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Abstrakt

Název: Úroveň pohybové aktivity mladých hráčů fotbalu vzhledem ke zdravotním 

doporučením

Autor: Tomáš Šorna

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Cíle:    Cílem práce je monitorování týdenní pohybové aktivity (PA) mladých 

fotbalistů a zjištění její velikosti s ohledem ke zdravotním doporučením pro danou 

věkovou kategorii. Následné porovnání možných rozdílů výsledků ve zvolených 

ukazatelích pohybové aktivity v kategorii mladších (U13) a starších žáků (U15). 

Metody:   Sledované soubory tvořili hráči fotbalu: hráči mladších žáků (n= 15; 12,6 ±

0,5 let) a starších žáků (n= 15; 14,7 ± 0,5 let). K získání potřebných dat pohybové

aktivity bylo využíváno akcelerometrů Actigraph GT3X. Pro získání doplňujících 

informací o pohybové aktivitě byl využit písemný záznamový arch PA.

Výsledky práce: Z výsledků monitorování PA je patrné, že obě skupiny hráčů 

překonaly doporučené hodnoty PA ve všech jejích ukazatelích. Mladší i starší žáci 

významně překonali denní doporučenou hodnotu 60 min.den-1 PA strávené ve střední až 

velmi vysoké intenzitě. Z pohledu hodnot EV a počtu kroků obě skupiny dosáhly 

doporučených hodnot PA, tj. 11 kcal.kg-1.den-1 a 13 000 kroků za den. Výsledky 

ukázaly, že hráči mladších žáků jsou pohybově aktivnějšími v porovnání se staršími 

žáky. Můžeme tvrdit, že pravidelná organizovaná sportovní aktivita, nejenže napomáhá 

splňování denních doporučených hodnot PA pro zdravý tělesný rozvoj, jež bylo 

potvrzeno dosaženými výsledky, ale zároveň má pravidelná PA pozitivní vliv na 

chování mládeže v jejich volném čase.

Klíčová slova: pohybová aktivita, energetický výdej, intenzita, akcelerometr, počet 

kroků, fotbal, mládež



Abstract

Title: The level of physical activity for young football players due to health 

recommendations

Author:   Tomáš Šorna

Head of work: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.

Objectives: The aim of this work is the weekly monitoring of physical activity for 

young football players and determine its size due to health recommendations for their 

age category. Then comparison of the possible difference results in selected indicators 

of physical activity between younger (Under 13 year) and older (Under 15 year) football 

players.

Methods:   The monitoring files consist of younger football players (n= 15; 12,6 ± 0,5 

years old) and older football players (n= 15; 14,7 ± 0,5 years old). The accelerometers 

Actigraph GT3X were used for determining level of physical activity during the week.

The written answer sheet of physical activity were used for obtaining additional 

information.

Results:   The results of monitoring of physical activity shows that both groups of 

players exceeded the reference value of physical activity in all its indicators. Younger 

and older football players significantly exceeded the daily recommended value which is 

60 minutes of physical activity spent in moderate to very high intensity. In terms of 

energy expenditure value and the number of steps both groups achieved the shown 

recommended values: 11 kcal.kg and 13 000 steps per day. The results showed that 

younger football players are physically more active than older football players. We can 

say that regular organized sports activity not only helps to fulfillment daily 

recommended values of physical activity for healthy physical development , which was 

confirmed by the results achieved, but also regular physical activity has a positive effect 

on the behavior of young people in their spare time .

Keywords: physical activity, energy expenditure, intensity, accelerometer, number of 

steps, football, youth
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1 Úvod

Fotbal byl a stále je jedním z nejpopulárnějších sportů ve světě. Svou pozornost 

této sportovní hře věnuji jako divák, aktivní hráč na krajské úrovni a v neposlední řadě i 

jako asistent trenéra u mládeže. Jsem rád, že jako student FTVS UK jsem si mohl 

vyzkoušet mnoho odlišných sportů a absolvovat několik zajímavých kurzů. I přes nově 

nabyté zkušenosti v různých sportovních odvětvích je pro mě fotbal stále na prvním 

místě žebříčku nejoblíbenějších aktivit. Proto jsem se rozhodl spojit výzkum bakalářské 

práce s tímto sportem.

Jelikož je dnešní doba ovlivněna hlavně rozvojem technologií a moderních 

inovací, ubývá zákonitě množství pohybové aktivity, jak u dospělé populace, tak 

především u dětí a mládeže. Stačí se podívat jen ve svém okolí, kde shledávám značný 

úbytek pobíhajících či hrajících si dětí na hřištích, v porovnání s dobou mého dětství, 

kdy ještě prakticky nebyly mobilní telefony, počítače a ostatní moderní vymoženosti 

samozřejmostí. Tento nedostatek pohybové aktivity může mít v budoucnu neblahý 

následek na tělesném a zdravotním stavu jedinců. V tomto důsledku je zde zvýšené 

riziko výskytu tzv. civilizačních onemocnění, mezi které řadíme např. zvýšení krevního 

tlaku, obezitu, srdeční onemocnění, cukrovku atd.

Prevencí těmto zmíněným onemocněním může být, mimo jiné, dostatečná 

pohybová aktivita. Aby však tato pohybová aktivita měla prospěšný účinek ovlivňující

zdraví jedince, musí být splněno několik podmínek. Hlavním kritériem pohybové 

aktivity je doba trváni a její intenzita. Existují různá celosvětová doporučení minimální 

denní, či týdenní pohybové aktivity, stanovené pro rozvoj nebo udržení dobrého 

zdravotního stavu všech věkových skupin. Pohybová aktivita může být jakéhokoliv 

druhu, a to od chůze, běhu, různých domácích prací až po vrcholové výkony v různých 

sportovních odvětvích. 

Není důležité zda-li je pohybová aktivita organizovaná či spontánní, ale jestli je 

vykonávaná pravidelně a v dostatečném objemu. Právě sport a dle mého názoru 

především sportovní hry jsou jednou z nejvhodnějších variant, zajištění pravidelné a 

dostatečné pohybové aktivity pro podporu zdraví dětí a mládeže. Princip hry je totiž pro 

děti velice důležitý, jelikož splňuje jejich základní potřeby, kterými jsou radost 

z pohybu, zábava při dané činnosti, pocit úspěchu a být součástí kolektivu. Fotbal proto 
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může být vhodnou možností ke komplexnímu rozvoji pohybové kultury jedince a 

naplnění  zdravotně doporučených hodnot denní pohybové aktivity.

V souvislosti s mojí účastí v tréninkovém procesu mladých hráčů fotbalu jsem se 

rozhodl změřit objem jejich týdenní pohybové aktivity a porovnat jej s celosvětově 

doporučenými hodnotami velikosti pohybové aktivity pro zdravý tělesný rozvoj 

mládeže.
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2 Teoretická východiska práce

2.1 Charakteristika pohybové aktivity

2.1.1 Pohyb

Novotný (2012) poukazuje na pohybové schopnosti člověka, které se vyvíjely a 

utvářely během evoluce po několik miliónů let a jsou zakódovány v našich genech. 

Proto pohyb člověka v jeho životním prostředí i vzájemný pohyb segmentů lidského 

těla jsou normálním projevem života. Mužík, Krejčí (1997) také uvádějí, že pohyb je 

znamením života. V lidském pohybu jsou tak harmonicky propojeny složky: fyzické, 

duševní (mentální) a duchovní, to vše v individuální podobě a v individuálních vztazích 

k okolnímu světu. Pohyb je prvotní formou prastaré lidské komunikace a je i základním 

výrazovým prostředkem člověka, jazykem jeho nálad a pocitů. 

Podle Blahutkové et al. (2005) pohyb nemá jen lokomoční smysl a není to jen 

pohyb svalů, nýbrž i myšlenek, citů a nálad. V souvislosti s tím uvádí, že analýzou 

pohybového projevu jedince lze předpokládat jeho aktuální úroveň tělesného a 

duševního stavu. Cathala (2007) uvádí, že pohyb je pro lidský organismus nezbytně 

nutný, zaručuje funkčnost orgánů, pomáhá vyrovnávat energie a stabilizuje dobrou 

náladu. Endorfiny, které jsou vylučované na určité úrovni pohybové aktivity (dále jen 

PA) jsou nazývány hormony radosti. Pocit spokojenosti se dostavuje při příjemné 

svalové únavě, vylučování toxinů a zážitku z průběhu vykonané aktivity.

