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ABSTRAKT: 

Název: Vybrané parametry kondičního profilu u hráček fotbalu. 

Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úrovně rychlostních a rychlostně 

obratnostních schopností u elitních hráček fotbalu v přípravném letním období. 

Porovnat variabilitu vybrané skupiny a najít a vymezit vztah mezi rychlostními a 

obratnostními schopnostmi.  Získanými výsledky dojdeme k závěru, jaké 

úrovně rychlostních schopností a agility hráčky dosahují, zda-li existuje 

v rychlostních a v agility parametrech elitních hráček fotbalu vyšší  variační 

rozpětí, existuje-li mezi vybranými dvojicemi testů pozitivní závislost a jestli 

čas v testu 505 agility závisí na straně otáčení. 

Metody: Studie se zúčastnilo 20 ţen výkonnostní úrovně 1. ţenské fotbalové ligy(n=20; 

věk 22,9±4,4 roku; výška 167,3±6,1 cm; hmotnost 61,2±5,1 kg).  Pro testování 

byla zvolena jedna testová baterie, která obsahovala 6 různých testů. Testy 

měřící lokomoční rychlost na krátkou vzdálenost a zrychlení (sprint na 5 m a 10 

m). Test měřící absolutní lokomoční rychlost (letmý sprint na 20 m letmo). 

Testy pro zjištění rychlosti a obratnosti (K-test , 505 agility test s otáčením 

se na pravou stranu, 505 agility test s otáčením se na levou stranu). 

Výsledky: Výsledky ukázaly, ţe hráček s vyšší úrovní rychlostních a rychlostně - 

obratnostních schopností je více neţ hráček s nízkou úrovní. Úrovně 

rychlostních a rychlostně obratnostních schopností jsou u vybrané skupiny, 

kromě K-testu, vyrovnané. Mezi vybranými dvojicemi testů existuje pozitivní 

vztah a čas v testu 505 agility závisí na straně otáčení. 

Klíčová slova: Fotbal, ţeny, testy, rychlostní schopnost, rychlostně-obratnostní 

schopnost, agility. 

  



 

 

ABSTRACT: 

Title: Chosen Parameters of Condition Profile of Female Football Players. 

Objectives: The main objective of the thesis was to determine the levels of speed and 

agility abilities of elite football players in the summer preparatory period. 

The objective was to compare variability of the chosen group, and to find 

and determine the relation between speed and agility abilities. With the help 

of the gained results it can be confirmed what levels of speed and agility 

abilities the players gain, if there is a higher scope in the variety of speed 

and agility parameters of elite female football players, if there is a positive 

dependence between the chosen pairs of tests, and if the time in the test 505 

Agility is dependent on the turning direction. 

Methods: The participants of the study were 20 female players of the First Female 

League(n=20; age 22,9±4,4 years; height 167,3±6,1 cm; weight 61,2±5,1 

kg)). One test battery consisting of six individual tests was chosen for the 

study: tests measuring locomotive speed for short distance and acceleration 

(5m and 10m sprint), a test measuring absolute locomotive speed (20m 

flying sprint), and tests eliciting speed and agility (K-test, 505 Agility Test 

with right direction turning, 505 Agility Test with left direction turning). 

Results:  The results have shown that there are more players with higher speed and 

agility abilities than those with lower ones. The levels of speed and agility 

abbilities are very balanced in the chosen group, with the exeption of the K-

test. There is a positive dependence between the chosen pairs of tests and 

the time in the test 505 Agility is dependent on the turning direction. 

Key words: football, female, tests, speed abbility, agility abbility, agility. 
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1 ÚVOD 

Sport obecně je v dnešní době velkým fenoménem, kterému se věnují lidé po celém 

světě. Mezi ty nejrozšířenější a nejoblíbenější sporty patří i fotbal. Fotbal, jak na úrovni 

amatérské, tak profesionální se vyznačuje vysokými nároky na hráče i trenéry. Moderní 

fotbal vyţaduje od všech aktérů velkou míru nasazení, připravenosti a koncentrace. Jen 

tak je moţné splnit technické, kondiční a taktické výkonnostní poţadavky. U hráčů je 

proto nutné rozvíjet schopnosti jako vytrvalost, sílu, rychlost a koordinaci. 

Mezi nejdůleţitější pohybové schopnosti ve fotbale patří schopnosti koordinační a 

rychlostní, které se dají vyjádřit jedním slovem, agility (hbitost). Sladění pohybu, 

orientace v prostoru, rychlá reakce, odhad vzdálenosti atd., jsou pro fotbalistu velice 

důleţité. Dobré koordinační schopnosti napomáhají hráči i k lepší technice, která je 

základním atributem a podmínkou celkové kvality hráče fotbalu. 

Důvodem výběru tohoto tématu pro diplomovou práci byla především má 

dlouholetá zkušenost s tímto sportem, který je mojí vášní a kterému jsem se aktivně 

věnovala jako hráčka. Dále je to výše uvedený pojem agility, který je pro mnoho lidí, 

trenérů, hráčů neznámým pojmem i přesto ţe je ve světě běţně pouţíván. 

Formou této diplomové práce jsem si tedy chtěla otestovat své znalosti. Přála jsem 

si zjistit, zda dokáţu ověřit úroveň rychlostních schopností a agility 

parametrůu vrcholových hráček fotbalu pomocí terénní baterie testů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Charakteristika fotbalu 

Fotbal je sportovní, týmová, branková hra a patří mezi nejrozšířenější a 

nejoblíbenější sport na světě. Klade vysoké nároky na přípravu hráčů v oblasti 

pohybové kultury, přesnosti ovládání míče a ve zvládnutí kolektivních akcí. Ovlivňuje 

tělesný vývoj, upevňuje morální a volní vlastnosti hráče. Stejně jako mnoho jiných 

kolektivních sportů má i fotbal jasný cíl: skórovat častěji neţ soupeř. Záměr je tedy 

jednoduchý, avšak provést ho je ve skutečnosti nesmírně komplikované. Základem 

úspěchu je, aby tým byl schopen předvést lepší fyzický, technický, taktický a 

psychologický výkon neţ soupeř. Všechny tyto sloţky fotbalového umění dělají 

z fotbalu krásnou hru. Pokud však jedna ze sloţek v souladu s ostatními není, tým můţe 

podat vynikající výkon, a přesto prohrát. Jak říkají Britové: „Hráli dobře, a zemřeli 

v kráse.“ (Kirkendall, 2013). 

Fotbal je všude kolem nás a v podstatě ho můţe hrát kaţdý bez rozdílu pohlaví a 

věku. Hrajeme ho v parku, na louce, opuštěném hřišti, stadiónu. 

V současnosti hraje tuto fenomenální hru přibliţně 240 miliónů hráčů, z toho 40 

miliónů ţen. Dnešní podobu nabyl v průběhu sloţitého vývoje, aby si v podobě nám 

známé získal přízeň všech vrstev obyvatelstva v převáţné většině zemí všech 

kontinentů. 

2.1.1 Fyziologické nároky herního výkonu 

Po fyziologické stránce je fotbal sportem, který se skládá z velmi různorodé 

škály pohybových aktivit. Výkon hráče představuje střídání vysoce intenzivních 

sprinterských úseků,intervalů stoje, chůze, běhu různých rychlostí a způsobů, činností 

s míčem a další lokomoční činnosti. Tyto nároky se samozřejmě projevují na velikosti 

tepové frekvence a maximální spotřebě kyslíku, které jsou jak je známo, hlavními 

ukazateli velikosti fyzické zátěţe. Srdeční frekvence je také základním sledovaným 

parametrem při popisu fyziologických předpokladů fotbalisty. Pokud tepovou frekvenci 

sledujeme v delším časovém období, pozorujeme její odlišnou dynamiku, která odráţí 

přerušovaný charakter zatíţení. 
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V soutěţním fotbale se tepová frekvence (TF) nejčastěji pohybuje mezi 150-170 

tepy/mins občasným výskytem hodnot nad 180 tepů/min. Většina hráčů vyuţívá 

75-80%své kapacity, proto je fotbal, dle standardní interpretace, povaţován za aerobní 

cvičení (Havlíčková, 1993). 

Příjem kyslíku (O2) je závislý na tepové frekvenci. Dochází-li k ustálení tepové 

frekvence, znamená to, ţe příjem kyslíku se rovná jeho spotřebě. Výsledky měření 

spotřeby O2ukazují, ţe vysokou spotřebu O2 má hráč při driblinku, kdy hodnoty TF 

dosahují skoro jeho maximálních hodnot, tj. 180-200 tepů/min, zatímco při přihrávkách, 

obranné činnosti a trestných kopech je spotřeba kyslíku hráčů niţší, stejně jako jejich 

TF, která dosahuje 150-160 tepů/min. Spotřeba kyslíku při utkání se zvyšuje podle 

výkonnostní úrovně hráčů a kvalitě zápasu. Dechová frekvence (DF) se zvyšuje 

na 30-40 dechů/min a dechový objem dosahuje hodnot aţ 3,5l (Havlíčková, 1993). 

2.1.1.1 Anaerobní výkonnost 

Úroveň anaerobního prahu u fotbalistů činní cca 70-80% VO2max. (maximální 

spotřeba kyslíku) a odpovídá intenzitě zatíţení 5-10% pod anaerobním 

prahem.U záloţníků je VO2 max. aţ 85% (Psotta a kol., 2006). 

Dospělí fotbalisté vyšší výkonnosti disponují vyšší úrovní maximálního 

anaerobního výkonu a svalové síly neţ trénující ve vytrvalostních sportech. Avšak 

úroveň těchto pohybových předpokladů je poněkud niţší ve srovnání se sportovci – 

specialisty na rychlostně silové výkony (sprinteři). Faktem je, pohybová rychlost 

v souvislosti s anaerobním výkonem je důleţitějším a specifickým faktorem herní 

výkonnosti neţ aerobní výkonnost (Psotta a kol., 2006). 

2.1.1.2 Aerobní výkonnost 

Jak bylo jiţ zmíněno, jedním z ukazatelů aerobní výkonnosti je maximální 

spotřeba kyslíku. Profesionální hráči dosahují oproti netrénovaným relativně vysokých 

hodnot VO2 max. S podobnými hodnotami se můţeme setkat například u sprinterů 

na 100 m a 400 m, kteří jsou dlouhodobě adaptovánina rychlostně silové, resp. 

rychlostně vytrvalostní výkony. Naopak ve srovnání s jedinci adaptovanými 

na vytrvalostní výkony, jako jsou běţci na střední a dlouhé tratě a běţci na lyţích, 

fotbalisté dosahují výrazně niţší úrovně VO2max. Tato fakta podporují hypotézu, ţe 
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fotbal vyţaduje určitou, nikoliv co moţná nejvyšší úroveň aerobní výkonnosti. 

Významnějším faktorem herního výkonu jsou pohybová rychlost a explozivní svalová 

síla (Psotta a kol., 2006). 

Středoví hráči a krajní obránci, ve srovnání se středními obránci a útočníky, 

vykazují obvykle vyšší VO2max. Odráţí vyšší nároky funkce středového hráče 

na celkový objem běţecké lokomoce, který je dán aktivním zapojováním 

v obou hlavních fázích hry – útočné a obranné. V současných systémech hry se také 

krajní obránci výrazně zapojují do útočné fáze hry. Studie také potvrzují, ţe středoví 

hráči a krajní obránci překonají za utkání vyšší celkovou vzdálenost ve srovnání 

s ostatními hráči (Psotta a kol., 2006). 

Profesionální hráči disponují vyšším maximálním aerobním výkonem 

hodnoceným VO2 max. neţ hráči amatéři, pokud existují výraznější rozdíly v kvantitě a 

kvalitě tréninku. Aerobní výkonnost hráčů je do jisté míry závislá na pojetí tréninku a 

koncepci týmového výkonu, na tréninkovém období a individuálních funkčních 

dispozicích hráčů. 

2.1.2 Pohybové zatíţení 

 Podrobné studie ukázaly, ţe špičkový fotbalista v průběhu hry (2x45 min.) 

uběhne průměrně asi 10-11 km, z čehoţ cca 25-27% připadá na chůzi, 37-45% na lehký 

běh, 6-8% na pohyb pozpátku, 6-11% na rychlý běh či sprint a zbytek cca 20% připadá 

na pohyb během herních akcí. Úseky překonávané sprintem jsou obvykle dlouhé cca 

15-30 m a opakují se zhruba kaţdých 90 s. Za celý zápas obsáhnou 0,8-1 km. 

Intenzivnější aktivita se opakuje cca po kaţdé půl minutě (Grasgruber, Cacek, 2008). 

 Odborníci zabývající se studiem fyzických nároků fotbalu se shodují, ţe 

průměrná uběhnutá vzdálenost v profesionálním ţenském fotbale se pohybuje kolem 8 

km. Některé záznamy prokazují, ţe ţeny záloţničce uběhly aţ 9,7 km (Kirkendall, 

2013). 

 Velikost poklesu běţecké práce v průběhu utkání je závislá na hráčské funkci a 

soutěţní úrovni hráčů. Hráči vyšší soutěţní úrovně evidují menší redukce jak celkově 

překonané vzdálenosti, tak vzdálenosti překonané sprinty ve srovnání s hráči niţších 

soutěţí. Navíc, rozdíl mezi zkrácenou vzdáleností překonanou sprinty a 
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zkrácenou celkovou vzdáleností v druhém poločase je menší u hráčů na vyšší soutěţní 

úrovni. 

 U středových hráčů na profesionální úrovni se zmenšení vzdálenosti překonané 

sprinty a celkové vzdálenosti ve druhém poločasu ve srovnání s prvním příliš neliší – 

pouze o 2,2%. Naopak u amatérů první, druhé a páté ligy činí tento rozdíl 5,4%, 9,0%, 

resp. 14,5%. V druhé části utkání je tedy u hráčů niţší výkonnostní úrovně výrazněji 

postiţena způsobilost vykonávat krátkodobou činnost maximální intenzity neţ výkon 

ve středních intenzitách (Psotta a kol., 2006). 

 Studie Kaplan, Erkmen, Taskin(2009), která se věnovala testování rychlosti 

běhu a obratnosti na základě hracích pozic u profesionálních a amatérských hráčů 

fotbalu v Turecku (108 profesionálních hráčů na národní úrovni a 79 amatérských hráčů 

na regionální úrovni) prokázala, ţe rozdíly mezi průměrnými výsledky profesionálních a 

amatérských hráčů jsou markantní, kdeţto rozdíly v průměrném výkonu podle hracích 

pozic nebyly signifikatní. Na základě těchto výsledků bylo trenérům doporučeno 

zváţení individuálního tréninkového programu, který je zaloţen na pozičních rolích 

fotbalových hráčů. 

 Tato uvedená fakta podporují hypotézu, ţe kapacita pro střídavý vysoce 

intenzivní pohybový výkon je specifickým faktorem herní výkonnosti. 

Celkový objem pohybových činností podle hráčských funkcí: 

 obránce …………………. 10,2 km; 

 středový hráč …………… 11,8 km; 

 útočník ………………….. 10,5 km. 

Frekvence rychlých běţeckých úseků: 

 středně rychle (16 km/h).... 120x; 

 rychle (21 km/h)…………. 57x; 

 sprint (30 km/h)…………. 19x(Ivanka, Rubická, 2009). 

2.1.3 Metabolická charakteristika 

 Lokomoční a herní činnosti vyšší aţ subjektivně maximální intenzity se realizují 

obvykle v podmínkách neúplného zotavení. Opakované krátkodobé činnosti maximální 

intenzity nejsou v poměru s odpočinkem tak, aby docházelo k dostatečné resyntéze 
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makroergních fosfátů – adenosintrifosfátu (ATP) a kreatinfosfátu (CP), které 

jsou klíčovým zdrojem energie pro svalový výkon maximální intenzity kratší neţ 5s. 

