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Abstrakt 

Název:      Míra vztahu mezi úrovní mezomorfie a neuromotorickým věkem 

u vybraných hráčů fotbalu kategorie U12 z nejvyšší fotbalové soutěže 

v ČR. 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je zjistit míru vztahu mezi úrovní 

mezomorfie (jedna z komponent somatotypu) a neuromotorickým věkem 

u prvoligových fotbalistů týmů FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 

kategorie U12.   

Metody:    Hlavní výzkumnou metodou naší práce byla metoda pozorování. Do 

výzkumu bylo zařazeno celkem 41 fotbalistů. V naší práci jsme pro 

stanovení somatotypu použili metodiku Heath – Carter 1967. 

Neuromotorický věk jsme zjišťovali pomocí testové baterie Bruininks 

Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT – 2). Odhad biologického 

věku jsme vypočítali z věku proporcionálního, růstového a váhového a 

pro výpočet věku dekadického jsme použili rovnici Šelingerové (1992). 

Pro analýzu získaných dat jsme použili základní deskriptivní statistiku, 

dvou-výběrový T – test, analýzu rozptylu, korelaci a lineární regresi. 

Výsledky:   Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi úrovní mezomorfie (hodnocené 

metodou Heath-Carter) a výkonem v neuromotorice není významný 

vztah r
2 

= 0,04 %. Následná analýza pouze svalové složky v komponentě 

mezomorfie vyjádřená jako poměry obvodu bicepsu a lýtka k tělesné 

výšce, také neukázala žádný významný vztah k výkonu v neuromotorice 

k tzv. neuromotorickému věku r
2
 = 0,0004 % - 0,07 %. Zajímavým 

zjištěním v hodnocení samostatného neuromotorického výkonu však 

bylo, že hráči, kteří nemají korespondující hodnoty kalendářního a 

biologického věku ve smyslu biologické opožděnosti, dosahují 

v porovnání s hráči biologicky akcelerovanými významně lepších 

výkonů p < 0,05 a Hays ω > 0,06.   

Klíčová slova: somatotyp, fotbal, BOT – 2, mezomorfie, biologický a dekadický věk  

 

 



 

 

Abstract 

Title:            The significance of relation-ship between mesomorphy component and   

neuromotor development at football players population U12 selected 

from the highest czech league.  

Objectives:  The aim of this thesis is to determine the link between the level of 

mesomorphy (one of the components of somatotype) and neuromotor age 

at the first league football players U12 from FK Dukla Praha and 

Bohemians 1905. 

Methods:  The main research method was the method of observation. The research 

sample contained a total of 41 footballers. For determining the 

somatotype we used the methodology from Heath – Carter 1967. The 

degree of neuromotor development was assessed by Bruininks Oseretsky 

Test of Motor Proficiency (BOT – 2). The estimation of the biological 

age was calculated from the proportional, growth and weight age and for 

the calculation of the decimal age we used the equation from Šelingerová 

(1992). In order to analyse the data we used the basic descriptive 

statistics, the two-sample T - test, the analysis of variance, the correlation 

and the linear regression. 

Results:      The results revealed that there is no significant relationship r
2
 = 0,04 % 

between the level of mesomorphy (rated by Heath – Carter) and the 

performance in neuromotoric. Further, subsequent analysis of the 

separate muscle component in mesomorphy expressed as a ratio of the 

circumference of biceps and calves to a body size, did not show any 

significant relationship to the performance in neuromotoric 

(neuromotoric age) r
2
 = 0,0004 % - 0,07 %. Hovwever, an interesting 

finding in the evaluation of  the neuromotoric performance was that the 

players whose calendar and biological age do not correspondent in terms 

of the biological lateness show significantly better performance p <0,05 

and Hays ω > 0,06 in comparison to the biologically accelerated players.   

Keywords:  somatotype, football, BOT - 2 mesomorphy, biological and decimal age 
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1 ÚVOD 

Jak je již z názvu zřejmé, tato diplomová práce se zabývá vztahem úrovně 

mezomorfie (jedna z komponent somatotypu) a neuromotorického věku u fotbalových 

hráčů kategorie U12, kteří hrají nejvyšší fotbalovou v ČR. 

V uplynulé době bylo ve světě realizováno poměrně velké množství studií, které 

hodnotily pomocí somatotypu morfologickou stavbu u mladých a dospělých 

sportujících i nesportujících populací. V současné době, je proto možné dohledat 

množství materiálů, které definují vztah mezi morfologickou stavbou a například 

pohybovými schopnostmi, které jsou ve fotbale v mládežnických kategoriích významně 

rozvíjeny. Již méně pozornosti však bylo zejména u sportovců věnováno výzkumu tzv. 

základních motorických kompetencí, kam je řazena také úroveň neuromotoriky člověka, 

která tvoří základ dovednostní kvalitativní složky motoriky jedince. V této práci proto 

chceme poukázat, že aktuální morfologické parametry jedniců ve fotbale, zejména 

rozvoj kosterně svalového aparátu, který je nepřímo odrazem adaptace organismu na 

tréninkové zatížení, nemá vliv na úroveň motoriky. Jinými slovy, že v českém prostředí 

jsou připravováni hráči, kteří jsou podrobováni nácviku velmi specifických fotbalových 

dovedností i drilu v rozvoji pohybových schopností, která se odráží na jejich stavbě těla, 

nicméně v této koncepci výchovy chybí zaměření na rozvoj základních pohybových 

dovedností, které jsou nutným předpokladem pro komplexní a kvalitní rozvoj hráče. 

V úvodu diplomové práce jsou uvedena teoretická východiska, kde se zabýváme 

ontogenetickým vývojem člověka a určením strukturálních znaků tělesné kompozice. 

Dále v této části také popisujeme somatotyp spolu s neuromotorickým vývojem. 

Samotný výzkum do sebe zahrnuje vědecké úkoly a cíle. Podle vědeckých cílů jsme 

stanovili vědecké otázky, na základě kterých jsme určili vědecké hypotézy. Ve 

výsledkové části jsou představena zpracovaná data, kde je kromě základní popisné 

charakteristiky souboru těžiště této práce v interpretaci vztahů a zjištěných rozdílů u 

proměnných: neuromotorický věk, biologický věk a funkční složka mezomorfie, kterou 

jsme definovali separováním koeficientů vyjadřujících poměr osvalení horní a dolní 

končetiny. Problematika vztahu neuromotoriky a morfologických předpokladů jedinců 

ukázala, že koncept tzv. neuromotorického věku může představovat spolu s interpretací 

biologických a chronologických odlišností důležitý faktor ve sportovním výkonu, který 

je v českém prostředí zatím nedoceněn. Proto se domníváme, že by bylo vhodné 
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realizovat výzkumy, které by umožnily hlubší pochopení interakcí mezi: 1) funkční 

složkou motoriky člověka (motorická výkonnost a neuromotorika), 2) strukturální 

složkou (somatotypem, tělesné složení) a 3) biologickou složkou (rozdíly mezi 

kalendářním a biologickým věkem) jako nutných součástí sportovního výkonu jedince.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Ontogenetický vývoj člověka  

 Riegrová et al. (2006) udává, že jedinec prochází od okamžiku narození až do 

doby úmrtí charakteristickým individuálním vývojem, tedy ontogenezí. Ontogeneze je 

charakteristická kvantitativními a kvalitativními změnami. Kvantitativní růst se týká 

změny velikosti lidského organismu. Myslíme tím tělesnou výšku, váhu a jiné vlastnosti 

organismu jedince. Vedle kvantitativních změn, které jsme zmínili výše, dochází během 

ontogenetického vývoje také ke změnám kvalitativním (Riegrová et al., 2006). 

Kvalitativní změny se týkají změn ve stavbě těla, látkových přeměn a aktivity 

organismu a jeho částí (Kučera et al., 1997). Kvalitativní vývoj se projevuje nalezením 

a zdokonalováním funkcí organismu (Machová, 1994). Ontogenezi člověka dělíme na 

tři základní období. Je to období prenatální, které se dále dělí na období embryonální 

a fetální. Délka období embryonálního trvá do 8. týdne, tedy do dvou lunárních měsíců 

a období fetální probíhá od 3. do 10. lunárního měsíce (Havlíčková, 1998). Dále období 

natální zahrnující porod. A poslední postnatální období členíme na období 

novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, školní věk, puberta, adolescence 

a nakonec dospělost (Šmarda, 2004). Podmínky pro růst a vývoj se mění po narození. 

Výkonnost srdečně cévního a dýchacího systému v podobě přísunu kyslíku je úzce 

spjata s výživou a sociálními podmínkami, které se podílejí hlavně na vývoji 

a dynamice růstu (Vacek, 2006). Při přerušení pupečníku dojde k zastavení zásobování 

dítěte kyslíkem a prvním nádechem se u dítěte naplní plíce vzduchem a dojde k jejich 

rozpínání. U srdce a cév dochází také k nezbytným změnám, které jsou spojené 

s rozvinutím plic (Cibis, 1996). Svoji činnost začíná malý krevní oběh a současně se 

zvyšuje průtok krve plícemi (Machová, 1994).  Pozorujeme celkový tělesný růst, na 

který má vliv růst jednotlivých orgánů a tkání s rozdílnou dynamikou. Jako první 

ukončuje růst mozek poté orgány oběhového systému, dále orgány dýchání a nakonec 

pohybový systém (Havlíčková, 1998). Ontogenetický vývoj jedince velice výrazně 

ovlivňují podmínky prostředí, ve kterém jedinec žije, a poukazují na jeho zdraví. Na 

toto téma bylo provedeno několik celostátních antropologických výzkumů (Bláha 

& Komenda 1987; Bláha et al., 1990; Havlínová & Lhotská et al., 1993; Bláha & 

Vignerová 2001; Kobzová et al., 2003; Bláha, 2006), které zjišťovaly základní tělesné 

rozměry dětí od narození do 18 let. Data a výsledky, které byly z těchto výzkumů 
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zjištěny, sloužily k podrobnějším analýzám vývoje tělesných rozměrů dětí 

a dospívajících. Hlavním přínosem těchto výzkumů byla aktualizace růstových grafů, 

které jsou neodmyslitelnou součástí při posuzování přiměřeného růstu (Vignerová, 

2006). 

 Nové biologické zákonitosti se začínají u každého jedince projevovat již po 

porodu a provázejí ho až do období dospělosti. Máme na mysli zákonitost 

nerovnoměrného vývoje, zákonitost vzájemné závislosti vývoje a v neposlední řadě 

zákonitost jednoty organismu jako celku a jeho prostředí. Díky těmto zákonitostem je 

růst a vývoj člověka provázen změnami tělesných rozměrů. Řadíme sem období 

vytáhlosti a plnosti v průběhu puberty, rychlý růst do délky, ale také vytváření 

pohlavního dimorfismu nastupujícího dříve u dívek, než u chlapců (Wolf, 2004). 

Velkou roli v ontogenezi hraje pohyb, který se značnou měrou podílí na vývoji tvaru 

a funkce organismu. Bylo zjištěno, že pohyb pozitivně ovlivňuje harmonický proces 

vývoj a růstu. Pohyb musí být přiměřený pro každé vývojové období a musíme 

zohledňovat jeho kvalitu a kvantitu, proto také hovoříme o tom, že ontogeneze a pohyb 

se vzájemně ovlivňují. (Kučera et al., 1997). 

2.1.1 Strukturální ontogenze 

 Každé dítě prochází po celý svůj život strukturálním vývojem. Strukturální 

ontogeneze je charakteristická významnými vývojovými změnami a růstem dětí. Růst 

dětí má určité zákonitosti. Veliká pozornost se klade na růst plodu v prenatálním 

období. Některé studie potvrdily, že zpomalený nitroděložní vývoj souvisí s nižší 

porodní hmotností jedince a tento fakt tak můžeme mít významný vliv v jeho dalším 

vývoji. Délka novorozence se pohybuje mezi 45 – 55 cm. Ve druhém roce života si dítě 

své růstové tempo udržuje, které můžeme také jinak nazývat jako fyziologickou 

růstovou rychlost. Fyziologická růstová rychlost je nejvýznamnější od narození až do 

prvního roku života. V prvním roce života dítě vyroste v průměru o 25 cm, ve druhém 

pak o 11 cm. Přírůstek ve třetím roce života se pohybuje okolo 10 cm a méně. Poté se 

až do puberty přírůstky pohybují v rozmezí 5 – 6 cm (Kučera et al., 2011). V období 

předškolním končí první fáze přeměny postavy, je to období, během kterého se 

vyrovnává poměr mezi trupem a končetinami (Papalia & Olds, 1989). Dětská postava se 

již podobá dospělé postavě, ale hlava je stále ještě relativně větší (Sedlak & Bláha 

2007). 
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 Stejně tak se mění v průběhu života i hmotnost jedince. Po úvodním rychlém 

přibývání na hmotnosti, kdy roční kojenec váží v průměru 10 kg, přibývá dítě 

v batolivém věku na hmotnosti pomaleji. Hmotnost jedince se také v průběhu celého 

života mění (Machová, 1994). Ve čtvrtém roce života je hmotnostní přírůstek okolo 1,8 

až 2,3 kg a dítě váží mezi 14 až 18 kg. V období pěti let je přírůstek stejný jako 

v předcházejícím období a celková hmotnost se pohybuje mezi 17 a 20 kg. Do 6 až 8 

roku života se váhové přírůstky pohybují v rozmezí 2,3 až 3,2 kg (Allen & Marotz, 

2005). Během puberty chlapci přibírají na váze odlišné přírůstky, které se pohybují 

kolem 26 kg a dívky jsou na tom velice podobně s přírůstkem 25 kg (Bláha & 

Vignerová, 2001). 