2.1.2 Pohybová aktivita

Měkota a Cuberek (2007) charakterizují pohybovou aktivitu jako vymezenou 

sumu těch činností, které realizuje kosterní svalový systém. Jsou podmíněny 

energetickým výdejem a součinností všech biologických funkcí. Podobně definují PA 

Frömel et al. (1999), kteří uvádějí, že PA vytváří komplex lidského chování, jenž 

zahrnuje všechny pohybové činnosti jedince a je uskutečňována zapojením kosterního 

svalstva při současné spotřebě energie. Stejně tak podle Světové zdravotnické 

organizace - WHO (2010) je pohybová aktivita charakterizována jakýmkoliv pohybem, 

který vykoná kosterní svalstvo a je při tom vyžadován výdej energie.
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Hendl, Dobrý (2011) interpretují pohybovou aktivitu jako druh pohybu jedince, 

který je založen na práci svalových skupin. Pohyb je provázen zvýšením energetického 

výdeje (EV) a charakterizován vnější podobou a vnitřními determinanty. Pohybovou 

aktivitu tak rozděluje na strukturovanou, nestrukturovanou, bazální, běžnou, zdraví 

podporující , sportovní aj.

Bouchard et al. (2007) upozorňují, že PA a její význam je spojen s veškerými 

činnostmi jako jsou volnočasové  aktivity, profesní práce, tělesné cvičení, domácí práce 

transport. Podobným způsobem definují pohybovou aktivitu i Kalman et al. (2009), jenž 

tvrdí, že PA je nutno chápat jako celé spektrum činností v řadě oblastí lidského chování 

a konání viz. obr.1. PA je součástí sportu, dětských her, chůze do školy a školních 

aktivit. Podle Novotného (2012) můžeme rozlišovat pravidelnou (habituální) 

pohybovou aktivitu (hygiena, oblékání, vaření, úklid atd.), sportovní, pracovní a školní, 

rekreační aj. Frömel et al. (1999) dále dělí PA na organizovanou  a neorganizovanou. 

Organizovanou PA definují jako aktivitu prováděnou pod vedením učitele, trenéra nebo 

cvičitele. Neorganizovaná pohybová aktivita je prováděna spontánně, tedy bez 

pedagogického dohledu, většinou emotivně podmíněna.

Sigmund, Sigmundová (2011) chápou pohybovou aktivitu jako komplexní 

chování jedince, charakterizovanou frekvencí, intenzitou, typem a trváním. Tělesný 

pohyb je zajištěn kosterním svalstvem a pohybová aktivita je zabezpečována zhruba 15 

– 40%  z celkového energetického výdeje člověka. Při pohledu na životní styl 

pohybovou aktivitu pak dělí na vykonávanou v domácnosti, práci,při sportu, ve volném 

čase, ale i jako součást dopravní přepravy.
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Obr. 1 – Struktura PA (Kalman et al., 2009)

2.1.3 Význam pravidelné pohybové aktivity

Bouchard et al. (2007) upozorňují na technický pokrok ve způsobu dopravy a 

automatizace běžných pracovních činností usnadňujících život a šetřících čas, ale 

zároveň snižujících touhu a potřebu po pohybové aktivitě. Dochází tak k transformaci 

na inaktivní a ,,sedavý“ způsob života s veškerými negativními dopady. Podobně 

Měkota, Cuberek (2007) uvádí, že vlivem urbanizace a technizace došlo v posledních 

sto letech k výraznému úbytku intenzity a objemu každodenní pohybové aktivity. Tímto 

sedavým způsobem života se současnou psychickou zátěží, tak dochází k rozporu 

s tělesnými dispozicemi pro pohyb člověka, které se u něj vyvíjely po milióny let a stále 

jsou zakódovány v genech. Právě tento střet vede často ke zdravotním obtížím.

Proto tak současný styl života může být do značné míry spojován s termínem 

,,hypokineze“, což je synonymem pro nedostatečnou pohybovou aktivitu. Hypokineze 

je výsledkem vědeckotechnického rozvoje, který omezuje pohybové nároky na člověka. 

Proti negativními vlivu hypokineze je vhodnou prevencí pravidelná pohybová aktivita, 

která má předpoklad pozitivních účinků na zdraví jedince a může tak být prevencí před 

civilizačními onemocněními. Mezi civilizační choroby patří například: hypertenze, 

kardiovaskulární problémy, angina pectoris, diabetes, obezita, ischemická choroba 

dolních končetin aj. (Ameraican Hearth Asociation, 2012).
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Pravidelnou pohybovou aktivitou tak můžeme těmto zdravotním potížím 

předejít. Dle Hátlové (2003) má pohybová aktivita krátkodobý i dlouhodobý účinek na 

psychickou pohodu. Příznivě ovlivňuje depresi, úzkost, percepci stresu, zlepšuje 

mentální funkce. Je-li pohybová aktivita prováděna dlouhodobě a pravidelně, výrazně 

ovlivňuje odezvu na stres. Při pravidelném vykonávaní pohybové aktivity uvádějí 

Kalman et al. (2009) následující výhody:

 Stimulování produkce endorfinů v mozku (štěstí, pocit uvolnění, dobrá 

nálada, lepší snášení bolesti)

 Uvolňuje svalové napětí a odstraňuje záporné emoce (zvýšení 

sebevědomí, zmírnění rozčílení aj.)

 Zvyšuje duševní potenciál (zlepšení paměti, pozitivní schopnost více a 

déle udržet soustředěnost)

 Zlepšení schopnosti krve přenášet kyslík

 Snížení klidové hodnoty srdeční frekvence, zlepšuje činnost srdce, 

optimalizuje hladinu krevního tlaku

 Mění metabolismus tuků (ztráta nadbytečných kilogramů)

 Preventivní vliv na úbytek vápníku v kostech (prevence osteoporózy)

 Vyšší pružnost a pevnost kloubních vazů a úponových šlach, ohebnost 

kloubů, svalovou sílu a vytrvalost

 Podporuje krevní oběh (lepší látková výměna, preventivní vliv na vznik 

křečových žil, zvýšenou srážlivost krve a trombózu)

 Zpomaluje proces stárnutí a prodlužuje délku aktivního života ve stáří

 Má preventivní vliv na vznik chronického únavového syndromu

 Pomáhá lidem přestávat kouřit, potlačuje abstinenční příznaky

American Health Asociation (2012) a WHO (2010) uvádějí, že i malé zvýšení 

pohybové aktivity může ovlivnit zdraví jedince. Pohybová aktivita u dětí a mládeže 

ovlivňuje zdravý rozvoj kostí, kloubů, svalů, kardiovaskulárního systému, snížení 

hladiny tělesného tuku nebo nervosvalového řízení pohybu. Bouchard et al. (2007) 
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nepoukazují pouze na pozitivní vliv PA a tělesné zdatnosti na zdraví jedince, ale i na 

fakt, že zdravější lidé mají sklony být více pohybově aktivní.

Sportovní aktivity mohou být podle Blahutkové et al. (2005) v psychologických 

a biomedicínckých přístupech využívány jako prvky léčení tělesnou výchovou, 

zdravotní tělesnou výchovou a pro psychoprofylaxi. Výhody těchto cvičení interpretuje 

následovně: 

 Snížení cholesterolu v krvi

 Zlepšení průchodnosti srdečného systému

 Redukce nadváhy

 Zlepšení kardiovaskulární zdatnosti

 Zabránění výskytu některých druhů rakoviny ( prostaty nebo prsu)

 Kladný vliv na snížení úzkosti a ovlivňuje deprese

 Pomáhá zvládat stresové situace

 Zlepšuje vztah člověka k sobě samému

 Může mít i případně negativní vliv na vrcholové sportovce, kteří si 

kladou neadekvátně vyšší cíle, oddávají se pouze výkonům a zanedbávají 

vše ostatní

WHO (2010) současně poukazuje na socializační efekt pohybové aktivity 

v období dospívání mladistvých. PA tak umožňuje dospívajícímu jedinci pocit 

sebevyjádření, posiluje sebevědomí, sociální interakci a integraci do skupiny 

vrstevníků. Zároveň podporuje zdravé jednání jedince, což je vyhýbání se alkoholu, 

tabáku a drogám. Podobně socializační efekt interpretují Krejčí, Mužík (1997), kteří 

shledávají pohybovou činnost mládeže jako vhodný preventivní prostředek proti 

nežádoucím sociálním jevům a jako vhodnou náplň jejich volného času.

Přes výše zmíněné pozitivní přínosy pohybové aktivity na zdraví jedince však 

zároveň musíme uvést rizika při pohybové činnosti. ,,Jedná se v dominantní míře o 

zranění pohybového aparátu a kardiovaskulární příhody, přičemž tato rizika jsou 

spojena především s nadměrnou intenzitou vykonávané PA (riziko infarktu myokardu 

při pohybových aktivitách je až šestkrát vyšší při vysoké aktivitě vysoké intenzity než při 
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aktivitě střední intenzity), či přetížením organizmu s nadměrné délky vykonávané PA. 

Zvýšené riziko vykazují aktivity prováděné nepravidelně“ (Kalman et al., 2009).

Je proto nutné volit vhodnou intenzitu provádění pohybové aktivity a zároveň 

ideální druh sportu, aby PA neměla výše zmíněný negativní vliv na zdraví jedince.

2.1.4 Zdravotní doporučení pohybové aktivity pro mládež

Důležitým faktorem PA s ohledem na pozitivní přínos pro zdraví člověka je 

podle Kalmana et al. (2009) frekvence (PA by měla být pravidelná), délka trvání, 

intenzita jakou je PA vykonávaná a druh PA. 