Během těţkého utkání dochází u hráče ke ztrátám 1-2 l potu (v horkém prostředí aţ 

dvakrát více) a k téměř úplnému vyčerpání svalového glykogenu, přičemţ velká část se 

spálí jiţ během první půle. Ve druhé polovině zápasu proto narůstá únava, regenerační 

schopnosti se oslabují a tudíţ i klesá celková aktivita a počet naběhaných kilometrů a 

vrůstá počet branek v síti vyčerpanějšího druţstva. Kvůli nedostatečným glykogenovým 

zásobám je proto nutnost zkvalitnění výţivy a tréninku. Pro lepší odhad regeneračních 

schopností ve fotbale se v poslední době prosazuje tzv. „Beep test“ do vyčerpání, kde je 

intenzita běhu diktována z magnetofonové pásky. Test vyvinul Jens Bangsbo, proto ho 

známe také pod jménem „Bangsbo test“, i kdyţ jeho oficiálním názvem je Yo-Yo 

intermittent recovery test (Grasgruber, Cacek, 2008). 

2.2 Motorické schopnosti 

 Motorickou schopnost můţeme obecně charakterizovat jako soubor předpokladů 

pohybové činnosti. Přesněji vyjádřeno, jde o souhrn či komplex vnitřních integrovaných 

předpokladů organismu. Pro některé z nich můţeme nalézt biologický základ, jako 

jsou například anatomické odlišnosti, jiné se projeví například ve fyziologických 

funkcích, kde mluvíme například o aerobní kapacitě vhodné k obecné vytrvalosti. 

Především se ale tyto odlišnosti projevují ve výsledcích pohybové činnosti. Existuje 

mnoho faktorů, které ovlivňují člověka. U schopností se zdůrazňuje jejich 

potencionalita. Člověk s rychlostními schopnostmi se můţe a nemusí stát sprinterem. 

Dalšími faktory jsou například vůle, prostředí atd. Schopnost jako souhrn vnitřních 

předpokladů se navenek manifestuje určitými svými projevy, jinak je skrytou latentní 

vlastností člověka. Dále znamená jistou výši míry předpokladů pro 

zdokonalovánív dané činnosti (Měkota, Blahuš, 1983). 

2.2.1 Dělení motorických schopností 

 Názory na diferencování strukturování i pojmenování se dosud liší. 

V současnosti se nám zdá být za nejpřijatelnější dělení na pohybové schopnosti 

kondiční, koordinační a smíšené (hybridní, respektive kondičně-koordinační). 
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 Za kondiční faktory sportovního výkonu se povaţují pohybové schopnosti. 

V kaţdé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat 

projevy síly, vytrvalosti, rychlosti aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší. 

Předpokládá se, ţe jde o projevy pohybových schopností člověka, o nichţ vypovídají 

určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, překonávaný odpor, sloţitost 

pohybu, přesnost provedení apod.) (Dovalil a kol., 2002). 

 Měkota, Blahuš (1983) uvádí, ţe za kondiční schopnosti se povaţují ty, které 

jsou primárně determinovány energetickými procesy. Komplex těchto schopností tvoří 

schopnosti silové, vytrvalostní a v omezené míře schopnosti rychlostní. 

 Koordinační schopnosti jsou psychomotorické předpoklady jedince 

k motorické činnosti, která je podmíněna funkcemi a procesy pohybové koordinace a 

především je dominantě ovlivňována centrálními mechanizmy řízení a regulace pohybu. 

Řadí se sem schopnosti obratnostní, rovnováhové, rytmické, reakčně-rychlostní a 

pohyblivostní (Bursová, Votík, 1996). 

 Mezi těmito schopnostmi stojí schopnosti kondičně koordinační (hybridní). 

 Na obrázku č. 1 je model motorických schopností seřazený dle Měkoty 

do adekvátní hierarchické strukury. 
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Obr. 1: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, 2000). 

2.3 Agility ve fotbale 

 Slovo agility pochází z Anglie a v českém překladu se nejvíce přibliţuje 

slovu hbitost. Ve fotbale agility znamená schopnost rychle měnit směr pohybu těla bez 

ztráty rovnováhy v návaznosti na následující pohybovou a herní činnost. Tato schopnost 

vyţaduje kombinaci rychlostních, silových a koordinačních projevů s herními 

dovednostmi (manipulace s míčem). Hráčs vyšší úrovní agility je schopen rychle 

reagovat na protihráče, vyhrávat souboje, prudce zpomalit nebo zrychlit. Agility je tedy 

základním atributem fotbalisty, který chce hrát v průběhu celého zápasu na 100%. 

Bez ohledu na herní pozici a tělesnou stavbu, musí být hráč schopen rychle akcelerovat, 

měnit směr a zvládat manipulaci s míčem oběma nohama. Tyto pohyby jsou mnohem 

důleţitější neţ samotný rychlý běh. 
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 Rozvoj agility u jednotlivých hráčů v druţstvu zvyšuje sportovní výkonnost 

celého týmu. Základem je neustálé opakování cvičení pro rozvoj agility, kdy výsledkem 

je zvyšování úrovně přesnosti pohybu. Časem se opakované pohyby uchovají v paměti a 

stanou se automatickými (Soccer Agility, [online]). 

 Rubická et al. (2009) vysvětlují výraz agility jako jakousi nadstavbu 

pohybových schopností vylepšujících mobilitu hráče především rozvojem rychlostních, 

silových a koordinačních schopností. 

 Lipková, Schickhofer (2003) uvádí, ţe se jedná o komplexní zručnost, která 

zahrnuje reakční schopnosti, akceleraci a výbušnost. Také hovoří, ţe agilita patří sice 

mezi rychlostní schopnosti, ale má významnou sloţku koordinační, coţ znamená 

schopnost přesně realizovat sloţité časoprostorové struktury pohybu (Rubická et al., 

2009). 

 S tímto jednoznačným zařazením však nesouhlasí prof. Dobrý, neboť podle něj 

jde i o výkon v konkrétních dovednostech (Rubická et al., 2009). 

2.3.1 Hlavní sloţky specializovaného tréninku agility 

 Trénink zaměřený na výkon, coţ v praxi znamená zvyšování úrovně celkové 

agility - rozvoj pohybových schopností: rychlostních, silových a koordinačních. 

 Diagnostika - sledování, testování. 

 Prevence zranění - funkčnost a efektivnost pohybů, flexibilita, kompenzační 

cvičení, elasticita a regenerace svalů. 

 Zásady výživy a pitného režimu - stravování před zápasem a po něm 

pro rychlejší regeneraci svalů, zdravotní rizika (Rubická, et al., 2009). 

2.3.2 Základní atributy rozvoje agility 

 Rychlost (frekvenční, reakční, akcelerační). 

 Koordinace (stabilita, rovnováha, návaznost pohybů). 

 Flexibilita a elasticita (pruţnost, strečink, kompenzační techniky). 

 Síla - posturální a fázická (výbušná síla nohou, síla střední části těla), (Rubická 

et al., 2009). 
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 Christopher W. Yap(2000) ve svém článku uvádí, ţe vysoká úroveň agility je 

nejen ţádoucí vlastností hráčů fotbalu, ale zároveň je důleţitá pro předcházení zranění 

vazů kolene a kotníků, ke kterým jsou dle studií hráčky fotbalu náchylnější, přestoţe 

jsou 2-3 krát více bezkontaktní neţ muţi. Jako prevenci pro předcházení zranění a 

zlepšení hráčských schopností bylo doporučeno zařazení funkčního tréninku 

zaměřujícího se na specifické dovednosti a plyometrii, která se zaměřuje na zlepšení 

výbušnosti. 

 Příklady cvičení pro rozvoj rychlosti a agility uvádí následující: 

Rychlost - pro její rozvoj je důleţité zlepšit délku kroku, jeho frekvenci a práci rukou. 

Příklady cvičení: 

 Vysoká kolena - zvedání kolen do úrovně pasu, práce rukama. 

 Zakopávání. 

 Běh proti odporu - tzv. „bráněné běhání“ - k tomuto cvičení je potřeba 2 hráčů, 

kteří se postaví proti sobě. Hráč, který je otočen čelem po směru běhu poloţí 

ruce na spoluhráčova ramena a snaţí se svého spoluhráče, který mu klade odpor 

přetlačit. Jako náhrada se dá vyuţít běhání do kopce. 

 

Obr. 2: „Bráněné běhání“. (Christopher W. Yap, 2000). 

 Krátké velmi rychlé sprinty - zlepšují frekvenci kroku - tahání závaţí 

za sebou při sprintech, běh z kopce. Délka kaţdého sprintu by měla být 

v rozmezí 5-10 s. 
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 Agility - je schopnost udrţet a kontrolovat správnou pozici těla během rychlých 

změn pohybu. 

Příklady cvičení: 

 Agility ţebřík - základem jsou tzv. „rychlé nohy“, rychlé přeběhnutí 

ţebříku poloţeného na zemi, který můţe být v různých úhlech pro rychlé změny 

směru. 

 

Obr.3: Agility žebřík (Christopher W. Yap, 2000). 

 Běh přes překáţky - cvičení pomáhá rozvinout rychlé zvednutí kolene a rychlý 

krok. Překáţky opět můţeme překonávat během popředu nebo stranou. 

 Výpady do strany „v krabici“ - toto cvičení zvyšuje sílu, balanc, rychlost a 

koordinaci ve všech směrech. 

 

Obr.4: Výpady do stran „v krabici“ (Christopher W. Yap, 2000). 

 Šlapání do stran - zlepšuje rychlost do stran a posiluje kyčle, podkolení vazy a 

třísla - pouţívá se guma uvázaná kolem kotníků a cvik je moţné provádět 

v chůzi, běhu nebo skákáním do stran. 
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Obr.5: Šlapání do stran (Christopher W. Yap, 2000). 

(YAP, Christopher W. Development fo Speed, Agility, and Quickness for the Female Soccer 

Athlete. Strength and Conditioning Journal. 2000, no. 1, p. 9-12). 

 I přesto ţe s v názorech na agilitu mnozí autoři liší, jako základní parametry 

tohoto termínu můţeme povaţovat rychlostní a obratnostní schopnosti, kterými se 

budeme zabývat v následujících kapitolách a které tvoří základ naší diplomové práce. 

2.4 Rychlostní schopnosti 

 „Rychlostní schopnosti chápeme jako vnitřní předpoklady provedení 

pohybu vysokou aţ maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit pohyb v co 

nejkratším čase.“(Bedřich, 2006, s.133). 

 Jedná se o pohyby, trvající maximálně 15 s, s malým odporem, které konáme 

s maximálním úsilím a intenzitou. Rychlé pohybové činnosti s větším odporem se jiţ 

povaţují za projevy výbušné síly.  

 Jelikoţ je rychlost determinována úrovní kondičních a koordinačních 

předpokladů, povaţujeme ji za schopnost smíšenou (hybridní, tj. kondičně – 

koordinační). 
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Úroveň rychlostních schopností je dána: 

 svalovým systémem = vysokým podílem rychlých FT vláken ve svalech; 

 nervovým systémem = rychlosti vedení vzruchů; 

 energetickým systémem = vysokou zásobou kreatinfosfátu a 

rychlou resintézou ATP; 

 psychickými předpoklady = rychlé a přesné vytvoření představy o pohybu, 

koncentrace, emoční stabilita. 

 Rychlostní výkon je také ovlivňován efektivitou a úrovní zvládnutí techniky, 

úrovní dalších pohybových schopností a somatotypem (Bedřich, 2006). 

2.4.1 Struktura rychlostních schopností 

 V členění rychlostních schopností se autoři liší. Nalezneme rozdíly 

v terminologii, hierarchickém uspořádání aj. Většina autorů rozlišuje rychlostní 

schopnosti na: 

 reakční - s jednoduchou reakcí; 

 - s výběrovou reakcí; 

 acyklické - startovní rychlost; 

 - odrazová rychlost; 

 - vrhačská rychlost; 

 - hráčská rychlost; 

 - rychlost jednorázových pohybů (kopy, údery aj.); 

 cyklické - akcelerační rychlost; 

- maximální rychlost (běţecká); 

- rychlost se změnami směru; 

- hráčská rychlost (vedení míče); 

- rychlost kombinací(Bedřich, 2006). 

 Čelikovský(1990) odlišuje dvě základní kvalitativně odlišné formy 

projevu rychlostních schopností, a to:  

a) reakčně rychlostní schopnost; 

b) akční (realizační) rychlostní schopnost. 

Podrobnější strukturu jedné i druhé formy podává obr. č. 6. 
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Obr. 6: Struktura rychlostních schopností 

(schematické znázornění komplexu rychlostních schopností), (Čelikovský a kol., 1990). 

2.4.1.1 Reakční rychlostní schopnost 

 Schopnost reagovat pohybem na určitý podnět je jedním z rozhodujících faktorů 

pro úspěšné řešení herní situace. Rychlé a správné rozhodování ovlivňuje výsledek dané 

herní situace. Handicap této schopnosti nelze nahradit ani vysokou rychlostí hráče. Hráč 

reaguje na určité podněty zapojením analyzátorů, kdy jde především o reakce 

na vizuální, taktilní (hmatové) a akustické signály. Z hlediska druhu podnětu jde 

nejčastěji o pohybující se předměty (míč, spoluhráč, protihráč aj.) (Rubická et al., 

2009). 

2.4.1.2 Akční rychlostní schopnost 

 Kritériem pro posouzení úrovně realizační (akční) rychlostní schopnosti je vnější 

pohybový projev, tedy akce. Chápeme tím schopnost člověka provést daný pohybový 

úkol od započetí pohybu v co nejkratším čase nebo maximální frekvencí. 

 Podle charakteru činnosti a částí těla, které se na ni podílejí, rozlišujeme 

realizační rychlostní schopnosti na: 

 akce jednoduchého pohybu jednorázového provedení (rychlost kopu do míče); 
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 komplexní pohybový projev opakovaného provedení (rychlost běhu s míčem 

na branku),(Rubická et al., 2009). 

2.4.2 Charakteristika rychlostních schopností ve fotbale 

 Ve fotbale nehovoříme o rychlosti jako takové, ale spíše se jedná 

o pohybovou rychlost. Ta bývá často spojována s během, avšak běh není jediná 

lokomoční činnost prováděná ve fotbale. Pohybová rychlost zahrnuje provedení mnoha 

činností, jako jsou například zvednutí se po pádu, výskok apod. Jedná se o sloţité 

pohybové jednání v herních situacích. 

 Fenomén rychlosti se tak týká nejen provedení pohybové činnosti, ale také 

psychických procesů, které provedení této činnosti předcházejí. Jde o vnímání herní 

situace a myšlení, které vede k výběru pohybové odpovědi – řešení herní situace. 

Úspěch hráče se v herní situaci zvyšuje, pokud rychlost psychických procesů, které se 

promítají do rychlosti rozhodnutí, se převedou také do rychlosti vybrané činnosti. Je 

zřejmé, ţe rychlost vlastního provedení činnosti je jinou funkční kvalitou, neţ rychlost 

herně orientovaných psychických procesů. Funkční podstata rychlosti provedení 

činnosti – pohybové (akční) rychlosti, leţí v nervosvalovém řízení pohybů (Rychlost, 

1999, [online]). 

 Hráč se tedy při zápase musí soustředit nejen na svůj pohyb, ale také na pohyb 

spoluhráčů, protihráčů a míče. Musí pozorně sledovat hru a reagovat na různé změny 

situací na hřišti. Jedná se o mnoho faktorů, kterými se hráč musí při hře zabývat. 

