní 

hráče, kteří každoročně míří do draftu. Nejlepší z nich se stávají top NFL prospekty, 

kteří jsou draftováni v prvních kolech. (Brechue, et al., 2010). I když se ukázalo, že 

sprint na 40 yardů je dobrým ukazatelem budoucího výkonu na hřišti, jeho význam je 

občas zpochybňován. Hlavní argumentací je to, že průměrná akce vyžaduje podstatně 

kratší sprinty (5–20 yardů), schopnosti rychle akcelerovat a změnit směr pohybu, než – 

li rychlost na delší vzdálenosti. Je také nezbytné si uvědomit, že lineární rychlost a 

schopnost změny směru jsou různé dovednosti. (Brechue, et al., 2010) 

V praktickém využití slouží tyto motorické testy ke zjištění zpětné vazby v tréninkovém 

procesu. Ta slouží především trenérům a hráčům k tomu, aby mohli pomocí speciálně 

navržených cvičení efektivně rozvíjet rychlostní schopnosti - především tedy lineární 

rychlost a agilitu. (Spaniol, et al., 2010).  

Data získaná z motorického testování, tzv. combine, slouží také k určení vztahů mezi 

jednotlivými testy lineární rychlosti, agilitou, explozivní sílou dolních končetin a sílou 

horní části těla. (Robbins, et al, 2012). Ke zjištění běžecké strategie, akcelerace 

(zrychlení - m*s-2) a rychlosti (m*s-1) byly vytvořeny vzory, podle kterých se 

hodnotily výkony univerzitních hráčů (n= 61) v běžeckých testech na 10, 40 a 60 yardů 

(9.1, 36. 4, 54.9 m). Měření akcelerace a rychlosti bylo stanoveno v intervalu 10 yardů 

(9.1 m) na všech testovaných úsecích. Maximální síla dolních končetin (dále jen DK) 

byla hodnocena podle dosaženého 1RM u vybraných olympijských cviků - dřep, 

přemístění a nadhoz. Výbušná (explozivní) síla byla hodnocena na základě výsledků 

vertikálního skoku, skoku dalekého z místa a trojskoku z místa. (Brechue, et al., 2010) 
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Značné nároky, v kondiční přípravě amerického fotbalu, jsou také kladeny na tzv. 

Power, nebo –li výbušnost, či explozivní silovou schopnost. S tím úzce souvisí pojem 

plyometrie. Plyometrie je definována tím, že během plyometrických cvičení by měly 

svaly vytvářet co největší sílu, v co nejkratším čase. Tato rychlostně-silová schopnost je 

známá jako Power. Množství hráčů a trenérů zná pojem Power, ovšem jenom někteří z 

nich rozumí procesům a mechanismům, které tuto schopnost rozvíjí a jsou zcela 

nezbytné. (Chu,1998). Výzkumy podle McNellyho (2006) potvrzují, že sval, který je 

před vlastní koncentrickou kontrakcí aktivně protažen (excentrická kontrakce), se poté 

kontrahuje rychleji a může tak vykonat více práce. Podle Pradeta (1996) a dalších je: F 

exc. > F izom. > F konc. F exc. - je tenze, resp. maximální síla při excentrické svalové 

činnosti, F izom. - stejné parametry při izometrické činnosti a F konc. - stejné parametry 

při koncentrické činnosti. 

 

Podle studie Brechue et al. (2010) je běžecký výkon hráčů amerického fotbalu závislý 

na rychlém nárůstu akcelerační rychlosti (do 20 yardů) a schopností udržet rychlost po 

celou dobu sprintu, nezávisle na hráčské pozici. Zdá se, že nejlepší sprinterské výkony, 

nezávisle na délce úseku, úzce souvisí s nejvyšší počáteční akcelerací během 20 yardů a 

nejvyšší dosaženou a udrženou rychlostí. Relativní síla a výbušnost (Power) zdá se, 

mají pozitivní dopad na počáteční zrychlení a rychlost během 20 yardů, a celkový 

přínos ve sprinterském výkonu.(Brechue, et al., 2010). Sprinty ze statického startu až do 

40 yardů (36.6 m) jsou měřítkem akcelerační rychlosti, která úzce souvisí se silovými 

schopnostmi. Letmých 20 yardů (18.3 m) se doporučuje jako měřítko maximální 

rychlosti. Test bench press pozitivně koreluje se všemi sprinty a nepřímo úměrně s 

odrazovými testy, což naznačuje, že sílá horní části těla může pozitivně ovlivnit výkon 

v těchto testech. (Robbins, 2012). Cílem další studie podle McBride et al. (2009), bylo 

zkoumání vztahů mezi maximální silou (1RM) u dřepu a rychlostními testy na 5,10 a 40 

yardů. Statisticky významná korelace byla zjištěna mezi 1 RM/BM dřepu a sprintu na 

10 yardů (r= -0.544) a 40 yardů (r= -0.605). Probandi s 1 RM/BM vyšším než 2.10, 

dosahovali významně lepších výsledků ve sprintech na 10 a 40 yardů, oproti probandům 

s 1 RM/BM dřepu nižším než 1.90. Tato studie poskytuje další důkazy o pozitivním 

vlivu maximální síly dolních končetin ve sprinterském výkonu. 
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S tím souvisí také tvrzení, které přináší ve své studii Wisloff et. al. (2004). Korelace 

mezi 10 yardovým sprintem a 1RM u volného dřepu dosáhla významných hodnot (r= -

0.940). Oproti tomu studie podle Harrise et al. (2008) prezentuje nevýznamnou korelaci 

(r= 0.20 – 0.14) mezi 10 yardovým sprintem a 1 RM u dřepu na stroji (multipress). 

Tudíž se zdá, že cviky s volnými vahami (olympijské cviky) mohou mít významný vliv 

na rychlostní schopnosti. Další studie, ze kterých jsem čerpal, především z časopisu The 

Jourrnal of Strength and Conditioning, dokazují pozitivní korelaci mezi maximální silou 

u olympijských cvičení (dřep, přemístění, mrtvý tah, bench press) a dynamicko-silovou 

explozivní schopností dolních končetin s celkovým pozitivním vlivem na lineární 

rychlost (krátké distance 10 a 40 yardů). Na základě rešerše zahraničních studií, 

týkajících se vzájemného vztahu mezi parametry síly a rychlosti, předpokládáme, že 

mají silové schopnosti pozitivní vliv na krátkých distancích (10 a 40 yardů). Tedy tam, 

kde má zásadní význam akcelerační rychlost, která jak jsem již poukázal, spolu s 

ostatními parametry – maximální silou a explozivní silou dolních a horních končetin má 

zásadní význam v kondiční přípravě amerického fotbalu.  

Dalším velmi důležitým parametrem v kondiční přípravě amerického fotbalu je 

flexibilita. Výsledky studie podle Mortona et al. (2011) naznačují, že systémy RT 

(resistance training) mohou zlepšit flexibilitu stejně jako typické programy SS (statický 

strečink). Význam strečinkových cvičení v rozvoji techniky a výbušné síly si trenéři 

uvědomili teprve nedávno. Dnes je strečink velmi důležitou součástí moderních 

tréninkových programů, stejně jako síla, výbušnost a rychlost. (Elliott, 1999). Další 

názor přináší také Dick (2002), kdy tvrdí, že pohyblivost je schopnost provádět činnost 

v kloubech prostřednictvím široké škály pohybů. Můžeme ji měřit ve stupních, 

radiánech nebo centimetrech. Můžeme ji rozdělit na aktivní, pasivní a kinetickou. Podle 

Hilla (1938) se při zvýšení tělesné teploty o 2 stupně C, zvýší kontrakční rychlost svalů 

o 20 %.  

 

V americkém fotbale je nejdelším testem lineární rychlosti běh na 40 yardů (36. 6 m). 

Hlavní význam má tedy akcelerační rychlost, která úzce souvisí se silovými 

schopnostmi. Proto předpokládám, že v průměru budou silnější hráči i těmi rychlejšími. 

Na základě mých výsledků budu zjišťovat korelaci mezi silou a rychlostí v rámci 

testové baterie. Díky tomu budu schopen potvrdit nebo vyvrátit stanovené hypotézy a 

zodpovědět formulované vědecké otázky. 
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1. 2  Silové schopnosti 
 

Základem silových schopností je schopnost překonávat či udržovat určitý odpor. 

Uplatňují se v různé míře a podobách ve všech atletických disciplinách. Nejvíce ve 

skocích, vrzích a hodech. Zde se využívá zvláště rychlé a výbušné síly k překonávání 

odporu pohybu těla nebo náčiní vysokou rychlostní nebo s velkým zrychlením. (Kaplan, 

et al., 2009). Podle Čelikovský et.al. (1990), se silové schopnosti považují za základní a 

rozhodující schopnost jedince, bez které se nemohou ostatní schopnosti při motorické 

činnosti vůbec projevit. V antropomotorice je tato schopnost vymezena jako schopnost 

překonávat vnější odpor nebo síly podle zadaného pohybového úkolu. Protože se pojmy 

silová schopnost a síla (jako fyzikální veličina) často zaměňují, je důležité jejich 

odlišení.1  

1. 2. 1 Biologický základ silových schopností 
 

V komplexu silových schopností člověka je svalový subsystém rozhodující. Abychom 

porozuměli jeho působení, musíme vysvětlit jeho činnost na různých rozlišovacích 

úrovních. Jde o strukturální, funkční biochemické změny jednotlivých svalových buněk, 

všech svalových tkání a orgánů, jejichž jsou prvky. Na nebuněčné rozlišovací úrovni se 

setkáváme s třemi typy svalových vláken: rozdělení podle Čelikovský et al. (1990) 

 

1. pomalými, červenými, oxidativními; 

2. přechodným typem rychlých, bleděčervených, oxidativních; 

3. rychlými, bledými, glykolytickými. 

 

Typy svalových vláken, jejichž podíl je v podstatě určen geneticky, ovlivňují různé 

funkce svalu. Zjednodušeně rozlišujeme svalová vlákna bílá, rychlá a červená, pomalá 

(Dovalil, 2012). Dle Dylevský (2009) rozlišujeme čtyři typy svalových vláken:  

 

                                                 
1 Fyzikální veličina síla je vyjádřena výrokem jako míra intenzity vzájemného působení hmotných těles 
(soustav); je příčinou jejich deformace (statický účinek) nebo změn pohybového stavu (dynamický 
účinek). Jednotkou měření je newton, který je odvozen z Newtonových zákonů. (Čelikovskýl et al., 1990) 
Silová schopnost je podobně jako fyzikální síla příčinou deformace těles nebo změn pohybového stavu, 
avšak ve vzájemném působení člověk a okolí působí jako vnitřní příčina, která se na výstupu pohybového 
systému člověka mění v příčinu vnější, fyzikální sílu. (Dovalil et al., 2012) 



19 
 

1. pomalá červená vlákna (typ I., SO, slow oxidative) 

2. rychlá bílá vlákna (typ II. A, FOG, fast oxidative glycolytic) 

3. rychlá červená vlákna (typ II. B, FG, fast glycolytic) 

4. přechodná vlákna (typ III., intermediární, nediferencovaná vlákna) 

 

Stejné rozdělení svalových vláken přináší i Bartůňková et al. (2013), (Tabulka 1). 

Tabulka 1- Anatomická a funkční charakteristika svalových vláken 
 
Typ vlákna Anatomická 

charakteristika 
Funkční charakteristika 

Typ I., (SO) velmi tenká a bohatě 
kapilarizovaná 

statické pomalé pohyby, 
polohové funkce 

Typ II. A, (FOG) středně silná a 
kapilarizovaná 

rychlý a silový pohyb 

Typ II. B, (FG) velmi silná a málo 
kapilarizovaná 

maximální silový pohyb 

Typ III. nediferencovaná vlákna není známa 

 

Dylevský (2009) tvrdí, že z anatomického hlediska závisí svalová síla na několika 

faktorech: 

 

1. počtu svalových vláken 

Čím je ve svalu více vláken, tím větší sílu může sval vyvinout. Svalové vlákno je silné 

asi jako vlas. Ve svalu, který abdukuje malíček ruky je asi 50 000 vláken, které obsahují 

cca 1 miliardu myofibril. Počet vláken ve svalu lze určit pomocí tzv. fyziologického 

průřezu svalu. 

 

2. fyziologickém průřezu svalu 

Fyziologický průřez svalu je součtem příčných průřezů všemi vlákny daného svalu. 
Přímé měření fyziologického průřezu (FP) není snadné a mnohdy je velmi nákladné. Je 
všeobecně známo, že svaly s větším průřezem jsou schopny produkovat větší sílu než 
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svaly s průřezem menším, což platí bez ohledu na délku svalu. Silový trénink, který 
vede ke zvětšení průřezu svalu, typicky zvyšuje maximální sílu. (Petr, et al., 2012), 
(Obrázek 1). 