Pro pozitivní zdravotní efekt pravidelně vykonávané PA je důležitá intenzita 

prováděné činnosti. WHO (2010) graficky zobrazuje dávkování pohybové aktivity 

v obr. č.2. Tudíž, při nízké úrovni pohybové aktivity dochází k nevýrazným zdravotním 

efektům. Největší zdravotní výhody a prevenci vzniku různým onemocněním poskytuje 

pohybová aktivita vykonávaná střední až vysokou intenzitou, a proto je toto intenzitní 

pásmo doporučováno k vykonávání PA.

Obr. č.2 – Dávkování pohybové aktivity (WHO, 2010)
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V souvislosti s dnešní technologicky vyspělou dobou a nedostatečnou mírou PA 

jsou vypracovány a interpretovány nejrůznější zdravotní doporučení pro vykonávání PA 

různých věkových skupin. Ve světě existuje několik asociací a organizací zabývajících 

se právě zdravotním stavem obyvatelstva. Nejvyšším orgánem, pro sestavování 

zdravotních doporučení týkajících se PA je světová zdravotnická organizace – WHO.  

Tato organizace je koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Zdravotní 

doporučení pro provádění pravidelné PA jsou stanovována na základě intenzity PA. 

Ideálním pásmem pro rozvoj zdraví jedince je střední až vysoká intenzita provádění PA, 

která se projevuje zrychlením dýchání, pocením a zvýšením srdeční frekvence.

WHO (2010) stanovuje odlišná zdravotní doporučení pro zdravý životní styl a 

zdravý vývoj organismu různým věkovým kategoriím ( 5 -17 let, 18 – 64 let, a nad 64 

let). Pro věkovou kategorii mladistvých, čili 5 – 17 let jsou koncipována následující  

zdravotní doporučení:

 Pohybová aktivita by měla zahrnovat hry, sport, práci, dopravu a 

tělesnou výchovu

 Provádění pohybové aktivity středně až vysoké intenzity nejméně 60 

minut denně

 Většina pohybových aktivit by měla být aerobního charakteru

 Pohybová aktivita trvající déle než 60 minut za den má další pozitivní 

účinky na zdravotní stav jedince

 Minimálně 3x týdně provádění vysoce intenzivní PA posilující svaly a 

kosti 

Americká asociace U.S. Department of Health and Human Services (2008) 

vypracovala zdravotní doporučení pro děti a adolescenty následovně:

 Vykonávat fyzickou (pohybovou) aktivitu  60 minut denně či více

 Většina PA by měla být aerobního charakteru, prováděna střední až 

vysokou intenzitou

 3x týdně prováděná pohybová aktivita

 PA by měla být vhodná danému věku jedinců, pestrá a zábavná
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 Posílení svalových skupin a opěrné soustavy v rámci denní PA

 Děti by měli být motivovány a podporovány k vykonávání PA

Dalším institutem vydávající zdravotní doporučení pro PA je Center for Disease 

Control and Prevention (2011) , která uvádí pro věkovou kategorii 6 – 17 let tyto 

doporučení: 

 Vykonávání aerobní aktivity mírné intenzity min. 60 minut denně (např. 

rychlá chůze)

 Min. 3x týdně vykonávat aerobní aktivity vysoké intenzity (běh aj.)

 3x týdně 60 minut posilování svalů a kostí vhodnou formou aerobní PA 

(gymnastika, lezení, běh, skoky aj.)

Frömel et al. (1999) uvádějí doporučené hodnoty PA pro rozvoj a udržení zdraví 

našich žáků na základních, středních a vysokých školách. Doba denní PA střední až 

vysoké intenzity je doporučena v minimální výši 95 minut u chlapců a 85 minut u 

dívek, v převažujícím počtu dnů v týdnu. Další hodnotou PA je denní počet kroků, který 

by u chlapců základní školy měl překonat hranici 13 000 kroků a u dívek hranici 11 000 

kroků za den. Při pohledu na spotřebu energie by se chlapci měli pohybovat nad hranicí 

denního energetického výdeje 11 kcal.kg-1.den-1 a dívky 9 kcal.kg-1.den-1.

Podle Sigmunda, Sigmundové (2011) v souvislosti se zmíněným 

technologickým pokrokem a zvýšení výskytu civilizačních onemocnění v populaci, 

došlo v posledních letech k výrazné obměně doporučení k vykonáváni pravidelné PA 

pro podporu zdravotního stavu. Je zde patrná snaha čelit nedostatečné úrovní PA 

mládeže. Sigmunda, Sigmundová (2011) uvádějí doporučené hodnoty vykonávání PA 

pro zdravý rozvoj mládeže, vztažené k intenzitě PA a počtu kroků vykonaných během 

dne. Zdravotní doporučení pro adolescenty (11 – 18 let) interpretují takto:

 Vykonávat PA alespoň střední intenzity po dobu minimálně 60  minut za 

den

 Dosáhnout hodnoty 13 000 kroků u chlapců a 11 000 kroků u děvčat 

v převažujícím počtu dnů v týdnu
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 5x týdně věnovat minimálně 30 minut chůzi nebo PA střední intenzity

 Vykonávat PA vysoké intenzity, podporující rozvoj a udržení 

kardiorespirační zdatnosti nejméně 20 minut denně, alespoň 3x týdně

 Kombinace předchozích doporučení pro PA vysoké nebo střední 

intenzity s možností rozložení času do 10 minutových i delších úseků 

v rámci celého dne

 Nepřetržité sledování televize či monitoru by nemělo přesáhnout 2 

hodiny denně

2.2 Monitorování pohybové aktivity

Monitorováním PA se zabývá nespočetné množství institucí a je důležité pro 

stanovování zdravotních doporučení vhodné minimální hodnoty PA pro rozvoj zdraví.

,,Měřit velikost pohybové aktivity je velmi obtížné, protože představuje široký 

komplex pohybového chování člověka.“ (Frömel et al., 1999, s.112).

Bunc (2009) uvádí, že monitorování PA je proveditelné kvantitativním či 

kvalitativním způsobem. Kvantitativní způsob je měření vybraných ukazatelů velikosti 

PA jako jsou energetický výdej, srdeční frekvence, počet vykonaných kroků atd. 

V případě kvalitativního způsobu jde o správné provádění PA, kdy pro tento způsob 

uvádí jako vhodný monitorovací nástroj dotazníky a obrazové metody. 

Frömel et al. (1999) považují za hlavní ukazatele PA tzv. FITT charakteristiky 

(frekvence, intenzita, typ a trvání PA). Tyto jednotlivé parametry PA určují druh 

pohybové aktivity, jelikož působí na zatížení organizmu odlišně. 

Důležitým ukazatelem PA je relativní energetická spotřeba, která je vyjádřená 

počtem kilokalorií (kcal) na jeden kilogram (kg) tělesné hmotnosti. S energetickou 

spotřebou je spojen ukazatel intenzity PA, který může být vyjádřen jednotkami METs. 

,,Met je definovaný jako výdej energie při nečinném sedu, kdy dospělá osoba spotřebuje 

3,5 ml kyslíku na jeden kilogram tělesné hmotnosti za jednu minutu (3,5 ml O2 . Kg-1 . 

min-1), což je přibližně jedna kilokalorie na jeden kilogram tělesné hmotnosti za jednu 

hodinu (kcal . kg-1  . h-1).“ (Frömel et al., 1999, s.26). Klasifikace intenzity PA spojené 

s energetickou spotřebou je dle Frömela et al. (1999) vyjádřena v tabulce č.1.
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Tabulka č.1 – Klasifikace intenzity PA (Frömel et al., 1999)

Nízká intenzita PA < 3,0 METs < 4 kcal . min-1

Střední intenzita PA 3.0 – 6,0 METs 4 – 7 kcal . min-1

Vysoká intenzita PA > 6,0 METs > 7 kcal . min-1

Při monitorování PA by podle Novotného (2012) měl být vystihnut celkový 

objem PA (počet opakování, doba trvání, uběhlá vzdálenost atd.), její frekvence (počet 

tréninkových jednotek za týden atd.), intenzita provádění (rychlost pohybu, kalorický 

výdej, % z maximální srdeční frekvence atd.) a měla by být dostatečně charakterizována 

(aerobní, anaerobní, vytrvalostní, silová atd.).

Bunc (2009) naznačuje, že monitorování PA lze provádět krátkodobým 

sledováním (př. monitorování ukazatelů PA v průběhu tréninkové jednotky) nebo 

sledováním dlouhodobým (monitorování PA během týdne, měsíce atd.). Trost et al. 

(2005) uvádějí, že týdenní monitorování pohybové aktivity včetně víkendových dnů je 

optimální doba pro získání maximálně spolehlivých  a hodnověrných výsledků.

    Sigmund, Sigmundová (2011) upozorňují, že pro zabezpečení validního 

mimolaboratorního sledování PA realizovaného v běžných životních podmínkách a jeho 

následného analyzování, je zapotřebí součinnost přístrojů, technik a nezbytných 

činností.