Získáváním zkušeností můţe různé situace při hře předvídat, tzv. „číst hru“. Díky 

tomu můţe zlepšit rychlost svých reakcí. 

 Podle Weinecka (1995) představuje rychlost hráče fotbalu vlastnost, která se 

skládá z různých psychofyzických dílčích schopností. 

 Rychlost vnímání - jedná se o schopnost vnímání určitých herních situací a 

jejich změn v co nejkratším čase. Hráč musí v celkovém průběhu hry neustále 

vyhodnocovat nejdůleţitější informace co nejrychleji pro taktické zvládnutí 

nastávajících herních situací. 

 Anticipační rychlost - rozumíme tím schopnost sportovce správně a včas vidět 

na základě pravděpodobnostní prognostiky průběh a výsledek děje, dobu a 
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četnost určitých událostí. Zjednodušeně řečeno jde o zaměření se na události, 

činnosti a situace předem. 

 Rychlost rozhodování - schopnost rozhodnout se v nejkratším čase pro jedno 

z potenciálně moţných jednání. 

 Rychlost reakce - schopnost rychle reagovat na nepředvídatelný vývoj hry. 

 Cyklická a acyklická pohybová rychlost - schopnost provádět pohyby bez míče 

ve vysokém tempu. 

 Akční rychlost s míčem - schopnost rychle provádět specifické herní činnosti 

s míčem pod tlakem soupeře a času. 

 Rychlost jednání - jednat ve hře co nejrychleji a efektivně při komplexním 

zapojení vlastních kognitivních, technicko-taktických a kondičních moţností. 

 Jen při optimálním vyjádření těchto jednotlivých dílčích schopností je rychlost 

obsáhle rozvinuta jako komplexní vlastnost(Weineck, 1995). 

2.4.3 Rozvoj rychlostních schopností 

 Rychlostní schopnosti jsou geneticky nejvíce podmíněny, tedy s nejniţší 

trénovatelností (15-20% výchozí úrovně, běţecká rychlost 10-15%). Jejich ovlivňování 

patří k nejobtíţnějším tréninkovým úkolům. Změna jejich úrovně je 

dlouhodobou záleţitostí (Bedřich, 2006). Dědičný vliv je také dokládán 

i morfologickým profilem svalu. Podíl rychlých neoxidativních (bílých) vláken a 

pomalých oxidativních (červených) vláken je u většiny populace přibliţně 

v poměru 1:1.U rychlostně disponovaných osob, dosahuje podíl rychlých vláken aţ 

90%. I v rámci dědičných dispozic však existuje moţnost ovlivnitelnosti těchto 

schopností. Rozhodující je, kdy se s ovlivňováním začne. Příznivé podmínky pro rozvoj 

rychlostních schopností se vyskytují uţ v dětském věku, kdy ve 12-13 letech dochází 

k formování nervového základu rychlostních projevů (tj. především pohyblivost, labilita 

a rychlost nervových procesů). Po 14-15 roce přirozená schopnost zvyšování čisté 

rychlosti (především frekvence pohybů) klesá a přírůstek, např. rychlosti lokomoce, lze 

objasnit rozvojem silových schopností, zlepšením techniky a zvýšením anaerobních 

moţností (Dovalil a kol., 2002). Soudí se, ţe maxima rychlostních schopností se 

dosahuje v 18-21 letech, i kdyţ existují i výjimky. 
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Metody stimulace rychlostních schopností jsou: 

 metoda opakování; 

 metoda analytická; 

 metoda senzorická. 

 Tyto metody rozvoje rychlosti jednotlivého pohybu vycházejí z tělesných 

cvičení rychlostně silového typu a s respektováním podmínek hraničního rychlostního 

pohybu. 

Metody pro stimulaci explozivních silových schopností: 

 metoda rychlostní; 

 metoda kontrastní; 

 metoda plyometrická. 

Metody stimulace rychlosti komplexního pohybového aktu: 

 metoda opakovací; 

 metoda se zrychlováním; 

 metoda střídavá(Dovalil a kol., 2002). 

2.4.3.1 Rozvoj rychlosti lokomoce 

 Základní metodou pro rozvoj všech forem rychlostních schopností je tzv. metoda 

opakovací. Ta je zaloţena na opakování krátkodobého rychlostního zatíţení 

po optimálním intervalu odpočinku. 

 Při rozvoji lokomoční rychlosti je nutno důsledně respektovat tyto komponenty 

manipulace se zatíţením: 

a) intenzitu zátěţe; 

b) délku zatíţení (jednoho pokusu i v celé sérii); 

c) interval odpočinku (mezi opakováním a mezi sériemi); 

d) počet opakování (pokusů v sérii i počet sérií); 

e) charakter odpočinku (Bursová, Votík, 1996). 
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 Choutka a Dovalil (1991) uvádí jako hlavní sloţky rychlosti v komplexním 

pohybovém projevu: 

 schopnost akcelerace; 

 schopnost maximální frekvence pohybů; 

 schopnost rychlé změny směru. 

 Tyto dílčí schopnosti musíme povaţovat spíše za relativně nezávislé neboť jako 

celek jsou funkčně všechny určovány řadou společných faktorů, jako např. rychlostní 

nervových procesů, rychlostí svalových kontrakcí, relaxací a jejich koordinací. 

Na základě těchto skutečností vyplývají podmínky a podněty, díky nimţ dochází 

k rozvoji těchto rychlostních schopností (Choutka, Dovalil, 1991). 

 Při rozvoji lokomoční rychlostní schopnosti musíme zabezpečit nejen určitý 

objem rychlostního zatíţení, ale také vhodné posílení svalových skupin zapojených 

do pohybu, zlepšovat svalovou pruţnost a pohyblivost, koordinační schopnosti a 

získávat rychlostně vytrvalostní schopnosti. Zvýšená úroveň těchto schopností se 

pozitivně odráţí v kvalitě lokomočních schopností (Bursová, Votík, 1996). 

 Studie Alves et al. (2010), jejímţ účelem bylo analyzovat krátkodobý efekt 

komplexního a kontrastního tréninku na vertikálních skocích (squat jump - pohyb 

realizován pouze vzhůru bez přípravného sníţení, countermovement jump - výskok 

z podřepu) sprintu (5 m a 15 m) a hbytosti (505 agility test) u 23 mladých elitních 

portugalských hráčů fotbalu ve věku 17,4 + - 0,6 let, prokázala, ţe program CCT je 

adekvátní tréninková strategie, která rozvíjí rychlost a svalovou sílu hráčů fotbalu. 

Portugalští hráči byli rozdělení do 2 experimentálních skupin (skupina G1 s počtem 

devíti hráčů, skupina G2 s počtem osmi hráčů a jedna kontrolní skupina G3 s počtem 

hráčů 6). Skupiny G1 a G2 měli pravidelný trénink dle programu CCT spolu s 6-ti 

týdenním silovým tréninkem. Kaţdá tréninková jednotka byla organizována do tří 

stanovišť, na kterých byla prováděna obecná, specifická a multiformní cvičení. Zatíţení 

se zvýšilo o 5% od jednoho opakování, maximálně kaţdé 2 týdny. Kontrolní 

skupina G3 byla omezena jen na svůj pravidelný trénink. 

 Získané výsledky u skupin G1 a G2 identifikovaly sníţení sprinterského 

času na 5 m a 15 m a zvýšení squat jumpu. Naopak countermovement skok a sprint 

na delší vzdálenost nebyly ovlivněny (Alves et al., 2010). 
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2.4.3.2 Základní determinanty maximální rychlosti lokomoce se zaměřením 

ve fotbale 

 K základním determinantům maximální rychlosti lokomoce patří nervové a 

nervosvalové determinanty. 

 Pohybová rychlost je kvalitou do značné míry specifickou, váţe se ke konkrétní 

pohybové struktuře. Rychlost provedení dané činnosti tedy také závisí na stupni 

osvojení pohybové dovednosti – na úrovni pohybové koordinace. Jinak řečeno, hráč 

způsobilý dosáhnout vysokou rychlost v běţeckém sprintu, nemusí vynikat např. 

v rychlosti vedení míče. 

 Maximální rychlost lokomoce primárně určuje dynamika nervových procesů. 

Jedná se o rychlé a opakované aktivace a útlumy nervových vzruchů, na jejichţ 

základě dochází k aktivaci a uvolnění svalů, které zajišťují lokomoční pohyby. 

 Dalším faktorem je rychlost vedení elektrických impulsů (vzruchů) 

po nervových vláknech od centra vybavení aţ ke svalovým jednotkám. 

 Posledním faktorem jsou biochemické a fyziologické vlastnosti svalů. 

Při rychlém běhu, který vyţaduje rychlé svalové kontrakce, se ve vyšší míře 

uplatňují rychlá glykolytická vlákna (bílá) neţ pomalá oxidativní (červená) 

vlákna. Tato vlákna disponují odlišnými biochemickými a fyziologickými 

vlastnostmi. Poměr bílých a červených vláken je především otázkou dědičnosti, 

stejně jako předchozí dva faktory (Rychlost, 1999, [online]). 

2.4.4 Věkové a pohlavní zvláštnosti 

 Věk a pohlaví značně ovlivňují individuální rozdíly v úrovni rychlostních 

schopností člověka. 

 U reakčně rychlostních schopností nacházíme patrné odlišnosti jak z hlediska 

typu reakce (vizuální, sluchové, taktilní), tak i odpovědi (reakce rukou, nohou apod.). 

Prudký rozvoj této schopnosti se jeví do období 14-15 let, kdy dosahuje téměř maxima 

především u děvčat. Ve srovnání muţů a ţen, dosahují muţi vyšší úrovně reakčních 

schopností, nicméně v období 6-9 roku pozorujeme opak, tedy vyšší úroveň u děvčat. 

K poklesu těchto schopností dochází po 30 aţ 35 roce věku. 

 Testy běžecké lokomoce, jako komplexní a specifické kritérium rychlostních 

schopností, nám svými výsledky populačního šetření, poskytují nejvíce faktických a 
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srovnatelných údajů. Z jejich rozboru a závěrů vyplývá, ţe běţecká rychlostní 

schopnost kulminuje dříve u ţen a to asi ve věku 15-18 let, kdeţto u muţů ke kulminaci 

dochází přibliţně od 19-23 let. Po období kulminace následuje pokles, který pokračuje 

aţ do konce ţivota. Maximální úrovně běţecké rychlostní schopnosti dosahují chlapci 

ve věku 10 let asi 70% maxima a děvčata dokonce 85% maxima. Znamená to, ţe 

k rozvoji rychlostních předpokladů, na vysokém stupni, dochází jiţ v raném věku, avšak 

pokles jejich úrovně přichází dříve neţ u ostatních schopností, jako např. u schopností 

silových a vytrvalostních. 

 Při šetření frekvenční rychlostní schopnosti, zaměřené na frekvenci končetin 

při běhu, jízdě na kole apod., bylo zjištěno, ţe k jejímu vzestupu dochází v období od 8-

15 let, kdy ve většině případů také kulminuje. Mírný vzestup dále pozorujeme jen 

u chlapců, který však netrvá déle neţ do 18 let. Výsledky frekvenční rychlostní 

schopnosti tedy dosahují vyšší úrovně u muţů neţ u ţen. 

 U většiny komplexních rychlostních činností, vykazují muţi vyšší úroveň 

poţadovaných předpokladů neţ ţeny. Vysvětlením můţe být jejich větší objem svalové 

hmoty a tedy i větší svalová síla (Čelikovský, 1990). 

2.5 Koordinační schopnosti 

 Koordinační schopnosti, dříve nazývané obratnostní schopnosti, téţ koordinačně 

psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní 

postavení, vyplývající z různorodosti jejich projevů. Přes celou řadu výzkumů není 

definice autorů jednotná.  

 Termín koordinační schopnosti zavedli autoři Meinel a Schnabel. Rozdělili tím 

psychomotorické předpoklady člověka k motorické činnosti od kondičních. Jedná se 

o komplex předpokladů, který je mnohostranně spojen s kondičními schopnostmi 

(Bursová, Votík, 1996). 

 Koordinační schopnosti jsou úzce spjaty s řízením a regulací pohybové činnosti, 

tedy s činností centrálního nervového systému (Bursová, Votík, 1996). 

 Tento komplex se skládá z řady dílčích relativně samostatných schopností, které 

mají proměnlivé proporcionální zastoupení v konkrétních pohybových projevech 

(Bursová, Votík, 1996). 
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2.5.1 Struktura koordinačních schopností 

 Řada autorů se v taxonomii koordinačních schopností liší. V tělovýchovné a 

sportovní praxi se ujala především z hlediska diagnostiky struktura Schnabela (podle 

Měkota - Blahuš 1983), kteří uvádějí tyto podschopnosti koordinačních schopností 

(Bursová, Votík, 1996): 

 

Obr. 7: Struktura koordinačních schopností dle Schnabela (Bursová, Votík, 1996). 

 Mnozí autoři se však přiklání k Hirtzově definici koordinačních schopností, 

který charakterizoval 5 základních schopností a pokusil se je hierarchicky uspořádat 

do vztahového systému společně se schopnostmi motorického učení, motorického řízení 

a motorického přizpůsobování se měnícím podmínkám. 

 Dělení koordinačních schopností dle Hirtze (1985) je následující: 

 kinesteticko - diferenciační schopnost; 

 prostorově orientační schopnost; 

 reakční schopnost; 

 rytmická schopnost; 

 rovnováhová schopnost. 

2.5.2 Struktura koordinačních schopností ve fotbale 

 Fotbal je sportovní hra, která vyţaduje koordinovaný projev pohybových 

schopností v měnících se podmínkách. Počet pohybových dovedností fotbalisty je velmi 

rozsáhlý. Jedná se o sloţité struktury a tvořivé kombinace s mimořádnou variabilitou. 

Na hřišti je relativně velký počet hráčů, kteří se často dostávají do střetu a kteří se 

rychle přemisťují a střídají své postavení, coţ má za následek vznik velkého mnoţství 

nepředvídatelných herních situací. Koordinační schopnosti se ve fotbale projevují 

v herních činnostech (rychlá reakce na letící míč, rychlá reakce na změnu situace, 
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orientace v prostoru, vedení a zpracování míče, přihrávky, obcházení soupeře, 

změna rytmu hry). Vysoká úroveň koordinačních schopností umoţňuje efektivně 

vykonávat koordinačně náročné pohybové činnosti a dále významně ovlivňuje 

úspěšnost nácviku a zdokonalování technické stránky herních činností jednotlivce. 

 Z hlediska potřeb fotbalu, rozlišuje Votík (2001) ve své literatuře tyto 

koordinační schopnosti: 

 orientační - schopnost rychlé a přesné analýzy vzájemných vztahů (hráč - 

spoluhráč - soupeř - míč apod.) a vytváření pocitu polohy vlastního těla a jejích 

změn; 

 diferenciační - schopnost rozlišit a diferencovat úsilí vynaloţené při řešení 

pohybového úkolu. Projevem je přesná a ekonomická realizace konkrétní herní 

činnosti; 

 reakční - schopnost rychle reagovat na očekávaný nebo neočekávaný podnět; 

 spojování pohybových operací - jedná se o časoprostorové dynamické sladění 

dílčích pohybů při kontaktu se soupeřem nebo míčem; 

 přizpůsobování pohybového jednání - jedná se kombinaci osvojených herních 

dovedností a vlastní improvizační schopnosti při řešení určité situace podle 

aktuálních podmínek; 

 dynamické rovnováhy - schopnost udrţet nebo obnovit rovnováhu 

při úmyslných nebo neúmyslných změnách polohy těla (důleţitá je vysoká 

funkční úroveň vestibulárního aparátu.); 

 rytmické- rytmus pohybové činnosti (např. běhu), 

 - změna rytmu a tempa hry, 

 - vnucení vlastního rytmu hry soupeři (Votík, 2001). 