 

3. délce svalu 

Síla svalu závisí na jeho délce. Zcela obecně lze říci, že čím je sval delší, tím větší sílu 

je obvykle schopen vyvinout. Podle Bartůňková et al. (2013) má výchozí délka svalu 

vliv na jeho sílu. Čím je tato délka větší, tím je také větší síla. Proto protáhneme – li 

sval před jeho zapojením, bude působit větší silou. 

 

4. počtu aktivovaných motorických jednotek 

Motorická jednotka (MJ) je skupina svalových vláken inervovaných jedním 

motorickým vláknem, tzv. alfa motoneuronem. (Dylevský, 2009). Podle Bartůňková et 

al. (2013) je motorická jednotka základní jednotkou řízení motoriky. Na popud alfa-

motoneuronu se kontrahuji všechna vlákna svalové jednotky. 

 

5. působení elastické složky svalu a šlach 

Silové působení v místě úponu šlachy není výsledkem pouhé kontrakce vyvolané 

interakcí molekul aktinu a myozinu, ale je i důsledkem napětí elastických složek svalu a 

šlachy. Elastická síla roste nelineárně a její přírůstek je největší při maximálním 

protažení svalu.  

 

Obrázek 1- Velikost svalu je dána jednak počtem, ale také velikostí průřezu jednotlivých svalových 
vláken 
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Podle Petr et al. (2012), Bartůňková et al. (2013) je asi nejviditelnější adaptační změnou 
v procesu silového tréninku nárůst svalové hmoty, která je vyvolána dvěma základními 
mechanismy: zvýšením počtu svalových vláken (hyperplazie svalových vláken) a 
zvětšením velikosti průměru jednotlivých svalových vláken (hypertrofie svalových 
vláken) 

Je popisována hypertrofie svalových vláken dvojího druhu: podle Petr et al. (2012), 

Bartůňková et al. (2013), Trojan et al. (1999) a Dovalil et al. (2012) 

 

1. sarkoplazmatická – dochází ke zvětšení objemu substance zvané sarkoplazma 

v mezifibrilních prostorech a zvětšení objemu dalších nekontraktilních proteinů, které 

mají přímý vliv na produkci síly 

 

2. myofibriální – navýšení počtu myofibril uvnitř svalového vlákna, což znamená více 

aktinových a myozinových filament neboli kontraktilních částí svalu 

 

1. 2. 2  Struktura komplexu silových schopností 
 

Ve sportu je třeba kromě klasických představ o síle jako mohutnosti svalového stahu (s 

ohledem na velikost odporu) brát v úvahu často také rychlost svalového stahu při 

působení na odpor a také trvání pohybu či počet opakování v čase (Tabulka 2).(Dovalil, 

et al., 2012) 

 
Tabulka 2- Velikost odporu, rychlost pohybu a trvání pohybu při klasifikaci silových schopností 
Druh silové 
schopnosti 
 

Velikost odporu 
 

Rychlost pohybu 
 

Opakování (trvání) 
pohybu 
 

Absolutní 
 

maximální malá krátce 

Rychlá (výbušná) 
 

nemaximální maximální krátce 

Vytrvalostní 
 

nemaximální nemaximální dlouho 

 

Podle toho rozlišujeme několik silových schopností: podle Dovalil et al. (2012) 

1. Síla absolutní (maximální) – schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, 

může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo 

excentrické) nebo statické. 
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2. Síla rychlá a výbušná (explozivní) – schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při 

dynamické (koncentrické) svalové činnosti. 

3. Síla vytrvalostní – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním pohybu 

v daných podmínkách nebo dlouhodobě odpor udržovat, může být realizována při 

dynamické nebo statické svalové činnosti.   

 

Dále je nutné rozlišit základní typy svalové činnosti: podle Dovalil et al. (2012) a 

Čelikovský et al. (1990) 

Základní typy svalové činnosti (působení proti odporu):  

1. Dynamická koncentrická – sval vykonává pozitivní práci, síla působí ve stejném 

směru jako pohybující se segment těla, je to provázeno typickým zvětšením 

svalového bříška a skutečným zkrácením svalu 

2. Dynamická excentrická - sval se prodlužuje, protahuje, svalové úpony se oddalují, 

výsledkem je pohyb brzdící.  

3. Statická - délka svalu se nemění, vzdálenost úponů svalů zůstává stejná, nedochází 

k přibližování segmentů těla, ve stejném smyslu se používá označení izometrická 

 

1. 2. 3  Metody rozvoje komplexu silových schopností 
 

Metody posilování a jejich rozdělení: podle Dovalil et al. (2012), Čelikovský et al. 

(1990), Zvonař et al. (2011) 

 

A) Metody s maximálním odporem:  

 

1. metoda těžkoatletická 

2. metoda izometrická 

3. -metoda excentrická 
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B) Metody s nemaximálním odporem 

 

1. Metody s nemaximální rychlostí 

– metoda opakovaných úsilí 

– metoda intermediární 

–metoda izokinetická 

–metoda vytrvalostní 

 

2.) Metody s maximální rychlostí 

- metoda rychlostní 

- metoda kontrastní 

- metoda plyometrická 

 
Tabulka 3 - Metodotvorné komponenty posilování a jejich pravd ěpodobný tréninkový efekt 
(Dovalil, et al.,  2012) 

 Tréninkový efekt 

síla absolutní síla výbušná síla vytrvalostní 

velikost 
odporu 

maximální až 
střední 

střední nižší 

rychlost 
pohybu 

malá vysoká střední 

počet 
opakování 

nízký nízký vysoký 

 
A) Odpor a počet opakování 
 

Opakovací maximum znamená nejvyšší možný počet opakování cvičení s odpovídající 

hmotností břemene. Např. OM 10 znamená takovou hmotnost břemene, s níž lze bez 

přerušení provést 10 opakování za sebou, ne více ne méně. (Dovalil, et al., 2012), (Petr, 

et al., 2012) 
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Tabulka 4 - Opakovací maximum ve vztahu k % maxima (orientační hodnoty), (Dovalil, et al., 
2012) 

Opakovací maximum % maxima 
1 100 % 
2-3 90 – 99 % 
4-6 80 – 89% 
7-10 70 – 79 % 
20 kolem 50 % 
50 kolem 30 % 

 
B) Rychlost pohybu 
 

Podle Petr et al. (2012) rychlost souvisí s časem a v pojetí jednotlivých kontrakcí právě 

jejich rychlost přímo určuje celkovou dobu zapojení svalu. Tento čas můžeme označit 

jako dobu trvání svalového napětí (TUT; Time Under Tension).  

 

C) Interval odpočinku 

Interval odpočinku vymezují požadavky na obnovu energetických rezerv a udržení 

nervosvalové vzrušivosti.) Jde o pauzu mezi jednotlivými sériemi, případně cviky. 

Interval odpočinku významně ovlivňuje tréninkem vyvolanou fyziologickou odezvu 

organismu. (Petr et al., 2012) 

Tabulka 5 - Časový průběh obnovy CP při opakované aktivaci ATP - CP systému (Fox, 1979) 
 

Délka intervalu odpočinku (s) Procento obnovy CP 
do 10 málo 
30 50 
60 75 
90 88 
120 94 
nad 120 100 
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1. 3  Rychlostní schopnosti 
 

Rychlostní schopnosti jsou další ze skupiny tzv. základních pohybových (motorických) 

schopností člověka. Rychlostní schopností rozumíme schopnost provést motorickou 

činnost nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. 

Předpokládá se, že činnost má krátkodobý charakter (max. 15 - 20s), není příliš složitá a 

koordinačně náročná a nevyžaduje překonávání většího odporu. (Čelikovský, et al., 

1990). 

 

Podle Zvonař et al. (2011) jsou rychlostní schopnosti definovány jako schopnost konat 

motorickou aktivitu a provést pohyb co nejrychleji, případně zahájit pohybovou aktivitu 

co nejrychleji po podnětu. Podle Dostál et.al. (1992) lze rychlost ve smyslu kondiční 

motorické schopnosti chápat jako komplex integrovaných vnitřních vlastností člověka, 

které umožňují provádět pohybovou činnost (přemístění těla nebo jeho částí) 

v minimálním čase, tj. co nejrychleji. 

 

1. 3. 1  Biologický základ silových schopností 
 

Podle Dovalil (2012) rychlostní schopnosti ovlivňuje a utváří složitý komplex činitelů. 

Za nejdůležitější z nich se považuje vysoká labilita dějů podráždění a útlumu v CNS a 

odpovídající kontrakční a relaxační rychlost svalů, vysoká rychlost vedení nervových 

vzruchů. Rychlostní schopnosti kladou zvýšené nároky na koordinaci antagonistických 

svalových skupin. Dále se vztahují k množství makroergních svalových substrátů (ATP, 

CP) a aktivitě enzymů neoxidativní resyntézy. Morfologicky vyšší pohybovou rychlost 

podmiňuje vyšší podíl rychlých svalových vláken.  

 

Podobné tvrzení přináší také Dostál et.al. (1992), kde tvrdí, že z fyziologického hlediska 

jsou pro rychlostní projevy důležité tyto faktory: vysoký podíl rychle se stahujících (tzv. 

bledých) vláken ve svalové struktuře; velká rychlost přenosu vzruchu po nervových 

drahách; vysoký obsah ATP, KP a glykogenu ve svalstvu, zajišťující energetické krytí. 
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Tabulka 6 - Podíl rychlých a pomalých svalových vláken u vrcholových sportovkyň některých 
sportů (podle Dick 1980, Melichna 1990, Wilmore a Costill 1994, McArdle a kol. 1986) 

 

 

Podle Dylevský (2009) lze rozsáhlou mnoha letou diskuzi o ,,předurčenosti´´ nebo 

naopak ,,přecvičitelnosti´´ některého typu vláken určitým typem pohybového režimu je 

možné podle současného stavu vědomostí uzavřít asi takto: 

 

1. pohybová aktivita má zcela nepochybný plastický vliv na diferenciaci typu 

svalového vlákna- 

2. specifickou pohybovou aktivitou dochází k vynucené diferenciaci vláken 

určitého typu 

3. nově diferencovaná vlákna zřejmě vznikají z nediferencovaných vláken III. 

typu 

 

Podle Kaplan et al. (2009) atletická, ale i jiná činnost rychlostního charakteru probíhá 

v anaerobních podmínkách. Energie čerpaná přímo ze svalových zásob umožňuje 

pracovat velkou intenzitou, ale pouze po krátkou dobu přibližně do 10-15s. Podle 

Dovalil et al. (2012) je tato činnost prováděna maximálním volním úsilím, maximální 

intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP systém. Nemůže tudíž trvat dlouho bez 

přerušení do 10-15 sekund, jde o pohyby v zásadě bez nebo s malým odporem (kromě 

gravitace nebo prostředí).  
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1. 3. 2  Struktura komplexu rychlostních schopností  
 

Rozdělení podle Dovalil (2012):  

1. rychlost reakční – spojená se zahájením pohybu 

2. rychlost acyklická – co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

3. rychlost cyklická – dána vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů 

4. rychlost komplexní – dána kombinací cyklických a acyklických pohybů včetně 

reakce, nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, přemisťování v prostoru.  

 

V uvedeném členění se první tři schopnosti chápou jako rychlostní schopnosti 

elementární, poslední z nich je povahy složitější. Relativní nezávislost znamená, že 

jedinec s vysokou úrovní jedné rychlostní schopnosti nemusí mít automaticky vysokou 

úroveň ostatních rychlostních schopností. (Dovalil, 2012). Podle Čelikovský et.al. 

(1990) tomu odpovídají výsledky experimentálního šetření, které ukazují, že tak jako u 

ostatních motorických schopností, také zde jde spíše o komplex relativně nezávislých 

(nebo jen málo korelujících) dílčích schopností, které se projevují jako specifické.  

 

Další dělení a podrobnější struktura jedné i druhé formy rychlostních schopností 

odpovídají větší specifikaci činností, předpokladů a podmínek. Celkový přehled 

struktury rychlostních schopností podává (Obrázek 2). (Čelikovský, et.al., 1990).  
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Obrázek 2 - Struktura rychlostních schopností (schematické znázornění komplexu rychlostních 
schopností) 

 

 

Reakční rychlostní schopnost 

 

Definujeme ji jako schopnost odpovídat na daný podnět či zahájit pohyb v co nejkratším 

časovém úseku. (Čelikovský, et.al., 1990). Podle Dovalila et.al. (2012) je to schopnost 

reagovat pohybem na určitý podnět, vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení 

podnětu a zahájením pohybu, podle této doby se schopnost hodnotí. 