Monitorování PA lze dle Bunce (2009) provádět následujícím výčtem přístrojů:

 Sporttestery

 GPS (Global Positioning System) 

 Krokoměry, pedomtery

 Akcelerometry

 Přenosnými EMG (Elektromyografický přístroj)
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2.3 Charakteristika staršího školního věku – pubescence

Langmeier a Krejčířová (2006) zařazují období pubescence mezi 11-15 rok 

života jedince a je členěno na fázi prepubescence a pubescence. Zrychleným tělesným 

růstem a objevením se sekundárních pohlavních znaků je definována fáze 

prepubescence. U dívek probíhá fyzický vývoj od 11 do 13 let. U chlapců je tento vývoj 

opožděn o 1-2 roky. Podobné věkové vymezení uvádí i Kratinová (2005) ,,Fáze 

dospívání probíhá přibližně mezi 12.a 15. rokem života člověka (tohle vymezení je 

pouze orientační; nástup a konec pubescence jsou velmi individuální). Je to doba celé 

řady dramatických změn, kladoucích značné nároky jak na pubescenta samotného, tak 

na jeho okolí. Platí ovšem, že projevy dospívání v chování se individuálně liší v kvalitě i 

intenzitě, takže zatímco s některými "to mlátí", jiní tuto dobu prožijí naprosto klidně. 

Pubescent si aktivně utváří vlastní identitu - hledá sám sebe a své místečko na slunci. 

Status "dítě" se začíná pomalu měnit na status "dospělý".“

Podle Vágnerové (1999) je v období pubescence nejvíce nápadným rysem 

proměna vlastního těla spojena s pohlavním dozráváním. Vzhled těla jedince má svou 

sociální hodnotu a stává se součástí sebehodnocení dospívajícího.

Vilímová (2002) poukazuje na to, že z hlediska vztahu ke školskému systému je 

vymezení vývojového období středního školního věku snadné. Obtížnější je však jeho 

stanovení z hlediska průběhu pubescentních změn ( tedy nástupu a dokončování).

2.3.1 Fyziologické a motorické aspekty pubescence

V období pubescence dochází k narušení dosavadní tělesné a pohybové 

harmonie, díky zvýšenému tělesnému růstu. To vše se projevuje problémy s koordinací 

pohybu jedince, obzvláště tedy u pubescentů s nedostatečnou pohybovou aktivitou.

Vilímová (2002) konstatuje stálý a progresivní růst ve vývoji tělesné výšky 

jedince. V parametru tělesné výšky v období 11-13 let dosahují dívky vyšších hodnot 

než stejně staří chlapci z důvodu dřívějšího nástupu  pubescence. Za tímto prahem je 

průběh růstových změn v tělesné výšce spíše negativně akcelerující. Ve vývoji 

hmotnosti je tento jev podobný, i když méně zřetelný. Dále uvádí, že  růstové změny 

nejsou rovnoměrné v celém organismu. Je zde akcelerující růst končetin oproti trupu a 

růst do výšky je intenzivnější než-li do šířky. Současně je poukazováno na značné 
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rozdíly v tělesné výšce i hmotnosti mezi jednotlivými žáky. Na konci tohoto období již 

mají chlapci signifikantně vyšší hmotnost i tělesnou výšku.

Dle Kratinové (2005) ,,Na biologické úrovni probíhá pohlavní dozrávání 

provokované hormonálními změnami. Rozvíjejí se druhotné pohlavní znaky a 

tělo postupně získává proporce dospělého člověka. Pubescenti bývají na tělesné změny 

velmi citliví a zdaleka ne všichni na ně reagují nadšením. V krajním případě může 

jedinec odmítnout smířit se s růstem a vývojem svého těla - tento fakt se často skrývá za 

onemocněním mentální anorexií v tomto věku. Dotyčný pubescent začne hubnout a 

sekundární pohlavní znaky se tak přestanou vyvíjet. Mentální anorexie postihuje 

většinou dívky a vzhledem ke své závažnosti a obtížné terapii se ji nevyplatí 

podceňovat.“

Vilímová (2002) dále upozorňuje na mezipohlavně prohlubující se rozdíly 

výkonností ve všech pohybových schopnostech. Aerobní vytrvalost a ostatní složky 

kondičně-pohybových schopností mají progresivní růst u chlapců v průběhu celého 

období, na rozdíl od dívek, kdy je progresivní růst zmíněných schopností zhruba do 

třinácti let věku. V podobné míře je tomu tak i u rychlostních schopností, kde chlapci 

vykazují pozitivní akceleraci po celé období a u dívek dochází k postupnému 

zpomalování růstu výkonnosti dosažením patnáctého roku života. Samozřejmostí je růst 

statické,dynamické a explozivní síly, kde registrujeme zřetelné intersexuální rozdíly. 

Výkonnost děvčat spíše stagnuje.

2.3.2 Pedagogicko-psychologické aspekty pubescence

Podle Vilímové (2002) patří pubescence mezi klíčová období ve vývoji 

psychiky. Hormonální aktivita ovlivňuje projevy pubescentů a emotivní vztahy jak 

k sobě samotným, opačnému pohlaví, tak i ke svému okolí. Může proto působit 

pozitivně i negativně na jejich chování v učební, pracovní i sportovní činnosti. Obdobně 

interpretuje období pubescence při pohledu na psychiku dospívajícího jedince i 

Kratinová (2005) ,,Hormonální změny ovlivňují rovněž psychiku pubescenta, a to hlavně 

ve směru zvýšené emoční lability a zvýšené úzkostnosti. K tomu dále přistupuje pocit 

ztráty jistoty (změny obecně navozují znejistění), tlak okolí a další faktory. Všechno 

dohromady představuje pro dospívajícího velkou zátěž, z níž plyne typická rozkolísanost 

prožívání a projevů pubescenta. Ten bývá ve vztahu k dospělým uzavřenější, ve svém 
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chování impulzivní, nepředvídatelný a silně vztahovačný.“ Stejně tak Vágnerová 

(1999) uvádí, že důsledkem emoční nevyrovnanosti jsou hormonální změny, změny 

v oblasti psychiky a mezilidských vztahů. Individuální tempo dospívání může vést 

k frustraci jedince a oporou mu tak může být některý jeho vrstevník. Vrstevníci spolu 

sdílejí zájmy i starosti.

Podle Kacafírkové (2001) se v tomto období dovršuje vývoj inteligence. Jedinec 

získává schopnost analýzy, chápání obecných vztahů a rozvíjí se schopnost operovat 

s abstraktními pojmy. Rozšíření analytické schopnosti má vliv na rozvoj vnímání. 

Pubescent se zároveň lépe orientuje v prostoru,čase a hlouběji proniká k podstatě věcí, 

čímž dokáže odlišovat podstatné znaky od nepodstatných. Své myšlenky vyjadřuje 

specifickými výrazy a v hovorovém jazyce se objevují výrazy pubescentního žargonu.

Ve vztahu k autoritám Kacafírková (2001)  uvádí, že děti jsou v tomto věku zvlášť 

náchylné k sugesci, a to zejména v otázkách, na které slyšely předtím vyslovit názory 

dospělých. Projevují velkou samostatnost a vzniká u nich pocit odpovědnosti a 

povinnosti. Uznávají i autoritu dospělých, avšak nechtějí být už považovány za děti, a 

proto se přehnaně snaží napodobit dospělé. Pubescenti již analyzují a hodnotí události 

kolem své osoby, vytvářejí si tím vlastní názory a tak často dochází ke konfliktům 

s rodiči či učiteli. V této době se počíná vytvářet mravní ideál - vzor, jehož kvalit si dítě 

přeje dosáhnout a jehož obdivuje (bývá jím často známá osobnost společenského, 

kulturního nebo sportovního života).

Dle Kratinové (2005) ,,Pubescent nesnáší kompromisy a usiluje o jednoduché, 

přímočaré řešení, je vášnivým diskutérem a své názory (jako jediné správné) dokáže 

prosazovat velmi vehementně a velmi dlouho. Jiným typickým rysem pubescenta je pocit 

vlastní výjimečnosti - má za to, že jeho myšlenky a pocity jsou naprosto jedinečné a 

proto je také nikdo jiný nemůže pochopit. Komunikace mezi rodiči a jejich dospívajícím 

potomkem bývá problematická a obě strany často vnímají totéž - totiž že s tím druhým se 

nedá mluvit. Pubescenti nejsou dobrými komunikačními partnery mj. pro 

svoji vztahovačnost, časté výbuchy a nepředvídatelné reakce; dospělí naopak projevují 

málo pochopení těmto přechodným jevům a často nadbytečně zkoušejí uplatňovat svoji 

autoritu.“
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2.4 Charakteristika fotbalu

Podle Votíka (2005) je fotbal sportovní, týmová hra brankového typu, která patří 

ve světě tak i u nás k nejoblíbenějším sportovním hrám. Na profesionální úrovni je  

hlavně ekonomickým, ale i politickým faktorem. Fotbal může sloužit jako  prostředek 

pro zábavu, je vhodnou formou aktivního odpočinku a nebo může pomáhat v oblasti 

rekreačních a rekondičních aktivit. Herní zatížení v této sportovní hře je určováno 

objemem, intenzitou a složitými činnostmi v průběhu utkání.