2.5.3 Rozvoj koordinačních schopností 

 Rozvoj koordinačních schopností je závislý na stavu a funkcích jednotlivých 

prvků celého systému. Je vázaný na biologický a psychický vývoj, který neprobíhá 

v ontogenezi rovnoměrně. 

 Při trénování koordinačních schopností musíme respektovat poznatek, ţe 

k rozvoji všech komponent koordinačních schopností je nutné cvičení opakovat 

v poměrně velkém objemu, v přiměřené intenzitě a na vysoké kvalitativní úrovni. 
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 Opakování vhodného cvičení je základní metodou rozvoje. Nároky jsou kladeny 

především na nervosvalovou regulaci, pozornost a přesnost provedení, které 

vedou k rychlé únavě, hlavně CNS (centrální nervové soustavy). V této situaci 

zefektivní trénink méně opakovaní v sériích. Důleţité je dostatečný interval odpočinku, 

tak aby došlo k úplnému zotavení. Pohybovou činnost na rozvoj a zdokonalování 

koordinačních činností zařazujeme na začátek nebo do první poloviny tréninkové 

jednotky (Votík, 2001). 

2.5.4 Věkové a pohlavní zvláštnosti 

 Kinestetické diferenciační schopnosti společně s rovnováhovými schopnostmi se 

během ontogeneze zlepšují a jakmile dosáhnou určité úrovně, zůstávají bez větších 

změn. Rovnováhové schopnosti nabývají hodnot blízkým dospělému věku jiţ kolem 13 

roku a ve stáří dochází k jejich zhoršení. K nejintenzivnějšímu rozvojirytmických 

schopností dochází v období od 9-11 let u dívek a od 9-13 let u chlapců. Po 15 letech 

ţivota se výkonnost ustaluje a ke stáří opět klesá. Ontogeneze pohyblivosti souvisí 

s celkovým tělesným vývojem, zvětšují se rozsahy těch pohybů, které jsou aktivně 

procvičovány. V opačném případě dochází k pozvolnému ubývání pohyblivosti a to jiţ 

od dětství (Čelikovský, 1990). 

 Období pro nejúčinnější rozvoj všech komponent koordinačních schopností je 

mezi 7-10 rokem a výkonnostního maxima se dosahuje ve věku 16-18 let. 

2.6 Silové schopnosti 

 Za rozhodující schopnosti člověka, bez kterých by se ostatní motorické 

schopnosti nemohly projevit, jsou často povaţovány silové schopnosti. Ty lze obecně 

charakterizovat jako předpoklad jedince, která mu umoţňuje překonávat odpor nebo 

proti odporu působit, prostřednictvím svalového napětí (Votík, 2001). 

 Sílu člověka chápeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí 

pomocí svalové síly. 

 Ve fotbale nachází silové schopnosti své uplatnění především v osobních 

soubojích, při vzájemném přetlačování, při kopu do míče, při běhu nebo odrazu. Jejich 

vyuţití bývá většinou velmi krátkodobé, zato velmi časté. 
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 Velikost odporu a rychlost pohybu závisí na aktivaci příslušných svalových typů 

vláken, na aktivaci energetických systémů, čemuţ i odpovídá základní dělení silových 

schopností. 

2.6.1 Dělení silových schopností 

 Votík (2001) dělí komplex silových schopností na:  

 staticko-silové schopnosti 

Jsou charakterizovány izometrickou kontrakcí, kdy se délka svalu nemění, mění se 

pouze svalové napětí. 

Podle doby trvání kontrakce rozlišujeme dvě formy: - jednorázovou 

 - vytrvalostní 

 dynamicko-silové schopnosti 

Pro ty je charakteristická izotonická kontrakce excentrická nebo koncentrická (délka 

svalu se mění, ale napětí je přibliţně stejné). 

Zde rozlišujeme tyto formy: - explozivně silovou („výbušnou sílu“) 

 - rychlostně silovou 

 - vytrvalostně silovou 

 

 Obr. 8. rozděluje dle Weinecka (1995) speciální silové schopnosti, kterými se 

chápe silové schopnosti nejvíce uplatňující se ve fotbalu (Votík, 2001). 

 

Obr. 8: Komplex silových schopností z hlediska potřeb fotbalu(Votík 2001) 

Rychlá síla - tuto schopnost povaţuje výše uvedený autor za nejdůleţitější 

pro fotbalistu. Projevuje se zrychlujícími (skoky, střelba, ostrá vyráţení apod.) nebo 
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brzdivými (prudká zastavení, změny směru apod.) silovými impulsy. Vliv rychlé síly 

na rychlost akcelerace je patrný. 

Maximální síla - je dalším důleţitým faktorem, její rozvoj je zcela podřízen 

poţadavkům fotbalu a bývá často podceňován. Nejedná se o podstatné zvětšení 

objemu svalstva, nýbrţ o cílevědomý optimální rozvoj svalstva dolních končetin, kdy je 

za důleţitý faktor růstu síly povaţována mezisvalová koordinace. 

Silová vytrvalost - je důleţitým faktorem, který určuje výkonnost fotbalisty a jehoţ 

dostatečná úroveň umoţňuje rychlostně silově reagovat po celou dobu utkání (Votík 

2001). 

2.6.2 Stimulace silových schopností 

 V kondičním tréninku fotbalistů se zaměřujeme především na komplexní rozvoj 

rychlostně silových schopností a explozivně silových schopností. Důleţité je 

respektování individuálního přístupu a rozvíjet takové silové schopnosti, které 

odpovídají potřebám jedince i fotbalu. Za ty nejdůleţitější povaţuje Votík (2001) 

silovou vytrvalost, maximální sílu a rychlou sílu. Další formy, od předchozích tří 

odvozené, jsou maximální silová vytrvalost, rychlá silová vytrvalost, explozivní síla a 

startovní síla. 

 Z hlediska účinku posilování na svalový aparát hráče rozlišujeme posilování na: 

 komplexní - orientované na hlavní svalové skupiny horních končetin, trupu a 

dolních končetin; 

 speciální - zaměřené na svalové skupiny, které zajišťují specifické činnosti 

hráče v utkání. 
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Metody rozvoje silových schopností: 

 metoda maximálního úsilí - podstatou je překonávání nejvyšších moţných 

odporů; 

 metoda opakovaných úsilí (kulturistická) - opakované cvičení s nemaximálním 

odporem vykonávané nemaximální rychlostí; 

 metoda rychlostní (dynamických úsilí) - je charakterizována střední velikostí 

odporu (30-60% maxima), vysokou aţ maximální rychlostí pohybu; 

 metoda kontrastní (variabilní) - v podstatě kombinuje princip metody 

opakovaných úsilí a metody rychlostní; 

 metoda plyometrická (rázová) - jedná se především o seskoky a výskoky z určité 

výšky nebo opakované odrazy; 

 metoda silově vytrvalostní (mnohonásobného opakování) - je charakteristická 

vysokým počtem opakování, nízkou vahou břemene (30-40% maxima), 

rychlostí provedení střední aţ pomalé; 

 kruhový trénink - nepatří mezi metody, ale tento postup je obecně známý a 

uznávaný pro organizaci silově vytrvalostního tréninku. Kruhový trénink 

vyuţívá předcházející metody a jejich principy (Votík 2001). 

2.6.3 Věkové a pohlavní zvláštnosti 

 Vyšší úroveň silové výkonnosti se více projevuje u chlapců neţ u dívek. 

S věkem se rozdíly mezi nimi zvětšují. Roční přírůstky vrcholí převáţně ve 13-14 letech 

u chlapců, u dívek je to v 10-12 letech. V období pubertální akcelerace dochází 

k největším rozdílům, kdy silové schopnosti u chlapců narůstají a u dívek naopak 

klesají. 

2.7 Specifika ţenského fotbalu 

 Pravidla ţenského i muţského fotbalu jsou stejná, přesto mezi nimi existují 

drobné taktické odlišnosti, které nemusí být příleţitostnému divákovi patrné. Charakter 

zatíţení ţenského fotbalu je stejný jako u muţského, pouze s menším objemem a 

intenzitou, přestoţe některé fotbalistky uběhnou stejnou vzdálenost jako muţi. U ţen 

pozorujeme některé fyziologické odlišnosti jako je menší srdce, menší objem krve a 

méně hemoglobinu. Aby ţeny, které hrály stejně dlouhý zápas na stejně velkém hřišti, 
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uběhly stejnou vzdálenost jako muţi, musely by hrát ve vyšší intenzitě. Ţeny musí 

během zápasu pracovat intenzivněji, proto u profesionálních fotbalistek 

zaznamenáváme vyšší tepovou frekvenci neţ u profesionálních fotbalistů (Kirkendall, 

2013). 

 U fotbalistek také pozorujeme odlišné problémy, které mohou být 

příčinnou zdravotních obtíţí. Mezi nejčastější patří stravovací porucha, porucha 

menstruace a sníţení hustoty kostí. Některé sportovkyně nedodrţují správné stravovací 

návyky, coţ můţe vést k narušení hormonální rovnováhy a k menstruačním problémům. 

Narušená hormonální rovnováha, především estrogenu, má dále za následek řídnutí 

kostí a při opakovaném fyzickém zatěţování můţe dojít k únavovým zlomeninám, 

nejčastěji dolních končetin (Kirkendall, 2013). 

2.7.1 Sportovní příprava fotbalistek 

 Mnoţství a intenzita tréninkového zatíţení u děvčat a ţen je podstatně odlišná 

od tréninkové práce dorostenců a muţů. Adekvátní zátěţ můţe trenér zjistit na základě 

subjektivních pocitů hráčky nebo lékařským vyšetřením. V tomto směru je na trenéra 

kladena veliká odpovědnost, a proto nároky na jeho odbornou připravenost musí být 

velmi vysoké. 

 Z hlediska tělesné přípravy dívek je nutné brát v úvahu zásadní rozdíl mezi 

svalovou hmotou, která je u ţen mnohem menší. Oproti tomu ţeny disponují větší 

svalovou a kloubní uvolněností. Jejich organismus je i mnohem rychleji unavitelný, 

pomaleji se přizpůsobuje tréninkovému zatíţení, je méně odolný vůči různým vlivům 

(Bohunický, 1974). Během tréninkového procesu je nutné dodrţovat nejen pedagogické 

principy, ale dbát i na individuální přístup při stanovení vhodného zatíţení pro děvčata 

s menstruací neboť výkonnost v tomto období (zpravidla) klesá. 

 Základem dobrého fotbalu je všestranná tělesná připravenost - zdatnost, 

kterou je moţné získat pouze soustavným, intenzivním tréninkem, rozvojem základních 

tělesných vlastností (Bohunický, 1974).  
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce je zjistit úrovně rychlostních a rychlostně obratnostních 

schopností u elitních hráček fotbalu a porovnat variabilitu u vybrané skupiny. Dalším 

cílem je najít a vymezit vztah mezi rychlostními a obratnostními schopnostmi. 

3.2 Úkoly práce 

Úkol č. 1: Prostudovat odbornou literaturu zabývající se sportovním výkonem, 

fyzickými předpoklady hráče fotbalu, významem pojmu „agility“, metody 

pro statistické zpracování dat. 

Úkol č. 2: Vybrat soubor, který bude otestován. 

Úkol č. 3: Zvolit vhodnou sledující testovou baterii, hodnotící vybrané parametry 

rychlosti a agility. 

Úkol č. 4: Stanovení způsobu vyhodnocení naměřených dat. 

Úkol č. 5: Realizace testování elitních hráček fotbalu za stanovených podmínek a 

kontrola jejich dodrţení. 

Úkol č. 6: Zpracování a vyhodnocení dat. 
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3.3 Hypotézy 

 Na základě stanovených cílů a úkolů jsme stanovili tyto výzkumné hypotézy: 

H1: U elitních hráček fotbalu existuje vyšší variační rozpětí rychlostních a agility 

parametrů zjištěných vybranými testy. 

H2: Předpokládáme, ţe mezi vybranými dvojicemi testů existuje pozitivní závislost. 

 - sprint na 5 m a K-test; 

- sprint na 10 m a K-test; 

- sprint 20 m a letmo a K-test; 

- sprint na 5 m a 505 agility test s otáčením se na pravou a levou stranu; 

- sprint na 10 m a 505 agility test s otáčením se na pravou a levou stranu; 

- sprint 20 m letmo a 505 agility test s otáčením se na pravou a levou stranu. 

 

H3: Předpokládáme, ţe čas v testu 505 závisí na straně otáčení. 
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4 METODICKÁ ČÁST 

4.1 Metodologie práce 

 Testovaný soubor byl tvořen 20 hráčkami fotbalu nejvyšší domácí soutěţe(n=20; 

věk 22,9±4,4 roku; výška 167,3±6,1 cm; hmotnost 61,2±5,1 kg). 

 Jednalo se o skupinu dlouhodobě trénujících hráček. Rok narození hráček musel 

být 1997 a starší, aby splňovaly věkovou kategorii 1. ligy ţenského fotbalu. 

 Testování proběhlo na venkovním fotbalovém hřišti s umělým povrchem 3 

generace. Prvoligový tým v té době procházel letním přípravným obdobím. 

 Byla zvolena jedna testová baterie, měřící úroveň rychlostních a rychlostně 

obratnostních schopností. 

 testy měřící lokomoční rychlost na krátkou vzdálenost a zrychlení (sprint na 5m 

a 10 m); 

 test měřící absolutní lokomoční rychlost (letmý sprint na 20 m); 

 testy pro zjištění rychlosti a obratnosti (K-test , 505 agility test s otáčením 

se na pravou stranu, 505 agility tests otáčením se na levou stranu). 

 Časy v běţeckých testech byly měřeny pomocí fotobuněk (Brower Timing 

System, USA) a v K-testu poslouţily k měření elektronické stopky a kuţely. Všechny 

časy byly měřeny s přesností na jednu setinu. 

 Dosaţené výsledky z testů a závislosti mezi testy byly vyhodnoceny dle předem 

stanovených kritérií. 
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4.2 Popis testů 

4.2.1 Sprint na 5 a10 metrů 

 Zaměření: Zrychlení, akční (realizační) rychlostní schopnosti. 

 Použité přístroje: Fotobuňky (Brower Timing System, USA). 

 Provedení: Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráčka pohyb z polovysokého 

startu. Ze startovací polohy se měří sprint na 10 ms mezičasem na 5 m. Výsledky testů 

sprintu na 5 a10 metrů jsou tedy získány v průběhu jednoho měřeného úseku. Cílem 

hráčky je proběhnout vzdálenost 10 mv co nejkratším čase. 

 Výsledek: Hráčka má celkem 2 pokusy, při nichţ získá celkem 4 výsledky. 

Počítá se nejlepší čas měřených úseků. 

 

Obr. 9: Sprint na 10 m s mezičasem na 5 m. 

4.2.1.1 Letmý sprint na 20 m 

 Zaměření: Absolutní realizační rychlostní schopnost. 

 Použité přístroje: Fotobuňky (Brower Timing System, USA). 

 Provedení: Hráčka zahajuje pohyb zpolovysokého startu bez pokynu 

časoměřiče. Z náběhové vzdálenosti 20 m vbíhá od měřeného úseku 20 m. 

 Výsledek: Měří se dva pokusy. Počítá se nejlepší naměřený čas. 

 

Obr. 10: Sprint na 20 m letmo 
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4.2.1.2 K-test (rychlostní člunkový test) 

 Tento test je převzatý z volejbalu a slouţí pro měření rychlosti a obratnosti 

hráčů. 