 Výrazný růstový spurt, také nazýván druhá přeměna postavy, se projevuje během 

puberty a je doprovázen změnami v proporcionalitě postavy dítěte (Machová, 2002). 

Pubertální růst u dívek začíná a také končí dříve než u chlapců. U dívek je to v devíti 

letech a u chlapců okolo jedenáctého roku života. Výškový přírůstek v průběhu celé 

puberty se u dívek pohybuje v rozmezí 26 a 28 centimetrů a u chlapců mezi 23 až 28 

centimetry (Neinstein, 2002).  Francouzský vědec G. L. Buffon stanovil fakt, že tělesná 

váha u člověka přibývá spíše na podzim a v zimě. A v období jara a léta je zase vyšší 

přírůstek tělesné výšky. Prudký růst se odehrává v předpubertálním období, kdy je růst 

do výšky prudký. Růst do výšky se zpomaluje a zastaví se až v pubertě. Poté dochází 

k růstu trupu, avšak končetiny svoji délku výrazně nemění. Jasným ukazatelem nástupu 

puberty můžeme zcela jasně charakterizovat náhlý vzrůst dolních končetin s přesností 

na 95% (in Wolf, 2004). V pubertálním růstovém sprintu se končetiny výrazně 

prodlužují. Délka trupu v novorozeneckém období tvoří 45% z celkové délky. Do 

období puberty se tento poměr snižuje a na jeho konci opět narůstá. Střed těla je 

v novorozeneckém věku nad pupeční jizvou. Ve dvou letech života je to již úroveň 

pupku. U dospělého člověka se střed nachází v oblasti symfýzy. Růst těla novorozence 

a jeho částí je nerovnoměrný a proto se v průběhu dětství tento poměr mění. Významný 

rozdíl je mezi délkou těla, končetin a velikostí hlavy. U novorozence tvoří hlava 1/4 

délky celého těla naopak u dospělého je to jen 1/8 celé délky. Povrch těla je v závislosti 

k hmotnosti u mladšího dítěte ve srovnání s dospělým člověkem větší (Kapellerová, 

1994). 
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2.1.1.1 Pasivní hybný systém 

Pasivní hybný systém představuje kostru společně s klouby a vazy a vyvíjí se již 

od prvních prenatálních týdnů. Pro správný vývoj pasivního pohybového systému je 

důležité, aby již embryo mělo dostatek minerálních látek potřebných pro osifikaci. 

Pokud totiž matka přijímá málo minerálních látek, je zde riziko odvápnění kostí 

a u matek se významně zvyšuje riziko kazivosti chrupu. V prenatálním období od 6. 

týdne života osifikuje diafýza klíčku a humeru až do 18 let (Havlíčková, 1998). Po 

narození je kostra dítěte z velké části osifikována. Kosti se však vyznačují velkou 

pružností, protože novorozenec má mnohem pružnější chrupavky, které jsou až 

následně osifikovány. Kloubní hlavice kostí dlouhých, hřebeny, výběžky a některé 

krátké kosti jsou neosifikované. Kosti zápěstní jsou úplně chrupavčité. Dvě osifikační 

jádra v nich vzniknou během prvního roku života. Kost novorozence a její kompaktní 

vrstva je výrazně mechanicky pevná. Primární osteony kompaktní kost tvoří do sedmi 

let a v rozmezí 7 a 13 let nahrazují osteony primární osetony sekundární. Ve třetím 

měsíci života se kompakta značně ztenčuje. Změna její tloušťky trvá až do konce 

prvního roku života. V období prvního až třetího roku se kompaktní kost mění na kost 

vláknitou a tvoří se tzv. osteonová hnízda. Nachází se v místech mechanického 

namáhání kosti. Zrychlenou osteonizací se diafýza vyvíjí ve třech až sedmi letech. 

Tento proces vrcholí v 6. roce života (Kučera et al., 2011). V období dětského 

a dorostového věku kostra stále roste a vyvíjí se (Machová, 1994). U dívek se osifikační 

jádra tvoří dříve než u chlapců, a proto je osifikace u dívek ukončena dříve. U dívek je 

ukončena v 18 až 20 letech a u chlapců mezi 20 a 22 rokem (Kučera et al., 2011). 

2.1.1.2 Aktivní hybný systém 

Všechna svalová tkáň se vytváří z buněk embryonálního mezodermu nazývaných 

myoblasty. Myoblasty poté vytvoří vlákna kosterního svalu, která jsou schopna 

kontrakce. Svaly se začínají vytvářet již od sedmého týdne prenatálního života, kdy 

embryo měří pouhé dva centimetry. Současně do nich vrůstají míšní nervy, které 

dostávají svaly pod svou kontrolu (Marieb & Mallatt, 2005). Aktivní hybný systém 

tvoří kosterní neboli příčně pruhované svalstvo, které je mezoblastického původu 

(Havlíčková, 1998). Pomocí tohoto svalstva vykonáváme volní a automatizované 

pohyby celého těla i jeho částí. Tvoří celých 35% celkové hmotnosti a jsou tedy největší 

tělesnou soustavou těla (Machová, 1994). V období embryonálním se svalové vlákno 
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skládá z jednotlivých svalových buněk, které spojí a každá z buněk má své jádro. Po 

této změně je svalové vlákno mnohojaderné (Naňka et al., 2009). V 5. až 6. týdnu 

embryogeneze se z myoblastů (podlouhlých primordiálních buněk) vytvářejí 

mnohojaderné myotuby obsahující kontraktilní elementy – myofilamenta aktinu 

s myozinem. Na tento první vývoj nemá inervace vliv. Pro další vývoj svalových vláken 

je potřeba spolupráce s nervovým systémem, aby došlo k vytvoření nervosvalových 

plotének. Toto se děje počátkem fetálního období (Havlíčková, 1998). Po narození se 

svaly skládají ze svalových vláken a ojedinělých myotub, svaly v dalším vývoji rostou 

a mění se jejich proporční změny, které pokračují až do sedmého roku dítěte. Průřez 

svalových vláken se postupným vývojem u dítěte mění, v novorozenectví je průměr 

svalu 5 – 10 μm, v jednom roce života 25 – 28 μm a v dospělosti 35 – 40 μm (Kučera et 

al., 2011). Nejdříve jsou svalová vlákna uniformní (nediferenciovaná). Postupným 

vývojem jsou nejdříve typem II (rychlá, bílá). A v prenatálním období od 24. týdne se 

začínají tvořit vlákna typu I (pomalá, červená). Ty tvoří celých 50% ze všech svalových 

vláken a zbytek tvoří z 20% nediferenciovaná vlákna typu II (Havlíčková, 1998). 

Rychlá a pomalá vlákna se v kojeneckém období blíží dospělému člověku a počet 

nediferenciovaných vláken prudce klesá. Dylevský (2009) uvádí, že byla provedena 

studie na poměru rychlých a pomalých svalových vláken, podle získaných údajů 

můžeme říct, že podíl pomalých vláken roste po dvacátém pátém roku života a to 

s přírůstkem o 5% za každých pět let věku (Dylevský, 2009).  V prenatálním období 

svalová tkáň roste na základě hyperplazie a hypertrofie. Na základě hypertrofie 

stávajících svalových vláken narůstá postnatální svalová hmota. Zvyšování počtu 

sarkomér se děje při prodlužování vláken. Velká část kosterního svalstva trupu a kořenů 

končetin se vytváří z částí prvosegmentů (myotomů). Dylevský (2007) uvádí, že po 

celou dobu ontogenetického vývoje se myotomy přeměňují a rekapitulují tím hlavní 

fáze fylogeneze svalového systému. Kontrakce svalstva a jeho pohyby se začínají 

objevovat už na konci embryonálního období (od 8. týdne) (Dylevský, 2007). 

Kontrakce zde vznikají z místních příčin (biochemické změny) a reflexně později. 

Kosterní svalstvo tvoří u novorozence 20% tělesné hmotnosti. U dospělého muže je to 

40% a u ženy 30% z celkové tělesné hmotnosti (Havlíčková, 1998). Co se týče 

hodnocení a míry svalové síly, tak do dvanácti let mezi pohlavími nejsou pozorovány 

žádné větší rozdíly. To se však mění v období puberty, kdy se díky zvýšenému 

uvolňování mužského pohlavního hormonu testosteronu začínají objevovat výrazné 
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rozdíly v projevech svalové síly s tím, že mužská populace vykazuje kromě vyšší 

svalové síly také signifikantně vyšší nárůst svalové hmoty (Machová, 2002). 

2.1.1.3 Tuková hmota 

Podstatnou část hmotnosti těla tvoří tuk, který se po celou dobu tělesného vývoje 

jedince podílí na interindividuální a intraindividuální variabilitě tělesného složení. Dle 

Heinera (2004) je tuk největším endokrinním orgánem v organismu člověka. Je 

považován především za energetickou zásobárnu organismu člověka, ale má také 

nezbytnou funkci tepelně izolační společně s mechanickou ochranou vnitřních orgánů 

člověka (Hainer, 2004). Z metabolického hlediska rozlišujeme dva typy bílé tukové 

tkáně, a to tuk podkožní a viscerální. Podkožní tuk se nachází přímo pod pokožkou 

a tvoří 50 % tělesného tuku, přičemž plní převážně funkci izolační. Naproti tomu 

viscerální tuk se nachází hlouběji v těle a obklopuje vnitřní orgány člověka (Skolnik & 

Chernus, 2011). Je tedy nezbytný pro ochranu vnitřních orgánů. Jeho nadměrné 

množství je však pro člověka rizikové, protože nadbytečné hromadění viscerálního tuku 

způsobuje kardiovaskulární komplikace nebo vznik androidní obezity (Hainer, 2011).  

Tělesný tuk a jeho množství je spojeno s hormonální aktivitou a motorickým 

vývojem jedince. Tuková hmota u dítěte se začne tvořit a ukládat v pátém měsíci života 

a je pro něj velmi důležitou zásobou energie. Přibývání podkožního tuku dítě provází po 

celou dobu prenatálního vývoje (Symons, 2008). Významné množství tukových buněk 

narůstá (hyperplázie) především v období prvního roku života. V dalším průběhu je 

přírůstek hypertrofický (Marieb & Mallat, 2005). Zjištěno také bylo, že množství tuku 

v lidském těle je závislé na pohlaví. Genetické predispozice předpokládají vyšší 

ukládání tuku u dívek než u chlapců. Jedná se zejména o oblasti hrudníku, pánve, břicha 

a dolních končetin. V oblasti hrudníku je to způsobeno růstem prsů, které jsou jedním 

ze sekundárních pohlavních znaků. V průběhu ontogenetického vývoje se množství 

podkožního tuku stále mění. Podkožní tuk klesá u obou pohlaví během raného dětství. 

Vyšší procento tuku je patrné u dívek oproti chlapcům v období středního dětství (4 až 6 

let). Tento rozdíl je zřetelnější v pubertě a trvá až do období adolescence (15 až 20 let). 

U chlapců je patrné zvýšení míry podkožního tuku v konci prepubertálního období 

(Havlíčková, 1998). 