Frömel et al. (1999) uvádějí, že sportovní hry jsou nejrozšířenější náplní PA ve 

volném čase mládeže a nejoblíbenějším sportem u chlapců je právě fotbal.

Psota a kol. (2006) shledávají fotbal po fyzické stránce jako velice náročnou hru, 

kdy dochází k různě obtížným pohybovým úkonům, délky trvání a intenzity zatížení a 

je zde kladen důraz na rychlé konání a rozhodování hráčů. Vyskytují se zde cyklické a 

acyklické pohyby. Podstatnou součástí fotbalu je střídání pohybového zatížení v utkání, 

kdy dochází k rychlým změnám mezi stáním, chůzí, běhu různých rychlostí, činností 

s míčem a ostatních lokomočních úkonů. Rozdělení intenzity lokomoce dle Mohra et al. 

(2003) je takovéto: 

 Stoj – 0 km . h-1

 Chůze – 6 km . h-1

 Poklus – 8 km . h-1

 Běh v nízkých rychlostech – 12 km . h-1

 Běh vzad, běh ve středních rychlostech – 15 km . h-1

 Běh ve vysokých rychlostech – 18 km . h-1

 Sprinty – 30  km . h-1

Pro fotbal je charakteristické opakované vykonávání krátkodobých vysoce 

intenzivních pohybových činností během utkání, avšak současně je vyžadováno

déletrvající pohybové zatížení mírné intenzity. Pohybová činnost hráče v utkání je tak 

střídavě zajišťována aerobním a anaerobním metabolismem (Psotta a kol., 2006). 

Hlavní způsob energetického krytí pro svalovou činnost ve fotbale je 

zajišťováno aerobním metabolismem, který spočívá ve využití kyslíku. Dalším 
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energetickým krytím v případě anaerobních podmínek pohybové činnosti (obr. č.3) je 

využití tzv. anaerobní laktátové kapacity, zajištěné glykolickým systémem a využitím

makroergních substrátů (adenosintrifosfát a kreatinfosfát) při tzv. anaerobním 

laktátovém zatížení. (Beachle a Earl, 2000). 

Obrázek č.3 – Energetické systémy
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3 Výzkumná část

3.1 Cíle práce

Cílem práce je týdenní sledování pohybové aktivity mladých fotbalistů na 

výkonnostní úrovni a zjištění její velikosti s ohledem ke zdravotním doporučením

pohybové aktivity pro danou věkovou kategorii. Následné porovnání výsledných

rozdílů ve zvolených ukazatelích pohybové aktivity v kategorii mladších (U13) a 

starších žáků (U15).

3.2 Úkoly práce

Ze zvoleného cíle práce vyplývají následující úkoly:

 Literární rešerše dané problematiky a zpracování teoretické části 

bakalářské práce

 Zvolení cílů a vytvoření hypotéz

 Metodologie práce

 Vlastní sběr dat

 Zpracování získaných dat

 Zhotovení výsledků práce

 Diskuse k výsledkům práce
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3.3 Hypotézy

1) Předpokládáme, že průměrný denní počet kroků v týdnu přesáhne

doporučenou hranici 13 000 kroků u obou sledovaných souborů hráčů.

2) Předpokládáme, že průměrná denní doba pohybové aktivity strávená ve 

středně až velmi vysoké intenzitě u obou skupin hráčů přesáhne hranici 

60min.den-1.

3) Předpokládáme, že mezi skupinami hráčů nebude významný rozdíl doby 

pohybové aktivity strávené ve středně až velmi vysoké intenzitě.

4) Předpokládáme, že obě skupiny přesáhnou denní průměrnou hodnotu 

energetického výdeje 8 kcal.kg-1.den-1.
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4 Metodika práce

4.1 Popis sledovaných souborů

Sledované soubory pro účel bakalářské práce jsou tvořeny hráči fotbalu: hráči 

mladších žáků (n= 15; 12,6±0,5 let) a starších žáků (n= 15; 14,7±0,5 let). Hráči 

spadající do sledovaných souborů jsou registrovanými členy FAČR, reprezentující klub 

1.FK Příbram a. s. Mladší žáci jsou dlouhodobými účastníky soutěže České ligy žáků 

U13 A, v případě starších žáku České ligy žáků  U15 A. Výběr sledovaných souborů 

byl proveden na základě dostupnosti. Dle Hendla (2009) je tento výběr spojován 

s kritérii ,,výhodnosti“ a ,,dostupnosti“. Hlavním kritériem pro výběr hráčů do 

sledovaných souborů byla věková kategorie mladších a starších žáků, jejich věk (12,0 

– 13,9 let vs. 14,0 – 15,9 let) a účast v žákovské ligové soutěži.

Před zařazením vybraných jedinců mezi sledované soubory, byli hráči 

informováni za jakým účelem bude probíhat jejich týdenní sledování a následně byli  

seznámeni s průběhem testování.  

4.2 Použité metody

4.2.1 Přístroj monitorující pohybovou aktivitu

K získání potřebných dat pohybové aktivity u sledovaných souborů bylo 

využíváno tří-osých akcelerometrů Actigraph GT3X (ActiGraph, LLC, Inc., Fort 

Walton Brach, Florida, USA). Tento typ akcelerometru pracuje na principu trvalého 

monitoringu změn polohy těžiště těla sledovaného subjektu ve třech osách pohybu 

(horizontální, vertikální a laterální).  Trost et al. (2005) uvádějí, že týdenní 

monitorování pohybové aktivity včetně víkendových dnů je optimální doba pro získání 

maximálně spolehlivých  a hodnověrných výsledků. Pro účely bakalářské práce bylo 

zapůjčeno 17 kusů akcelerometrů typu Actigraph GT3X z katedry sportovních her 

FTVS UK. Tyto akcelerometry jsou přenosné snímače pohybu velikosti kapesních 

hodinek viz. Obr.4.
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Obr.4 – Actigraph GT3X

4.2.2 Vlastnosti  přístroje

Základní jednotkou, kterou přístroj Actigraph GT3X zaznamenává je ,,Count“ = 

suma zrychlení; ( 1count = 16.10-3 G.s-1) ve zvolené periodě záznamu dat ( ActiLife5 –

User's Manual, 2011). Akcelerometr byl nastaven tak , aby perioda záznamu byla 5 

sekund, což znamená, že jednotky ,,Counts“ byly zaznamenávány každou 5. sekundu.

V různých studiích se validita měření energetického výdeje pomocí akcelerometrů 

pohybuje v průměru od r= 0,65 do r= 0,97 (Garcia et al., 2004, Puyau et al., 2002 aj.), 

reliabilita měření je pak uvedena v rozmezí od r= 0,47 do r= 0,84 (Kim et al., 2008, 

Troped et al., 2007). Pomocí softwarového programu v počítači lze poté vyjádřit 

jednotlivé ukazatele pohybové aktivity. Pro účel této práce byly z přístroje 

monitorujících pohybovou aktivitu sledovaných souborů využity následující data:

 Denní počet jednotek ,,Counts“ za týden

 Průměrný denní počet kroků během týdne (kroky.den-1)

 Doba strávená v jednotlivých intenzitních pásmech (inaktivita, nízká, 

střední, vysoká a velmi vysoká aktivita)

 Průměrná denní doba PA strávená ve střední až velmi vysoké intenzitě 

(min.den-1)

 Průměrný denní energetický výdej u sledovaných souborů (kcal.den-1)

 Průměrný denní energetický výdej na kilogram hmotnosti v průběhu 

týdne (kcal.kg-1. den-1)
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4.2.3 Doplňující záznamy

Pro získání případných doplňujících informací o PA a kontrolu dat stažených 

z akcelerometrů, byl hráčům  rozdán záznamový arch denní PA.  Tento arch záznamu 

pohybové aktivity (viz. příloha 1) v týdenním režimu (dále jen ,,záznam PA“) byl 

respondenty vyplňován po dobu nošení akcelerometrů. Záznam PA obsahuje části

A,B,C. V sekci A byly respondenty vyplňovány následující informace: čas nasazení 

přístroje, příchod do školy ve všední dny, denní souhrnná doba 

organizované/neorganizované (spontánní) PA a čas odložení přístroje. V části B byl 

sledovanými soubory vyplňován druh a doba pohybové aktivity v jednotlivých dnech 

týdne. Část C poté zahrnovala údaje o druhu a době inaktivity respondentů 

v jednotlivých dnech týdne.

4.2.4 Manipulace s přístrojem

Hráčům obou sledovaných souborů byly poskytnuty kompletní informace o 

přístrojích,instruktáž o jejich umístění na těle a manipulaci. V souladu s těmito 

informacemi byla hráčům poskytnuta názorná ukázka manipulace s akcelerometrem  a 

konkrétním vyplňováním písemného záznamu PA v průběhu celého týdne. Tyto 

instrukce byli hráčům poskytnuty těsně před rozdáním přístrojů a samotným  začátkem 

testování.