Podle Zvonař et al. (2011) je to schopnost reagovat v co nejkratším čase na určité 

podněty – zvukové (audiální), zrakové (vizuální), dotykové (taktilní), kinestetické, 

apod. Podle Čelikovský et.al. (1990) je nejkratší doba vedení vzruchu u taktilních 

podnětů (0,15 – 0,14 s), nejdelší u vizuálních podnětů (0,21 – 0,19s), středních hodnot 

dosahují podněty sluchové (0,16 – 0,15 s). Podle Zvonař et al. (2011) je průměrná 

reakce na podnět: (Tabulka 7). 

Tabulka 7 - doba reakce na podnět 
 
Podnět nesportovci sportovci 

dotykový (taktilní) 0,14 – 0,16 s 0,13 – 0,16 s 

zvukový (akustický) 0,17 – 0,20 s 0,10 – 0,13 s 

zrakový (vizuální) 0,20 – 0,35 s 0,15 – 0,20 s 
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Akční (realizační) rychlostní schopnost 

 

Definujeme ji jako schopnost provést určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém 

úseku od započetí pohybu, popřípadě maximální frekvencí. Můžeme jí rozdělit na dvě 

úrovně: podle Čelikovský et al. (1990)  

 

1. frekvenční schopnost – schopnost maximálně opakovat určitou shodnou 

pohybovou strukturu (cyklus) v daném časovém intervalu 

 

2. akcelerační schopnost – schopnost zrychlování pohybu, zvláště na jeho počátku 

(počátku dráhy pohbu). 

 

1. 3. 3  Metody rozvoje komplexu rychlostních schopností 
 

Rozdělení metod rozvoje rychlostních schopností: podle Dostál et al. (1992)  

A) nepřímý rozvoj 

B) přímý rozvoj 

 

A) Nepřímý rozvoj rychlosti: podle Dostál et al. (1992)   

1. Vyšší úroveň speciální rychlosti lze dosáhnout, jestliže se zvětší síla určitých svalových 

skupin. Projeví se to především v činnostech, v jejichž rychlostním projevu je podíl síly 

výrazný, např. při startovním rozběhu sprintera nebo vertikálním odrazu skokana do 

výšky. Podle Čelikovský et al. (1990) mají významnou roli dynamicko-silové 

schopnosti – explozivně silová a rychlostně silová schopnost.  

2. Rychlostního zlepšení můžeme dosáhnout na základě zlepšené úrovně vytrvalosti. Např. 

sprinter na základě vyšší úrovně rychlostní vytrvalosti je schopen déle udržet svou 

maximální rychlost. O vyšší rychlostní projev můžeme usilovat zlepšením tělesné 

pohyblivosti a jejích složek (svalové pružnosti, kloubní pohyblivosti a svalové 

relaxace).  
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3. Dokonalejší svalová koordinace umožňuje účinnější průběh rychlostní činnosti, zejména 

frekvenčního charakteru, a její delší trvání.  Podle Zvonař et al. (2011) umožňuje 

koordinace přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu.  

 

B) Přímý rozvoj rychlosti 

 

S růstem výkonnosti se zužují možnosti působení na úroveň rychlostních schopností 

pomocí prostředků se širším, všestrannějším zaměřením. Proto je třeba stále více 

uplatňovat speciální tréninkové prostředky. Je třeba zajistit co nejvyšší variabilitu 

situací vytvářením co největšího množství obměn v rámci daného speciálního 

prostředku (Dostál, et.al., 1992). Podle Čelikovský et al. (1990) je nutné obměňovat 

rychlostní cvičení v různých variantách, formách a podmínkách. Tím zabráníme 

negativnímu důsledku pohybového návyku, tzn., že se stabilizují nejen časoprostorové 

charakteristiky činnosti, ale také rychlost a frekvence pohybu (vznik tzv. rychlostní 

bariéry). 

 

Podle Dovalil et al. (2012) adaptační změny může vyvolat systematicky aplikované 

cílené rychlostní zatížení. Rychlostní zatížení vymezují jako celek tyto parametry:  

 

1. Intenzita cvičení: maximální 

2. Doba cvičení: do 10 - 15 s 

3. Interval odpočinku: 2 – 5 minut 

4. Počet opakování: 10 – 15 

5. Způsob odpočinku: aktivní 
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 2.  CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY VÝZKUMNÉ PRÁCE 

 

2. 1  Cíle práce 
Hlavním cílem této práce je vytvoření profilu a vztahové analýzy mezi parametry síly a 

rychlosti u hráčů amerického fotbalu. Chceme zjistit, do jaké míry spolu síla a rychlost 

korelují v rámci testové baterie, a zda –li jejich vyšší úroveň pozitivně ovlivňuje 

výsledky motorických testů.  S tím souvisí stanovení pracovních hypotéz a vědeckých 

otázek. 

 
2. 2  Hypotézy 

 
H1: Nadprůměrná úroveň silových schopností bude mít signifikantní vliv na výkon při 

sprintu na 40 yardů (36.6 m). 

 

H2: Hráči s podprůměrnými výsledky odrazových testů mají podprůměrné hodnoty 

1RM u silových cvičení s olympijskou činkou. 

 

H3: Při srovnání silových výsledků u hráčů jednotlivých pozic zjistíme, že hráči pozice 

DB (defensive backs) dosahují nadprůměrné relativní síly. 

 

Vědecké otázky: 
O1: Jakých silových výsledků dosahují hráči, kteří zaběhnou 10 yardů (9.1 m) za 1.65 

s a lépe? 

 

O2: Jaký je vztah mezi silou a rychlostí v rámci testové baterie? Jsou hráči s vyššími 

hodnotami 1 RM/BM dřepu rychlejší na krátkých lineárních distancích (10 a 40 yardů)? 
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2. 3  Úkoly práce 
 

1. Rešerše řešeného vědeckého problému (Teoretická část) – na základě zahraničních 

informací: časopis The Journal of Strength and Conditioning, databáze OvidSP, EBSCO 

další. 

2. Sestavení algoritmu testovací baterie a získávání výzkumných dat (Metodická část)  

3. Realizace testování v praxi  

4. Třídění výzkumných údajů a základní statistické zpracování  

5. Vztahová analýza sledovaných parametrů síly a rychlosti  

6. Sestavení výsledkové části  

7. Rozbor problému na základě zjištěných výsledků (Diskuse)  

8. Formulace závěrů a doporučení pro praxi (Závěr práce) 
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3.  METODIKA PRÁCE 

 
3. 1  Charakteristiky výzkumného souboru 
 
3. 1. 1  Výzkumný soubor 

 
Výzkumným souborem byla skupina 40 hráčů amerického fotbalu z týmu Prague Lions. 

Tuto skupinu probandů jsme si vybrali z toho důvodu, že již čtvrtým rokem hraji 

americký fotbal za tým Prague Lions. Věk zúčastněných se pohyboval od 18 – 31 let, 

věkový průměr hráčů byl 22.18 ± 2.78 let. Průměrná výška hráčů byla 182.75 ± 7.45 

cm, průměrná hmotnost činila 90.73 ± 15.68 kg a průměrný BMI index byl 27.04 ± 3.42 

kg/m2. 

 

3. 1. 2  Rozdělení hráčů dle herní pozice 

 
Rozdělení hráčů: 7 skupin - dle herní pozice na hřišti  

Obranné pozice: DB, LB, DL 

 

1. skupina defensive backů (DB): 9 probandů 

- průměrný věk 24.2 ± 1.81 let, průměrná výška 177.1 ± 4.56 cm, 

průměrná váha 78.6 ± 5.85 kg, průměrný BMI index 27.18 ± 1.52 kg/ m2 

 

2. skupina linebackerů (LB): 6 probandů 

- průměrný věk 21.5 ± 1.71 let, průměrná výška 180.5 ± 5.71 cm, 

průměrná váha 88.6 ± 7.87 kg, průměrný BMI index 25.05 ± 1.13 kg/ m2 
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3. skupina defensive linemanů (DL) : 6 probandů 

- průměrný věk 23.5 ± 3.55 let, průměrná výška 188.8 ± 2.79 cm, 

průměrná váha 106.6 ± 8.94kg, průměrný BMI index 29.91 ± 2.40 kg/ 

m2 

 

Útočné pozice: RB, WR, TE, QB, OL 

 

1. skupina runningbacků (RB): 3 probandi 

- průměrný věk 20.6 ± 1.7 let, průměrná výška 176.6 ± 5.31 cm, průměrná 

váha 81.6 ± 4.03 kg, průměrný BMI index 26.77 ± 0.87 kg/ m2 

 

2. skupina wide receiverů, tight end (WR, TE): 9 probandů 

- průměrný věk 21.4 ± 2.75 let, průměrná výška 184.5 ± 6.22 cm, 

průměrná váha 82.1± 4.98 kg, průměrný BMI index 24.17 ± 1.93 kg/ m2 

 

4. skupina quarterbacků (QB): 1 proband 

- průměrný věk 19 let, průměrná výška 180 cm, průměrná váha 73 kg, 

BMI index 22.53 kg/ m2 

 

5. skupina offensive linemanů (OL): 6 probandů 

- průměrný věk 20.8 ± 2.11 let, průměrná výška 189.16 ± 7.49 cm, 

průměrná váha 115.3 ± 10.67 kg, průměrný BMI index 32.22 ± 2.27 kg/ 

m2 
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3. 2  Organizace výzkumu 

 
Testování jsme provedli na konci přípravného období, 7. 4. 2014 v 19:00 SEČ. Proběhlo 

na hřišti s umělým travnatým povrchem v areálu FK Gordic Kačerov. V areálu bylo již 

spuštěné umělé osvětlení. Počasí bylo mírně chladné, mírně pod mrakem. Probandi byli 

oblečeni ve sportovním oblečení, převážně ve funkčním přiléhavém prádle (Nike Pro, 

aj.). Byli vybaveni kopačkami s litými špunty. 

 

Od 19:00 začalo 30 minutové řízené rozcvičení, které vedl jeden z hlavních trenérů. 

Přibližně v 19:30 začalo vysvětlení průběhu testování. Probandi byli informování o 

pořadí jednotlivých stanovišť, pravidlech provedení jednotlivých motorických testů a 

jejich vyhodnocování. Na každém stanovišti dostali hráči znovu stejné instrukce.  

 

Probandi měli dva pokusy na každém stanovišti, k druhým pokusům se nastupovalo až 

tehdy, když měli všichni absolvované první pokusy. Výsledkem motorického testu byl 

lepší ze dvou pokusů. Testování proběhlo na základě abecedního řazení. Před každým 

pokusem byl vyvolán proband, který byl na řadě, spolu s probandem, který se měl 

připravit. Výsledek testu byl zapsán do připraveného abecedního seznamu 

s jednotlivými motorickými testy. 

 

3. 3  Metody získávání výzkumných údajů 

 
3. 3. 1  Průběh testování  

 

V první části, tj. rychlostní část, byly testy lineární rychlosti i agility měřeny pomocí 

laserových fotobuněk. Probandi vybíhali bez signálu, na vlastní start. Hodnoceny byly 

na základě atletických pravidel, tj. čas je měřen od zvednutí palce oporové ruky ze 

tříbodového postavení, až po dosažení cílové hranice hrudníkem.  
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Odrazový test, tj. skok do dálky, byl měřen pomocí metru. Hodnocen byl na základě 

atletických pravidel, tj. pravidlo poslední stopy. 

Průběh 1. části testování:  

1. Sprint na 40 yardů (36,4 m) – zde byl měřen čas elektronicky na 10 a 40 yardech 

           (9.1 a 36.4 m) 

 

2. Broad jump (skok do dálky) - Každý hráč má 2 pokusy, hráč startuje na sebe, 

tzn. není zde žádný zvukový signál. Tento test hodnotí dynamickou (exlozivní) 

sílu dolních končetin. 

 

3. 20 yard Shuttle (18,3 m) - Ze startovní pozice, tj. podřep s jednou rukou 

dotýkající se země běží hráč 5 yardů (4,3 m) jedním směrem, dotkne se čáry a 

běží 10 yardů (9,1 m) do druhého směru. Zde se znovu dotkne čáry a běží 

posledních 5 yardů (4,3 m) opačným směrem. Test probíhá na obě strany (levou, 

pravou). Každý hráč má 2 pokusy, hráč startuje na sebe, tzn. není zde žádný 

zvukový signál. Tento test hodnotí rychlost změny směru – tzv. agilitu. 

 

4. Cone Drill - Hráč běží ze tří – bodového postavení kolem třech conů, které jsou 

ve tvaru L, ve vzdálenosti 5 yardů od sebe. Každý hráč má 2 pokusy, hráč 

startuje na sebe, tzn. není zde žádný zvukový signál. Tento test hodnotí rychlost 

změny směru – tzv. agilitu. 