  



17 

 

2.1.1.4 Celková tělesná voda 

Tělesná voda je důležitou tělesnou složkou celkové hmotnosti člověka a její podíl 

je závislý na věku, pohlaví a tělesné hmotnosti.  V organismu plní funkci transportního 

prostředí pro živiny a další látky, slouží také jako vhodné prostředí, ve kterém probíhají 

chemické reakce v organismu. Dále chrání a zvlhčuje sliznici a udržuje pružnou a 

odolnou kůži člověka, v neposlední řadě je zásobárnou energie při vykonávané práci 

(Rokyta et al., 2000). Voda je tedy nezbytnou součástí organismu člověka, protože 

funkce každého systému v těle je na ní závislý (Meyerowitz & Batmanghelidj, 2005). 

Vodu rozdělujeme na dva druhy: intracelulární (nitrobuněčnou) a extracelulární 

(mimobuněčnou) (Navrátil et al., 2008).  Intracelulární tekutina tvoří hlavní složku 

buněk a tekutina extracelulární přináší rozpuštěné veškeré živiny a kyslík, odplavuje 

odpadní látky a tím pádem se podílí na udržení vnitřního prostředí (homeostázy) (Jabor 

et al., 2008). V průběhu života se poměr extracelulární a intracelulární tekutiny mění. 

Při narození je poměr extracelulární tekutiny 44,3 % a intracelulární tekutiny 34,7 %. U 

dospělého člověka je poměr naopak, kdy extracelulární tekutina tvoří 21% a 

intracelulární 32 % z celkové tělesné hmotnosti člověka (Mikšová, 2006). Během 

prenatálního vývoje a v prvním roce života se množství tělesné vody snižuje. V raném a 

středním dětství je hladina vody relativně neměnná, až ve věku 12 – 18 let je podíl 

extracelulární tekutiny relativně stabilní. Ovšem intracelulární tekutiny se v tomto 

období i chlapců zvyšují a u dívek naopak snižují (Pastucha et al., 2014). V těle 

novorozence voda tvoří 70 až 75% tělesné hmotnosti, s přibývajícím věkem klesá a 

v kojeneckém období její hodnota přesahuje 65%, u dospělého člověka je přibližně 60% 

zastoupena z celkové hmotnosti (Kučera et al., 2011). 

2.1.2 Motorická ontogeneze 

Motorická ontogeneze zahrnuje významné změny v motorickém vývoji po celou 

dobu života jedince. Vývoj se týká změn v rámci veškerých funkcí. V rámci 

motorického vývoje člověka dochází k rozvoji motorických schopností, které tvoří 

základ pro rozvoj specifických motorických dovedností. Snížení úrovně motorických 

schopností začíná někde v produktivním věku (15 – 64) a pokračuje samozřejmě do 

postproduktivního věku (65 a více). (Ružbarská & Turek, 2010). S motorickým 

vývojem člověka je také spjat jeho vývoj strukturální, který ovlivňuje rozvoj a úroveň 

motorických schopností a míru osvojování motorických dovedností (Gallahue & 
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Donnelly, 2003). Velice důležitým faktem je, že motorický vývoj a zrání motorických 

projevů je významně ovlivněno vlivy prostředí, ve kterém dítě vyrůstá a je vychovávané 

(Gallahue & Ozmun, 2002). V motorické ontogenezi jsou také rozlišována uzlová 

období, která jsou pro jedince charakterizována jako vhodná pro rozvoj určitých 

pohybových (motorických) kompetencí a dovedností (Haywood  & Getchell, 2005).  

2.2 Prenatální období 

Toto období začíná narozením dítěte a je ukončeno 10. dnem (užší novorozenecké 

období) nebo 28. dnem (širší novorozenecké období) (Riegrová et al., 2006). Dělíme ho 

na období embryonální (zárodečné) a období fetální (plodové). První období trvá po 

dobu prvních dvou lunárních měsíců a zbývajících osm lunárních měsíců fetální 

(Šmarda, 2004). 

 

Somatická stránka 

Za počátek prenatálního období označujeme oplození vajíčka, kdy po celou jeho 

dobu probíhá nitroděložní vývoj (Kučera et al., 2011). Jak jsme již zmínili výše, dělíme 

prenatální období na dvě etapy. V době embryonálního vývoje se tvoří tři zárodečné 

listy a také zárodek získává svůj vnější tvar.  Tři zárodečné listy tvoří ektoderm, 

entoderm a mezoderm (Marieb & Mallat, 2005). Ve druhém týdnu se vytvoří zárodečné 

listy ektoderm spolu s entodermem, které pak tvoří zárodečný terčík (Šmarda, 2004). 

Během třetího týdne po oplození vajíčka se vytvoří mezi těmito dvěma listy buněčná 

vrstva, ze které vznikne třetí, poslední zárodečný list mezoderm (Marieb & Mallat, 

2005). Z ektodermu se tvoří pokožka spolu s nervovou soustavou, mezoderm dá základ 

svalům, kostem, ledvinám, cévní a pohlavní soustavě a entoderm stojí za vznikem 

vnitřních orgánů, jako jsou plíce, žaludek, střeva nebo játra (Cibis, 1996).  Ze 

zárodečného terčíku se vytvoří zevní zárodečný list a vnější zárodečný list entoderm. 

Zcela lidské rysy má zárodek po ukončení tohoto stádia. Do konce 3. týdne se nově 

vytvořená zygota začíná dělit – rýhovat. Ze zárodečných listů v době od 4. do 8. týdne 

dochází k vytvoření jednotlivých orgánů. Na konci čtvrtého týdne se začínají vytvářet 

základy pro horní končetiny a dolní končetiny se začínají vyvíjet s týdenním zpožděním 

(Šmarda, 2004).  Do sedmého týdne se vyvíjejí jak horní, tak i dolní končetiny (Cibis, 

1996). V závěrečné fázi embryogeneze zevní zárodečný list, který se nachází nad 

embryonální strunou, udává hřbetní stranu zárodku. Postupným sestupováním dojde 

k vytvoření neurální rýhy, z jejího uzavření pak vzniká neurální trubice. Tímto je 
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položen základ v tvorbě centrální nervové soustavy (Havlíčková, 1998). Během 

fetálního období dochází k růstu a nabírání hmotnosti plodu. Hlava na začátku 3. měsíce 

tvoří prakticky polovinu celé délky plodu. Velikost plodu po ukončení 12. týdne je 55 

mm a váží okolo 15 g. Plod provází další rychlý růst. Kostra začíná osifikovat. Přibývá 

také podkožní vazivo (Šmarda, 2004). Dotváří se nervové dráhy v míše a prodloužené 

míše (Dolínková 2006). Ve třetím trimestru života se začínají diferencovat dílčí části, na 

horní i dolní končetině jsou znatelné prsty a začínají se též vytvářet nehty (Machová, 

1994). 

Motorická stránka 

Plod už dokáže reagovat na podněty a měnit svou aktivitu. Ještě nenarozené dítě 

se dokáže posouvat zády po stěně dělohy. Dolínková (2006) uvádí, že již v 6. týdnu 

těhotenství začíná uchopovat rukou a tento fakt potvrzuje ve své literatuře i Allen & 

Marotz (2005) (Dolínková, 2006), (Allen & Marotz, 2005). Rychlé pohyby spojené 

s natažením nebo skrčením celého těla se dějí ve 12. týdnu těhotenství.  V pátém měsíci 

je jeho pohyb velmi živý (Šmarda, 2004). Velice výrazně si všímá určitých způsobů 

chování matky.  Reagovat na hudbu nebo známé hlasy dokáže na konci nitroděložního 

vývoje. Své pohyby ještě nedokáže řídit vlastní vůlí, a proto jsou pohyby pouze reflexní 

(Dolínková, 2006). Langmeier, Krejčířová (2006) uvádí, že je dítě schopné reagovat na 

bleskové světlo, které prochází břišní stěnou matky a také na bolest, nebo pokud se 

nachází v nebezpečí (Langmeier & Krejčířová 2006). V průběhu celého těhotenství 

dokáže ruce dát k ústům, spojit je před tělem, cucat si palec nebo pohybovat nohama 

(Allen & Marotz, 2005). 

2.3 Postnatální období 

2.3.1 Novorozenecké období 

 Období trvá první čtyři týdny života a je spojené s přizpůsobením se na změnu 

prostředí. Myslíme tím ukončení života v prostředí vodním a začátek života na vzduchu 

(Kučera et al., 2011).  

Somatická stránka 

Na přírůstku hmotnosti se podílí kojení mateřského mléka. Kojení je tak jediným 

zdrojem potravy dítěte (ƠCallaghan & Stephenson, 1995). Novorozenec má velkou 

hlavu, která tvoří jednu čtvrtinu celkové délky dítěte, trup je dlouhý a končetiny jsou 

krátké. Hmotnost novorozence je po porodu v rozmezí 3 až 4 kg, chlapci váží v průměru 
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více než dívky. Na hmotnosti pak dále každý týden přibývají mezi 0,14 až 0,17 kg 

během týdne. Po narození má dítě tělesnou výšku od 45,5 do 53,5 cm (Allen & Marotz, 

2005). Svaly zaujímají 20 až 22% z celkové hmotnosti jedince. Svalová vlákna se 

významně zvětšují, ale nemění se jejich počet (Riegrová et al., 2006). Mateřské mléko 

se ukládá hlavně v podobě tuku (ƠCallaghan & Stephenson, 1995). Výzkumy ukázaly, 

že děti, které jsou živené uměle, přibírají ve srovnání s dětmi, které jsou kojené, 

signifikantně větší množství podkožního tuku (Bláha & Vignerová 2001). U dětí uměle 

vyživovaných dále Fomon et al., (1993) prokázali, že tyto děti mají také rychlejší 

přírůstky hmotnosti i výšky (Fomon et al., 1993).  

Motorická stránka 

U novorozence se projevuje a relativně dobře detekuje několik pozorovatelných 

reflexů. Patří mezi ně reflex sací, hledací, polykací, uchopovací a šplhací reflex. 

Projevem uchopovacího reflexu je sevření předmětu dítětem, který mu vložíme do ruky. 

Postupným vývojem se uchopovací reflex vytrácí a začíná se přeměňovat na úchop 

klíšťkový, u kterého dítě používá palec s ukazovákem. Reflex polykací není nejdříve 

u dítěte plně rozvinut a v období od 1. do 4. měsíce života si dítě nedokáže posunout 

stravu do zadní části úst, ale během 4. až 8. měsíce života dokáže posunout stravu do úst 

a polykat. Reflexy sací a hledací odeznívají, když se ze sacího reflexu stává aktivita 

volní (Allen & Marotz, 2005). Dítě se natahuje, protahuje se, trhá sebou a zvedá naráz 

nebo střídavě ruce i nohy, tyto pohyby jsou vždy celostní. Dítě většinu času tráví 

v poloze na zádech a snaží se najít pro něho výhodnou pozici. Dítě v ní však nesetrvává 

nijak dlouho. Všechny polohy jsou spojené se zaťatýma rukama v pěst (Dolínková, 

2006). V kojeneckém věku se pro posouzení motorického vývoje dítěte používá tzv. 

Vojtova metoda, která posuzuje spontánní motoriku polohové reakce a vybrané 

jednoduché reflexy dítěte. Polohové reakce používáme pro neurologické vyšetření dítěte 

a pomocí nich aktivujeme geneticky vrozené hybné programy. Testem polohových 

reakcí jsme schopni zjistit, jestli má dítě k těmto pohybovým programům přístup, nebo 

ne. Zjistíme tím koordinační schopnosti centrálního nervového systému. Vojta vybral 

primitivní reflexy, které obzvlášť vypovídají o motorickém vývoji dítěte. Tyto reflexy 

mají dané období fyziologického výskytu a můžeme je vyvolat u normálně se 

vyvíjejícího se dítěte. Po skončení tohoto období není možné tyto reflexy 

v neporušeném hybném vývoji vyvolat. Abychom zjistili, že má dítě centrální 

koordinační poruchu, je však zapotřebí provést další vyšetření (Orth, 2012). 
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2.3.2 Kojenecké období 

Kojenecké období trvá od začátku druhého měsíce do konce roku prvního. Je 

ukončeno prořezáním prvního zubu (Riegrová et al., 2006). Vzájemným působením na 

sebe se rozvíjí vnímání a motorické schopnosti (Šmarda, 2004). 

Somatická stránka 

Ve 4. až 5. měsíci má kojenec již dvojnásobnou váhu a koncem 1. roku dokonce 

ztrojnásobí (Dolínková, 2006).  Hmotnost kojence se pohybuje mezi 3,6 až 7,3 kg 

a jeho délka je v rozmezí 51 až 68,5 cm. Intenzivně roste během prvního roku života. 