Obě skupiny sledovaných souborů byly seznámeny, s tím, že akcelerometry se 

nasazují každý den ráno, ihned po probuzení a to na pravou stranu břišní stěny, zhruba 1 

cm nad kost kyčelní (obr.5). Podle Sigmunda,Sigmundové (2011) se již však nekladou 

přísné požadavky umístění tříosých akcelerometrů v pase, v porovnání s akcelerometry 

jednoosými, a proto tak mohou být přístroje nošeny na pravém či levém boku. Hráči  

byli informováni,že se přístroj odkládá těsně před spaním a upozorněni na to, že 

akcelerometr Actigraph GT3X není vodě odolný. V tomto důsledku byli požádáni o 

dočasné odložení přístroje po dobu plánovaného styku s vodou  tj. sprchování, plavání, 

koupání, vířivkou, saunou atd.. U akcelerometrů byla nastaven 3 sekundový interval 

blikání kontrolky, signalizující, že přístroj měří správně.

Vyplňování záznamu PA bylo nedílnou součástí týdenního testování hráčů. 

Písemný záznam měl být respondenty vyplňován večer každého dne, či  v jeho  

průběhu, z důvodu čerstvé paměti. U respondentů bylo naléháno k důkladnému  

detailnímu vyplňování písemného záznamu PA za každý den zvlášť.
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Nejdůležitější však bylo apelování na hráče, aby se v průběhu týdenního měření 

PA chovali co nejvšedněji, nenadhodnocovali své výsledky a nedocházelo tak ke  ztrátě 

objektivity a zkreslování nashromážděných dat. Současně byl všem hráčům poskytnut 

kontakt na autora této bakalářské práce ( telefonní kontakt), pro případ dodatečných 

dotazů, či nefunkčnosti nebo poškození přístroje.

Obr. č.5 – Způsob nošení akcelerometru  

4.3 Sběr dat

Měření pohybové aktivity se konalo v měsících květen,červen 2015. Před 

začátkem testování a v jeho začátku probíhala  komunikace a spolupráce s ředitelem 

sportovní základní školy, jíž sledované soubory ve valné většině navštěvovali. Zde 

proběhla i veškerá instruktáž hráčů.   Obě skupiny hráčů, jak mladších žáků (U13), tak i 

žáků starších (U15) se nacházeli v přechodném období. Sledované soubory hráčů, už 

tedy neabsolvovali žádnou tréninkovou jednotku a organizovaná PA tak byla 

zastoupena výukou tělesné výchovy na zmíněné základní škole. Někteří hráči mladších 

žáků během testování absolvovali 3denní  školní výlet, kde byla taktéž součástí 

organizovaná PA. 

Samotné zaškolení autora této práce pro obsluhu a získávání dat z akcelerometrů 

bylo zajištěno vedoucím katedry sportovních her FTVS UK. V průběhu týdenního 

měření byla PA aktivita měřena u šestnácti členné skupiny starších žáků, respektive 

sedmnácti členné skupiny mladších žáků. Hráči během měření vyplňovali záznam PA. 

Písemné záznamy PA a akcelerometry byly od respondentů  vybírány druhý den po 
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skončení měření. Během následujících dvou dnů  došlo ke stažení dat z akceleromterů 

do počítače na pracovišti FTVS UK a jejich přenesení do programu MS EXCEL. 

Následně proběhlo nabití přístrojů na maximum a opětovné nastavení pro měření další 

skupiny. V období získávání dat proběhlo měření u dvou skupin hráčů žákovských 

kategorií, což činilo celkem 33 respondentů. Při kontrole stažených dat, byli však 3 

respondenti vyloučeni. 2 ze zmíněných respondentů byli vyloučeni z důvodu častého 

nenošení akcelerometru  a u zbylého respondenta došlo k chybě na přístroji, který 

nezaznamenal potřebná data.

4.4 Analýza dat

Pro zpracování nashromážděných dat z akceleromterů byl využit software MS 

EXCEL.  Základním popisným statistickým údajem, pro účel této bakalářské práce, byl 

počítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Průměrné hodnoty vybraných 

ukazatelů PA sledovaných souborů byli využity k porovnání hodnot PA vzhledem ke

zdravotním doporučením PA dané věkové kategorie. V této práci byla vyhodnocena 

věcná i statistická významnost pro zjištění významnosti rozdílů mezi sledovanými 

soubory ve vybraných ukazatelích PA. Pro hodnocení věcné významnosti průměrových 

rozdílů mezi sledovanými skupinami byl použit výpočet Cohenova koeficientu velikosti 

účinku d, s užitím směrodatné odchylky (Cohen, 1977).  Podle Cohena (1977) je 

formulována velikost rozdílů průměrů skupin vypsána v tabulce č.2. Pro zjištění 

statisticky významných rozdílů byl použit studentův nepárový T-test (Hendl, 2009), kdy 

hladina statistické významnosti je stanovena: p<0,05.

Tabulka č.2 – Interpretace velikosti rozdílů (Cohen, 1977)

Hodnota koeficientu  d > 0,80 Velký věcně významný rozdíl

Hodnota koeficientu  d = 0,50 - 0,80 Středně velký věcně významný rozdíl

Hodnota koeficientu  d < 0,50 Malý věcně významný rozdíl
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5 Výsledky práce

Ve všech základních antropomotorických charakteristikách (věk, výška, 

hmotnost, BMI) byly mezi hráči mladších a starších žáků zjištěny věcně i statisticky 

významné rozdíly, jak je již uvedeno v tabulce č.3. Při pohledu na tělesné složení 

respondentů byl mezi skupinami zjištěn věcný i statisticky významný rozdíl (d=1,45 ; 

p<0,01) v ukazateli BMI ( výško – váhový poměr ), kde mladší žáci dosáhli hodnoty 

18,1 ± 1,8 kg.m-2 , v porovnání s kategorií starších žáků, u kterých vyšlo BMI 20,9 ± 2,0

kg.m-2.

Tabulka č.3 - Základní antropomotorické charakteristiky sledovaných souborů

Mladší žáci

x ± SD

Starší žáci

x ± SD
d p

Věk (roky) 12,6 ± 0,5 14,7 ± 0,5 4,19† < 0,01*

Výška (cm) 162,2 ± 9,1 176,6 ± 5,3 1,99† < 0,01*

Hmotnost (kg) 48,0 ± 8,4 65,4 ± 9,0 1,99† < 0,01*

BMI (kg.m-2) 18,1 ± 1,8 20,9 ± 2,0 1,45† < 0,01*

Legenda: x ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka,  d -  Cohenův koeficient velikosti účinku; 

† - vysoce významný rozdíl dle Cohenova d ( >0,8);  p – hladina statistické významnosti; * - p<0,01

V tabulce č.4 je uvedena doba PA strávená v jednotlivých intenzivních pásmech 

v průběhu týdenního měření. Hráči mladších žáků dosáhli vyšší průměrné hodnoty doby 

PA strávené ve střední intenzitě v porovnání s kategorií starších žáků (121,3±30,1 minut 

vs. 95,0±25,3 minut) kde byl statisticky i věcně významný rozdíl ( d=0,95; p <0,05). 

Taktéž tomu bylo i u doby PA strávené ve středně až velmi vysoké intenzitě za den, 

v níž dosáhli věcně významně vyšších hodnot hráči mladších žáků v porovnání se 

staršími žáky (128,0±33,2 minut vs. 107,9±32,2 minut; d= 0,61) statisticky významný 

rozdíl zde již nebyl. Avšak věcně i statisticky významného rozdílu dosáhli hráči starších 

žáků oproti žákům mladším u doby PA strávené ve vysoké intenzitě (10,1±7,3 minut vs. 



34

4,0±3,8 minut; d=1,12;  p <0,01). V ukazateli velmi vysoké intenzity PA dosáhli 

nepatrně vyšší hodnoty mladší žáci, avšak rozdíl nebyl věcně ani statisticky významný.

Tabulka č.4 - Doba strávená v jednotlivých intenzitních pásmech PA

Mladší žáci

x ± SD

Starší žáci

x ± SD d p

Střední 
intenzita PA 

(min/den)

121,3±30,1 95,0±25,3 0,95 <0,05**

Vysoká 
intenzita PA 

(min/den)

4,0±3,8 10,1±7,3 1,12 <0,01

Velmi vysoká 
intenzita PA 

(min/den)

2,8±3,8 2,7±4,4 0,01 0,493

Střední – velmi 
vysoká 

intenzita PA 
(min/den)

128,0±33,2 107,9±32,2 0,61†† 0,062

Legenda: x ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka,  d -  Cohenův koeficient velikosti účinku;  

†† - středně významný rozdíl dle Cohenova d (0,5-0,8); p – hladina statistické významnosti; ** - p<0,05

Čas denní PA strávený v jednotlivých intenzitních pásmech (středně vysoká, 

vysoká a velmi vysoká intenzita) je vyjádřen v grafu č.1 u mladších žáků a u starších 

žáků v grafu č.2. Z grafů je patrné, že rozdíl mezi mladšími a staršími žáky byl rozdíl 

především v době PA strávené ve střední a vysoké intenzitě ( 121,3 minut vs. 95,0 

minut; resp. 4,0 minut vs. 10,. minut).
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Graf č.1 – Průměrná denní doba PA v jednotlivých intenzitních pásmech u ml.žáků

minuty/den; (procenta)

121,3; (95%)

4,0; (3%) 2,8; (2%)

Střední int. Vysoká int. Velmi vysoká int.