 

Ve druhé části, tj. silová část, jsme získali data pomocí dotazníku. Vytvořili jsme 

dotazník v Microsoft Wordu, kde jsem vytvořil tabulku s pěti parametry, které probandi 

vyplňovali. Čtyři zjišťované parametry se týkaly maximálních dosažených vah (1 RM) 

u vybraných olympijských cvičení na konci přípravného období. Pátým parametrem byl 

maximální počet opakování se 100 kg na bench pressu. 
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Hlavním důvodem, proč jsme zvolili v silové části formu dotazníku, byla organizační a 

prostorová náročnost. Tým Prague Lions nemá k dispozici prostory, kde by současně 

mohlo 40 hráčů provádět testování. Proto se hráči rozdělili do individuálních skupin, ve 

kterých provedli testování zmíněných parametrů ve svých posilovnách, které navštěvují, 

a ve kterých plní předepsané individuální tréninkové plány. 

 

Průběh 2. části testování:  

 

Po absolvování 1. části testování byl hráčům rozdán dotazník, týkající se jejich silových 

výsledků dosažených na konci přípravného období.  

 

1. Tlak na lavici (Bench press) – 1RM 

2. Dřep (Squat) – 1RM 

3. Mrtvý tah (Dead Lift) – 1RM 

4. Přemístění (Hang Clean) – 1RM 

5. Tlak na lavici se 100 kg (Bench press) – maximální počet opakování 
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3. 4  Metody zpracování výzkumných údajů 
 
V průběhu combine (motorické testování) jsme zapisovali jednotlivé výsledky do 

předem připravených tabulek. Tabulky obsahovaly jména účastníků (probandů) a 

jednotlivé testované disciplíny. Do volných kolonek jsme zapisovali výsledky probandů 

při jednotlivých testech. Na konci testování jsme vybrali dotazníky, kde hráči 

vyplňovali do jednotlivých kolonek své dosažené silové výsledky z přípravného období. 

 

Veškerá naměřená data z provedeného testování Prague Lions Combine 2014 jsme 

přepsali do tabulek v MS Excel a následně vyhodnotili. Provedli jsme základní 

statistické zpracování, které obsahovalo výpočet měr polohy – aritmetický průměr, 

modus, medián, minimum a maximum hodnot, dolní a horní kvartil a variability – 

rozptyl, směrodatná odchylka, variační a kvartilové rozpětí spolu s variačním 

koeficientem. Následně jsme vytvořili statistiku antropometrických hodnot všech hráčů, 

včetně průměrných hodnot podle herních pozic. Vytvořili jsme také výsledkové 

percentily jednotlivých hráčů. Hlavním cílem bylo zjištění vzájemných vztahů 

jednotlivých motorických testů, které jsme vypočítali pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu. Každá z jednotlivých částí obsahovala tabulkové nebo grafické zpracování 

a vlastní komentář. 
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4.  VÝSLEDKY 

 

Výsledky jsme rozdělili do třech částí. V první části jsme se zabývali 

antropometrickými parametry probandů, abychom zjistili jejich základní 

charakteristiku. Druhá část se týká naměřených výsledků jednotlivých motorických 

testů, u kterých jsme provedli základní statistické zpracování. Vytvořili jsme statistiku 

průměrných hodnot podle herních pozic, včetně percentilového pořadí jednotlivých 

hráčů. Ve třetí části jsme zjišťovali vzájemný vztah jednotlivých motorických testů 

pomocí korelačních koeficientů. Každá z jednotlivých částí obsahovala tabulkové nebo 

grafické zpracování a vlastní komentář. 
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4. 1  Výsledky tělesných parametrů 
 
Tabulka 8 - Tělesné parametry testovaných hráčů Prague Lions 

 

 

Tělesné parametry testovaných hráčů Prague Lions (n= 40) v (Tabulka 8) dosahovaly 

těchto hodnot. Průměrná tělesná výška činila 182.75 ± 7.45 cm, maximální výška 200 

cm a minimální 168 cm. Průměrná hmotnost 90.73 ± 15.68 kg, maximální hmotnost 130 

kg a minimální 65 kg. Věkový průměr hráčů byl 22.18 ± 2.78 let, maximální věk 31 let 

a minimální 18 let. Průměrný BMI index dosáhl hodnot 27.04 ± 3.42 kg/m2, maximální 

hodnota 35.75 kg/m2 a minimální 21.75 kg/m2. 
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4. 2   Výsledky motorických testů a  statistické zpracování 
 
 
 
 

Tabulka 9 - Výsledky motorických testů hráčů Prague Lions 

Příjmení, 
Jméno 

10 
yardů 

(s) 

40 
yardů 

(s) 

20 
yard 

shuttle 
(s) 

3 
Cone 
drill 
(s) 

Broad 
Jump 
(cm) 

Bench 
press 
(100 
kg) 

Bench 
press 
(kg) 

Dřep 
(kg) 

Mrtvý 
tah 
(kg) 

Přemístění 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

A.O. 1,78 5,24 4,99 7,66 233 1 100 100 120 90 76 

K.M. 1,91 5,34 4,9 8,04 219 1 100 110 125 80 85 

B.P. 1,7 5,2 5,1 8,17 217 10 120 95 130 65 84 

B.L. 1,69 5,13 5,03 8,1 251 11 127 140 140 97 93 

K.D. 1,81 5,29 5,4 8,4 233 4 110 100 130 85 94 

L.T. 1,73 5,31 5,31 7,9 216 10 120 180 170 110 100 

L.P. 1,62 4,98 4,67 7,4 248 4 115 170 160 95 81 

B.L. 1,6 4,84 4,74 7,35 279 5 115 150 185 100 80 

K.M. 1,76 5,24 5 7,91 229 0 75 100 110 60 74 

P.T. 1,64 4,92 4,69 7,15 267 0 90 140 115 75 78 

M.D. 1,69 5,16 4,84 7,06 260 1 105 140 135 80 78 

T.A. 1,59 4,8 4,56 7,38 308 11 130 180 195 100 86 

P.L. 1,77 5,32 5,15 7,8 248 4 115 155 140 95 83 

P.M. 1,68 5,13 4,85 7,6 276 1 100 145 145 92,5 83 

Š.O. 1,72 5,19 4,95 7,3 230 0 75 90 100 40 65 

Q.L. 1,97 5,48 4,73 7,77 252 12 120 234 180 105 104 

M.J. 1,95 5,49 5,21 7,6 245 17 144 191 180 125 109 

M.F. 1,7 5,15 5,27 7,6 244 8 125 180 175 110 96 

J.J. 1,74 5,77 5,46 8,36 229 2 105 130 125 80 123 

B.L. 1,74 5,25 5,16 8 250 12 147,5 160 110 100 110 

K.J. 1,69 5,23 5,19 7,96 243 7 120 150 160 80 98 

R.D. 1,92 5,21 4,67 7,86 220 3 107,5 165 130 80 85 

T.L. 1,87 5,81 5,42 8,06 186 0 90 110 110 65 76 

J.J. 1,9 5,54 5,21 8,12 233 1 100 160 140 70 84 

A.D. 1,66 5,02 4,94 7,48 250 12 135 190 170 75 94 

K.M. 1,74 5,25 5,28 8,6 246 0 70 80 90 60 87 

H.O. 1,72 5,17 5,56 8,57 242 0 90 120 110 70 81 

M.R. 1,81 5,52 5,13 8,03 216 0 90 120 120 70 82 

N.J. 2,19 6,08 5,8 8,97 208 0 80 100 90 60 78 

S.M. 1,54 4,95 4,46 7,95 257 0 90 150 150 70 80 

U.A. 1,64 5 4,94 7,5 267 0 95 120 115 75 77 

S.D. 1,65 4,88 4,72 7,38 250 0 85 110 100 70 80 

M.T. 1,6 4,75 4,95 7,4 267 1 100 160 110 80 80 

K.L. 1,68 5,16 4,84 7,82 219 0 90 120 110 60 73 

V.A. 1,93 5,81 5,3 7,91 210 0 90 120 130 60 105 

V.M. 2,14 6,29 5,85 8,51 194 1 100 110 100 70 120 

Š.R. 1,82 5,77 5,31 8,33 210 10 160 170 190 100 125 

K.M. 2,19 5,91 5,75 8,41 228 3 105 150 100 80 130 

D.M. 1,68 5,49 5,33 8,18 225 0 95 140 135 80 100 

H.R. 1,85 5,58 5,45 8,41 225 13 135 200 180 100 112 
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V (Tabulka 9) byly výsledné hodnoty jednotlivých motorických testů hráčů Prague 

Lions, které jsme naměřili během testovací Combine 7. 4. 2014.  

 

Na základě těchto výsledků jsme provedli základní statistické zpracování, které 

obsahovalo výpočet měr polohy a variability. Následně jsme vytvořili statistiku 

průměrných hodnot podle herních pozic, společně s percentily jednotlivých hráčů. 

4. 2. 1   Výpočet měr polohy a variability – 1. část testování  
 
Tabulka 10- Hodnoty měr polohy a variability motorických testů z 1. části testování (viz. 3. 3. 1 
Průběh testování) 

10 yardů 
(s) 

40 yardů 
(s) 

20 yard 
shuttle 

(s) 

3 
Cone 
drill 
(s) 

Broad 
Jump 
(cm) 

průměrné hodnoty Xprům. 1,78 5,32 5,10 7,90 238,25 
minimum Xmin 1,54 4,75 4,46 7,06 186 
maximum Xmax 2,19 6,29 5,85 8,97 308 
modus M 1,68 5,13 4,67 7,6 233 
median m 1,74 5,24 5,12 7,91 237,5 

dolní kvartil Q1 
  n/4 10 10 10 10 10 
  n/4+1 11 11 11 11 11 
  n= 40 40 40 40 40 
horní kvartil Q3 
  3n/4 30 30 30 30 30 
  3n/4+1 31 31 31 31 31 

variační rozpětí R 0,65 1,54 1,39 1,91 122,00 
kvartilové rozpětí Rq 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
rozptyl s2 0,02 0,12 0,11 0,19 571,99 
směrodatná odchylka s 0,15 0,35 0,33 0,44 23,92 
variační koeficient v 0,09 0,07 0,07 0,06 0,10 

 

V této části jsme prezentovali statistické výpočty měr polohy a variability v (Tabulka 

10) motorických testů, z 1. části našeho testování. Průměrné hodnoty testů lineární 

rychlosti na 10 a 40 yardů dosáhly těchto hodnot – sprint na 40 yardů 5.32 ± 0.35 s, 10 

yardů 1.78 ± 0.15 s. Další testy hodnotily rychlost změny směru, tzv. agilitu. Průměrné 

hodnoty v testu 20 yardů shuttle byly 5.10 ± 0.33 s, v testu 3 cone drill 7.90 ± 0.44 s. 

Posledním testem byl broad jump (skok daleký z místa). Průměrné hodnoty v tomto 

testu byly 238.25 ±23.92 cm. 
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4. 2. 2   Výpočet měr polohy a variability – 2. část testování  

 
Tabulka 11 - Hodnoty měr polohy a variability motorických testů z 2. části testování (viz. 3. 3. 1 
Průběh testování) 

 
Bench 
press 

(100 kg) 

Bench 
press 
(kg) 

Dřep 
(kg) 

Mrtvý 
tah 
(kg) 

Přemístění 
(kg) 

průměrné hodnoty Xprům. 4,13 106,65 140,88 135,25 81,49 
minimum Xmin 0 70 80 90 40 
maximum Xmax 17 160 234 195 125 
modus M 0 90 120 110 80 
median m 1 102,5 140 130 80 
  
dolní kvartil Q1 
 n/4 10 10 10 10 10 
 n/4+1 11 11 11 11 11 
 n= 40 40 40 40 40 
horní kvartil  Q3 
 3n/4 30 30 30 30 30 
 3n/4+1 31 31 31 31 31 
  
variační rozpětí R 17,00 90,00 154,00 105,00 85,00 
kvartilové rozpětí Rq 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
rozptyl s2 24,16 418,97 1170,16 878,69 302,67 
směrodatná 
odchylka s 4,92 20,47 34,21 29,64 17,40 
variační koeficient v 1,19 0,19 0,24 0,22 0,21 

 

V této části jsme prezentovali statistické výpočty měr polohy a variability v (Tabulka 

11) motorických testů, z 2. části našeho testování. Jednalo se o motorické testy, které 

hodnotily maximální sílu dolních končetin (dřep, mrtvý tah, přemístění) a horních 

končetin (bench press) u olympijských cviků. Testem, který primárně hodnotí 

vytrvalostní silové schopnosti horní části těla, je maximální počet opakování na bench 

pressu se 100 kg. Průměrné hodnoty silových testů dosáhly těchto hodnot – bench press 

106.65 ± 20.47 kg, dřep 140.88 ± 34.21 kg, mrtvý tah 135.25 ± 26.94 kg, přemístění 