Nejvíce roste hlava v poměru k tělu, kdy je obvod hlavy přibližně stejný jako obvod 

hrudníku. Hlava tedy představuje největší část z celkového trupu těla a její hmotnost 

tvoří celých 40% z celkové hmotnosti. Naproti tomu jsou horní a dolní končetiny stejně 

dlouhé a mají stejnou velikost a tvar (Allen & Marotz, 2005).   

Motorická stránka 

Dítě se orientuje pomocí zraku. Dokáže rozeznávat barvy, začíná vnímat prostor a 

pozoruje také pohybující se předměty. Na základě sluchového vnímání se rozvijí řeč 

(Šmarda, 2004). V prvním měsíci života dítěte začíná vývoj jazyka jako orgánu. Prvním 

způsobem komunikace dítěte je pláč a křik. Do čtvrtého měsíce života je již dítě 

schopno se usmívat, broukat si, vrnět, ale dokáže také vyluzovat první samohlásky (a, e, 

u). Hlasitě se směje a napodobuje zvuky, které vydávají ostatní. V rozmezí od čtvrtého 

do osmého měsíce by mělo dítě umět vyslovit všechny samohlásky a některé souhlásky 

(b, p, t). Dokáže reagovat na tón hlasu, ze kterého dokáže poznat hněv, hravost nebo 

smutek. V období mezi osmým a dvanáctým měsícem života dítě brouká a žvatlá. Snaží 

se křičet, aby bylo středem pozornosti, a když na něho někdo zavolá jeho jménem, dítě 

se ohlíží za hlasem. Dítě má rádo jednoduché rytmické písničky a na hudbu dokáže 

tancovat a „zpívat“. V prvním roce dokáže říci první slova, jako jsou „ma-ma“, „ta-ta“ 

(Dolínková, 2006). Rozvíjí se koordinace, která je spojená s pohyby rukou a očí. 

Kojenec se stává motoricky zdatným, umí udržet hlavičku nad podložkou, udrží 

předměty a je schopný si je strčit do úst. Ke konci období leze a je schopen udělat první 

kroky (Šmarda, 2004).     
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2.3.3 Batolivé období 

 Období začíná druhým a končí třetím rokem života jedince. Dítě začíná samo 

provádět svoje základní funkce, kterými jsou řeč, chůze, přijímání potravy a samostatné 

poznávání jeho nejbližšího prostředí (Šmarda, 2004).     

Somatická stránka 

 Růstové tempo se ve druhém roce života zpomaluje a přírůstek tělesné výšky za 

rok je poloviční, než v průběhu prvního roku života. Vyroste průměrně o 12 cm 

a celková délka jedince kolísá mezi 85 a 90 cm, podle toho jak je daný jedinec vyspělý. 

Během třetího roku života se růstové tempo zmírňuje a roční přírůstek činí 9 cm. V této 

fázi vývoje je výška dítěte 93 až 100 cm (Machová, 1994). Stejně jako u výšky, také 

přírůstek hmotnosti se s postupně přibývajícím věkem snižuje. Ve druhém roce života 

se hmotnost zvyšuje o 3 kg a ve třetím pouze o 2 kg. V tomto stádiu vývoje je hmotnost 

u chlapců vyšší než u dívek (Havlíčková, 1998). 

Motorická stránka   

 Dítě se již v batolecím období dokáže učit pohybu. Také se učí a začíná si 

vytvářet vztah k pohybu. Jeho posturální stabilita a kontrola se zvyšuje a je schopen 

také koordinovat určité složky pohybu a uplatňuje pohybové vzorce, které jsou 

vhodnější pro jeho pohybovou činnost. Velký podíl v batolecím období mají jak 

rovnováha statická, tak i dynamická, které začínají ovládat síly vyprodukované. 

Motorické schopnosti jsou ještě ve druhém roku života na nízké úrovni, ale základní 

schopnosti a schopnosti bezdotykové lokomoce jsou již přítomny. Začíná se také utvářet 

hlavní pohybový vzorec dolní končetiny – krok. Chůze je ještě velice nekoordinovaná 

a je charakteristická kývavými pohyby paží a příliš velkým výdejem energie. Ve třech 

letech je kontrola svalů v oblasti kyčle a pánve zvýšena a rovnováha při stoji a kroku 

vpřed také, ta dále umožňuje rovnoměrnou délku kroku. Na konci třetího roku života je 

chůze kvalitnější a dítě také začíná běhat. Za ukončení batolícího období označujeme, 

když dítě dokáže ovládnout letovou fázi kroku (Kučera et al., 2011).      

2.3.4 Předškolní období 

 Období je ohraničeno dobou od čtyř let do doby nástupu do školy (Šmarda, 2004). 

Dítě je plné energie, zvědavé a nadšené, vykonává stále nějakou pohybovou aktivitu a 

vše, co ho zajímá, provádí co největším úsilím. Rozvíjí se u něho motorické schopnosti 

a ve všech jeho činnostech se projevuje kreativita a fantazie. Dítě si obohacuje svoji 



23 

 

stávající slovní zásobu a rozvíjí svojí inteligenci, tím pádem se dokáže lépe vyjádřit a 

vyřešit vzniklé problémy. Má už také svůj názor na věci a je přesvědčené, že právě ten 

je jediný správný.  Stále potřebuje v někom cítit oporu a tak spoléhá na rodiče, že mu 

vždy budou na blízku a pomůžou mu, pokud to bude zapotřebí (Allen & Marotz, 2005). 

Somatická stránka 

 Dítě roste pomalým plynulým tempem od počátku čtvrtého roku a tento růst 

pokračuje i po ukončení věku předškolního. Přírůstky výšky činí 6 až 7 cm a hmotnost 

se zvyšuje okolo 2 kg ročně. Výškový a hmotnostní rozdíl mezi chlapci a dívkami není 

v tomto období tak výrazný jako v jiných etapách vývoje. Tělo dítěte nemá žádné 

výrazné rysy a celý trup je tedy válcovitý bez náznaku pasu. Svalstvo obklopuje 

vyvinutý tukový polštář, a proto se období od dvou do čtyř let nazývá jako období první 

tělesné plnosti (Machová, 1994). 

Motorická stránka 

 Začátkem předškolního věku se začíná zdokonalovat hrubá motorika a na jeho 

konci i motorika jemná. Pokud je dítě správně vyvinuto, umí dobře chodit, rozběhnout 

se nebo dokáže napodobit chůzi po špičkách a při běhu omezuje časté pády (Machová, 

1994). Mezi jeho další dovednosti patří chůze po schodech, kdy bez problémů střídá 

nohy a z posledního schodu při chůzi dolů skáče. Dokáže udržet rovnováhu na jedné 

noze, ale jen na krátkou chvíli a také skákat na místě. Při psaní nedrží tužku celou dlaní, 

ale mezi ukazovákem, prostředníkem a palcem. To označujeme jako úchop špetkou. 

Nakreslit zvládne svislé, vodorovné i kruhové tahy. Dokáže hodit míč vrchem, ale bez 

jakéhokoliv míření. V tomto vývojovém stádiu se také začínají projevovat první 

náznaky preferované ruky (Allen & Marotz, 2005).     

2.3.5 Školní období 

 Toto období rozdělujeme na mladší školní věk, který trvá od šesti do deseti let 

a starší školní věk probíhající od jedenácti let do čtrnácti let života (Havlíčková, 1998). 

Jiní autoři uvádějí ve své literatuře i jiné rozdělení, jako např. Šmarda (2004), který dělí 

školní věk na tři etapy a to raný (6 – 7 až 8 – 9 let), střední (8 – 9 až 11 – 12 let) a starší 

věk (pubescenci) do 15 let (Šmarda, 2004). Vágnerová (2004) rozděluje školní období 

na prepubertální a pubertální období (Vágnerová, 2004). My se budeme řídit podle 

rozdělení, které udává Havlíčková (1998). Mladší školní věk je spjat s pohybovou 
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aktivitou a s jejími kvalitativními i kvantitativními změnami (Havlíčková, 1998). Tyto 

změny se projevují také ve starším školním věku (Kučera et al., 2011). 

Somatická stránka 

Mladší školní věk 

 Období první vytáhlosti se projevuje na začátku mladšího školního věku. Tělo je 

štíhlé a břicho již dopředu nevystupuje a pod kůží hrudníku jsou vidět žebra. Okolo 

šestého roku končí období první vytáhlosti a dále pokračuje pomalý růst a vývoj 

(Machová, 1994). V této fázi vývoje dítě vyroste ročně asi 5 cm a na váze přibere 

v průměru 3 kg. Do desátého roku jsou chlapci stále větší než dívky (Allen & Marotz, 

2005). V šesti letech je tělo vytáhlé a končetiny jsou dlouhé, protože jsou ve fázi 

rychlého růstu. V sedmi letech je růst vyrovnaný a pomalý a v některých případech 

dívky přerůstají chlapce. Svalová hmota je u obou pohlaví zastoupena v přibližně 

stejném množství (Přívratský, 1991). Na začátku osmého roku života je postava 

podobná dospělému člověku. U některých dívek se začínají objevovat známky 

druhotných pohlavních znaků a to je růst prsou a sekundárního ochlupení (Allen & 

Marotz, 2005). V mladším školním věku se začíná rozdílným způsobem ukládat tuk 

u chlapců a děvčat (Machová, 1994). 

Motorická stránka  

Mladší školní věk 

 V šesti letech se začíná hodnotit vyspělost dítěte podle stavu vývoje hrubé, jemné 

motoriky a také sluchové a zrakové percepce (Riegrová et al., 2006). Také v tomto věku 

dokážou napodobovat pohyb paže a také polohy těla v prostoru, aniž by potřebovali 

zrakovou kontrolu. V období mezi šestým a sedmým rokem přestávají u acyklických 

pohybových dovedností preferovat jen jednu stranu. V sedmém roce života dítě 

potřebuje k udržení rovnováhy podporu smyslových receptorů, kdy především spoléhá 

na zavřené kinematické řetězce. Dokonalejší formou běhání, házení a chytání dítě 

dosahuje mezi šestým a desátým rokem (Kučera et al., 2011).   
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Somatická stránka 

Starší školní věk 

 Riegrová et al. (2006) uvádí, že nástup puberty není dostatečně zodpovězen 

(Riegrová et al., 2006). Naopak Kučera et al. (2011) se domnívají, že pubertu spouští 

hormonální růstové změny, které jsou spojené kvalitativně i kvantitativně s pohybovou 

aktivitou (Kučera et al., 2011).  Další možností, kdy nastupuje puberta, popisuje 

Machová (1994), která udává, že začátek puberty je vyvolán vylučováním pohlavně 

specifických gonadotropních hormonů podvěsku mozkového. Růst probíhá s několika 

výraznými změnami proporcionality, kdy se mění postava a začíná druhé období 

vytáhlosti (Machová, 1994). Začínají se projevovat druhotné pohlavní znaky, které jsou 

charakteristické pro období puberty (Riegrová et al., 2006). A významně se začíná 

projevovat vývojová asymetrie mezi chlapci a dívkami, která je na začátku staršího 

školního věku ještě znatelnější (Kučera et al., 2011). Ovšem v průběhu vývoje mohou 

být dívky v některých případech vyšší a mít větší hmotnost (Wolf, 2004). Ve 13. až 15. 

roku života tohoto období se začíná prořezávat druhá dentice tedy trvalý chrup 

(Havlíčková, 1998). Přírůstek na výšce u chlapců v období puberty činí 9,5 až 15 cm a u 

dívek 2,5 až 17 cm. Růst je u chlapců opožděnější, u dívek je ukončen na konci 16. roku 

a u chlapců končí až mezi 18 a 20 lety (Riegrová et al., 2006). 

Motorická stránka 

Starší školní věk 

 Dítě zvládá za změněných podmínek kvalitativní a kvantitativní známé pohyby. 

V období dvanáctého roku života se koordinační předpoklady vývojově zastaví. 

Příklady hrubé motoriky specializovaných pohybových dovedností jsou v určité 

kontrole a stabilitě. Dokáže udržet posturální kontrolu, manipulovat horními 

končetinami při plavání, chytání, skákání a dalších dovedností. Dolními končetinami 

dokáže realizovat dva nebo více pohybových úkonů (Kučera et al., 2011). Dané činnosti 

nebo dovednosti dokáže vykonávat jak rukou preferovanou, tak nepreferovanou. 

V jemné motorice má již větší dovednost v koordinaci oko – ruka, kdy dokáže lépe 

pracovat s míčem ve hře. Zvyšuje se také jeho manuální zručnost. V tomto období je 

hlavní potřebou dítěte pohyb, velká škála činností a také upřednostňuje aktivní 
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odpočinek. Ve všech druzích sportu již naplno uskutečňuje systematický sportovní 

trénink (Kočárek, 2010).  