Graf č.2 – Průměrná denní doba PA v jednotlivých intenzitních pásmech u st.žáků

minuty/den; (procenta)

10,1; ( 9%) 2,7; (3%)

95,0; (88%)

Střední int. Vysoká int. Velmi vysoká int.

V grafu č.3 je zobrazen rozdíl denní PA strávené ve střední až velmi vysoké 

intenzitě mezi skupinou starších a mladších žáků, (107,9±32,2 minut vs. 128,0±33,2 
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minut ). Vyšší hodnoty tak dosáhli hráči mladších žáků. Obě skupiny hráčů současně 

také přesáhli denní doporučenou hodnotu (dále jen DDH) PA (60min/den),vzhledem 

k zdravotním doporučením PA, dané jejich věkové kategorii. V případě starších žáků 

byla tato denní hodnota překročena o 47,9 minut ( středně až velmi vysoké intenzity)

což činí 79,8%  nárust oproti DDH. U hráčů mladších byl tento rozdíl ještě vyšší,  a to 

přesah DDH o 68 minut, což je 113,3% nárust.

Graf č.3 – Průměrná denní doba PA ve středně až velmi vysoké intenzitě
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V tabulce č.5 jsou uvedeny hodnoty counts, průměrný počet kroků za den a EV. 

V ukazateli Counts, který udává počet zrychlení v průběhu týdenního nošení 

akcelerometrů, dosáhli vyšší hodnoty hráči mladších žáků v porovnání se staršími žáky 

(692631±165983 vs. 636431±199044 ), nebyl zde však statisticky ani věcně významný 

rozdíl. Taktéž to platí i ukazatele počtu kroků během dne, kdy mezi skupinami hráčů 

mladších a starších žáků nebyl věcný ani statisticky významný rozdíl. Při pohledu na 

průměrnou hodnotu EV za den byl mezi skupinou mladších a starších žáků věcně i 

statisticky významný rozdíl (d= 1,36;  p<0,01), kdy vyšší hodnoty dosáhli hráči starších 

žáků v porovnání s mladšími žáky (801,7±220,0 kcal.den-1 vs. 521,8±190,3 kcal.den-1). 

U hodnoty energetického výdeje na kilogram hmotnosti dosáhli věcně významně vyšší 

hodnoty hráči starších žáků v porovnání s mladšími žáky (12,3±3,4 kcal.kg-1.den-1 vs. 

10,7±2,8 kcal.kg-1.den-1;  d= 0,51), statisticky významný rozdíl zde však nebyl.
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Tabulka č.5 – Hodnoty Counts, počet kroků a EV

Mladší žáci

x ± SD

Starší žáci

x ± SD d p

Counts/týden (∑ 
zrychlení)

692631±165983 636431±199044 0,31 0,218

Průměrný denní 
počet kroků

15168±3203 14488±3049 0,22 0,288

Průměrná hodnota 
EV za den
(kcal.den-1)

521,8±190,3 801,7±220,0 1,36† <0,01*

Průměrná hodnota 
EV na kilogram 
(kcal.kg-1.den-1)

10,7±2,8 12,3±3,4 0,51†† 0,099

Legenda: x ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka;  ∑ - suma;  d -  Cohenův koeficient 

velikosti účinku; † - vysoce významný rozdíl dle Cohenova d ( >0,8); †† - středně významný rozdíl dle 

Cohenova d (0,5-0,8);  p – hladina statistické významnosti; * - p<0,01

Graf č.4 – Průměrná denní hodnota ,,Counts“ sledovaných souborů
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Při pohledu na hodnoty denního počtu kroků je v grafu č.5 vidět rozdíl mezi

staršími a mladšími žáky (14488±3049 kroků vs. 15168±3203 kroků ) a porovnání 

s DDH počtu kroků (13000 kroků/den) vzhledem ke zdravotním doporučením jejich 
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věkové kategorii. Hráči starších žáků přesáhli DDH 13 000 kroků  o 11,44% tedy 1488 

kroků a hráči mladších žáků přesáhli DDH o 11,67%, tedy 2 168 kroků.

V grafu č.6 je zobrazen rozdíl průměrného denního EV obou skupin,kde vyšší 

průměrné denní hodnoty EV dosáhli hráči starších žáků v porovnání s hráči žáků 

mladších  (12,3±3,4 kcal.kg-1.den-1 vs. 10,7±2,8 kcal.kg-1.den-1)

Graf č.5 – Průměrný denní počet kroků
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Graf č.6 – Průměrný denní EV
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6 Diskuse

V této části práce budou uvedeny získané výsledky týdenního měření pohybové 

aktivity mladších žáků (kategorie U13) a starších žáků (kategorie U15), kteří jsou 

registrovanými hráči fotbalu a jsou pravidelnými účastníky žákovských ligových 

soutěží. Tyto výsledky budou konfrontovány s doporučenými hodnotami pohybové 

aktivity pro příznivý rozvoj zdravotního stavu mládeže. Současně zde budou 

interpretovány výsledky hypotéz a jejich potvrzení či vyvrácení.

Sledované soubory hráčů se nacházely ve stejné fázi vývoje člověka, a to sice 

v období – pubescence. Toto období zařazují Langmeier, Krejčířová (2006) mezi 11 –

15 rok života jedince. Vývoj každého jedince je v tomto období vysoce individuální, 

což potvrzuje Kratinová (2005). Jelikož sledované soubory hráčů tvořily dvě odlišné 

věkové skupiny (12,0 – 13,9 let vs. 14,0 – 15,9 let), byly zde patrné věcně i statisticky 

významné rozdíly ve všech základních antropomotorických charakteristikách. Hráči 

starších žáků dosáhli průměrné tělesné výšky 176,6 ± 5,3 cm a hráči žáků mladších  

dosáhli v průměru 162,2 ± 9,1 cm tělesné výšky. Při pohledu na tělesnou hmotnost to 

bylo obdobné, kdy hráči starších žáků dosáhli průměrné hodnoty 65,4 ± 9,0 kg a hráči 

mladší 48,0 ± 8,4 kg. S těmito fyzickými parametry souvisí ukazatel BMI, což je výško 

– váhový poměr, čili ukazatel tělesného složení. Starší žáci dosáhli průměrné hodnoty 

BMI = 20,9 ± 2,0 a hráči mladších žáků hodnoty BMI = 18,1 ± 1,8. Obě skupiny hráčů 

zapadly do kategorie – ideální (optimální) váha. U dětí a mládeže však není tento 

ukazatel příliš směrodatný, jelikož v období pubescence dochází k rozsáhlým tělesným 

změnám.

Hypotéza 1:

Předpokládáme, že průměrný denní počet kroků v týdnu  přesáhne doporučenou 

hranici 13 000 kroků u obou sledovaných souborů hráčů.

Hypotéza byla potvrzena.

U skupiny hráčů mladších žáků byla zjištěna průměrná hodnota 15 168 ± 3 203 

kroků vykonaných v průběhu dne, která přesáhla doporučenou hranici 13 000 kroků za 

den. Skupina starších žáků dosáhla průměrné hodnoty počtu 14 488 ± 3 049 kroků za 
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den a také hravě přesáhla doporučenou hranici. Mezi oběma kategoriemi nebyl shledán 

statisticky ani věcně významný rozdíl. Doporučenou hranici 13 000 kroků za den 

v rámci dostatečné pohybové aktivity vedoucí k příznivému zdravotnímu stavu mládeže 

uvádějí shodně Frömel et al. (1999) i Sigmund, Sigmundová (2011). Jelikož obě 

skupiny hráčů překonaly doporučenou hranici v počtu kroků za den, můžeme tvrdit, že 

jejich PA je dostatečná.

Hypotéza 2:

Předpokládáme, že průměrná denní doba pohybové aktivity strávená ve středně 

až velmi vysoké intenzitě u obou skupin hráčů přesáhne hranici 60 min.den-1.

Hypotéza byla potvrzena.