81.49 ± 17.40 kg a bench press se 100 kg 4.13 ± 4.92 opakování. Maximální a 

minimální hodnoty na bench pressu byly 160 kg a 70 kg, u dřepu 234 kg a 80 kg, mrtvý 

tah 195 kg a 90 kg, u přemístění byly tyto hodnoty 125 kg a 40 kg. V testu bench press 

se 100 kg byl maximální počet opakování 17x, minimální 0 x opakování.  
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4. 2. 3  Průměrné hodnoty podle herní pozice 
 
Tabulka 12 - Průměrné hodnoty výsledků motorických testů podle herních pozic, více o herních 
pozicích viz. (3. 1. 2 Rozdělení hráčů dle herní pozice) 

 
Tabulka 13 - Průměrné hodnoty výsledků motorických testů podle herních pozic, více o herních 
pozicích viz. (3. 1. 2 Rozdělení hráčů dle herní pozice) 

Pozice  
Bench 
press 
(kg) Dřep (kg) 

Mrtvý 
tah (kg) 

Přemístění 
(kg) 

Výška 
(cm) 

Hmotnost 
(kg) 

Věk 
(roky) 

LB 112,83 120,83 135,83 87,83 180,50 88,67 21,50 
DB 102,22 141,11 142,78 81,94 177,11 78,67 24,22 
DL 126,92 174,17 155,00 100,00 188,83 106,67 23,50 
RB 99,17 145,00 126,67 71,67 174,67 81,67 20,67 
WR 92,78 127,78 117,22 70,00 184,56 82,11 21,44 
QB 90,00 120,00 110,00 60,00 180,00 73,00 19,00 
OL 114,17 148,33 139,17 81,67 189,17 115,33 20,83 

 
Tabulka 14 – Poziční a průměrná relativní síla (1RM/BM) 

Pozice  Bench press  Dřep Mrtvý tah  Přemístění 
LB 1,27 1,36 1,53 0,99 
DB 1,30 1,79 1,81 1,04 
DL 1,19 1,63 1,45 0,94 
RB 1,21 1,78 1,55 0,88 
WR 1,13 1,56 1,43 0,85 
QB 1,23 1,64 1,51 0,82 
OL 0,99 1,29 1,21 0,71 

průměr: 1,19 1,58 1,50 0,89 

 

Z výsledků v (Tabulka 12 a 13) můžeme usuzovat, že nejlepších výsledků dosahovala 

skupina DB (defensive backs). V grafické podobě můžeme výsledky jednotlivých 

herních pozic sledovat na (Obrázek 3 a 4).  

Pozice  10 yardů 
(s) 40 yardů (s) 

20 yard 
shuttle (s) 

3 Cone 
drill (s) 

Broad 
Jump 
(cm) 

Bench press 
(100 kg) 

LB 1,77 5,25 5,12 8,12 228,17 6,17 
DB 1,67 5,06 4,83 7,44 260,56 2,89 
DL 1,80 5,40 5,17 7,88 243,83 9,67 
RB 1,90 5,52 5,10 8,01 213,00 1,33 
WR 1,73 5,18 5,09 7,99 244,78 1,44 
QB 1,68 5,16 4,84 7,82 219,00 0,00 
OL 1,94 5,81 5,50 8,29 215,33 4,50 
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Zjistili jsme také, že herní pozice DB (defensive backs) má nejvyšší hodnoty relativní 

síly ve všech silovýchtestech, 1 RM/BM: bench press (1.30), dřep (1.79), mrtvý tah 

(1.81) a přemístění (1.04). (Tabulka 14). 

 
Obrázek 3 - Výsledky rychlostních motorických testů podle herních pozic 

 

 
Obrázek 4 - Výsledky silových motorických testů podle herních pozic 
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4. 2. 4  Percentilové pořadí jednotlivých hráčů 
 
Obrázek 5 - Percentilové pořadí jednotlivých hráčů (%) 

 

 

V této části můžeme sledovat percentilové pořadí jednotlivých hráčů, v závislosti na 

výsledcích motorických testů (Obrázek 5). Výsledky byly převedeny na procenta (%).  
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4. 3  Vzájemný vztah mezi silovými a rychlostními testy 
 
V této části jsme se zabývali vzájemným vztahem mezi silovými a rychlostními testy, 

které byly součástí naší testovací combine. K vyjádření vzájemných vztahů jsme použili 

Pearsonův korelační koeficient (r), který jsme vyjádřili pomocí funkce (PEARSON) v 

MS Excelu, v jednom případě jsme provedli také ruční výpočet, pro kontrolu výsledku.  

 
4. 3. 1  Korelační vztahy mezi rychlostními testy 
 
Tabulka 15 - Interkorelační koeficient matice vyjadřující vztah mezi motorickými testy v Combine 
Prague Lions 2014 

  40 yardů  10 yardů  
Broad 
Jump  

20 yard 
shuttle  3 Cone drill  

10 yardů  0,86 - - - - 

Broad Jump  -0,76 -0,61 - - - 
20 yard 
shuttle  0,80 0,66 -0,62 - - 

3 Cone drill  0,70 0,58 -0,60 0,77 - 

 

Z výsledků, které jsou v absolutních hodnotách (Tabulka 15) jsme zjistili silnou korelaci 

mezi testy lineární rychlosti 10 a 40 yardů (r= 0,86), (Obrázek 6). Sprint na 40 yardů 

silně koreloval také s broad jumpem (r= -0,76), (Obrázek 7) i s oběma testy agility – 20 

yardů shuttle (r=0,80) a 3 cone drill (r=0,70). Sprint na 10 yardů taktéž silně koreloval 

s broad jumpem (r= -0,61), 20 yard shuttlem (r= 0,66) a 3 cone drillem (r=0,58). Test 

broad jump, který hodnotí dynamicko-silové schopnosti dolních končetin, významně 

koreloval s testy agility, 20 yard shuttle (r=-0,62), (Obrázek 8) a 3 cone drill (r=-0,60).  

 
Obrázek 6 - Vztah mezi sprinty na 10 a 40 yardů 
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Obrázek 7 - Vztah mezi sprintem na 40 yardů a broad jumpem 

 
 

Obrázek 8 - Vztah mezi broad jumpem a 20 yardů shuttle 

 
 
Obrázek 9 - Vztah mezi testy agility – 20 yardů shuttle a 3 cone drill 
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4. 3. 2  Korelační vztahy mezi silovými testy 
 
Tabulka 16 - Interkorelační koeficient matice vyjadřující vztah mezi silovými testy  
 

  Bench press  Dřep  Mrtvý tah  Přemístění  

Dřep  0,71 - - - 

Mrtvý tah  0,74 0,78 - - 

Přemístění  0,79 0,74 0,74 - 

Bench press 
100 kg 0,89 0,69 0,72 0,73 

 

Z výsledků, které jsou v absolutních hodnotách (Tabulka 16), jsme zjistili silnou 

korelaci mezi jednotlivými olympijskými cviky. Testu bench press (1RM) silně koreluje 

s dřepem (r=0,71), mrtvým tahem (r=0,74), přemístěním (r=0,79), (Obrázek 10) a bench 

pressem se 100 kg (r=0,89). Z posledního výsledku je patné, že hráči, kteří měli vyšší 

hodnotu 1RM u bench pressu, měli i více opakování se 100 kg na bench pressu. Vysoká 

korelace u cviků dřep a mrtvý tah (r=0,78), přemístění (r=0,74) značí, že byli měřeny 

podobné dovednosti.  

 
Obrázek 10 - Vztah mezi bench pressem (1RM) a přemístěním (1RM) 

 
 

Obrázek 11 - Vztah mezi bench pressem (100 kg) a bench pressem 1 RM 
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Tabulka 17 - Interkorelační koeficient matice vyjadřující vztah mezi silovými testy, vyjádřený 
pomocí relativních hodnot (1RM/BM) 
 

  Bench press  Dřep  Mrtvý tah  Přemístění  

Dřep  0,64 - - - 

Mrtvý tah  0,76 0,76 - - 

Přemístění  0,73 0,67 0,72 - 
 

Korelační koeficienty mezi silovými testy v (Tabulka 17) jsme vypočítali za použití 

relativních hodnot 1RM/BM. Při porovnání s hodnotami korelace mezi silovými testy 

v absolutních hodnotách (Tabulka 16) jsme zjistili, že došlo k mírnému snížení míry 

korelace mezi jednotlivými silovými testy. Korelace mezi bench pressem a dřepem 

(relativní hodnoty) byla (r= 0,64), (Obrázek 13), v absolutních hodnotách (r=0,71). K 

mírnému zvýšení korelace došlo mezi bench pressem a mrtvým tahem (relativní 

hodnoty), (r= 0,76), (Obrázek 12), v absolutních hodnotách (r= 0,74). 

 
Obrázek 12 - Vztah mezi bench pressem a mrtvým tahem (1 RM/BM) 

 
 
Obrázek 13 - Vztah mezi bench pressem a dřepem (1 RM/BM) 
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4. 3. 3  Korelační vztahy mezi silovými a rychlostními testy 
 
Tabulka 18 - Interkorelační koeficient matice vyjadřující vztah mezi silovými a rychlostními testy v 
Combine Prague Lions 2012 
 

Z výsledků, které jsou v absolutních hodnotách (Tabulka 18), jsme zjistili nevýznamné 

korelace mezi většinou silových a rychlostních testů. Pouze mezi testem broad jump a 

olympijskými cviky dřep, mrtvý tah a přemístění jsou střední korelace (r= 0,34), 

(Obrázek 14). Nízké korelace byly také mezi testy lineární rychlosti (10 a 40 yardů) a 

agility (20 yardů shuttle, 3 cone drill) a silovými testy dřep, mrtvý tah a přemístění (r= – 

0,29 až -0,12). 

 

Obrázek 14 - Vztah mezi testem broad jump a dřepem 1RM 

 

  40 yardů  10 yardů  
Broad 
Jump  

20 yard 
shuttle  

3 Cone 
drill  

Bench 
press  -0,02 -0,04 0,16 -0,01 -0,07 

Dřep  -0,12 -0,05 0,34 -0,22 -0,27 

Mrtvý tah  -0,21 -0,24 0,34 -0,29 -0,28 

Přemístění  -0,13 -0,06 0,34 -0,09 -0,18 
Bench 

press 100 
kg -0,05 0,00 0,18 -0,02 -0,05 
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Tabulka 19 - Korelační vztahy mezi silovými a rychlostními testy, vyjádřené pomocí relativních 
hodnot (1RM/BM) 

 

Korelační koeficienty mezi silovými a rychlostními testy v (Tabulka 19) jsme vypočítali 

za použití relativních hodnot (1RM/BM). Vytvořili jsme podíl dosažených maximálních 

výsledků (1RM) u silových cviků a hmotnosti daného jedince. Získali jsme tak hodnoty 

relativní síly, kterou je daný jedince schopen produkovat na jeden kg své hmotnosti. 

Pomocí Pearsonova korelačního koeficientu, jsme vypočítali korelace mezi 

jednotlivými testy. 

Při porovnání výsledků z (Tabulka 18) a (Tabulka 19) jsme zjistili, že míra korelace 

mezi jednotlivými testy, při použití relativních hodnot 1 RM/BM (Tabulka 19), je 

mnohonásobně vyšší, než při výpočtech s absolutními hodnotami. Korelace mezi testy 

lineární rychlosti (10 a 40 yardů), agility (20 yardů shuttle, 3 cone drill) a broad jumpu 

se silovými testy (bench press, dřep, mrtvý tah, přemístění) je v rozmezí (r= -0,66 až -

0,38), (Obrázek 15-18). 

 
Obrázek 15 - Vztah mezi sprintem na 10 yardů a 1RM/BM dřepu 

 

  40 yardů  10 yardů  
Broad 
Jump  

20 yard 
shuttle  

3 Cone 
drill  

Bench press  -0,59 -0,48 0,45 -0,54 -0,54 

Dřep  -0,53 -0,38 0,55 -0,61 -0,61 

Mrtvý tah  -0,60 -0,55 0,53 -0,66 -0,59 

Přemístění  -0,57 -0,41 0,58 -0,51 -0,54 
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Obrázek 16 - Vztah mezi sprintem na 40 yardů a 1RM/BM dřepu 

 
 
Obrázek 17 - Vztah mezi sprintem na 40 yardů a 1RM/BM mrtvého tahu 

 
 
Obrázek 18 - Vztah mezi broad jumpem a 1RM/BM přemístění 
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4. 3. 4  Vliv silových schopností v motorických testech 

 
Tabulka 20 - Hráči, kteří běželi sprint na 40 yardů < 5 s, spolu s dosaženými silovými výsledky 
 

  
10 yardů 

(s) 
40 yardů 

(s) 

Bench 
press 
(kg) 

Dřep 
(kg) 

Mrtvý 
tah (kg) 

Přemístění 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

L.P. 1,62 4,98 115 170 160 95 81 

B.L. 1,6 4,84 115 150 185 100 80 

P.T. 1,64 4,92 90 140 115 75 78 

T.A. 1,59 4,8 130 180 195 100 86 

S.M. 1,54 4,95 90 150 150 70 80 

S.D. 1,65 4,88 85 110 100 70 80 

M.T. 1,6 4,75 100 160 110 80 80 

průměr: 1,61 4,87 103,57 151,43 145,00 84,29 80,71 
výkon nadprům. nadprům. podprům. nadprům. nadprům. nadprům. podprům. 