 Zaměření: Lokomoční rychlost, obratnost (maximální zrychlení a zpomalení, 

změna směru). 

 Použité přístroje:Elektronické stopky s kuţely. 

 Provedení: Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráčka pohyb z polovysokého 

startu. Startuje od kuţele umístěným uprostřed. Tento kuţel je ve vzdálenosti 4,5 m 

od postraních dvou kuţelů. Zbylé dvě mety jsou vzdáleny 3 m od postranních kuţelů 

(kaţdá naproti jednomu z nich, tak aby vzniklo písmeno K). Celkem hráč běţí 

ke čtyřem metám, kdy po doteku kaţdé z nich se vţdy vrací na startovní (cílovou metu). 

Pohyb mezi kuţely opisuje písmeno K. 

 Výsledek: Kaţdý hráč absolvuje test celkem dvakrát. Počítá se nejlepší 

čas z naměřených dvou pokusů. 

 

Obr. 11: K-test (rychlostní člunkový test) 

4.2.1.3 505 agility test 

 Zaměření: Lokomoční rychlost, obratnost (maximální rychlost, schopnost 

otáčení o 180°). 

 Použité přístroje: Fotobuňky (Brower Timing System, USA). 

 Provedení: Bez pokynu časoměřiče zahajuje hráčka pohyb z polovysokého 

startu. Značky jsou nastaveny 5 a15 m od čáry vyznačené na zemi. Hráčka běţí od 15 m 

čáry (startovní) směrem k čáře, na které jsou umístěné fotobuňky. Tato 10 m dlouhá 

náběhová vzdálenost slouţí pro získání maximální rychlosti. Čas je zaznamenán 
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od okamţiku, kdy hráčka proběhne mezi fotobuňkami. Jejím úkolem je proběhnout 

vzdálenost 5 m co nejrychleji, vyšlápnout za končenou čáru oběma dolními 

končetinami, otočit se tak, aby hranici 5 m nepřekročila příliš mnoho a vrátila se zpět 

na čáru s fotobuňkami, které po proběhnutí ukončí měření.Testována je schopnost 

otáčení na kaţdou stranu. Přes jakou stranu se budou hráčky točit, je předem určené. 

 Výsledek: Pokusy jsou celkem 4, na kaţdou stranu otáčení 2. Počítá se nejlepší 

čas na kaţdou stranu otáčení. 

 

Obr. 12: 505 agility test 

 

4.3 Způsob zpracování dat 

 V této kapitole uvádíme, jaké metody jsme pouţili v této diplomové práci. 

1.) Metody při získávání podkladů a poznatků 

 Studium příslušné literatury: Slouţila nám pro získávání potřebných poznatků a 

faktů při rozboru odborné literatury v této diplomové práci. 

Seznam zdrojů: 

 Web of Knowledge; 

 SCOPUS; 

 SportDiskus; 

 knihovna FTVS UK; 

 elektronické zdroje. 
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2.) Metody při zpracování výsledků motorických testů 

 Při zpracování výsledků testů se vţdy počítalo s nejlepší naměřenou hodnotou, 

kterou hráčka v daném testu získala. 

 K vyhodnocení výsledků testů byla pouţita pořadová a popisná statistika. 

Hráčky byly seřazeny od nejlepšího času v testu po nejhorší. 

 V popisné statistice byly vyuţity: míry variability (směrodatná odchylka, 

variační rozpětí) a aritmetický průměr. 

 Testové výsledky jedné osoby byly shrnuty formou testového profilu a 

vyjádřeny graficky. Profil je názorný, snadno z něj určíme probandovy motorické 

přednosti a nedostatky. 

 Poloha jedince ve skupině, do níţ náleţí, byla určena pomocí percentilového 

pořadí, jehoţ základem je stanovit pořadí a vyjádřit je v procentech. 

 K určení úrovně rychlostních a rychlostně-obratnostních schopností, bylo 

pouţito celkové pořadí součtu časů v rychlostních testech a celkové pořadí součtu časů 

v rychlostně obratnostních testech. Dosaţenou úroveň rychlostních schopností a agility 

parametrů hráček, vzhledem k testované skupině, jsme stanovili podle procentuálního 

pořadí. 

 Percentil - znázorňuje polohu jedince v testované skupině vzhledem k ostatním 

posuzovaným. 

 Směrodatná odchylka - určuje nám, jak moc jsou hodnoty rozptýleny či 

odchýleny od průměru hodnot. 

 Variační rozpětí - je nejjednodušší statistická charakteristika, která vyjadřuje, 

stejně jako směrodatná odchylka, míru variability statistického souboru. 

 Aritmetický průměr - je průměr všech hodnot ve statistickém souboru. 

  



 

43 

 

3.) Metody pro zjištění závislostí testů 

 Zjišťování závislostí jsme dělali u páru námi vybraných testů. Pár tvořil test 

měřící rychlostní schopnosti a test měřící schopnosti rychlostně-obratnostní. 

 Při zpracování výsledků jsme pouţili matematicko-statistické metody, jako jsou: 

korelační analýza, regresní analýza a dvouvýběrový t-test. 

 Korelační analýza byla pouţita ke zjištění závislostí mezi vybranými testy. 

V případě splnění normality dat a lineárního vztahu byl pouţit Pearsonův korelační 

koeficient a v případě nesplnění některého ze dvou zmíněných předpokladů, byl pouţit 

korealční koeficient Speramanův. 

 Normalita dat byla ověřena Shapiro-Wilkovým testem a lineární vztah regresní 

analýzou. 

 Korelační analýza - zabývá se intenzitou a vzájemnou závislostí mezi 

zkoumanými veličinami. V našem případě jsme pouţili k popisu závislostí 

mezi dvěma veličinami Pearsonův koeficient v případě lineárního vtahu 

disciplín a Spearmanův koeficient v případě vztahu nelineárního. 

 Regresní analýza - zabývá se především jednostrannými závislostmi, kdy naproti 

sobě stojí v úloze „příčin“ nezávisle proměnná na straně jedné a závisle 

proměnná na straně druhé v úloze „následků“. Regresní analýza zkoumá i tvar 

závislosti. Pomocí této statistické metody jsme zjišťovali, zda jsou vztahy mezi 

zkoumanými veličinami lineární. Lineárnost vztahu je předpokladem pro pouţití 

Pearsonova korelačního koeficientu. 

 T-test - je test porovnávající průměry dvou nezávislých výběrů. Předpokladem je 

normální rozloţení dat a homogenita rozptylů. 
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4.4 Výsledková část 

 Všechny výsledky byly zpracovány v programu Microsoft Excel a Shapiro-

Wilkův test byl ověřen v softwaru SPSS Statistics 20. 

4.4.1 Výsledky motorických testů 

Sprint 5 m 

Tabulka 1 - Pořadová statistika sprintu na 5 m 

Číslo hráčky Sprint 5 m (s) Pořadí Percentil (%) 

4 1,14 1 100,00 

1 1,15 2,5 95,00 

12 1,15 2,5 95,00 

5 1,16 4,5 85,00 

8 1,16 4,5 85,00 

3 1,17 6 75,00 

14 1,18 7 70,00 

9 1,19 9 65,00 

11 1,19 9 65,00 

18 1,19 9 65,00 

15 1,20 11,5 50,00 

20 1,20 11,5 50,00 

13 1,22 13 40,00 

16 1,23 14 35,00 

10 1,25 15 30,00 

17 1,26 16,5 25,00 

19 1,26 16,5 25,00 

2 1,30 18,5 15,00 

6 1,30 18,5 15,00 

7 1,32 20 5,00 

 Kaţdé hráčce bylo přiřazeno pořadí.Pokud mělo více hráček stejný čas, přiřadilo 

se jim průměrné pořadí (Např. Čas 1,3s je na druhém a třetím místě. Průměr 2s a 3s je 

2,5 s). 

 Na základě percentilového pořadí můţeme říci, ţe polovina hráček má lepší 

čas neţ 1,2 s. Počet hráček, které dosáhly 100% je pouze jedna (hráčka s číslem 4) a 

taktéţ je to u dosaţení nejniţšího percentilu 5%, který jsme získali u hráčky číslo 7. 

Nejvíce hráček (hráčka s číslem 9, 11, 18) se umístilo na 65%, jejichţ čas byl 1,19 s. 
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Tabulka 2 - Popisná statistika sprintu na 5 m 

Sprint 5 m (s) 

Průměr 1,211  

Směr. odchylka 0,054 

Variační rozpětí 0,180 

Minimum 1,140 

Maximum 1,320 

Počet 20 

 Průměrný čas na 5m byl 1,211s. Směrodatná odchylka nám ukazuje, ţe většina 

naměřených hodnot se odchyluje od průměru o 0,054s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 0,18s. Nejlepší naměřený čas byl 1,14s a 

nejhorší 1,32s. 

Graf 1 - Grafické znázornění pořadí hráček ve sprintu na 5 m 
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Sprint 10 m 

Tabulka 3 - Pořadová statistika sprintu na 10 m 

Hráčka Sprint 10 m (s) Pořadí Percentil (%) 

8 1,94 1 100,00 

3 1,96 2 95,00 

12 1,97 3 90,00 

4 2,00 4,5 85,00 

20 2,00 4,5 85,00 

1 2,02 6 75,00 

13 2,04 7 70,00 

11 2,08 8 65,00 

10 2,09 10,5 60,00 

14 2,09 10,5 60,00 

16 2,09 10,5 60,00 

19 2,09 10,5 60,00 

15 2,10 13,5 40,00 

18 2,10 13,5 40,00 

9 2,11 15 30,00 

17 2,12 16 25,00 

5 2,13 17 20,00 

6 2,18 18,5 15,00 

7 2,18 18,5 10,00 

2 2,26 20 5,00 

 Ve sprintu na 10 m dosáhlo vyššího percentilu neţ 50% celkem 12 hráček, 

jejichţ časy byly lepší, neţ 2,10 s. 100% získala hráčka s číslem 8 a nejniţšího percentil 

(5%) hráčka s číslem 2. Nejvíce hráček zaznamenává čas 2,09 s, který se nachází 

na 60%. Jedná se o hráčky s číslem 10, 14, 16 a 19. 
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Tabulka 4 - Popisná statistika sprintu 10 m 

Sprint 10 m (s) 

Průměr 2,078  

Směr. odchylka 0,080  

Variační rozpětí 0,320 

Minimum 1,940 

Maximum 2,260 

Počet 20 

 Průměrný čas na 10m byl 2,078s. Většina naměřených hodnot se odchyluje 

od průměru o 0,08s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 0,32s. Nejlepší naměřený čas byl 1,94s a 

nejhorší 2,26s. 

Graf 2 - Grafické znázornění pořadí hráček ve sprintu na 10 m 
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Letmý sprint na 20 m 

Tabulka 5 - Pořadová statistika letmého sprintu na 20 m 

Hráčka Sprint 20 m (s) Pořadí Percentil (%) 

3 2,67 1,5 100,00 

4 2,67 1,5 100,00 

8 2,69 3 90,00 

13 2,73 4 85,00 

1 2,74 5,5 80,00 

12 2,74 5,5 80,00 

20 2,78 7 70,00 

7 2,86 8,5 65,00 

19 2,86 8,5 65,00 

15 2,87 10 55,00 

10 2,89 12 50,00 

11 2,89 12 50,00 

18 2,89 12 50,00 

6 2,90 14 35,00 

5 2,91 15,5 30,00 

16 2,91 15,5 30,00 

17 2,92 17 20,00 

9 3,02 18 15,00 

14 3,04 19 10,00 

2 3,25 20 5,00 

 Nejlepší absolutní rychlost jsme naměřili u hráčky s číslem 3 a 4, jejichţ čas byl 

2,67 s. Polovina hráček měla v testu absolutní rychlosti lepší čas neţ 2,89 s a nejvíce 

hráček (H10, H11, H18) s časem 2,89 s vykazuje 50%. Nejhoršího času (3,25 s) dosáhla 

hráčka s číslem 2. 
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Tabulka 6 - Popisná statistika letmého sprintu na 20 m 

Sprint 20 m (s) 

Průměr 2,861 

Směr. odchylka 0,141 

Variační rozpětí 0,580 

Minimum 2,670 

Maximum 3,250 

Počet 20 

 Průměrný čas na 20m byl 2,861s. Většina naměřených hodnot se odchyluje 

od průměru o 0,141s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 0,58s. Nejlepší naměřený čas byl 2,67s a 

nejhorší 3,25s. 

Graf 3 - Grafické znázornění pořadí hráček v běhu na 20 m letmo 
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K-test 

Tabulka 7 - Pořadová statistika K-testu 

Hráčka K-test (s) Pořadí Percentil (%) 

12 10,73 1 100,00 

8 11,08 2 95,00 

4 11,52 3 90,00 

16 11,54 4 85,00 

3 11,61 5 80,00 

11 11,62 6 75,00 

13 11,63 7 70,00 

6 11,68 8 65,00 

19 11,81 9 60,00 

15 11,90 10 55,00 

9 11,91 11 50,00 

18 11,98 12 45,00 

14 12,12 13 40,00 

10 12,23 14 35,00 

1 12,44 15 30,00 

2 12,48 16,5 25,00 

7 12,48 16,5 25,00 

17 12,58 18 15,00 

5 12,67 19 10,00 

20 12,73 20 5,00 

 U poloviny hráček bylo naměřeno lepšího času neţ 1,91 s. 100% dosáhla hráčka 

H12 s časem 10,73 s a nejhoršího výsledku bylo naměřeno u hráčkyH20 s časem 12,73 

s.  

 Percentilové pořadí v tomto testu je dosti pravidelně rozloţené. Pouze dvě 

hráčky, na 25%, měly stejný čas. 
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Tabulka 8 - Popisná statistika K-testu 

K-test (s) 

Průměr 11,937 

Směr. odchylka 0,536 

Variační rozpětí 2,000 

Minimum 10,730 

Maximum 12,730 

Počet 20 

 Průměrný čas K-testu byl 11,937s. Většina naměřených hodnot se odchyluje 

od průměru o 0,536s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 2s. Nejlepší naměřený čas byl 10,73s a 

nejhorší 12,73s. 

Graf 4 - Grafické znázornění pořadí hráček v K-testu 
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505 agility test s otáčením se na pravou stranu 

Tabulka 9 - Pořadová statistika testu 505 agility s otáčením se na pravou stranu 

Hráčka 505 pravá (s) Pořadí Percentil (%) 

3 2,54 1 100,00 

12 2,55 3 95,00 

8 2,60 3,5 90,00 

19 2,6 3,5 90,00 

11 2,62 5 80,00 

6 2,69 6 75,00 

9 2,70 8 70,00 

10 2,70 8 70,00 

13 2,70 8 70,00 

4 2,71 10 55,00 

14 2,72 12 50,00 

16 2,72 12 50,00 

18 2,72 12 50,00 

1 2,76 14 35,00 

7 2,78 15 30,00 

15 2,79 16 25,00 

5 2,81 17 20,00 

17 2,87 18 15,00 

2 2,96 19 10,00 

20 3,01 20 5,00 

 V testu 505 agility s otáčením se napravoustranu se nejlépe umístila hráčka 

s číslem 3. Polovina hráček dosáhla lepšího času neţ 2,72 s. Nejvíce hráček se nachází 

v 70% s časem 2,7 s a dále pak v 50% s časem 2,72 s. 
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Tabulka 10 - Popisná statistika testu 505 agility s otáčením se pravou stranu 

505 pravá (s) 

Průměr 2,728 

Směr. odchylka 0,122 

Variační rozpětí 0,470 

Minimum 2,540 

Maximum 3,010 

Počet 20 

 Průměrný čas disciplíny 505 s otáčením se vpravo byl 2,728s. 