Obě skupiny hráčů jak mladších tak i starších žáků výrazně přesáhly hranici 60 

min.den-1 středně až velmi vysoké intenzity PA, i přesto že se nacházely v přechodném 

období. Hráči mladších žáků dosáhli průměrné denní hodnoty 128,0 ± 33,2 min.den-1 a 

hráči starších žáků dosáhli hranice 107,9 ± 32,2 min.den-1 střední až velmi vysoké 

intenzity PA. V současné době je střední až velmi vysoká intenzita PA, považována za 

jeden ze stěžejních ukazatelů PA. Hodnotu PA 60 min.den-1 uvádějí Sigmund, 

Sigmundová (2011) jako vhodnou minimální dobu PA pro zdravý tělesný rozvoj 

mládeže. Tato PA by měla být převážně aerobního charakteru. Stejně pak tuto 

doporučenou dobu PA interpretuje WHO (2010) a zároveň poukazuje na to, že 

pravidelná denní PA v této míře slouží jako prevence před různými onemocněními 

(obezita, cukrovka, zvýšený krevní tlak aj.) Tyto výsledné ukazatele PA mladších a 

starších žáků činí 113,3% resp. 79,8% přesah doporučené hodnoty 60 min.den-1.

Výsledky těchto parametrů mě osobně překvapily, jelikož hráči v průběhu měření 

neabsolvovali žádnou tréninkovou jednotku a můžeme tak odvodit, že hráči v tomto 

věku mají tendenci být pohybově aktivní, i když nejsou v tréninkovém cyklu. 

Z přiložených záznamových archů týdenní PA vyplňovanými přímo hráči, bylo zjištěno, 

že jako vhodnou PA v přechodném období nejčastěji volili běh a sportovní hry různého 

typu

.
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Hypotéza 3:

Předpokládáme, že mezi skupinami hráčů nebude významný rozdíl doby 

pohybové aktivity strávené ve středně až velmi vysoké intenzitě.

Hypotéza nebyla potvrzena.

Ve výsledcích PA strávené ve středně až velmi vysoké intenzitě nebyl shledán 

mezi skupinou mladších a starších žáků statisticky významný rozdíl (p = 0,062). Ovšem 

hráči mladších žáků dosáhli věcně významně delší doby PA strávené ve střední až velmi 

vysoké intenzitě než hráči starších žáků (128,0 ± 33,2 min.den-1 vs. 107,9 ± 32,2 

min.den-1 , d = 0,61). I když zde byl patrný věcně významný rozdíl doby PA strávené 

střední až velmi vysokou intenzitou mezi skupinou mladších a starších žáků, musíme 

podotknout, že obě skupiny přesáhly ve značné míře doporučenou hodnotu 60 min.den-

1. Při pohledu na jednotlivá intenzitní pásma bylo zjištěno, že hráči mladších žáků 

dosáhli statisticky i věcně významně delší doby strávené ve střední intenzitě PA oproti 

žákům starším (121,3 ± 30,1 min.den-1 vs. 95,0 ± 25,3 min.den-1 , d = 0,9; p < 0,05). 

Naprosto obráceně tomu bylo u doby PA strávené ve vysoké intenzitě, kdy statisticky i 

věcně významně vyššího rozdílu dosáhli starší žáci oproti mladším žákům (10,1 ± 7,3 

min.den-1 vs. 4,0 ± 3,8 min.den-1 , d = 1,12; p < 0,01). Domnívám se, že tento rozdíl ve 

výsledcích středně až velmi vysoké intenzitě PA, může být zapříčiněn mírným věkovým 

rozdílem mezi skupinou mladších a starších žáků. Starší jedinci se v průběhu instruktáže 

manipulace s akcelerometrem a vyplňování písemného záznamu PA projevovali

,,pubertálními“ dotazy a narážkami v porovnání s žáky mladšími. Tím mám na mysli, že 

z chování starších jedinců byl patrný zájem i o jiné mimosportovní aktivity ( např. 

počítač, dívky, kino atd.)

Hypotéza 4: 

Předpokládáme, že obě skupiny přesáhnou denní průměrnou hodnotu 

energetického výdeje 8 kcal.kg-1.den-1.

Hypotéza byla potvrzena
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Denní energetický výdej (EV) je v různých publikacích charakterizován 

odlišnými ukazateli, jakými např. jsou: kalorická spotřeba , počet vykonaných kroků či 

dle Frömela et al. (1999) tzv. FITT charakteristikami (frekvence, intenzita, typ a trvání 

PA). Nejčastěji je však EV vyjádřen spotřebou kalorií a porovnáván s kalorickým 

příjmem při řešení problémů s tělesnou hmotností. Hodnota EV 8 kcal.kg-1.den-1 byla 

zvolena záměrně v takovéto výši, jelikož se jedná o ekvivalent doporučené minimální 

60 min.den-1 době PA střední až velmi vysoké intenzity pro zdravý rozvoj mladistvých 

(WHO,2010. a Sigmund, Sigmundová, 2011). Frömel et al. (1999) pro podporu zdraví 

mládeže uvádějí doporučenou hodnotu EV 11 kcal.kg-1.den-1 u chlapců a u dívek pak 9 

kcal.kg-1.den-1. Hráči starších žáků zaznamenali průměrnou hodnotu EV 12,3 ± 3,4 

kcal.kg-1.den-1 a hráči mladších žáků 10,7 ± 2,8 kcal.kg-1.den-1. Obě skupiny hráčů tak 

překonali námi předpokládanou hodnotu EV 8 kcal.kg-1.den-1. Mezi skupinami byl 

zjištěn věcně významný rozdíl (d = 0,51), statisticky významný rozdíl však nikoliv. 
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7 Závěr

Cílem této práce bylo týdenní sledování PA mladých fotbalistů žákovské 

kategorie (mladší žáci U13 a starší žáci U15), kteří jsou registrovanými účastníky

pravidelných ligových soutěží. Dosažené výsledky PA byly poté porovnány 

s doporučenými hodnotami PA pro zdravý tělesný rozvoj mládeže. Monitorování PA 

probíhalo v přechodném období, čili v období, kdy hráči neabsolvovali žádnou 

tréninkovou jednotku a bylo realizováno pomocí akcelerometrů Actigraph GT3X.

Bylo tedy zajímavé zjišťovat, zda-li aktivní sportovci, konkrétně fotbalisté 

žákovského věku, budou splňovat doporučené hodnoty denní PA, pro pozitivní vliv na 

zdraví mládeže, i v případě kdy nepodléhali pravidelné organizované PA. 

Z výsledků monitorování PA je naprosto patrné, že obě skupiny hráčů překonaly

doporučené hodnoty PA ve všech jejích ukazatelích i přesto, že v průběhu testování 

nebyly účastníky tréninkového procesu. Mladší i starší žáci významně překonali denní 

doporučenou hodnotu 60 min.den-1 PA strávené ve střední až velmi vysoké intenzitě. 

Z pohledu hodnot EV a počtu kroků obě skupiny potvrdily, předpokládaná stanoviska. I 

když jsme předpokládali, že mezi skupinami nebude významný rozdíl doby PA ve 

střední až velmi vysoké intenzitě, výsledky tuto hypotézu vyvrátily a bylo zjištěno, že 

hráči mladších žáků jsou pohybově aktivnější než hráči starších žáků. Důsledek tohoto 

faktu přikládám období tréninkové pauzy a mírnému věkovému rozdílu mezi 

skupinami, kdy hráči mladších žáků mají větší tendenci být ,,pohybově neklidní“, což je 

zapříčiněno vývojem a dospíváním.

Dovoluji si tvrdit, že pravidelná organizovaná sportovní aktivita nejenže 

napomáhá splňování denních doporučených hodnot PA pro zdravý tělesný rozvoj, ale 

zároveň má pravidelná PA pozitivní vliv na chování mládeže v jejich volném čase. Ze 

získaných výsledků je patrné že, hráči obou skupin dosáhli doporučených hodnot PA i 

v období, kdy nebyli nikterak organizovaně vedeni k vykonávání PA. Zdraví a 

pohybově aktivní jedinci mají tak vyšší tendenci vykonávat PA.
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10 Přílohy

Příloha č.1 – Souhlas etické komise

Příloha č.2 – Informovaný souhlas

Příloha č.3 – Záznamový arch týdenní pohybové aktivity (Actigraph)





Informovaný souhlas

Vážení rodiče,

v období od ................... do ....................... proběhne ve fotbalovém klubu/týmu 

........................................ šetření pohybové aktivity všech hráčů. Prosíme Vás tímto o spolupráci. Váš syn 

by po Vašem souhlasu absolvoval/a měření pohybové aktivity pomocí kapesního přístroje-akcelerometr 

(velikosti hodinek), vyplňování písemného záznamu pohybové aktivity v průběhu jednoho týdne.

Se všemi údaji, které se budou týkat Vašeho syna, bude nakládáno jako s anonymními daty a 

nebudou nikde zveřejňovány. Účastí Vašeho syna na výše uvedeném šetření přispějete k získání 

věrohodných informací, které pomohou vytvářet účelné strategie ovlivňování zdravého životního stylu 

mládeže.  

Jméno řešitele projektu: Tomáš Šorna
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Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..

Jméno hráče…………………………………podpis zákonného zástupce…………………………..



Příloha č.3 - Záznamový arch týdenní pohybové aktivity (Actigraph)
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