2.3.6 Adolescentní období 

 Přechod mezi dětstvím a dospělostí nazýváme obdobím dospívání, které trvá od 

patnácti do dvaceti let. V tomto období chlapci i dívky kladou důraz na svůj fyzický 

vzhled, který je pro ně velice důležitý (Vágnerová, 2005). Z hlediska ontogenetického je 

základním faktem dokončování pohlavního dozrávání a fyzického vývoje (Macek, 

1999). 

Somatická stránka 

Tímto obdobím se ukončuje tělesný růst a jsou zde znatelně rozdílné znaky mezi 

dívkou a chlapcem. Chlapci mají mohutný trup s patrným reliéfem svalstva a tuk je 

zastoupen v celém těle. U dívek jsou již patrné jejich ženské rysy a tuk se ukládá na 

určitých místech, mezi které patří oblast břicha, hýždí a stehen (Riegrová et al., 2006). 

Růst do výšky u chlapců je ještě v tomto období výrazný, ale u dívek je již nepatrný. 

Roční přírůstek u chlapců činí až sedm centimetrů, naopak u dívek pouhý jeden 

centimetr (Říčan, 2006).  

Motorická stránka 

Motorika se začíná ustalovat a pozorujeme také její vyvážení. Pohybové 

schopnosti jsou plynulejší, koordinovanější a vystupování je jisté a efektivní (Machová, 

1994). 

2.3.7 Období dospělosti 

Člověk je na vrcholu svých sil a v zaměstnání maximalizuje svou tvořivost, 

dovednost a inteligenci. Začíná zakládat svoji vlastní rodinu a dostává se do role rodiče, 

kdy se stará o své děti. Pečuje také o své vlastní rodiče (Kočárek, 2010). Období 

dospělosti trvá od dvaceti do šedesáti let a rozdělujeme ho na období mladé, střední 

a starší dospělosti (Vágnerová, 2007). 

Somatická stránka 

 V mladší dospělosti nemají tělesné změny žádný větší podíl na ovlivnění psychiky 

a podmíněné biologické faktory nemají vliv na další rozvoj osobnosti. Tělo ve střední 

dospělosti stárne, ale bez vlivu na výkonnost. Významnějším důsledkem stárnutí je 
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úbytek tělesné atraktivity, který více pociťují ženy než muži. Poslední etapa období 

dospělosti je spojena s pomalým úbytkem všech tělesných funkcí (Vágnerová, 2007). 

Motorická stránka 

 V období dospělosti, přibližně ve věku 50 let se zhoršuje akomodační schopnost 

oka a kvalita sluchového vnímání již není na takové úrovni. S postupným věkem ubývá 

tělesná síla a koordinace, které jsou spojené se snižováním rychlosti a pohotovostí 

reakce. Začínají se také objevovat různé zdravotní komplikace jako je např. diabetes, 

hypertenze, artritida a jiné.  (Vágnerová, 2007). 

Mladá dospělost 20 – 40 let  

 V tomto období je dosaženo fyzické zralosti, ta však nemá tak společenský 

význam jako doba zralosti sexuální, která je důležitým hlediskem partnerského vztahu. 

Dosažením dospělosti má člověk větší sebejistotu, sebedůvěru a dokáže rozeznat vlastní 

síly s kompetencemi, které jsou potřebné k soběstačnosti a osobní vyrovnanosti 

(Vágnerová, 2007). 

Střední dospělost 40 – 50 let 

 Střední dospělost nemá daný žádný přesný předěl, který by od sebe odděloval 

období předcházející a následující. Cílem je dosáhnout dostačující profesní pozice 

a stabilizovat rodinu. Ve středním věku narůstá zodpovědnost, ale považujeme ho za 

vrchol zralosti (Vágnerová, 2007). 

Starší dospělost 50 – 60 let 

Je to stádium, kdy člověk postupně ztrácí svojí tělesnou i psychickou kondici. 

Významným mezníkem je věk 50 let, kdy začíná stárnutí. Člověk posiluje svůj postoj 

k různým generacím a snaží se porozumět s lidmi, kteří jsou ve stejném věku 

(Vágnerová, 2007). 

2.4 Hodnocení a způsob určení strukturálních znaků tělesné 

kompozice 

2.4.1 Biologický věk 

 Celkový růst a vývoj jedince popisuje biologický věk, který zahrnuje tělesný 

rozvoj, funkční schopnosti a zdravotní stav (Vilikus et al., 2004).  Biologický věk 

můžeme také charakterizovat fyziologickým, biochemickým, mentálním a anatomickým 
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procesem, který popisuje celkový stav jedince a jeho vývoj morfologických a funkčních 

znaků (Suchomel, 2004). Biologický věk je velice užitečným poznatkem, který pomáhá 

pedagogům, nebo trenérům lépe posoudit individuální fyzickou, morfologickou 

a motorickou vyspělost daného jedince.  (Kovář & Měkota, 1995). Biologický věk se 

mění v celém průběhu života jedince od mládí až do stáří a je spjatý společně s věkem 

kalendářním, který je určitou normou pro dané věkové období. Odlišné znaky sledujeme 

v dětství, jiné pak v dospělosti a stáří. Biologický věk sledujeme hlavně u mladých 

sportovců, protože nadměrná sportovní zátěž by mohla vést k poškození organismu 

jedince (Vilikus et al., 2004).  Perič et al. (2012) považuje biologický věk, jako velmi 

důležitý faktor pro hledání sportovního talentu. Říká, že je velice důležité od sebe 

rozeznat stupeň talentovanosti a akceleraci biologického věku. Dítě biologicky 

akcelerované by mohlo být bez určení biologického věku mylně považováno za 

talentovaného jedince a naopak dítě biologicky retardované, nicméně talentované 

(zvláště v období nástupu puberty), by nemuselo být jako talent identifikováno (Perič et 

al., 2012). 

 Kalendářní a biologický věk se může lišit, přičemž rozdíl může být dva roky 

a více (Vilikus et al., 2004). Nejčastěji se tento rozdíl u dětí vyskytuje 

v předpubertálním a pubertálním věku. U dospělé populace jsou pak rozdíly mezi 

chronologickým a biologickým věkem pozorovány také u mužů a žen od 50 let (Meško, 

2005). Čevela (2012) udává, že se můžeme setkat s lidmi, kterým je chronologicky 

osmdesát let, ale biologicky vypadají na šedesát let, nebo naopak (Čevela et al., 2012). 

Ve studii u populace mužů středního věku se Nakamura et al. (1989) věnovali vztahu 

mezi pravidelnou tělesnou aktivitou a biologickým věkem. Zjistili, že starší muži 

nemusí mít vždy vyšší biologický věk, ale u mužů mladších se nižší biologický věk 

projevuje. Existují však individuální rozdíly u daných jedinců, kdy studie naznačuje, že 

pravidelný pohyb starších mužů má za důsledek nižší biologický věk. Mohli bychom 

tedy říci, že pravidelná tělesná aktivita snižuje rychlost stárnutí (Nakamura et al., 1989).  

 Z pohledu biologického věku proto u dětí rozlišujeme vývoj urychlený 

(akcelerovaný), nebo opožděný (retardovaný). Určit biologický věk je poměrně složité 

a proto se pro jeho stanovení využívá více metod (Havlíčková, 1998) mezi které patří: 

určení kostního věku, růstového věku, zubního, vývinového, nebo proporcionálního, 

přičemž každý tento způsob měří biologický věk s různou reliabilitou (Riegrová et al., 

2006). Jak je patrné, Podle Šelingerové 1992 je vhodné pro správné posouzení 
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biologické zralosti dítěte spojit několik přístupů, které by měly minimalizovat 

chybovost při vyhodnocení biologického věku (Šelingerová, 1992).  

2.4.2 Kostní věk 

 Kostní věk nám udává, na jaké vývojové úrovni se nachází daný jedinec 

a zjišťujeme ho na základě stupně sekundární osifikace různých oblastí dětské kostry od 

doby narození až po jeho ukončení růstu. Touto metodou nejčastěji porovnáváme 

velikost osifikačních jader na skeletu ruky a uzavřenost epifyzárních štěrbin (Kutáč, 

2009). Mezinárodní směrnice CIE doporučují, aby se ke stanovení biologického věku 

používal rentgenový snímek levé ruky spolu s karpálními kůstkami a konci radia a ulny. 

V raném dětství hodnotíme biologický věk podle toho, kdy se začnou objevovat 

osifikační centra v karpálních kůstkách a v epifýzách dlouhých kostí ruky. Mezi raným 

dětstvím a obdobím puberty sledujeme růst a modelování jednotlivých kůstek. V období 

puberty se zaměřujeme na jejich úplnou zralost. K největším tvarovým a růstovým 

změnám kostí dochází právě v období puberty, protože právě tehdy kůstky předčasně 

vyzrávají. Tento fakt se potvrzuje u intersexuálních rozdílů, kdy dívky mají rychlejší 

tempo osifikace kostí než chlapci (Vilikus et al., 2004).  

 Výsledek se pak hodnotí za pomoci rentgenových snímků, které nejsou obtížné 

pořídit. Je nezbytné, aby vyšetřující osoba byla dostatečně zkušená a měla k dispozici 

kostní atlas (Kutáč 2009). K vyhodnocení rentgenového snímku používáme metody 

kvalitativní, nebo deskriptivní. Do kvalitativních metod řadíme metody:  Greulicha & 

Pyleové (1959),  Kopczynské (1969), atlas Kapalínův (1973) a atlas Thiemanna & Nitze 

(1991), podle těchto metod kostní věk hodnotíme za pomoci kostního atlasu, kdy 

hledáme nejvíce podobný standart. Mezi metody deskriptivní patří: metoda Sempho 

(1970), Tanner – Whitehouse I (TW1) (1975), Tanner – Withouse II (TW2) (1983), 

Tanner, Healy, Goldstein & Cameron (TW3) (2001), a Achesonova (1954) a v těchto 

metodách hodnotíme kostní věk na základě osifikačního stadia, jež každá kost 

v průběhu ontogeneze zaujímá (Riegrová et al., 2006). V článku týkajícím se otázky, 

zda se sportovní medicína nedostává na scestí Hnízdil (2015) však udává, že časté 

rentgenování kostí ruky za účelem predikce tělesné výšky mladých sportovců je 

nebezpečné. Jako nepřípustný bere argument, že jednorázový rentgenový snímek nijak 

dítě nezatěžuje. Dle Hnízdila může totiž nastat situace, že dítě onemocní například 

zápalem plic, nebo bude mít jiný úraz a bude potřeba opakovaných rentgenových 
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snímků, čímž se radiační záření nakumuluje. „Místo zářných úspěchů vrcholového 

sportovce pak reálně hrozí projevy nemoci z ozáření“ (Hnízdil, 2015, s. 12). 

2.4.3 Zubní věk 

 Další metodou určování biologického věku je stanovení věku zubního. Hodnotíme 

zde pořadí erupce zubů, které je jedním z ukazatelů biologického věku (Vilikus et al., 

2004). Riegrová et al. (2006) udává, že zubní věk můžeme označit jako stav vývoje 

chrupu, který odpovídá normám pro určité věkové období. Jako první u nás tento termín 

zavedl Matiegka, který jako hodnotící kriterium zvolil pojem erupce jednotlivých zubů. 

Tento způsob určování biologického věku je nepřesný a nemůžeme ho použít 

v obdobích, ve kterých se žádný zub neprořezává. Určitý nepoměr v této metodě je mezi 

věkem erupce a věkem kostním, což znamená nízkou validitu tohoto způsobu určování 

biologického věku (Riegrová et al., 2006). Jak jsme již zmiňovali u věku kostního, že 

dříve osifikují kosti u dívek, tak je tomu stejně u této metody, kdy se dívkám 

prořezávají zuby dříve než chlapcům (Havlíčková, 1998). 