Většina naměřených hodnot se odchyluje od průměru o 0,122s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 0,47s. Nejlepší naměřený čas byl 2,54s a 

nejhorší 3,01s. 

Graf 5 - Grafické znázornění pořadí hráček v testu 505 agility s otáčením se 

na pravou stranu. 
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505 agility test s otáčením se na levou stranu 

Tabulka 11 - Pořadová statistika testu 505 agility s otáčením se na levou stranu 

Hráčka 505 levá (s) Pořadí Percentil (%) 

8 2,48 1 100,00 

4 2,52 2 95,00 

12 2,56 3 90,00 

3 2,57 4 85,00 

14 2,61 5,5 80,00 

19 2,61 5,5 80,00 

11 2,65 7 70,00 

1 2,66 8,5 65,00 

18 2,66 8,5 65,00 

13 2,68 10 55,00 

10 2,69 11 50,00 

6 2,70 12 45,00 

9 2,71 13 40,00 

7 2,72 14 35,00 

16 2,73 15 30,00 

5 2,76 16 25,00 

15 2,81 17 20,00 

20 2,88 18 15,00 

2 2,91 19 10,00 

17 2,94 20 5,00 

 Nejlepší čas byl naměřen u hráčky H8, nejhorší u hráčky H17. Horší časy neţ 

2,68 s měla polovina hráček. Rozdíl tohoto času od nejhoršího naměřeného času je 0,26 

s.  

 Stejně jako u otáčení se na pravou stranu, dosáhla i zde hráčka H2 pouze 10%. 

Horších časů čítají v obou testech i její spoluhráčky H17 a H20. 
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Tabulka 12 - Popisná statistika testu 505 agility s otáčením se na levou stranu 

505 levá (s) 

Průměr 2,693 

Směr. odchylka 0,123 

Variační rozpětí 0,460 

Minimum 2,480 

Maximum 2,940 

Počet 20 

 Průměrný čas disciplíny 505 s otáčením se vlevo byl 2,693s. 

Většina naměřených hodnot se odchyluje od průměru o 0,123s. 

 Rozdíl nejlepšího a nejhoršího času je 0,46s. Nejlepší naměřený čas byl 2,48s a 

nejhorší 2,94s. 

Graf 6 - Grafické znázornění pořadí hráček v testu 505 agility s otáčením se 

na levou stranu 
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Rozdíly časů v testech 505 agility s otáčením se na pravou a 

levou stranu 

 Rozdíly byly spočítány jako čas 505 agility s otočkou vlevo mínus čas 505 

agility s otočkou vpravo. Kladné hodnoty znamenají, ţe se hráčky otáčí hůře 

na levou stranu. Záporné hodnoty znamenají, ţe se hráčky otáčí hůře na pravou stranu. 

Tabulka 13 - Rozdíl mezi časy testů 505 agility v otáčení vpravo a vlevo 

Rozdíl v čase505P a 505L (s) 

H1 -0,10 

H2 -0,05 

H3 0,03 

H4 -0,19 

H5 -0,05 

H6 0,01 

H7 -0,06 

H8 -0,12 

H9 0,01 

H10 -0,01 

H11 0,03 

H12 0,01 

H13 -0,02 

H14 -0,11 

H15 0,02 

H16 0,01 

H17 0,07 

H18 -0,06 

H19 0,01 

H20 -0,13 

 Výsledkem rozdílu je, ţe 45% hráček se hůře otáčí vlevo a 55% hráček se 

hůře otáčí vpravo. Hráčky otáčející se hůře vlevo jsou: H3, H6, H9, H11, H12, H15, 

H16, H17, H19. A mezi hráčky, jejichţ obratnost je horší na pravou stranu, patří: H1, 

H2, H4, H5, H7, H8, H10, H13, H14, H18, H20. 

 Největších časových rozdílů v otočce na pravou a levou stranu bylo naměřeno 

u pěti hráček. Hranici významného rozdílu, jsem na základě naměřených dat, určila 

čas 0,09 s. Hráčky, které mají větší rozdíl v časech neţ 0,09 s, jsou: H1 (-0,1 s), H14 (-
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0,14 s), H8 (-0,12 s), H20 (-0,13 s) a H4 (-0,19 s). Všechny tyto hráčky vykazují horší 

obratnost na pravou stranu otáčení. 

 Nejmenšího časového rozdílu, který byl 0,01 s a (-0,01 s), bylo zjištěno 

u hráček: H6, H9, H12, H16, H19 a H10. Všechny hráčky s nejmenším rozdílem, kromě 

hráčky H10, se otáčí hůře na levou stranu. 

4.4.1.1 Celkové pořadí hráček 

Tabulka 14 - Percentily celkového pořadí podle součtu časů v rychlostních testech 

(sprint 5 m, sprint 10 m, sprint 20 m letmo) 

Hráčka Součet časů (s) Pořadí Percentil 

H4 7 20 100,00% 

H8 8,5 19 95,00% 

H3 9,5 18 90,00% 

H12 11 17 85,00% 

H1 14 16 80,00% 

H20 23 15 75,00% 

H13 24 14 70,00% 

H11 29 13 65,00% 

H18 34,5 12 60,00% 

H15 35 11 55,00% 

H19 35,5 10 50,00% 

H14 36,5 9 45,00% 

H5 37 8 40,00% 

H10 37,5 7 35,00% 

H16 40 6 30,00% 

H9 42 5 25,00% 

H7 47 4 20,00% 

H17 49,5 3 15,00% 

H6 51 2 10,00% 

H2 58,5 1 5,00% 

 Průměrná hodnota z celkového součtu časů rychlostních testů je 31,35 s. 

40 % hráček má lepší čas neţ je naměřená průměrná hodnota. 

 Na základě percentilového pořadí můţeme říci, ţe u hráček, které dosáhly 

menšího percentilu neţ 30 % je úroveň rychlostních schopností, vůči testované skupině, 

nízká. U hráček dosahujících vyššího percentilu neţ 70 % je úroveň rychlostních 

schopností vysoká. 
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 25 % hráček disponuje vzhledem k testované skupině nízkou úrovní 

rychlostních schopnostní a u 30 % je úroveň rychlostních schopností vysoká. 

Graf 7 - Grafické znázornění pořadí hráček v rychlostních testech 

 

Tabulka 15 - Percentily celkového pořadí podle součtu časů v rychlostně-obratnostních 

testech (K-test, 505 agility test) 

Hráčka Součet časů (s) Pořadí Percentil (%) 

12 6 20 100,00 

8 6,5 19 95,00 

3 10 18 90,00 

4 15 17 85,00 

11 18 15 80,00 

19 18 15 80,00 

13 25 14 70,00 

6 26 13 65,00 

14 30,5 12 60,00 

16 31 11 55,00 

9 32 10 50,00 

18 32,5 9 45,00 

10 33 8 40,00 

1 37,5 7 35,00 

15 43 6 30,00 

7 45,5 5 25,00 

5 52 4 20,00 

2 54,5 3 15,00 

17 56 2 10,00 

20 58 1 5,00 
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 Průměrná hodnota z celkového součtu časů rychlostně - obratnostních testů je 

31,5 s., 50% hráček má lepší čas neţ je naměřená průměrná hodnota. 

 Na základě percentilového pořadí můţeme říci, ţe u hráček, které dosáhly 

menšího percentilu neţ 30 % je úroveň agility, vůči testované skupině, nízká. U hráček 

dosahujících vyššího percentilu neţ 70 % je úroveň agility vysoká. 

 25 % hráček má nízkou úroveň agility a u 30 % je úroveň agility vysoká. 

Graf 8 - Grafické znázornění pořadí hráček v rychlostně - obratnostních testech 

 

Tabulka 16 - Celkový přehled pořadí hráček 

Hráčka Sprint 

5m 

Sprint 

10m 

Sprint 

20m 

K-test 505 

P 

505 

L 

Součet 

pořadí 

Průměrné 

pořadí 

H1 2,5 6 5,5 15 14 8,5 51,5 8,58 

H2 18,5 20 20 16,5 19 19 113 18,83 

H3 6 2 1,5 5 1 4 19,5 3,25 

H4 1 4,5 1,5 3 10 2 22 3,66 

H5 4,5 17 15,5 19 17 16 89 14,83 

H6 18,5 18,5 14 8 6 12 77 12,83 

H7 20 18,5 8,5 16,5 15 14 92,5 15,42 

H8 4,5 1 3 2 3,5 1 15 2,5 

H9 9 15 18 11 8 13 74 12,33 

H10 15 10,5 12 14 8 11 70,5 11,75 

H11 9 8 12 6 5 7 47 7,83 

H12 2,5 3 5,5 1 2 3 17 2,83 

H13 13 7 4 7 8 10 49 8,17 

H14 7 10,5 19 13 12 5,5 67 11,17 
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H15 11,5 13,5 10 10 16 17 78 13 

H16 14 10,5 15,5 4 12 15 71 11,83 

H17 16,5 16 17 18 18 20 105,5 17,83 

H18 9 13,5 12 12 12 8,5 67 11,17 

H19 16,5 10,5 8,5 9 3,5 5,5 53,5 8,92 

H20 11,5 4,5 7 20 20 18 81 13,5 

Graf 9 - Graf součtu pořadí jednotlivých hráček 
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Tabulka 17 - Percentily celkového pořadí podle součtu časů všech disciplín 

Hráčka Celkový čas (s) Pořadí Percentil (%) 

H12 21,70 1 100,00 

H8 21,95 2 95,00 

H3 22,52 3 90,00 

H4 22,56 4 85,00 

H13 23,00 5 80,00 

H11 23,05 6 75,00 

H16 23,22 7 70,00 

H19 23,23 8 65,00 

H6 23,45 9 60,00 

H18 23,54 10 55,00 

H9 23,64 11 50,00 

H15 23,67 12 45,00 

H14 23,76 13 40,00 

H1 23,77 14 35,00 

H10 23,85 15 30,00 

H7 24,34 16 25,00 

H5 24,44 17 20,00 

H20 24,60 18 15,00 

H17 24,69 19 10,00 

H2 25,16 20 5,00 

 

 Průměrná hodnota z celkového součtu časů všech disciplín je 23,507 s. 

30% hráček má lepší čas neţ je naměřená průměrná hodnota. 

 Na základě percentilového pořadípodle součtu časů všech disciplín můţeme 

určit celkové umístění jedince vzhledem k testované skupině. 

Nejlepších výsledků dosáhly hráčky H12 (100%), H8 (95 %) a H3(90%). Naopak 

nejhůře se umístily hráčky H20 (15 %), H17 (10 %) a H2 (5%). 
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Graf 10 - Graf percentilů celkového pořadí podle součtu časů všech disciplín 

 

4.4.2 Testování hypotéz - analýza dat 

 Statistické metody byly voleny podle poţadavků hypotéz a dle typu a vlastností 

proměnných, které chceme testovat. Veškeré testy budou prováděny na hladině 

významnosti 0,05. To znamená, s 5-ti%rizikem. K zjištění závislostí pouţijeme 

korelační koeficient. V případě splnění normálního rozloţení dat a linearity 

vztahu pouţijeme Pearsonův korelační koeficient. V případě, ţe vztah disciplín nebude 

lineární, pouţijeme Spearmanův korelační koeficient. 

 Korelační koeficient se pohybuje mezi -1 a 1. Čím blíţe je krajním bodům 

intervalu (jedničkám) tím je závislost silnější. Čím blíže je nule, tím je závislost slabší. 

Tabulka 20 - Ověření normality dat Shapiro – Wilkovým testem 

Testy Normality 

  

Shapiro-Wilkův test 

Hodnota 
testovacího 
kritéria p-hodnota 

Sprint_5m 0,922 0,107 

Sprint_10m 0,954 0,430 

Sprint_20m 0,952 0,403 

L_505 0,959 0,532 

P_505 0,956 0,472 

K_test 0,960 0,536 
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Hladina významnosti je zvolena 5%. 

H0: Data pochází z normálního rozloţení. 

H1: Data nepochází z normálního rozloţení. 

 Všechny p-hodnoty testu jsou větší neţ zvolená hladina významnosti (0,05), 

tudíţ nulovou hypotézu nezamítáme. Data pochází z normálního rozloţení. 

 Na základě vypočítané p-hodnoty, jsme přijali nebo odmítli jednuze stanovených 

hypotéz. 

Závislost sprintu 5 m a K-testu 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 11 - Ověření lineárního vztahu sprintu 5 m a K-testu 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

 P-hodnota analýzy rozptylu vyšla 0,126962. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) větší neţ zvolená hladina významnosti, 

nulovou hypotézu nezamítáme. 
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 Vztah disciplín není lineární. Musíme pouţít neparametrický 

Spearmanův koeficient korelace. 

 

Spearmanův korelační koeficient 

  Sprint 5 m K-test 

Sprint 5 m 1 0,3702 

K-test 0,3702 1 

  

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,37. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 50m, tím lepší čas má v K-

testu. Závislost je slabá. 

Závislost sprintu 10 m a K-testu 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 12 - Ověření lineárního vztahu sprintu 10 m a K-testu 

 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

 P-hodnota analýzy rozptylu je 0,016742. 
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 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu. 

 Vztah disciplín je lineární. 

 

Pearsonův korelační koeficient 

 Sprint 10 m K-test 

Sprint 10 m 1 0,52789 

K-test 0,52789 1 

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,528. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 10m, tím lepší čas má v K-

testu. Závislost je středně silná. 

Závislost sprintu 20m a K-testu 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 13 - Ověření lineárního vztahu 20 m a K-testu 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

  

 Výsledkem p-hodnoty analýzy rozptylu je 0,050772. 
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 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) větší neţ zvolená hladina významnosti, 

nezamítáme nulovou hypotézu. 

 Vztah disciplín není lineární. Musíme pouţít neparametrický 

Spearmanův koeficient korelace. 

 

Spearmanův korelační koeficient 

 Sprint 20 m K-test 

Sprint 20 m 1 0,4817 

K-test 0,4817 1 

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,482. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 20m, tím lepší čas má v K-

testu. Závislost je středně silná. 

Závislost sprintu 5m a 505 agility testu 

Pravá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 14 - Ověření lineárního vztahu 5 m a 505 agility testu s otáčením se 

na pravou stranu 
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Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

  

 P-hodnota analýzy rozptylu je 0,154037. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) větší neţ zvolená hladina významnosti, 

nezamítáme nulovou hypotézu. 

 Vztah disciplín není lineární. Musíme pouţít neparametrický 

Spearmanův koeficient korelace. 

 

Spearmanův korelační koeficient 

 Sprint 5 m 505 pravá 

Sprint 5 m 1 0,2657 

505 pravá 0,2657 1 

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,27. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 5m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – pravá strana. Závislost je slabá. 
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Levá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 15 - Ověření lineárního vztahu 5 m a 505 agility testu s otáčením se 

na levou stranu 

 

 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

  

 P-hodnota analýzy rozptylu je 0,01817. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti modelu. 

 Vztah disciplín je lineární. 

Pearsonův korelační koeficient 

  Sprint 5 m 505 levá 

Sprint 5 m 1 0,522226 

505 levá 0,522226 1 
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 Hodnota korelačního koeficientu je 0,52. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 5m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – levá strana. Závislost je středně silná. 

 

Závislost sprintu 10m a 505 agility testu 

 

Pravá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 16 - Ověření lineárního vztahu 10 m a 505 agility testu s otáčením se 

na pravou stranu 
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Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

 P-hodnota je 0,032016. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti modelu. 

 Vztah disciplín je lineární. 