 
Tabulka 21 - Relativní silové hodnoty (1 RM/BM) hráčů, kteří běželi sprint na 40 yardů < 5 s 
 

  
Bench press 

(kg) Dřep (kg) 
Mrtvý tah 

(kg) 
Přemístění 

(kg) 
L.P. 1,42 2,10 1,98 1,17 
B.L. 1,44 1,88 2,31 1,25 
P.T. 1,15 1,79 1,47 0,96 
T.A. 1,51 2,09 2,27 1,16 
S.M. 1,13 1,88 1,88 0,88 
S.D. 1,06 1,38 1,25 0,88 
M.T. 1,25 2,00 1,38 1,00 

průměr: 1,28 1,87 1,79 1,04 
výkon: nadprůměrný nadprůměrný nadprůměrný nadprůměrný 

 

Z naměřených dat hráčů, kteří běželi sprint na 40 yardů < 5 s (Tabulka 20), jsme zjistili, 

že skupina těchto hráčů má nadprůměrné výsledky silových testů podle (Tabulka 13), 

lehce podprůměrní byli v testu bench press (1 RM). Při hodnocení průměrné relativní 

síly podle (Tabulka 14), byli hráči ve všech silových testech nadprůměrní (Tabulka 21).
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Tabulka 22 - Hráči, kteří běželi sprint na 40 yardů > 5,5 s, spolu s dosaženými silovými výsledky 
 

  
10 yardů 

(s) 
40 yardů 

(s) 

Bench 
press 
(kg) 

Dřep 
(kg) 

Mrtvý 
tah (kg) 

Přemístění 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

J.J. 1,74 5,77 105 130 125 80 123 

T.L. 1,87 5,81 90 110 110 65 76 

J.J. 1,9 5,54 100 160 140 70 84 

M.R. 1,81 5,52 90 120 120 70 82 

N.J. 2,19 6,08 80 100 90 60 78 

V.A. 1,93 5,81 90 120 130 60 105 

V.M. 2,14 6,29 100 110 100 70 120 

Š.R. 1,82 5,77 160 170 190 100 125 

K.M. 2,19 5,91 105 150 100 80 130 

H.R. 1,85 5,58 135 200 180 100 112 

průměr: 1,944 5,808 105,5 137 128,5 75,5 103,5 
výkon podprům. podprům. podprům. podprům. podprům. podprům. nadprům. 

 
Tabulka 23 - Relativní silové hodnoty (1 RM/BM) hráčů, kteří běželi sprint na 40 yardů > 5,5 s 
 

  
Bench press 

(kg) Dřep (kg) Mrtvý tah (kg) Přemístění (kg) 
J.J. 0,85 1,06 1,02 0,65 
T.L. 1,18 1,45 1,45 0,86 
J.J. 1,19 1,90 1,67 0,83 

M.R. 1,10 1,46 1,46 0,85 
N.J. 1,03 1,28 1,15 0,77 
V.A. 0,86 1,14 1,24 0,57 
V.M. 0,83 0,92 0,83 0,58 
Š.R. 1,28 1,36 1,52 0,80 
K.M. 0,81 1,15 0,77 0,62 
H.R. 1,21 1,79 1,61 0,89 

průměr: 1,01 1,32 1,26 0,73 
výkon: podprůměrný podprůměrný podprůměrný podprůměrný 

 

Z naměřených dat hráčů, kteří běželi sprint na 40 yardů > 5,5 s (Tabulka 22), jsme 

zjistili, že skupina těchto hráčů má podprůměrné výsledky silových testů podle 

(Tabulka 13). Při hodnocení průměrné relativní síly podle (Tabulka 14), byli hráči ve 

všech silových testech podprůměrní (Tabulka 23). 
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Tabulka 24 - Hráči, kteří dosáhli v testu broad jump ≤ 220 cm, spolu s dosaženými silovými 
výsledky 
 

Broad 
Jump (cm) 

Bench 
press (kg) Dřep (kg) 

Mrtvý ta h 
(kg) 

Přemístění 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

K.M. 219 100 110 125 80 85 

B.P. 217 120 95 130 65 84 

L.T. 216 120 180 170 110 100 

R.D. 220 107,5 165 130 80 85 

T.L. 186 90 110 110 65 76 

M.R. 216 90 120 120 70 82 

N.J. 208 80 100 90 60 78 

K.L. 219 90 120 110 60 73 

V.A. 210 90 120 130 60 105 

V.M. 194 100 110 100 70 120 

Š.R. 210 160 170 190 100 125 
průměr:  210,45 104,32 127,27 127,73 74,55 92,09 
výkon: podprům. podprům. podprům. podprům. podprům. nadprům. 

  
Tabulka 25 - Relativní silové hodnoty (1 RM/BM) hráčů, kteří dosáhli v testu broad jump ≤  220 
cm 
 

  
Bench press 

(kg) Dřep (kg) 
Mrtvý tah 

(kg) Přemístění (kg) 
K.M. 1,18 1,29 1,47 0,94 
B.P. 1,43 1,13 1,55 0,77 
L.T. 1,20 1,80 1,70 1,10 
R.D. 1,26 1,94 1,53 0,94 
T.L. 1,18 1,45 1,45 0,86 

M.R. 1,10 1,46 1,46 0,85 
N.J. 1,03 1,28 1,15 0,77 
K.L. 1,23 1,64 1,51 0,82 
V.A. 0,86 1,14 1,24 0,57 
V.M. 0,83 0,92 0,83 0,58 
Š.R. 1,28 1,36 1,52 0,80 

průměr: 1,14 1,40 1,40 0,82 
výkon: podprům. podprům. podprům. podprům. 

  

Z naměřených dat hráčů, kteří dosáhli v testu broad jump ≤  220 cm (Tabulka 24) jsme 

zjistili, že skupina těchto hráčů má podprůměrné výsledky silových testů podle 

(Tabulka 13). Při hodnocení průměrné relativní síly podle (Tabulka 14), byli hráči ve 

všech silových testech podprůměrní (Tabulka 25). 
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Tabulka 26 - Hráči, kteří běželi sprint 10 yardů ≤ 1.65 s, spolu s dosaženými silovými výsledky 
 

10 yardů 
(s) 

Bench 
press 

100 kg 

Bench 
press 
(kg) 

Dřep 
(kg) 

Mrtvý 
tah (kg) 

Přemístění 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

L.P. 1,62 4 115 170 160 95 81 

B.L. 1,6 5 115 150 185 100 80 

P.T. 1,64 0 90 140 115 75 78 

T.A. 1,59 11 130 180 195 100 86 

S.M. 1,54 0 90 150 150 70 80 

U.A. 1,64 0 95 120 115 75 77 

S.D. 1,65 0 85 110 100 70 80 

M.T. 1,6 1 100 160 110 80 80 

průměr: 1,61 2,625 102,5 147,5 141,25 83,125 80,25 

výkon: nadprům. podprům.podprům.nadprům.nadprům. nadprům. podprům. 

  
Tabulka 27 - Relativní silové hodnoty (1 RM/BM) hráčů, kteří běželi sprint 10 yardů ≤  1.65 s 
 

  
Bench press 

(kg) Dřep (kg) 
Mrtvý tah 

(kg) Přemístění (kg) 

L.P. 1,42 2,10 1,98 1,17 

B.L. 1,44 1,88 2,31 1,25 

P.T. 1,15 1,79 1,47 0,96 

T.A. 1,51 2,09 2,27 1,16 

S.M. 1,13 1,88 1,88 0,88 

U.A. 1,23 1,56 1,49 0,97 

S.D. 1,06 1,38 1,25 0,88 

M.T. 1,25 2,00 1,38 1,00 

průměr: 1,27 1,83 1,75 1,03 

výkon: nadprům. nadprům. nadprům. nadprům. 
  
Z naměřených dat hráčů, kteří běželi sprint 10 yardů ≤  1.65 s (Tabulka 26) jsme zjistili, 

že skupina těchto hráčů má nadprůměrné silové výsledky u motorických testů, které 

hodnotí maximální sílu dolních končetin (dřep, mrtvý tah, přemístění), podle (Tabulka 

13). Mírně podprůměrné výsledky měli u testů bench press (1 RM) a bench press 100 

kg. Podprůměrná byla také jejich hmotnost. Při hodnocení průměrné relativní síly podle 

(Tabulka 14), byli hráči ve všech silových testech nadprůměrní (Tabulka 27). 
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Tabulka 28 - Průměrné hodnoty rychlostních testů při velikost relativní síly dřepu větší nebo menší 
než 1,8 

dřep 
10 yardů 

(s) 

40 
yardů 

(s) 
1 

RM/BM 
1 RM/BM >1,8 1,72 5,09 1,98 

1 RM/BM <1,8 1,80 5,40 1,41 
 
Obrázek 19 - Graf průměrných hodnot rychlostních testů při velikosti relativní síly dřepu větší 
nebo menší než 1,8 
 

 
 

Z výsledků motorických testů hráčů Prague Lions (Tabulka 9) jsme vytvořili dvě 

skupiny hráčů (Tabulka 1, 2 – Přílohy). V první skupině byli hráči, kteří měli hodnotu 

relativní síly dřepu větší než 1,8 (1 RM/BM >1,8). Ve druhé skupině byly hodnoty 

relativní síly dřepu menší než 1,8 (1 RM/BM <1,8). Zjistili jsme, že hráči v první 

skupině (1 RM/BM >1,8) mají lepší výsledky rychlostních testů (sprint na 10 a 40 

yardů) oproti druhé skupině (1 RM/BM <1,8). Vytvořili jsme průměrné hodnoty výkonů 

obou skupin na 10 a 40 yardů, spolu s průměrnými hodnotami 1 RM/BM dřepu. 

(Tabulka 28 a Obrázek 19). 
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5.  DISKUZE 

 

V diskusi jsme se zabývali potvrzením či zamítnutím stanovených hypotéz. Odpověděli 

jsme také na výzkumné otázky, které jsme si stanovili v průběhu zpracování projektu 

bakalářské práce. 

 

Studie podle Robbins et al. (2012) se zabývala vztahem mezi sprintem a odrazovými 

schopnostmi elitních univerztiních hráčů amerického fotbalu (n = 1136). Byla zde 

zahrnuta data z NFL Combine z let 2005-2009 (Tabulka 4 - Přílohy). Studie zahrnovala 

výsledky sprintů na 10, 20, 40 yardů (9.1, 18.3, 36.6 m), letmých 20 yardů (18.3 m), 

vertikální a horizontální skoky. S výjimkou vztahu mezi sprintem na 10 yardů (9.1 m) a 

letmými 20 yardy (18.3 m), byla korelace mezi všemi sprinty velice silná. Z této studie 

jsme čerpali mnohé informace a postupy, které nám pomohli ke stanovení korelačních 

vztahů mezi jednotlivými testy. 

 

Na základě  naměřených dat motorických testů, jsme zkoumali vzájemnou míru 

korelace mezi rychlostními testy. Z výsledků, které jsou v absolutních hodnotách 

(Tabulka 15), jsme zjistili silnou korelaci mezi testy lineární rychlosti 10 a 40 yardů (r= 

0,86), (Obrázek 6) a testy agility – 20 yardů shuttle a 3 cone drill (r= 0.77), (Obrázek 9). 

Podle Robbins et al. (2012) sprinty na 10, 20, 40 yardů téměř dokonale korelují (r v 

rozmezí 0.900 až 0.967), stejně jako testy agility, tj. 20 yardů shuttle a 3- conový drill 

(r= 0.948), což naznačuje, že byly měřeny podobné dovednosti.  