2.4.4 Vývinový věk (Sekundární pohlavní znaky) 

 Tato metoda k určování biologického věku nám posuzuje stav pohlavní zralosti 

jedince (Riegrová et al., 2006). Havlíčková (1998) udává, že stupeň pohlavní zralosti 

určujeme podle monofunkčních změn souvisejících s aktivací tvorby gonádotropních 

a pohlavních hormonů peripubertálně (Havlíčková, 1998).  Ke stanovení sekundárních 

pohlavních znaků existují řady stupnic od různých autorů, kterými se vývinový věk 

určuje. Mezi nejčastěji používané patří Tannerova škála (1969), ve které je 

0 označována jako dětský stupeň, 1 – 3 stupeň přechodný a 4 jako stupeň zralý 

(Riegrová et al., 2006). Tímto způsobem určování biologického věku je možné podle 

vývoje pohlavních sekundárních znaků určit přímo odpovídající věk chlapců a dívek 

(Vilikus et al., 2004). U dívek sledujeme vývinová stadia prsu, axillárního ochlupení, 

pubického ochlupení a nástup menarche. U chlapců je to pak vývoj mamilly, axilárního 

ochlupení, pubického ochlupení, penisu, scorta a vousů (Riegrová et al., 2006). 

2.4.5 Proporcionální věk 

 Proporcionální věk hodnotí proporcionalitu tělesných rozměrů jedince, které se 

u něho mění od narození až do dospělosti. Znamená to, že každému vývojovému stupni 

odpovídá určitý poměr jednotlivých částí těla (Riegrová et al., 2006). 
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 Metodu pro stanovení proporcionálního věku zpracoval Wutscherk (1974), který 

vycházel z poměru trupového a končetinového znaku. Tento poměr podle Wutscherka 

udává komplexní znak tělesné stavby (KZ). Trupový znak (KB) se s rostoucím věkem 

postupně snižuje, děje se to příčinou růstu šířkových rozměrů (ramen, pánve) a také 

růstem těla jedince do výšky a jeho přibírání na hmotnosti. Naproti tomu se končetinový 

znak (KA) s přibývajícím věkem zvyšuje, protože se prodlužují končetiny a zvětšují se 

obvodové rozměry (Havlíčková, 1998). 

 Zjednodušenou Wutscherkovu metodu interpretoval Brauer (1982), který však 

hovoří již o indexu vývoje stavby těla Körperbauentwicklungsindex (KEI) (Riegrová et 

al., 2006). Pro stanovení proporcionálního věku touto metodou, je potřeba vypočítat 

Rohrerův index a na jeho základě provést obvodové korekce. Tento způsob určení 

biologického věku nejvíce používala svých studiích Riegrová (1987, 1990, 1993).  

Metoda proporcionálního věku se zabývá šířkovými, obvodovými a délkovými 

charakteristikami, které mají různý stupeň a rychlost vývoje, které jsou důsledkem 

odlišnosti v chronologickém věku. Jde tedy o vývojový stupeň, který má určitý vztah 

mezi dílčími částmi těla, podle kterého sledujeme antropometrické parametry 

související s věkově charakteristickou dynamikou růstu. Daná metodika, nebo přístup je 

možné použít pro populace ve věku 6 – 17,99 roku (Sedlak & Bláha, 2007). 

K hodnocení proporcionálního věku se nejdříve používala data indexu proporcionality, 

která byla získána z výzkumu roku 1985 (Bláha, 1986). Tento antropologický výzkum 

se prováděl při příležitosti československé spartakiády na populaci od 6 do 55 let. 

Riegrová et al. (2004) publikovali studii, ve které se zbývali stavem hodnot 

biologického-proprocionálního věku současné populace dětí a mládeže ve věku 6 až 17 

let. Autoři došli k závěru, že z pohledu proporcionality se data české dětské a juvenilní 

populace nemění. (Riegrová et al., 2004). Své výsledky pak porovnali 

s výsledky výzkumu z roku 1985 a došli k závěru, že u chlapců byly zjištěny podobné 

hodnoty KEI, kdy nejvyšší nárůst indexu byl o 0,02 jednotek ve prospěch třináctiletých 

chlapců. U dívek byly výsledky také velice podobné, s hodnotově stejným nejvyšším 

nárůstem indexu u desetiletých dívek. Porovnání tělesné výšky s hodnotami 

naměřenými v roce 1985 napovídá o tom, že u chlapců se projevuje decelarace 

v dětském věku, s naznačením sekulárního trendu v juvenilním věku. Tělesná hmotnost 

se vyvíjí stabilně po celou dobu růstového období. Tělesná výška u dívek kolísá díky 

projevu sekulárního trendu v juvenilním období (Riegrová et al., 2006). Odhad 
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proporcionálního věku byl použit na populaci dětí sportujících a nesportujících 

a výsledky ukázaly jeho praktickou aplikovatelnost, a to pro svou neinvazivnost 

a vysokou výpovědní hodnotu. Významné vztahy má proporcionální věk k věku 

kostnímu, kdy hodnota korelačního koeficientu byla 0,67 (Riegrová et al., 2004).  

2.5 Somatotyp a způsoby jeho měření 

 Pro posouzení stavby člověka a jeho tvarů a proporcí se nejdříve používal termín 

tělesná stavba člověka. Disciplína, nebo oblast, která se tímto zabývá, se jmenuje 

somatotypologie a řadíme ji do vědního oboru antropologie, kdy středem naší 

pozornosti je část funkční antropologie a také sportovní antropologie (Zvonař et al., 

2011).  Podle Sedlaka & Bláhy (2007) je somatotyp záznam o okamžitém 

morfologickém stavu vyšetřovaného jedince vyjádřený délkovými, šířkovými 

a obvodovými rozměry a jejich poměry (Sedlak & Bláha, 2007). 

 Tělesnou stavbou člověka a jejím měřením se již zabýval Hippokrates, který 

stanovil dva základní typy habitus phtisicus, který se vyznačuje dlouhým, štíhlým tělem 

(vertikální rozměry) a habitus apoplecticus vyznačující se krátkým, zavalitým tělem 

(horizontální rozměry). V průběhu let prošla morfologická typologie člověka určitými 

změnami, kdy se jí začalo věnovat mnoho dalších autorů, kteří publikovali vlastní práci 

a uváděli další možnosti klasifikace somatotypu (Pavlík, 1999). Jednotlivé rozdělení 

somatotypu se však lišilo, protože každý autor se zaměřil na odlišné faktory. Jeden 

z přístupů například hodnotil složku oběhovou a dýchací. Další z přístupů pak složku 

trávící, nebo význačně vyvinutou nervovou soustavu (Zvonař et al., 2011). 

  Významným mezníkem se pro tělesné hodnocení člověka stal rok 1940, kdy 

Sheldon stanovil novou typologickou metodu, která měla zcela jiný základ než všechny 

předešlé (Pavlík, 1999). Tuto metodu totiž popisoval pomocí třech zárodečných listů 

ektodermu, entodermu a mezodermu. Každý zárodečný list tvoří stavební jednotku 

některého z orgánů v lidském těle. Z ektodermu vzniká mozek, hřbetní mícha a části 

kůže, entoderm tvoří vnitřní výstelku trávicí trubice a jejích částí, ale také játra 

a slinivku břišní a poslední mezoderm dává základ svalům, kostím, ledvinám 

a pohlavním žlázám (Marieb & Mallat, 2005). Cílem Sheldona bylo popsat tělesnou 

konstituci jedince jako určitou individualitu. Sheldon předpokládal, že zastoupení 

zárodečných listů může být ve variabilním poměru, které může ovlivňovat například 

růstový potenciál, nebo být zdrojem typových přeměn (Balcar, 1991). Začal také 
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používat termín somatotyp, který zní: „Vztah morfologických komponent, vyjádřený 

třemi čísly se nazývá somatotyp individua.“ (Riegerová et al., 2006, s. 69). Na základě 

tohoto tvrzení Sheldon určil tři komponenty, které nazval endomorfní, mezomorfní a 

ektomorfní, podle kterých somatotyp určoval. Na práci Sheldona, pak navázalo několik 

autorů, ze kterých byli nejvýznamnější Heathová společně s Carterem. Sheldonův 

postup fungoval jen u chlapců 18 až 65 let, ale ne však u žen a dětí. Proto došlo 

k modifikaci tohoto postupu zavedením několika změn, zejména v oblasti škálování 

somatotypu a určování jednotlivých komponent, které provedli Heathová a Carter 

v roce 1967 (Riegrová et al., 2006).  

2.5.1 Typologie podle Heathové – Cartera 

 Ze Sheldonovy metody právě vychází autoři Heathová a Carter, kdy podle jejich 

postupu lze určit somatotyp mužů i žen, ale také dospělých a dětí s přesností 0,5 stupně. 

Sheldon stanovil škálu, která končila vždy na stupni 7, naopak Heathová a Carter 

nemají škálu nijak ohraničenou a proto mohou být hodnoty somatotypu vyšší, až 

extrémní (Zvonař et al., 2011). Všechny tři komponenty somatotyp jsou popsány 

následovně: první komponenta – endomorfie popisuje relativní tloušťku nebo hubenost 

každého člověka. Hodnotí, jak velké je zastoupení podkožního tuku u dané osoby. 

Nízká hodnota v endomorfii nám říká, že daný jedinec má malé množství podkožního 

tuku a naopak jedinec s vysokou hodnotou má množství podkožního tuku vysoké. 

Druhá komponenta – mezomorfie vyjadřuje míru robustnosti postavy vzhledem 

k tělesné výšce, a to jak z pohledu kosterní robustnosti, tak svalové robustnosti. Slabou 

kostru a málo vyvinuté svalstvo hodnotí nízký stupeň mezomorfie a vysoký stupeň je 

charakterizován výrazným kosterně svalovým rozvojem. Třetí komponenta – 

ektomorfie se zabývá tzv. gracilitou člověka (štíhlostí těla). Tato komponenta se určuje 

z indexu podílu výšky ke třetí odmocnině z hmotnosti. Tento vztah a určení této 

komponenty spolu souvisí tak, že na spodním konci svého rozsahu zaznamenáváme 

relativní krátkost různých tělesných rozměrů a na horním konci znamenáme relativní 

délku různých tělesných rozměrů (Riegrová et al., 2006). 

 Ve všech komponentách můžeme zjistit extrémní hodnoty, které jsou na začátku i 

na konci každé řady. Nízká ektomorfní komponenta nám označuje jedince, který má ve 

vztahu k tělu krátké končetiny a robustní trup, naopak vysoká hodnota nám popisuje 

jedince s dlouhými končetinami a relativní gracilitu trupu (Riegrová et al., 2006). 
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 Ve světě i u nás bylo provedeno mnoho výzkumů zabývajících se problematikou 

somatotypu (Sills & Mitchem, 1957; Linc & Fleischman, 1971; Chytráčková, 1979; 

Kosová, 1983; Riegrová & Vodička, 1992; Riegrová & Petříková, 1994; Grasgruber, 

2008) (Riegrová et al., 2006). Výzkumy z poslední doby zaměřené na morfologické 

odlišnosti byly např: Sporiš et al. (2007), který se zabýval morfologickými odlišnostmi 

chorvatských fotbalistek v souvislosti s jejich hráčským postem. Autoři kromě zjištění, 

že nejvyšší tělesnou výšku a hmotnost mají brankářky, odhalili, že morfologické 

parametry (somatotyp) hráček jednotlivých postů se signifikantně nelišily (Sporiš et al., 

2007).  V určitém rozporu s těmito výsledky je studie Milanovice et al. (2012), který 

naopak zjistil největší hmotnost u záložnic a nejmenší u brankářek (Milanovic et al. 

2012). Queiroga et al. (2008) se zabýval otázkou, zda hodnoty somatotypu u hráček 

futsalu korespondují s úspěšností týmu v soutěži. Výsledky ukázaly, že dominantní byla 

u měřeného souboru komponenta endomorfní. Při následném porovnání somatotypů 

hráček a) z nejlepšího týmu 4,5 – 2,7 – 2,5 a b) nejhoršího týmu 4,8 – 2,8 – 2, se 

ukázalo, že somatotyp jednotlivých hráček nemůže sloužit, jako ukazatel úspěšnosti 

týmu v utkání (Queiroga et al. 2008). Viviani et al. (1993) prováděli měření somatotypu 

na 13 letých fotbalistech, kteří byli rozděleni na začátečníky a pokročilé. Hodnoty 

somatotypů se mezi skupinami významně nelišily. Průměrná hodnota somatotypu 

u skupiny začátečníků byla 1,6 – 4,3 – 3,5 a u pokročilých 2,2 – 4,5 – 2,9, což ukazuje 

na značnou homogenitu uvnitř skupiny. Podle výsledků je tedy u těchto fotbalistů 

dominantní mezomorfní komponenta (Viviani et al., 1993). V dalším výzkumu použil 

Reilly et al. (2000) komplexní baterii testů, která zjišťovala antropometrické, 

fyziologické a psychologické parametry spolu s fotbalovými dovednostmi. Cílem studie 

bylo zjistit, zda je baterie použitelná pro měření fotbalových hráčů ve věku 15 až 16 let. 