Pearsonův korelační koeficient 

  Sprint 10 m 505 pravá 

Sprint 10 m 1 0,480454 

505 pravá 0,480454 1 

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,48. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 10m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – pravá strana. Závislost je středně silná. 

 

Levá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 17 - Ověření lineárního vztahu 10 m a 505 agility testu s otáčením se 

na levou stranu 
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Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

 P-hodnota je 0,003445. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti modelu. 

 Vztah disciplín je lineární. 

Pearsonův korelační koeficient 

  Sprint 10 m 505 levá 

Sprint 10 m 1 0,621467 

505 levá 0,621467 1 

  

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,62. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 10m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – levá strana. Závislost je středně silná. 
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Závislost sprintu 20m a 505 agility testu 

 

Pravá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 18 - Ověření lineárního vztahu 20 m a 505 agility testu s otáčením se 

na pravou stranu 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

  

 P-hodnota je 0,040041. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti modelu. 

 Vztah disciplín je lineární. 

Pearsonův korelační koeficient 

  Sprint 20 m 505 pravá 

Sprint 20 m 1 0,462506 

505 pravá 0,462506 1 
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 Hodnota korelačního koeficientu je 0,46. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 20m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – pravá strana. Závislost je středně silná. 

 

Levá strana otáčení 

 

Ověření lineárního vztahu: 

Graf 19 - Ověření lineárního vztahu 20 m a 505 agility testu s otáčením se 

na levou stranu 

 

 

 

Test vhodnosti modelu – lineární regresní funkce 

H0: Model není statisticky významný. 

H1: Model je statisticky významný. 

Zvolená hladina významnosti je 0,05. 

 

 P-hodnota je 0,007691. 

 Jelikoţ je významnost testu (p-hodnota) menší neţ zvolená hladina významnosti, 

zamítáme nulovou hypotézu o nevýznamnosti modelu. 

 Vztah disciplín je lineární. 
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Pearsonův korelační koeficient 

  Sprint 20 m 505 levá 

Sprint 20 m 1 0,577309 

505 levá 0,577309 1 

  

 Hodnota korelačního koeficientu je 0,58. Jelikoţ jde o kladnou hodnotu je 

závislost přímo úměrná. Čím lepší čas má hráčka na 20m, tím lepší čas má v 505 agility 

testu – levá strana. Závislost je středně silná. 

 

Závislost času na straně otáčení v testu 505 agility 

 K testování vlivu strany otáčení, coţ je nominální proměnná, na čas, coţ je 

spojitá poměrová proměnná, v testu 505 pouţijeme párový t-test. Párový proto, ţe časy 

s otáčením vpravo a vlevo byly vţdy měřeny na jedné hráčce. 

H0: Strana otáčení nemá vliv na čas v testu. 

H1: Strana otáčení má vliv na čas v testu. 

Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu 

 505 agility pravá 505agility levá 

Průměr 2,7275 s 2,6925 s 

Rozptyl 0,0149 s 0,0153 s 

Pozorování 20 20 

Pears. korelace 0,8513  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 19  

t Stat 2,3361  

P(T<=t) (2) 0,0306  

t krit (2) 2,0930  

 Jelikoţ je p-hodnota niţší neţ hladina významnosti, 

nulovou hypotézu zamítáme. 

 To, na kterou se hráčky při této disciplíně otáčí, má vliv na rychlost.Hráčky 

mají při otáčení vlevo lepší průměrný čas. 
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5 DISKUZE 

 V naší práci jsme posuzovali úroveň rychlostních schopností a agility parametrů 

u elitního fotbalového druţstva ţen v přípravném letním období. Po prostudování 

teoretických poznatků v dostupných zdrojích jsme zvolili vhodné testy motorických 

schopností a dále jsme pro posouzení závislostí mezi vybranými testy pouţili vhodné 

matematicko-statistické metody. 

 V prvních dvou testech jsme se zaměřovali na lokomoční rychlost 

na krátkou vzdálenost a zrychlení prostřednictvím sprintu na 5 m a 10 m. Testem letmý 

sprint na 20 m byla měřena absolutní lokomoční rychlost hráček. K vyhodnocení 

rychlostně-obratnostních schopností byly pouţity testy: K-test a 505 agility test, který 

jsme ještě rozdělili podle strany otáčení, tedy na 505 agility test s otáčením se 

na levou stranu a 505 agility test s otáčením se na pravou stranu. Rychlostní a 

obratnostní testy byly nedílnou součástí při hodnocení výkonnosti hráčů nejen v naší 

diplomové práci, ale staly se nesdílnou sloţkou i ve vývoji testování hráčů a programů 

na zjišťování talentů ve fotbale. Řada autorů pouţila podobné testy pro hodnocení 

kondiční úrovně hráčů fotbalu. Jedním z nich je například Vescovi et at. (2011), který 

hodnotil fyzickou výkonnost hráček fotbalu ve věku 12-21 let pomocí testů: sprint (36,6 

m s úsekem 9,1 m), test CMJ (měření výšky skoku) a Illionis agility test. Dalším 

příkladem jsou autoři Little, Williams (2003), kteří ve své studiizjišťovali vztah tří 

kvalit (rychlost, maximální rychlost, agilitu) ovlivňující výkon a pro 

posouzenípouţilitesty: sprint na 10 m, sprint 20 m letmo a agility cvičení se 

změnou směru. 

 Výsledky testů jednotlivých hráček byly zpracovány pomocí testového profilu, 

jenţ je součástí přílohy. V něm je znázorněno percentilové umístění kaţdé hráčky 

v jednotlivém testu, kterénám poukázalona probandovy přednosti a nedostatky vůči 

svým spoluhráčkám. Testový profil je dle mého názoru nejlepší moţné řešení, jak podat 

kaţdé hráčce přehlednou a přesnou informaci o dosaţených výsledcích v motorických 

testech, které poukazují na aktuální stav trénovanosti a jejich výkonnosti.  

 Výsledky všech testů jsou dále podrobně popsány pomocí popisné a pořadové 

statistiky ve výsledkové části diplomové práce. Na základě percentilového pořadí jsme 

určovali, jakého maximálního času dosahuje lepší polovina hráček v jednotlivých 

testech. Pomocí směrodatné odchylky jsme poukázali na to, o kolik se časy většiny 
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hráček odchylují od průměru a podle minimální a maximální naměřené hodnoty (času) 

jsme zjistili, jaký byl nejhorší a nejlepší naměřený čas v daném testu.  

 Jedním z úkolů práce bylo i posouzení variability testované skupiny. K tomuto 

zjištění jsme pouţili hodnoty variačního rozpětí. Nejvyrovnanější časy jsme 

zaznamenali v porovnání testů 505 agility s otáčením se na pravou a levou stranu, kde 

hodnoty variačního rozpětí činí pouze 0,46 s a 0,47 s. Naopak největší rozdíly výsledků 

jsme zaznamenali u K-testu, kde rozdíl činil 2,00 s. Rozdílnost variačního rozpětí mezi 

naměřenými parametry můţe souviset s různou úrovní kondiční připravenosti 

výkonnostně srovnatelných hráček a dala by se vysvětlit i 

odlišnou morfologickou stránkou hráček. Avšak mnozí autoři nepovaţují 

antropometrické odlišnosti za významné a s určitostí nelze vymezit ani somatotyp 

typický pro hráčky fotbalu a to z důvodu malého počtu studií zabývající se touto 

problematikou. To, ţe morfologické odlišnosti u hráček fotbalu nejsou signifikatní, 

dokládá například studie Sporiš et al. (2007), která zjistila nevýznamné rozdíly 

v antropometrických parametrech v závislosti na hráčském postu u chorvatských 

elitních hráček fotbalu.  

 Dalším z úkolů bylo určit úroveň rychlostních a rychlostně-obratnostních 

schopností. Z výsledků z celkového pořadí podle součtu časů v rychlostních testech, 

které nám znázorňuje tabulka číslo 14, jsme zjistili, ţe více jak polovina hráček dosáhla 

horšího času, neţ byl vypočítaný průměr 31,35 s. Přesněji řečeno, 40% hráček má lepší 

čas, neţ je naměřená průměrná hodnota, a 60 % hráček má celkový čas horší neţ je 

průměr. Mezi hráčky s nadprůměrným celkovým časem patří hráčky s číslem H4, H8, 

H3, H12, H1, H20, H13, H19, H11.U rychlostně - obratnostních testů byla 

zjištěna průměrná hodnota, jako u testů rychlostních, 31,5 s.Přesně 50 % hráček dosáhlo 

lepšího času, neţ je naměřená průměrná hodnota. Patří sem hráčky s číslem H12, H8, 

H3, H4, H11, H19, H13, H6, H14 a H16. 

 Pro určení nízké a vysoké úrovně rychlostních a agility schopností byla 

stanovena hranice 30% a 70 % kvantil (percentil). Hráčky dosahující niţšího 

kvantilu (percentilu) neţ 30 %, disponují nízkou úrovní a hráčky s kvantilem 

(percentiliem) nad 70 %, disponují vysokou úrovní. Nízkou úroveň rychlostních 

schopností jsme zjistili u hráček H9, H7, H17, H6, H2 a vysokou úroveň u hráček H4, 

H8, H3, H12, H1, H20. Mezi hráčky s nízkou úrovní hbitosti patří hráčky: H7, H5, H2, 

H17, H20 a mezi hráčky s vysokou úrovní patří: H12, H8, H3, H4, H11, H19.  
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 Dalším předmětem zkoumání práce bylo najít a vymezit vztah mezi rychlostními 

a rychlostně-obratnostními schopnostmi. Předpokládali jsme, ţe mezi testy existuje 

pozitivní závislost. Výsledky korelační analýzy nám toto tvrzení potvrdily. Mezi testy: 

10 m a K-test, 20 m letmo a K-test, 10 m a 505 agility test - pravá, 20 m letmo a 505 

agility test - pravá, 5 m a 505 agility test - levá, 10 m a 505 agility test - levá, 20 m 

letmo a 505 agility test - levá byla zjištěna středně silná závislost a u testů 5 m a K-test, 

5 m a 505 agility test - pravábyla závislost slabá. 

 Je známo, ţe akce ve vysoké rychlosti ovlivňují výkon a mohou být 

kategorizovány na akce vyţadující maximální rychlost, zrychlení nebo agilitu. Studie 

Little, Williams, (2003), která se stejně jako ta naše věnovala vztahu těchto tří kvalit, 

vykázala různé výsledky. Otestováno bylo celkem 106 profesionálních hráčů, kteří 

vykonali 10 m sprint na zrychlení, 20 m letmo a agility cvičení se změnou směru. Stejně 

jako v naší studii i zde se předpokládalo, ţe výkony v těchto třech testech spolu souvisí, 

koeficienty závislostí však vyhodnotily, ţe zrychlení, maximální rychlost a agility 

jsou specifické kvality a nejsou na sobě závislé. Studie je tedy opačného mínění, neţ 

jsou námi získané výsledky, coţ by se dalo vysvětlit například niţším počtem námi 

pozorovaných hráček. 

 Součástí našeho výzkumu bylo také zjistit, zda má strana otáčení v testu 505 

agility vliv na rychlost. Výsledkem rozdílu časů je, ţe 45 % hráček se hůře otáčí vlevo a 

55 % hráček se hůře otáčí vpravo. Mezi hráčky otáčející se hůře na levou stranu řadíme: 

H3, H6, H9, H11, H12, H15, H16, H17 a H19. Hráčky otáčející se hůře vpravo jsou: 

H1, H2, H4, H5, H7, H8, H10, H13, H14, H18 a H20. 

 Jelikoţ ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtíţnějším tréninkovým 

úkolům, zajímalo mě, jakých hodnot rychlostních kvalit dosahují námi testované hráčky 

vůči jinému týmu. Ke srovnání jsem si vybrala studii Vescovi(2012), jejímţ cílem bylo 

určit charakteristiku rychlosti amerických fotbalistek vysoké úrovně a zhodnotit, jestli 

rychlost můţe rozlišit hráčky v profesionálním draftu. Náboru do profesionální 

fotbalové ligy se zúčastnilo celkem 140 hráček, z nichţ bylo vybráno 56. Hráčkám byla 

zhodnocena rychlost na 35 m s tím, ţe na 5 m, 10 m a 20 m byly postaveny fotobuňky. 

Stejný způsob měření rychlostních schopností byl pouţit i v naší diplomové práci (námi 

pouţité testy: sprint 5 m a 10 m, sprint 20 m letmo), shodují se i pouţité měřící 

pomůcky a startovní poloha. Stejně jako u našich hráček byl čas měřen ze statistického 

startu. Ve studii Vescovi (2012) byly všechny vybrané hráčky s výjimkou 5m 
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sprintu ve všech měřeních rychlejší neţ hráčky nevybrané. Výsledky ukázaly, ţe 

na kaţdém úseku dosahovaly všechny hráčky minimální rychlosti 21 km/h (5,83 m/s) a 

nejvyšší naměřená rychlost byla 30 km/h (8,33 m/s) a to na vzdálenost 15-20 m. Stejně 

jako u draftovaných hráček i my jsme naměřili nejvyšší rychlost na úseku 20m letmo, 

kde hráčka dosáhla maximální rychlosti 26,97 km/h (7,49 m/s). Minimální rychlosti, 

kterých dosahovaly hráčky na kaţdém úseku, činila pouhých 13,64 km/h (3,79 m/s). 

Můţeme tedy říci, ţe americké fotbalistky disponují daleko kvalitnějšími rychlostními 

schopnostmi neţ námi otestované hráčky. V závislosti na těchto výsledcích lze námi 

otestovanému týmu doporučit, aby svoji pozornost v budoucnu více zaměřil na rozvoj 

těchto schopností. 

 Avšak při snaze o zlepšení pohybových aktivit vysoké intenzity je důleţité brát 

v potaz i věkové odlišnosti hráček. Vescovi et al. (2011) dokazuje, ţe 

k významnému zlepšení pohybových aktivit rychlostního charakteru dochází do 

věku 15-16 let. Ke zlepšení dochází podle autorů i po tomto věkovém období, avšak jiţ 

není tak výrazné. Dále bychom si měli uvědomit, jaké rychlostní pohybové schopnosti 

jsou nejvíce tréninkem ovlivnitelné. Touto problematikou se zabývala dlouhodobá 

studie Haugen et.al. (2012), která trvala 15 let. Během této doby se Haugen et al. (2012) 

snaţili monitorovat rychlostní schopnosti a výkony hráček fotbalu. Autoři nezjistili 

výrazné změny v rychlosti běhu v úseku 20-40 m, ale určité zlepšení zaznamenali 

ve výkonech ve sprintu v úseku 0-20 m. Výsledky nasvědčují tomu, ţe při rozvoji 

rychlostních schopností bychom se měli především soustředit na rozvoj explozivní 

svalové síly, tedy na zrychlení běhu a sprintu na krátkou vzdálenost. 

 Jako tréninkovou strategii pro rozvoj rychlosti a svalové síly hráčů fotbalu lze 

také pouţít program CCT, který Alves et al. (2010) prokázala ve své studii jako 

adekvátní při rozvoji těchto schopností. 