 

Míra korelace mezi ostatními rychlostními testy - agilitou (testy se změnou směru), 

sprinty a odrazovými testy (Tabulka 15) byla v rozmezí (r= 0.55 - 0.76). Korelace mezi 

sprintem na 40 yardů a broad jumpem byla (r=  -0.76), (Obrázek 7). Test broad jump, 

který hodnotí dynamicko-silové schopnosti dolních končetin, významně koreloval 

s testy agility, 20 yard shuttle (r= -0,62), (Obrázek 8) a 3 cone drill (r= -0,60). Hodnoty 

těchto korelací byly mnohem vyšší, než ve studii podle Robbins (2012), kde tvrdí, že 

korelace mezi agilitou (testy se změnou směru), sprinty a odrazovými testy je mnohem 

menší (r v rozmezí 0.250 - 0.653), (Tabulka 3 – Přílohy), což naznačuje menší 
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spolupráci a nezávislost motorických dovedností. Je nutné si uvědomit, že v této studii 

bylo měřeno průměrně 700 probandů v každém testu, v našem Prague Lions 2014 

Combine bylo měřeno pouze 40 probandů. 

 

Zkoumali jsme také vzájemnou míru korelace mezi silovými testy. Z výsledků, které 

jsou v absolutních hodnotách, (Tabulka 16) jsme zjistili silnou korelaci mezi 

jednotlivými olympijskými cviky. Testu bench press (1RM) silně koreluje s dřepem (r= 

0.71), mrtvým tahem (r= 0.74), přemístěním (r= 0.79), (Obrázek 10) a bench pressem se 

100 kg (r= 0.89), (Obrázek 11). Vysoká korelace u cviků dřep a mrtvý tah (r=0,78), 

přemístění (r=0,74) značí, že byli měřeny podobné dovednosti. Použili jsme také 

relativní hodnoty 1RM/BM, k určení korelačních koeficientů mezi silovými testy 

(Tabulka 17). Zjistili jsme, že došlo k mírnému snížení míry korelace mezi jednotlivými 

silovými testy. Korelace mezi bench pressem a dřepem (relativní hodnoty) byla (r= 

0,64), (Obrázek 13), v absolutních hodnotách (r=0,71). K mírnému zvýšení korelace 

došlo mezi bench pressem a mrtvým tahem (relativní hodnoty), (r= 0,76), Obrázek 12), 

v absolutních hodnotách (r= 0,74). 

 

Jedním z cílů naší bakalářské práce bylo zjistit, jaký je vztah mezi silou a rychlostí 

v rámci testové baterie. Z výsledků, které jsou v absolutních hodnotách, (Tabulka 18) 

jsme zkoumali míru korelace mezi silovými a rychlostními testy. Zjistili jsme 

nevýznamné korelace mezi většinou silových a rychlostních testů. Pouze mezi testem 

broad jump a olympijskými cviky dřep, mrtvý tah a přemístění byly střední korelace (r= 

0,34), (Obrázek 14). Nízké korelace byly také mezi testy lineární rychlosti (10 a 40 

yardů) a agility (20 yardů shuttle, 3 cone drill) a silovými testy dřep, mrtvý tah a 

přemístění (r= – 0,29 až -0,12). Je nutné si ovšem uvědomit, že i při nulovém 

korelačním koeficientu na sobě veličiny mohou záviset, pouze tento vztah nelze vyjádřit 

lineární funkcí, a to ani přibližně. (Čelikovský, et al ., 1990) 

 

S tím souvisí tvrzení, podle Brechue et al. (2010) kde tvrdí, že hodnoty maximální a 

výbušné (explozivní) síly DK významně korelovaly s akcelerací, rychlostí a 

naměřenými časy ve sprintech pouze tehdy, když došlo k vyjádření korelace vzhledem k 

hmotnosti, tzn. převedení na relativní sílu. Vyjádřili jsme tedy korelaci vzhledem k 
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hmotnosti, tzn. převedení na relativní sílu (1RM/BM). Korelační koeficienty mezi 

silovými a rychlostními testy jsme vyjádřili v relativních hodnotách (Tabulka 19). Při 

porovnání výsledků z (Tabulka 18) a (Tabulka 19) jsme zjistili, že míra korelace mezi 

jednotlivými testy, při převedení na relativní sílu byla mnohonásobně vyšší, než při 

výpočtech s absolutními hodnotami. Korelace mezi testy lineární rychlosti (10 a 40 

yardů), agility (20 yardů shuttle, 3 cone drill) a broad jumpu se silovými testy (bench 

press, dřep, mrtvý tah, přemístění) byla v rozmezí (r= -0,66 až -0,38), (Obrázek 15-18). 

Průměrně došlo tedy ke zvýšení míry korelace z (r= – 0,29 až -0,12), (Tabulka 18) na 

(r= -0,66 až -0,38), (Tabulka 19). Tímto jsme odpověděli na první část vědecké otázky 

č. 2 (O2). 

 

V první hypotéze jsme predikovali, že nadprůměrné silové schopnosti budou mít 

signifikantní vliv na výkon ve sprintu na 40 yardů (36.6 m). Vytvořili jsme dvě skupiny 

hráčů podle jejich výkonnosti. V první skupině byli hráči, kteří běželi sprint na 40 yardů 

pod 5 s (Tabulka 20), ve druhé skupině byli hráči, kteří zaběhli 40 yardů nad 5,5 s 

(Tabulka 22). Zjistili jsme, že první skupina hráčů má nadprůměrné výsledky silových 

testů (Tabulka 20). Mírně podprůměrní byli v testu bench press (1 RM). Při hodnocení 

průměrné relativní síly podle (Tabulka 14), byli hráči ve všech silových testech 

nadprůměrní (Tabulka 21). U hráčů, kteří běželi sprint na 40 yardů za více než 5,5 s 

(Tabulka 22), jsme zjistili, že skupina těchto hráčů má podprůměrné výsledky silových 

testů podle (Tabulka 22). Při hodnocení průměrné relativní síly podle (Tabulka 14), byli 

hráči ve všech silových testech podprůměrní (Tabulka 23). Podle Robbinse (2012) jsou 

sprinty ze statického startu až do 40 yardů (36.6 m) měřítkem akcelerační rychlosti, 

která úzce souvisí se silovými schopnostmi. Zjistili jsme tedy, že hráči, kteří měli 

nadprůměrnou úroveň silových schopností, vyjádřenou v absolutních i relativních 

hodnotách, zaběhli sprint na 40 yardů rychleji než hráči s podprůměrnými silovými 

schopnostmi. Hypotézu (H1) jsme tedy potvrdili. 

 

Ve druhé hypotéze jsme predikovali, že hráči s podprůměrnými výsledky odrazových 

testů mají podprůměrné hodnoty maximální síly (1RM) u olympijských cviků. V 

(Tabulka 24) byli hráči, kteří skočili v testu broad jump méně než 220 cm. 

Z naměřených dat jsme zjistili, že skupina těchto hráčů má podprůměrné výsledky 
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silových testů (Tabulka 24) podle (Tabulka 11). Při hodnocení průměrné relativní síly 

podle (Tabulka 14), byli hráči ve všech silových testech podprůměrní (Tabulka 25). Pro 

potvrzení či zamítnutí této hypotézy jsme využily studie, především z časopisu The 

Journal of Strength and Conditioning. Motorické testy vertical jump (skok do výšky z 

místa) a broad jump (skok do dálky z místa) jsou měřítkem vertikálních a horizontálních 

odrazových schopností. Jsou všeobecně uznávány jako měřítko výbušné síly dolních 

končetin. (Robbins, et al., 2013).  

 

Podle Robbins et al. (2012) tyto odrazové testy souvisí s akcelerací a maximální 

rychlostí. Také dodává, že bench press pozitivně koreluje se všemi sprinty a nepřímo 

úměrně s odrazovými testy, což naznačuje, že sílá horní části těla může pozitivně 

ovlivnit tyto testy.  Výkon v obou testech je více spojen se sprintem na delší vzdálenost, 

což naznačuje mechanismus koncentrické a excentrické činnosti svalu, který může být 

více důležitý v maximálních či submaximálních rychlostech. Maximální a explozivní 

síla DK vyjádřená v relativních hodnotách (1RM/BM = podíl dosaženého 1RM a 

hmotnosti jedince) ve studii podle Brechue et al. (2010) nejvíce korelovala se sprintem 

na 40 yardů (r= - 0,50 až - 0,80) a akcelerací (silové testy: r = 0.67–0.49; výbušné testy: 

r = 0.73–0.81) na 10 yardech. Jak víme z další studie od Robbins (2012) akcelerační 

rychlost úzce souvisí se silovými schopnostmi. Na základě zmíněných studií můžeme 

předpokládat, že silové schopnosti, především síla dolních končetin, pozitivně ovlivňuje 

výkon v testu broad jump. Z výsledků v (Tabulka 24) je patrné, že všichni hráči, kteří 

skočili v tomto testu méně než 220 cm, mají podprůměrné silové schopnosti horních i 

dolních končetin. Relativní síla těchto hráčů je ve všech silových testech také 

podprůměrná (Tabulka 25). Hypotézu (H2) jsme tedy potvrdili. 

 

Další hypotézou bylo srovnání silových výsledků u jednotlivých pozic a predikce 

nadprůměrné relativní síly u herní pozice DB (defensive backs). Z výsledků v (Tabulka 

12 a 13) a grafických obrázků (Obrázek 3 a 4) jsme zjistili, že nejlepších výsledků 

dosahovala skupina DB (defensive backs). Skupina hráčů DB měla nejvyšší hodnoty 

relativní síly ve všech silových testech, 1 RM/BM: bench press (1.30), dřep (1.79), 

mrtvý tah (1.81) a přemístění (1.04). (Tabulka 14). Podle Robbins (2012) mají hráči 

pozice DB v průměru nejmenší hmotnost a výšku ze všech herních pozic, spolu s 
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nízkým procentem tuku. Musí mít nadprůměrnou úroveň rychlostních schopností 

(lineární akcelerační i rychlost změny směru) a silových schopností. Jejich hlavním 

úkolem je zblokování dlouhých přihrávek (passů), s tím souvisí i vzdálenost 30 m a 

více, kterou v každé akci průměrně běhají. Na základě výsledků z (Tabulka 12, 13 a 14) 

jsme potvrdily hypotézu č. 3 (H3). 

 

Z výsledků motorických testů v (Tabulka 9) jsme byli schopni určit, jakých silových 

výsledků dosahují hráči, kteří běželi sprint na 10 yardů (9.1 m) za 1.65 s a lépe, a 

odpovědět tak na vědeckou otázku č. 1 (O1). Z naměřených dat hráčů, kteří běželi sprint 

10 yardů ≤  1.65 (Tabulka 26) jsme zjistili, že mají nadprůměrné silové výsledky u 

motorických testů, které hodnotí maximální sílu dolních končetin (dřep, mrtvý tah, 

přemístění), podle (Tabulka 11). Mírně podprůměrné výsledky měli u testů bench press 

(1 RM) a bench press 100 kg. Podprůměrná byla také jejich hmotnost. Při hodnocení 

průměrné relativní síly podle (Tabulka 14), byli hráči ve všech silových testech 

nadprůměrní (Tabulka 27). Odpovědí na (O1) je tedy to, že hráči, kteří běží sprint na 10 

yardů za 1.65 s a lépe, dosahují nadprůměrných silových schopností v absolutních i 

relativních hodnotách. (Tabulka 26 a 27). 

 

Na odpověď ke druhé části vědecké otázky č. 2 (O2) jsme potřebovali zjistit, zda - li 

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

distancích (10 a 40 yardů). Z výsledků motorických testů hráčů Prague Lions (Tabulka 

9) jsme vytvořili dvě skupiny hráčů (Tabulka 1, 2 – Přílohy). V první skupině byli hráči, 

kteří měli hodnotu relativní síly dřepu větší než 1,8 (1 RM/BM >1,8). Ve druhé skupině 

byly hodnoty relativní síly dřepu menší než 1,8 (1 RM/BM <1,8). Zjistili jsme, že hráči 

v první skupině (1 RM/BM >1,8) mají lepší výsledky rychlostních testů (sprint na 10 a 

40 yardů) oproti druhé skupině (1 RM/BM <1,8). Vytvořili jsme průměrné hodnoty 

výkonů obou skupin na 10 a 40 yardů, spolu s průměrnými hodnotami 1 RM/BM dřepu. 

(Tabulka 28 a Obrázek 19). Odpověď tedy zní, že hráči s vyššími hodnotami 1 RM/BM 

dřepu jsou rychlejší na krátkých lineárních distancích (10 a 40 yardů).  
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Stejným problémem se zabývala studie podle McBride et al. (2009). Cílem studie bylo 

zkoumání vztahů mezi maximální silou (1RM) u dřepu a rychlostními testy na 5,10 a 40 

yardů. Statisticky významná korelace byla zjištěna mezi 1 RM/BM dřepu a sprintu na 

10 yardů (r= -0.544) a 40 yardů (r= -0.605). Probandi s 1 RM/BM vyšším než 2.10, 

dosahovali významně lepších výsledků ve sprintech na 10 a 40 yardů, oproti probandům 

s 1 RM/BM dřepu nižším než 1.90. Tato studie poskytuje další důkazy o pozitivním 

vlivu maximální síly dolních končetin ve sprinterském výkonu. S tím souvisí také studie 

podle Wisloff et al. (2004), kde korelace mezi 10 yardovým sprintem a 1RM u volného 

dřepu dosáhla významných hodnot (r= -0.940). Oproti tomu studie podle Harris et al. 