Hráči byli rozděleni na profesionály a neprofesionály. Výsledky ukázaly, že 

profesionální hráči jsou štíhlejší, mají větší aerobní kapacitu, jsou odolnější vůči únavě 

a jsou také lépe trénovaní. V hodnocení somatotypu byly výsledky bez významného 

rozdílu, kdy byla nejvíce zastoupena mezomorfní komponenta. U profesionálů 2,1 – 4 – 

2,9 a u neprofesionálů 2,9 – 3,8 – 3,1 (Reilly et al., 2000). Gil et al. (2010) hodnotili 

somatotyp u 203 fotbalistů ve věku 14 až 19 let. Ve všech věkových kategoriích 

převažovala mezomorfní komponenta U14 (2,5 – 4,2 – 3,4), U15 (2,3 – 4,3 – 3), U16 

(2,6 – 4,4 – 2,6), U17 (2,5 – 4,4 – 2,6), U18 (2,6 – 4,7 – 2,4), U19 (2,4 – 4,3 – 2,4), 

ovšem vyskytly se také výjimky, kdy u 14letých fotbalistů v některých případech 

převažovala komponenta ektomorfní. Výsledky byly porovnány s normální populací 
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a výzkum potvrdil, že fotbalisté jsou vyšší, těžší a mají větší obvodové rozměry (lýtko, 

biceps). Výsledky tohoto výzkumu také ukázaly, že mezi fotbalisty existují výrazné 

individuální rozdíly v somatotypu, a proto autoři poukazují, na to, že tyto odlišnosti jsou 

pravděpodobně způsobeny variabilitou biologického věku zkoumaných hráčů (Gil et al., 

2010). Malina et al. (2000) hodnotil kosterní zralost (kostní věk) spolu se somatotypem 

u portugalských fotbalistů ve věku 11 až 16 let. Chlapci v 11 – 12 letech vykázali 

významné rozdíly mezi kostním a chronologickým věkem. Kostní věk u hráčů z této 

věkové kategorie byl významně akcelerován oproti věku chronologickému. V ostatních 

věkových kategoriích byl hodnoty kostního a chronologického věku na stejné úrovni, 

nebo se významně nelišily. U některých probandů však bylo také zjištěno, že kostní věk 

byl opožděný za věkem chronologickým. Z pohledu somatotypu byla dominantní 

mezomorfie odhalena pouze u nejstarší populace hráčů ve věku 15 – 16 let. (11 – 12 let: 

3,1 – 3,2 – 2,6; 13 – 14 let: 3,7 – 3,6 - 3; 15 – 16 let: 2,6 – 3,4 – 2). Hodnoty 

somatotypu naměřené v 15 až 16 letech jsou srovnatelné s hodnotami, které byly 

naměřeny u hráčů stejné věkové kategorie také v jiných výzkumech (Malina et al., 

2000). Je však důležité zmínit, že dle Dovalila (2012) však samotný somatotyp 

(morfologická stavba) není pro absolutní úspěšnost sportovce určující (Dovalil et al., 

2012). 

Stanovení somatotypu je především zaměřeno na ideální předpoklady ke 

specifickému sportovnímu výkonu, a proto se mu v dnešní době věnuje značná 

pozornost (Meško, 2005). Somatotyp je také důležitým faktorem v klinické diagnostice 

pro vedení životního režimu daného jedince (Vilikus et al., 2004).  

2.6 Neuromotorický vývoj  

 Na základě nervové činnosti podnětů, které přichází z vnějšího prostředí, nebo 

organismu člověka, se vyvíjí motorická odpověď. Dle Szábové & Vaňkové (1999) 

Neuromotorikou, nebo neuromotorickým vývojem dítěte označujeme motorickou 

a výkonovou složkou, kterou do sebe zabírá široká oblast psychomotoriky. Do oblasti 

neuromotoriky patří pohyby nepodmíněně, i podmíněně reflexní a pohyby volní 

i mimovolní s tím, že nezáleží, jakým podnětem byly vyvolány. Konkrétně je oblast 

neuromotoriky charakterizována projevy v jemné a hrubé motorice, rovnováze 

a orientací v prostoru (Szábová & Vaňková, 1999). Navíc Hadders – Algra (2005) 

uvádí, že do neuromotorických projevů můžeme zahrnout také jazyk (orgán) i osobní 
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a sociální dovednosti (Hadders – Algra, 2005). V popisu jednotlivých částí 

neuromotoriky nebude rozebrána problematika orientace v prostoru, a to z důvodu, že 

v diagnostice Bruininks Oseretsky není testována. 

 

2.6.1 Jemná motorika 

Za jemnou motoriku se obecně považují malé pohyby rukou, zápěstí, prsty, 

nohou, rtů a jazyka (Kurtz, 2003). Valenta et al. (2012) udává, že jemná motorika je 

spojena s pohyby ruky, uchopováním předmětů a manipulace s nimi (Valenta et al., 

2012). Měkota & Cuberek (2007) uvádí, že do jemné motoriky patří hlavně činnosti 

ruky, eventuálně práce prstů a při specifické činnosti také ústa či chodidla (Měkota & 

Cuberek, 2007). Naproti tomu Vyskotová & Macháčková (2013) definují jemnou 

motoriku jako schopnost manipulovat s předměty v prostoru. Do jemné motoriky se dle 

autorek řadí veškeré pohybové aktivity, které realizujeme drobnými svalovými 

skupinami, jedná se především o ruce, ale také o nohy a ústa. U všech těchto pohybů 

jsou kladeny vysoké nároky na přesnost pohybu, pro „správné“ vykonán daného úkolu, 

nebo činnosti. Do jemné motoriky proto spadají především manipulační aktivity, 

grafomotorika, logomotorika, oromotorika, mimika a vizuomotorika (Vyskotová & 

Macháčková, 2013). Gentier et al. (2013) provedl výzkum jemné motoriky u populace 

obézních dětí a zaměřil se na možnou souvislost hmotnosti a jemné motoriky. Pomocí 

testové baterie BOT – 2 (Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency) otestoval 

obézní děti ve věku 7 až 13 let a poté jejich výsledky srovnal s výsledky vrstevníků 

s normální hmotností. Výsledky ukázaly, že obézní děti dosahují v jemné motorice 

výrazně horších výkonů ve srovnání s dětmi s normální hmotností.  Poznatky studie 

potvrdily, že dětská obezita zhoršuje manuální zručnost a také v souladu s dalšími 

studiemi (D’Hondt 2008, 2009) poukázaly, že obézní děti mají problémy s vnímáním 

a koordinací (Gentier et al., 2013). 

2.6.2 Hrubá motorika 

 Hrubá motorika má vlastnosti, které jsou nezbytné v případě řízení velkých svalů 

(velkých svalových skupin) těla pro chůzi, běh, sezení, plazení a jiné aktivity (Bly, 

2000). Do pojmu hrubá motorika patří dvě hlavní funkce pohybové soustavy. Je to 

funkce posturální a lokomoční. Tyto dvě oblasti hrubé motoriky mají za úkol udržet 

stabilitu ve výchozí klidové poloze pohybové soustavy, ale také zprostředkovávají 
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pohyby jednotlivých částí, nebo celého těla v prostoru (Véle, 1997). Jejich další funkcí 

je také zabezpečit pohyb tak, aby kloubní plochy byly zatěžovány rovnoměrně po celé 

jejich ploše a nedocházelo k jejich předčasnému opotřebování (Véle, 2006). Pomocí 

učení a opakování se většina pohybů v průběhu života člověka vyvíjí a zdokonaluje. 

Důležitým faktorem je zde nervově – svalový systém, který zpracovává podněty 

z vnitřního a vnějšího prostředí a přiměřeným způsobem na ně odpovídá (Valenta et al., 

2012). Hrubá motorika se podílí na mnoha fyzických aktivitách a je předpokladem 

k vykonávání sportovně specifických dovedností (Westendorp, 2011). Správně osvojené 

motorické dovednosti usnadňují dětský kognitivní vývoj a přispívají pozitivně 

k běžným aktivitám. Navíc jsou také obvykle považovány za stavební bloky pro vývoj 

komplexnějších a sportovně specifických dovedností (Piek et al., 2006). Barnett et al. 

(2009) zmiňuje, že předchozí studie prokázaly pozitivní vztah mezi hrubými 

motorickými dovednostmi a sportovní účasti dětí (Barnett et al., 2009). D’Hondt et al. 

(2012) ve své studii porovnával hrubou motoriku u dětí s normální váhou, nadváhou a u 

dětí obézních. Úroveň hrubé motoriky úzce souvisela se stavem dětské hmotnosti, 

přičemž děti s nadváhou a obézní děti měly signifikantně slabší motorickou výkonnost. 

D‘Hondt doslova uvádí: „Studie nám tedy ukázala, že hrubá motorika úzce souvisí 

s tělesnou hmotností dítěte, kterou můžeme považovat za důležitou podmínku pro 

zapojení se do organizované fyzické aktivity. Je tedy nutné věnovat pozornost dětem 

s nadváhou a dětem obézním, které bychom měli podporovat v pravidelné účasti při 

fyzických aktivitách, kde se zlepší jejich motorické dovednosti“ (D‘Hondt et al., 2012, s. 

64). Dle Pulkkinen (2010) je dělení motorického vývoje na hrubou a jemnou motoriku 

již překonaný. Dnes se často mluví o tzv. "velké motorice" místo hrubé motoriky, 

protože dle autorky jsou pohyby velké, v žádném případě hrubé, jelikož i zde je 

nezbytná souhra svalů (Pulkkinen, 2010).  

2.6.3 Koordinace 

 „Koordinace umožňuje provádění různých sladěných, účelných a komplikovaných 

pohybových činností za různých podmínek a v nejrůznějších situacích“ Hirtz (1995) (In: 

Měkota & Novosad, 2005, s 56). Ovšem jejím limitujícím faktorem je možnost ovládat 

pohyb a senzitivně řídit svaly a svalové skupiny (propojení centrální nervové soustavy a 

svalů). Osvojená koordinace je předpokladem pro zvládnutí pohybových dovedností a 

motorického učení (Dvořáková, 2000). Fransen et al. (2012) se ve svém výzkumu 

zabývali hodnocením koordinace u chlapců ve věku 6 až 12 let. Tito chlapci se 
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specializovali buď na jeden sport, nebo provozovali více sportů. Chlapci byli testováni 

testem tělesné koordinace KTK (Körper – Koordinations – Test), který se skládá 

z chůze pozadu na kladině, poskoků na jedné noze, skákání stranou a chůze po 

„stepech“. Signifikantně vyšší úroveň koordinace vykázali chlapci ve věku 10 až 12 let, 

kteří provozovali více než jeden sport oproti ostatním chlapcům. Naopak chlapci 

v rozmezí 8 až 10 let, kteří se provozovali jen jeden sport, měli významně nižší úroveň 

koordinace. Výsledky proto ukázaly, že lepší úroveň koordinace je u dětí 

pravděpodobně spojena s množstvím a rozmanitostí pohybové (sportovní) aktivity 

(Fransen et al., 2012). V tomto důsledku mají děti širokou škálu fyzických, kognitivních 

a osobních dovedností, které jsou potřebné pro budoucí úspěchy ve sportu během 

dospívání (Coˆ te´ et al., 2009). Toto podporují závěry práce Bompa & Haff (2009), 

kteří zastávají názor, že brzká specializace ve sportu není správná, protože výkonnost 

sportovce se zlepšuje pomaleji (Bompa & Haff 2009). Stoica (2013) ve svém 

experimentálním výzkumu testoval koordinaci spolu s rovnováhou u juniorských 

fotbalistů (18 – 19 let) rumunské druhé ligy. Testována byla rovnováhu a bilaterální 

koordinaci testovou baterií BOT – 2 (Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency). 

Toto měření probíhalo v přípravném zimním období a druhé pak na konci sezóny. 

Stoica v prvním měření zjistil, výrazně podprůměrné výsledky ve sledovaných 

proměnných, a proto během sezóny zařadil speciální cvičení na zlepšení rovnováhy 

a koordinace. Intervence byla aplikována dvakrát týdně se zdůrazněním individualizace 

a přizpůsobením konkrétních cvičení s míčem. Druhé měření následně ukázalo u všech 

hráčů signifikantní zlepšení v rovnováze i koordinaci. Složka rovnováhy a koordinace 

má tedy dle Stocia významný vliv zejména na techniku práce s míčem (Stoica, 2013). 