 Jak jsem se jiţ zmínila, fotbal je charakteristický tím, ţe při něm neustále 

vznikají nové situace, na které musí hráč reagovat. Jsou na něj kladeny vysoké nároky 

na správné rozhodování v časové tísni a navíc pod tlakem soupeře. Rychlost a kvalita 

reakce na výběrový podnět ve spojení s hbitostí hráče jsou rozhodujícími faktory 

o jejich výkonu. Vyuţití cvičení na rozvoj agility tedy nejen zkvalitní výkonnost hráče, 

ale také zpestří tréninkové procesy, které bývají, usuzuji podle mé zkušenosti, často 

stereotypní. 
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 Při přizpůsobování tréninkového procesu by si trenéři měli uvědomovat 

specifika ţenského organismu a moţná rizika. Pohlavní odlišnosti existují například 

i během určitých pohybových činností (úkrok stranou) nebo v rozdílné technice 

kopu do míče přímým nártem, které jak dokazuje Vaidová (2013) ve své přehledové 

studii, můţou u hráček zvyšovat riziko poranění zapojovaných svalových skupin nebo 

vazivového aparátu (především ACL - přední zkříţený vaz). Náchylnost hráček 

fotbalu na zranění vazů kolene a kotníků dokládá i článek Christopher W. Yapa (2000), 

který povaţuje vysokou úroveň agility za ţádoucí vlastnost fotbalu právě i 

z důvodu předcházení těchto zranění.Tento článek jsem jiţ zmínila v kapitole 2.3.2 

v základních atributech k rozvoji agility. Kvůli sníţení rizika výskytu zranění je tedy 

důleţité do tréninkového procesu zařadit vhodný preventivní tréninkový program 

zaměřený na zlepšení nervosvalové koordinace, zpevnění vazivového aparátu a 

na správné provedení technických dovedností. Dalším z faktorů je, ţe utkání vyšší 

soutěţní úrovně se vyznačují vyšší intenzitou zatíţení oproti utkáním v niţších 

soutěţích. Hráčky během těchto zápasů podstupují častěji běţecké úseky vysoké 

intenzity a k projevům únavy dochází především ke konci 2. poločasu. Je tedy důleţité, 

aby byl organismus na tento druh zatíţení prostřednictvím odpovídajícího tréninkového 

procesu dostatečně adaptován (Vaidová, 2013). 

 Při přizpůsobování tréninkového procesu hraje jistě důleţitou roli i individuální 

tréninkový program neboť jak prokázala studie Kaplan et al. (2009), uvedená v kapitole 

2.1.2., mezi průměrnými výsledky profesionálních a amatérských hráčů fotbalu existují 

v rychlosti běhu a obratnosti markantní rozdíly, kdeţto v průměrném výkonu podle 

hracích pozic nebyly významné rozdíly zjištěny. 
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6 ZÁVĚR 

 Dle celosvětového trendu počet dívek a ţen, které se zajímají o fotbal a aktivně 

se mu věnují, v posledních letech neustále roste. Není tomu jinak ani v České 

Republice. Stejně jako u jiných sportů i zde platí, ţe základem úspěchu týmu je 

pravidelný a po všech stránkách vyváţený trénink. Fotbal ţen se dostává do popředí 

zájmů také mnoha vědeckých oborů, coţ se projevuje narůstajícím počtem studií 

zabývajících se touto problematikou a které jsou podle mnoha autorů potřeba stále 

navyšovat. 

 Cílem naší diplomové práce bylo zjistit úrovně rychlostních a rychlostně 

obratnostních schopností u elitních hráček fotbalu, najít a vymezit vztah mezi těmito 

schopnostmi a u vybrané skupiny porovnat variabilitu. 

 Při hodnocení celkové úrovně rychlostních schopností jsme dosáhli výsledku, ţe 

u 25 % hráček je úroveň rychlostních schopnostní nízká a u 30 % je vysoká. Stejných 

výsledků jsme získali i při hodnocení celkové úrovně agility parametrů. 25 % hráček 

disponuje nízkou úrovní agility a u 30 % je úroveň agility vysoká. 

 Výsledky variačního rozpětí ukázaly, ţe rozdíly v jednotlivých testech se 

pohybují v řádu setin sekundy, s výjimkou K-testu. Na základě těchto rozdílů můţeme 

tedy říci, ţe úrovně rychlostních a rychlostně obratnostních schopností u elitních hráček 

fotbalu jsou vyrovnané kromě jiţ zmiňovaného K-testu, kde rozdíl variačního rozpětí 

činí 2s. 

 Po porovnání výsledků závislostí mezi testy, jsme došli k závěru, ţe mezi 

rychlostními a obratnostními schopnostmi existuje pozitivní vztah, z čehoţ můţeme 

 konstatovat, ţe hráčka, která disponuje vysokou úrovní rychlostních 

schopnostní, disponuje zároveň i vysokou úrovní schopnostní obratnostních.  

 Ze stanovených výzkumných hypotéz se nám potvrdily hypotézy H2 a H3. 

Opačného výsledku dosáhla hypotéza H1. 

 H1: U elitních hráček fotbalu neexistuje vyšší variační rozpětí rychlostních a 

agility parametrů zjištěných vybranými testy. 

 H2: Mezi vybranými dvojicemi testů existuje pozitivní závislost. 

 H3: Čas v testu 505 agility závisí na straně otáčení. 
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 Dosaţené výsledky diplomové práce by mohly být přínosem především 

pro trenéry vybrané skupiny elitních hráček fotbalu. Mohou pomoci ke zkvalitnění 

tréninkového procesu, který by vedl ke zlepšení úrovně agility parametrů. Vyuţití 

testové baterie můţe mít významný přínos do praxe v podobě kontroly vybraných 

komponent. Práci je moţné dále vyuţít jako zpětnou vazbu pro hráčky otestovaného 

týmu a jako doporučení pro trenéry nebo studenty zabývající se danou problematikou. 

Je však nutno zmínit, ţe počet námi otestovaných hráček je relativně niţší, coţ 

znemoţňuje úplné zobecnění získaných výsledků. 

 Pro získání obecnějších informací o rychlostních a agility parametrech, bych 

doporučila provést testování u vyššího počtu hráček fotbalu, v delším časovém 

horizontu. Mezi jednotlivými komponenty hledat a ověřovat vztah a moţnosti jejich 

intervence. 
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Informovaný souhlas 
 

 

  

Váţené elitní hráčky fotbalu,  

já, Lenka Hošková, studentka navazujícího magisterského studia na FTVS UK v Praze, 

bych Vás tímto ráda poţádala o vaši účast na měření potřebné pro moji diplomovou 

práci. Téma práce zní: Vybrané parametry kondičního profilu elitních hráček fotbalu. 

Jedná se o testování rychlostních a rychlostně obratnostních schopností u hráček 1. 

ţenské fotbalové ligy, tedy vás. Cílem této diplomové práce je zjistit úrovně 

rychlostních a rychlostně-obratnostních schopnostní, porovnat variabilitu u vybrané 

skupiny, najít a vymezit vztah mezi výše zmíněnými schopnostmi. Celková doba 

testování se bude rovnat jedné tréninkové jednotce a měření bude probíhat na 

venkovním fotbalovém hřišti s umělým povrchem 3 generace. Bude pouţita jedna 

testová baterie obsahující testy měřící lokomoční rychlost na krátkou vzdálenost a 

zrychlení (sprint na 5 m a 10 m), test měřící absolutní lokomoční rychlost (letmý sprint 

20 m), testy pro zjištění rychlosti a obratnosti (K-test, 505 agility test s otáčením se na 

pravou stranu, 505 agility test s otáčením se na levou stranu). U kaţdého testu bude mít 

kaţdá hráčka celkem 3 pokusy, přičemţ při zpracování výsledků se bude počítat vţdy 

jen s nejlepší naměřenou hodnotou v daném testu. Časy budou zjišťovány pomocí 

fotobuněk, elektronických stopek a kuţelů. Testování nepřináší ţádné invazivní metody. 

Pouţité testy atd. nezpůsobují nepříjemné pocity nebo případnou bolest. Jediné moţné 

riziko je vlastní zranění, kterému se však budeme snaţit předejít kvalitním rozcvičením, 

pro které bude hráčkám před samotným testováním vymezen dostatečný čas. Výsledky 

práce by měly hráčkám přinést informaci o jejich aktuálním stavu trénovanosti, 

poukázat na jejich přednosti a nedostatky. Dále mohou pomoci trenérům ke zkvalitnění 

tréninkového procesu, který by vedl ke zlepšení rychlostních a rychlostně-obratnostních 

schopností. 

 

Na závěr bych ráda upozornila, ţe získané výsledky nebudou zneuţity a osobní data 

zveřejněna. 

 

Svými podpisy hráčky souhlasí a potvrzují účast na výše zmíněném měření. 

Hráčky podepisovaly protokoly měření, které jsou uloţeny na pracovišti 

laboratoře sportovní motoriky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 2. - Výsledky motorických testů 

  

5m 5m 10m 10m 

pokus 1 pokus 2 pokus 1 pokus 2 

H1 1,19 1,15 2,07 2,02 

H2 1,36 1,3 2,29 2,26 

H3 1,2 1,17 2,02 1,96 

H4 1,14 1,16 2 2 

H5 1,27 1,16 2,18 2,13 

H6 1,33 1,3 2,19 2,18 

H7 1,32 1,36 2,19 2,18 

H8 1,16 1,22 1,94 1,96 

H9 1,23 1,19 2,11 2,12 

H10 1,31 1,25 2,19 2,09 

H11 1,19 1,24 2,15 2,08 

H12 1,15 1,19 1,99 1,97 

H13 1,24 1,22 2,09 2,04 

H14 1,18 1,23 2,19 2,09 

H15 1,26 1,2 2,17 2,1 

H16 1,23 1,23 2,14 2,09 

H17 1,26 1,29 2,15 2,12 

H18 1,21 1,19 2,1 2,27 

H19 1,27 1,26 2,13 2,09 

H20 1,2 1,23 2 2,04 

 

  



 

 

 

  
  

20 m letmo   

pokus 1 pokus 2 

H1 2,79 2,74 

H2 3,29 3,25 

H3 2,68 2,67 

H4 2,67 2,71 

H5 2,91 3,03 

H6 2,9 2,91 

H7 2,87 2,86 

H8 2,69 2,69 

H9 3,02 3,03 

H10 2,89 3 

H11 2,89 2,89 

H12 2,75 2,74 

H13 2,73 2,73 

H14 3,04 3,18 

H15 2,89 2,87 

H16 2,92 2,91 

H17 2,92 2,96 

H18 2,89 2,9 

H19 2,86 2,94 

H20 2,78 2,79 

 

  

K-test   

pokus 1 pokus 2 

H1 12,44 12,49 

H2 12,8 12,48 

H3 11,69 11,61 

H4 11,93 11,52 

H5 12,8 12,67 

H6 11,86 11,68 

H7 12,48 12,59 

H8 11,25 11,08 

H9 12,11 11,91 

H10 12,53 12,23 

H11 11,88 11,62 

H12 11,62 10,73 

H13 11,91 11,63 

H14 12,66 12,12 

H15 12,15 11,9 

H16 11,54 11,91 

H17 12,64 12,58 

H18 12,28 11,98 

H19 12,91 11,81 

H20 12,91 12,73 

  



 

 

 

  
505P 505P 505L 505L 

pokus 1 pokus 2 pokus 1 pokus 2 

H1 3,46 2,76 2,7 2,66 

H2 2,96 2,97 2,91 2,92 

H3 2,59 2,54 2,57 2,58 

H4 2,71 2,73 2,55 2,52 

H5 2,82 2,81 2,76 2,86 

H6 2,69 2,8 2,79 2,7 

H7 2,84 2,78 2,72 2,89 

H8 2,6 2,7 2,6 2,48 

H9 2,7 2,89 2,71 2,72 

H10 2,7 2,79 2,79 2,69 

H11 2,85 2,62 2,65 2,77 

H12 2,55 2,58 2,58 2,56 

H13 2,71 2,7 2,68 2,71 

H14 2,72 2,83 2,73 2,61 

H15 2,94 2,79 2,87 2,81 

H16 2,72 
 

2,83 2,73 

H17 2,87 2,9 2,94 2,99 

H18 2,79 2,72 2,66 2,85 

H19 2,6 2,62 2,81 2,61 

H20 3,01 3,01 2,95 2,88 

 

  



 

 

 

Příloha č. 3. - Výsledky analýzy rozptylu - ANOVA 

Sprint 5 a 10 m 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,071182 0,071182 24,93067 9,42462E-05 

Rezidua 18 0,051393 0,002855   

Celkem 19 0,122575    

5m a 20 m letmo 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,099158 0,099158 6,441263 0,020612 

Rezidua 18 0,277097 0,015394   

Celkem 19 0,376255    

Sprint 20 a 10 m 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,26779 0,26779 44,44043 2,96E-06 

Rezidua 18 0,108465 0,006026   

Celkem 19 0,376255    

5m a K-test 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,679014 0,679014 2,560598 0,126962 

Rezidua 18 4,773206 0,265178   

Celkem 19 5,45222    

  



 

 

 

10m a K-test 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 1,519359 1,519359 6,953832 0,016742 

Rezidua 18 3,932861 0,218492   

Celkem 19 5,45222    

20m a K-test 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 1,067263 1,067263 4,381054 0,050772 

Rezidua 18 4,384957 0,243609   

Celkem 19 5,45222    

505 agility (pravá strana) a K-test 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,183173 0,183173 32,83921 1,97E-05 

Rezidua 18 0,100402 0,005578   

Celkem 19 0,283575    

505 agility (levá strana) a K-test 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,154212 0,154212 20,47618 0,000262 

Rezidua 18 0,135563 0,007531   

Celkem 19 0,289775    

  



 

 

 

5 m a 505 agility test - Pravá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,031065 0,031065 2,214415 0,154037 

Rezidua 18 0,25251 0,014028   

Celkem 19 0,283575    

Levá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,079027 0,079027 6,74974322 0,01817 

Rezidua 18 0,210748 0,011708   

Celkem 19 0,289775    

Závislost sprintu 10m a 505 agility testu - Pravá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,065459 0,065459 5,402035 0,032016 

Rezidua 18 0,218116 0,012118   

Celkem 19 0,283575    

Levá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,111917 0,111917 11,32654 0,003445 

Rezidua 18 0,177858 0,009881   

Celkem 19 0,289775    

  



 

 

 

Závislost sprintu 20m a 505 agility testu - Pravá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,06066 0,06066 4,898197 0,040041 

Rezidua 18 0,222915 0,012384   

Celkem 19 0,283575    

Levá 

ANOVA      

  Rozdíl SS MS F Významnost F 

Regrese 1 0,096578 0,096578 8,998066 0,007691 

Rezidua 18 0,193197 0,010733   

Celkem 19 0,289775    

 



 

 

  

         

 
 

Příloha č. 4. -

Testové profily 
 Testový profil - H1 

                               Sprint 5 m 
  

                                        

            
      

        Sprint 10 m 
  

                                        

            
      

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

            
      

        K-test 
  

                                        

            
      

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

            
      

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

            
Procentily 

          

          

Testový profil - H2 
                               Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

            
Procentily 

         



 

 

  

          

 
Testový profil - H3 

                               Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

            
Procentily   

         

          

Testový profil - H4 
                               Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

        

          

 
        



 

 

  

 Testový profil - H5 

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

          

  Testový profil - H6 
        

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

          

  Testový profil - H7 
        

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
  10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

          

  Testový profil - H8 
                               Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H9 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H10 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H11 
       

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H12 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H13 
       

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H14 
       

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H15 
       

                       Sprint 5 m 
  

                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H16 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H17 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H18 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

          



 

 

  

           

  Testový profil - H19 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

         

           

  Testový profil - H20 
                              Sprint 5 m 

  
                                        

             
    

        Sprint 10 m 
  

                                        

             
    

        Sprint letmo 20 m 
 

                                        

             
    

        K-test 
  

                                        

             
    

        505 agility - pravá strana otáčení                                         

             
    

        505 agility - levá strana otáčení                                         

   
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

             
 Procentily 

        



 

 

  

 


	z2
	RANGE!B5:X17