(2008) prezentuje nevýznamnou korelaci (r= 0.20 – 0.14) mezi 10 yardovým sprintem a 

1 RM u dřepu na stroji (multipress). Tudíž se zdá, že cviky s volnými vahami 

(olympijské cviky) mohou mít významný vliv na rychlostní schopnosti. 

 

Průměrné hodnoty motorických testů hráčů Prague Lions (Tabulka 10) dosáhly těchto 

hodnot: testy lineární rychlosti na 10 a 40 yardů – sprint na 40 yardů 5.32 ± 0.35 s, 10 

yardů 1.78 ± 0.15 s. Další testy hodnotily rychlost změny směru, tzv. agilitu. Průměrné 

hodnoty v testu 20 yardů shuttle byly 5.10 ± 0.33 s, v testu 3 cone drill 7.90 ± 0.44 s. 

Posledním testem, který hodnotil dynamicko – silové schopnosti dolních končetin, byl 

broad jump (skok daleký z místa). Průměrné hodnoty v tomto testu byly 238.25 ±23.92 

cm. V porovnání s univerzitními hráči z USA, kteří byli draftováni v letech 2005 -2009 

(Tabulka 4 - Přílohy), jsou hráči Prague Lions vysoce podprůměrní. Celkový průměr 

naměřených hodnot motorických testů u draftovaných hráčů z USA dosáhl těchto 

hodnot. Sprint na 40 yardů 4.74 ± 0.31 s, 10 yardů 1.62 ± 0.11 s, 20 yard shuttle 4.38 ± 

0.25 s, 3 cone drill 7.25 ±0.39s a broad jump (skok daleký z místa) 291.21 ± 23.32 cm. 

(Robbins, 2012) 

 

Univerzitní hráči amerického fotbalu (n= 61) z USA podle Brechue et al. (2010), 

(Tabulka 5- Přílohy) měli následující tělesné parametry. Průměrná výška činila 183.8 ± 

6.8 cm, průměrná hmotnost 104.2 ± 20.7 kg, věkový průměr hráčů byl 20.1 ± 1.4 let. 

Hráči Prague Lions měli ve srovnání s univerzitními hráči z USA ve všech třech 

parametrech, tj. výška, hmotnost a věk, horší tělesné parametry (Tabulka 8). 
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6.  ZÁVĚR 

V diskusi k bakalářské práci jsme odpověděli na všechny vědecké otázky, včetně 

potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz. Cílem této práce bylo vytvoření profilu a 

vztahové analýzy mezi parametry síly a rychlosti u hráčů amerického fotbalu. Hlavním 

cílem bylo zjistit, do jaké míry spolu síla a rychlost korelují v rámci testové baterie, a 

zda –li jejich vyšší úroveň pozitivně ovlivňuje výsledky motorických testů. 

 

Vzájemná míra korelace mezi rychlostními testy 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 (testy se změnou směru), sprinty a 

odrazovými testy byla v rozmezí (r= 0.55 - 0.76). Korelace mezi sprintem na 40 yardů a 

broad jumpem byla (r=  -0.76). Test broad jump, který hodnotí dynamicko-silové 

schopnosti dolních končetin, významně koreloval s testy agility, 20 yard shuttle (r= -

0,62) a 3 cone drill (r= -0,60).  

 

Silná korelace byla mezi jednotlivými silovými cvičeními s olympijskou činkou. Test 

bench press (1RM) silně koreloval s dřepem (r= 0.71), mrtvým tahem (r= 0.74), 

přemístěním (r= 0.79) a bench pressem se 100 kg (r= 0.89). Vysoká korelace u cviků 

dřep a mrtvý tah (r=0,78), přemístění (r=0,74) značila, že byly měřeny podobné 

dovednosti. Při použití relativních hodnot 1RM/BM došlo k mírnému snížení míry 

korelace mezi jednotlivými silovými testy. Korelace mezi bench pressem a dřepem 

(relativní hodnoty) byla (r= 0,64), v absolutních hodnotách (r=0,71). K mírnému 

zvýšení korelace došlo mezi bench pressem a mrtvým tahem (relativní hodnoty), (r= 

0,76), v absolutních hodnotách (r= 0,74). 

 

Z výsledků v absolutních hodnotách, jsme zjistili nevýznamné korelace mezi většinou 

silových a rychlostních testů. Pouze mezi testem broad jump a silovými cvičeními 

s olympijskou činkou, tj. dřep, mrtvý tah a přemístění byly střední korelace (r= 0,34). 

Nízké korelace byly také mezi testy lineární rychlosti (10 a 40 yardů), agility (20 yardů 

shuttle, 3 cone drill) a silovými cvičeními s olympijskou činkou dřep, mrtvý tah a 

přemístění (r= – 0,29 až -0,12). Ovšem korelace mezi silovými a rychlostními testy, při 
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převedení na relativní sílu byla mnohonásobně vyšší. Korelace mezi testy lineární 

rychlosti (10 a 40 yardů), agility (20 yardů shuttle, 3 cone drill) a broad jumpu se 

silovými testy (bench press, dřep, mrtvý tah, přemístění) byla v rozmezí (r= -0,66 až -

0,38). Průměrně došlo tedy ke zvýšení míry korelace z (r= – 0,29 až -0,12) na (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. Očekávaným zjištěním bylo, že 

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

výsledků silových testů i podprůměrné relativní síly. 

 

Nejlepší výsledky v rychlostních testech měla skupina DB (defensive backs). 

V silových testech byli nadprůměrní, dosahovali také nejvyšších hodnot relativní síly ve 

všech silových testech, 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 schopností v absolutních i relativních 

hodnotách. Také hráči s vyššími hodnotami 1 RM/BM dřepu byli rychlejší na krátkých 

lineárních distancích (10 a 40 yardů). 

 

Průměrné hodnoty motorických testů hráčů Prague Lions byly porovnány 

s univerzitními hráči z USA, kteří byli draftováni v letech 2005 -2009. Výsledkem bylo 

zjištění, že hráči Prague Lions dosahují oproti vrcholovým americkým fotbalistům 

z USA podprůměrných výsledků. Celkový průměr naměřených hodnot motorických 

testů u draftovaných hráčů z USA dosáhl těchto hodnot. Sprint na 40 yardů 4.74 ± 0.31 

s, 10 yardů 1.62 ± 0.11 s, 20 yard shuttle 4.38 ± 0.25 s, 3 cone drill 7.25 ±0.39s a broad 

jump (skok daleký z místa) 291.21 ± 23.32 cm.  
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Celkový průměr naměřených hodnot motorických testů u hráčů Prague Lions byl: sprint 

na 40 yardů 5.32 ± 0.35 s, 10 yardů 1.78 ± 0.15, 20 yard shuttle 5.10 ± 0.33 s, 3 cone 

drill 7.90 ± 0.44 s a broad jump (skok daleký z místa) 238.25 ±23.92 cm. Hráči Prague 

Lions měli ve srovnání s univerzitními hráči z USA ve všech třech parametrech, tj. 

výška, hmotnost a věk, horší tělesné parametry. 

 

Na základě našeho výzkumu, jsme podrobně analyzovali hráče amerického fotbalu z 

týmu Prague Lions. Výsledky šetření mohou sloužit jako zpětná tréninková vazba pro 

trenéry i samotné hráče. V porovnání s vrcholovými hráči z USA dopadli hráči Prague 

Lions velmi podprůměrně, ovšem zmíněné výsledky a markantní rozdíly mohou sloužit 

jako ukazatel výkonnosti, ke které se lze díky kvalitním tréninkovým systémům 

přiblížit. Systém, kterým jsme testovali hráče Prague Lions, může využít užší sportovní 

veřejnost, která se zabývá tréninkem amerického fotbalu či sportům podobným (rugby, 

lacross, aj.). Díky těmto metodám testování, převzatých z USA, lze efektivně 

kontrolovat průběh a výsledky tréninkového procesu. Jen tak může americký fotbal, a 

nejen on, dosáhnout kvalitní úrovně, jaká je třeba v Německu, Rakousku a zejména v 

USA. 

 

V dalším výzkumu lze podrobněji analyzovat jednotlivé hráče podle herních pozic, jak 

po stránce antropometrické, tak motorické. Například při určení množství podkožního 

tuku můžeme zjišťovat vliv na výkon v jednotlivých motorických testech. Lze také 

rozšířit baterii o motorické testy a způsoby získávání výzkumných dat, které by 

hodnotily reakční rychlost nebo hodnoty dosažené akcelerační a maximální rychlosti 

v jednotlivých motorických testech. Při porovnávání dat můžeme využít široké nabídky 

zahraničních studií, především z USA. 
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Příloha 1 – Silový dotazník 



 

 

Tabulka 1 - Skupina hráčů, kteří měli relativní sílu (1 RM/BM) d řepu vyšší než 1,8 

  
1 RM/BM 

dřep 
Dřep 
(kg) 

hmotnost (kg) 
10 yardů 

(s) 
40 yardů 

(s) 
L.P. 2,10 170 81 1,62 4,98 

T.A. 2,09 180 86 1,59 4,8 

Q.L. 2,25 234 104 1,97 5,48 

A.D. 2,02 190 94 1,66 5,02 

M.T. 2,00 160 80 1,6 4,75 

B.L. 1,88 150 80 1,6 4,84 

P.L. 1,87 155 83 1,77 5,32 

M.F. 1,88 180 96 1,7 5,15 

R.D. 1,94 165 85 1,92 5,21 

J.J. 1,90 160 84 1,9 5,54 

S.M. 1,88 150 80 1,54 4,95 

průměr: 1,98 172,18 86,64 1,72 5,09 
 



 

 
Tabulka 2 - Skupina hráčů, kteří měli relativní sílu (1 RM/BM) d řepu vyšší nižší 1,8. 

  
1 RM/BM 

dřep Dřep (kg) 
hmotnost (kg) 10 yardů 

(s) 
40 yardů 

(s) 
A.O. 1,32 100 76 1,78 5,24 

K.M. 1,29 110 85 1,91 5,34 

B.P. 1,13 95 84 1,7 5,2 

B.L. 1,51 140 93 1,69 5,13 

K.D. 1,06 100 94 1,81 5,29 

L.T. 1,80 180 100 1,73 5,31 

K.M. 1,35 100 74 1,76 5,24 

P.T. 1,79 140 78 1,64 4,92 

M.D. 1,79 140 78 1,69 5,16 

P.M. 1,75 145 83 1,68 5,13 

Š.O. 1,38 90 65 1,72 5,19 

M.J. 1,75 191 109 1,95 5,49 

J.J. 1,06 130 123 1,74 5,77 

B.L. 1,45 160 110 1,74 5,25 

K.J. 1,53 150 98 1,69 5,23 

T.L. 1,45 110 76 1,87 5,81 

K.M. 0,92 80 87 1,74 5,25 

H.O. 1,48 120 81 1,72 5,17 

M.R. 1,46 120 82 1,81 5,52 

N.J. 1,28 100 78 2,19 6,08 

U.A. 1,56 120 77 1,64 5 

S.D. 1,38 110 80 1,65 4,88 

K.L. 1,64 120 73 1,68 5,16 

V.A. 1,14 120 105 1,93 5,81 

V.M. 0,92 110 120 2,14 6,29 

Š.R. 1,36 170 125 1,82 5,77 

K.M. 1,15 150 130 2,19 5,91 

D.M. 1,40 140 100 1,68 5,49 

H.R. 1,79 200 112 1,85 5,58 

průměr: 1,41 129,00 92,28 1,80 5,40 



 

 
Tabulka 3 – Korelační koeficienty mezi motorickými testy z NFL Combine v letech 2005 – 2009. 
(Robbins, 2012) 

 



 

Tabulka 4 – Výsledky motorického testování u hráčů amerického fotbalu, kteří byli draftováni do 
NFL v letech 2005 – 2009. (Robbins, et al., 2012) 

 

 
Tabulka 5 – Tělesné parametry univerzitních hráčů, kteří se zúčastnili studie. (Brechue, et al., 
2010) 

 



 

Příloha 1 – Silový dotazník 

 

Silový dotazník 

Silové výsledky dosažené na konci přípravného období: 

 

1. Tlak na lavici (Bench press) – 1RM: 

2. Dřep (Squat) – 1RM: 

3. Mrtvý tah (Dead Lift) – 1RM:  

4. Přemístění (Hang Clean) – 1RM: 

5. Tlak na lavici se 100 kg (Bench press) – maximální počet opakování: 

 