Práce Cojocaru (2006) v této souvislosti poukazuje na významný deficit studií, které by 

se zabývaly diagnostikou a intervenčními programy pro rozvoj rovnováhy a koordinace 

ve fotbale u dětí a juniorů (Cojocaru, 2006). 

2.6.4 Rovnováha  

 „Rovnováhou rozumíme schopnost udržet tělo v žádoucí poloze pro určitou 

činnost“(Zemánková, 1996, s. 117). Rovnováha je schopnost udržet stabilní tělesnou 

pozici, která odolává silám (gravitace, setrvačnost). Je to tedy kontinuální proces 

detekce příslušné polohy těla a výběrem vhodné odpovědi tělo aktivuje svalové 

stabilizátory (McGraw et al., 2000). Rovnovážnou funkcí je nepřetržité balancování a 

vyrovnávání pozice oproti zemské přitažlivosti a tíži. Na udržování rovnováhy se podílí 



39 

 

vestibulární aparát společně s podněty, které přicházejí ze svalů a kloubů. Rovnováhu 

rozdělujeme na statickou a dynamickou (Bedřich, 2006).  

2.6.4.1 Statická rovnováha 

Statická rovnováha tvoří základ všech motorických činností, ať už je to stoj, leh, 

nebo poloha hlavou dolů. V činnostech člověka souvisí statická rovnováha zejména se 

vzpřímeným držením těla (Zvonař et al., 2010). Pro statickou rovnováhu slouží statické 

čidlo, které je uloženo ve vestibulárním aparátu (vnitřní ucho). Je tvořeno smyslovými 

buňkami v podobě jemných vlásků, nad kterými jsou krystalky. Pokud dojde ke změně 

polohy hlavy, krystalky se vlivem gravitace posunou a tím podráždí vláskové buňky. 

Signál se o tomto dráždění dostane pomocí nervových drah až do mozku a statické čidlo 

se snaží udržet rovnováhu a vzpřímený postoj (Balatka, 2002). Na udržení statické 

rovnováhy se převážně podílí posturální svalstvo, které je v trvalém napětí. Toto 

svalstvo se aktivuje při udržování vzpřímeného postoje (Dostálová, 2013).  

Ve sportovním prostředí se výzkumem statické rovnováhy zabýval například 

Paillard (2002), který porovnával statickou rovnováhu u dvou skupin judistů ve věku 16 

a 19 let, soutěžících na regionální a národní i nadnárodní úrovni. I když se úroveň 

statické rovnováhy mezi skupinami signifikantně nelišily, Pillard poukázal na možnou 

souvislost mezi úrovní soutěže a mírou zapojením smyslových kanálů do procesu 

rovnováhy (Paillard, 2002). Paillard (2006) také porovnával statickou rovnováhu u 30 

mladých profesionálních a amatérských fotbalistů. Výsledky ukázaly, že profesionální 

hráči fotbalu jsou na tom lépe, než amatérští. Paillard v tomto výzkumu zjistil i to, že 

pro profesionální hráče je méně důležitá kontrola zraku k udržení statické rovnováhy.  

Tato studie naznačuje, že intenzivní trénink umožňuje profesionálním fotbalistům, aby 

byli méně závislí na vidění, které řídí jejich rovnováhu a mohli více zpracovávat 

informace, které vyplývají ze hry (Paillard, 2006). Cressey et al. (2007) provedli studii, 

ve které se zaměřili na trénink na nestabilním povrchu (UST – unstable surface 

training). Ve své studii použili fotbalové hráče ve věku 18 až 23 let, které nejdříve 

otestovali na sprint, skoky a agilitu. Poté s nimi během 10 týdnů absolvovali trénink na 

nestabilním povrchu. Po druhém měření výsledky ukázaly signifikantní zlepšení ve 

všech třech složkách. Podle autorů je však velice důležité, aby byl trénink na 

nestabilním povrchu dobře použit. Jeho nesprávným použitím totiž může totiž dojít ke 

kontraproduktivnímu zhoršení výkonů zdravého, trénovaného sportovce (Cressey et al., 

2007).   
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Zajímavou studii provedli Ricotti & Ravaschio (2011), kteří zařadili do tréninku 

9letých fotbalistů taneční styl break dance. Fotbalisty rozdělili do tří skupin po 

10 hráčích: 1. skupina trénovala jen fotbal, 2. skupina fotbal společně s plaváním 

a 3. skupina trénovala fotbal, a po dvou měsících do tréninku zapojili také taneční styl 

break dance. Všechny tři skupiny takto trénovaly po dobu šesti měsíců. Výsledky 

ukázaly, že samotný fotbal významně neovlivňuje statickou rovnováhu dominantních 

končetin, ale mírně ovlivňuje statickou rovnováhu u končetin nedominantních. Podobně 

na tom byli i ti, kteří měli fotbal spojený s plaváním. Naproti tomu break dance měl 

u mladých fotbalistů signifikatní účinek na zlepšení statické rovnováhy. Je tomu proto, 

že break dance je založen na schopnosti udržení rovnováhy a koordinaci na dvou, nebo 

jedné končetině. „Můžeme tedy konstatovat, že taneční aktivita v kombinaci s fotbalem, 

má silný a pozitivní vliv na rovnováhu mladých sportovců“ (Ricotti & Ravaschio, 2011, 

s. 465).  

2.6.4.2 Dynamická rovnováha 

 Dynamická rovnováha se projevuje při konaném pohybu, zejména když dochází 

k rozsáhlým a rychlým změnám polohy těla, nebo místa v prostoru (Skopová & Černá, 

2013).  Dynamickou rovnováhu lze tedy chápat jako schopnost vykonávat úkol při 

zachování, nebo získání stabilní pozice, či schopnost udržet nebo znovu získat 

rovnováhu (Paillard, 2006). Dynamickou rovnováhu zajišťuje kinetické čidlo, které je 

stejně jako čidlo statické uloženo ve vestibulárním aparátu (vnitřní ucho). Toto čidlo se 

aktivuje při rotaci hlavy, kdy dojde k vychýlení vlásků smyslových buněk okolní 

endolymfou (tekutina), dojde k podráždění buněk a ty předají informaci o pohybu hlavy 

mozku. Toto kinetické čidlo rovnováhy zajišťuje stálou a uvědomělou orientaci člověka 

v prostoru (Chittka & Brockmann, 2005). Z pohledu svalstva dynamickou rovnováhu 

zajišťují převážně svaly fázické, které zajišťují pohyb jednotlivých segmentů těla 

a jemnou lokomoci (Bartůňková, 2006). 

Dynamickou a statickou rovnováhou porovnávali mezi basketbalistkami, 

gymnastkami a fotbalistkami (Bressel et al., 2007). Výsledky ukázaly, že basketbalistky 

mají významně nižší statickou rovnováhu oproti gymnastkám a významně nižší 

dynamickou rovnováhu ve srovnání s fotbalistkami. Dále bylo zjištěno, že není žádný 

signifikantní rozdíl ve statické a dynamické rovnováze mezi gymnastkami 

a fotbalistkami. V rámci této studie mohly být pozorovatelné statistické rozdíly mezi 
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sporty, které částečně mohou souviset s danými senzomotorickými úkoly v daném 

sportu. Protože se statické a dynamické rovnováhy nelišily mezi gymnastkami 

a fotbalistkami, mohou mít tyto dva sporty společné senzomotorické úkoly (Bressel et 

al., 2007). Daneshjoo et al. (2012) se zabývali studií programů na zahřátí organismu 

Fifa 11+ a HarmoKnee, které slouží jako prevence před zraněním hráče. Zjišťoval, zda 

tyto dva programy mají nějaký vliv na propriorecepci, statickou a dynamickou 

rovnováhu. Ve studii použil 30 mladých fotbalistů ve věku 17 až 20 let, které otestoval 

před a po cvičení programů Fifa 11+ a HarmoKnee. Výsledky ukázaly, že tyto 

programy dokáží objektivně zlepšit propriorecepci a rovnováhu. Mohou však také 

zlepšit výkon, ale také být prevencí proti zraněním fotbalistů (Daneshjoo et al., 2012).  

2.7 Bruininks – Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT – 2)  

Testová baterie Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT – 2) je 

určena pro hodnocení pohybových kompetencí u populace ve věku 4 – 21 let (Cools et 

al., 2008). Kromě odhadu motorické vyzrálosti (neuromotorického věku) u běžné 

populace je tento diagnostický nástroj používán také u specifických skupin, zejména 

dětí s mentálním postižením. (Wang et al., 2012, Fransen et al., 2014). Diagnostický 

nástroj BOT – 2 je nejrozšířenějším a nejvyužívanějším nástrojem v problematice 

určování neuromotorického věku a obsahuje dvě formy: dlouho formu a krátkou (Short 

form). Krátká forma testu do sebe zahrnuje vybrané dílčí úkoly z jednotlivých zkoušek 

tak, aby popsala motorickou vyzrálost (neuromotorický věk) daného testovaného 

probanda co nejpřesněji. Dlouhá forma testu BOT – 2 do sebe zahrnuje čtyři hlavní 

koncepty, kdy se každá komponenta skládá ze dvou dílčích zkoušek, dohromady tedy 

hovoříme o dvanácti parametrech. Časová náročnost dlouhé formy testu je 45 až 60 

minut a krátké formy testu 10 až 15 minut. Dlouhá forma testu obsahuje 52 testových 

úkolů a krátká forma 14 testových úkolů (Bruininks, 2005).  
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Hlavní koncepty BOT – 2  

1) Jemná motorika kontrola 

a) Jemná motorika – přesnost  

b) Jemná motorika – integrace  

2) Manuální koordinace 

a) Manuální zručnost 

b) Horní končetiny koordinace 

3) Tělesná koordinace 

a) Bilaterální koordinace 

b) Rovnováha 

4) Síla a agility 

a) Rychlost a agility 

b) Síla 

Korelace mezi dlouhou a krátkou formou testu BOT – 2 je 0,80 (Cools et al., 

2008). Hodnota reliability testu BOT – 2 se pohybuje v rozmezí 0,90 až 0,97 (Wuang, 

Su 2009). Mnoho předcházejících výzkumů ukázalo, že BOT – 2 je spolehlivý validní 

nástroj, kterým můžeme posoudit motorickou vyzrálost (neuromotorický věk) Hassan 

(2001), Kambas, Aggeeloussis (2006), Venetsanou et al. (2009), Wuang, Su (2009), 

Lane, Brown (2014).  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

 Cílem této diplomové práce je zjistit míru vztahu mezi úrovní mezomorfie 

(jedna z komponent somatotypu) a neuromotorickým věkem u prvoligových fotbalistů 

týmů FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 kategorie U15. 

 

 

3.2 Úkoly práce 

Pro cíle naší práce jsme si stanovili dílčí úkoly: 

- provést rešerši literatury, která se zabývá problematikou morfologické stavby 

(somatotypem) a neuromotorickým věkem; 

- vybrat dva mládežnické fotbalové týmy; 

- zajistit pomůcky pro měření somatotypu a neuromotorického věku; 

- provést zácvik pro měření somatotypu i neuromotorického věku, porovnat míru 

variability výsledků opakovaného měření somatotypu na pilotním vzorku tří 

fotbalistů; 

- zvolit organizaci a strategii průběhu měření; 

- provést měření na zvoleném vzorku probandů; 

- zpracovat a interpretovat získaná data; 

- vyhodnotit výsledky výzkumu a určit příslušné závěry. 

 

3.3 Vědecké otázky 

1. Bude míra mezomorfie významně korelovat s výsledky neuromotorického věku? 

 

2. Bude mít biologický věk (odhadnut, jako věk proporcionální) významný vliv na 

úroveň neuromotorického věku? 

 

3. Bude míra rozvoje svalového aparátu, hodnoceného jako poměr tělesné výšky 

k obvodu kontrahovaná paže a poměr tělesné výšky obvodu lýtka, významným 

prediktorem pro úroveň neuromotorického věku? 
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3.4  Vědecké hypotézy 

H1: Předpokládáme, že vztah míry mezomorfie a úrovní neuromotorického věku 

nevysvětlí více jak 25% (r < 0,50) rozptylu hodnot. 

H2: Předpokládáme, že hráči s korespondujícími hodnotami (±6 měsíců) 

(Riegrová et al., 2006), budou mít významně lepší výsledky 

neuromotorického věku Hays ω > 0,06 (Kirk, 1996, s. 751), než hráči 

s rozdílnými hodnotami kalendářního a biologického věku. 

H3: Předpokládáme, že rozvoj svalového aparátu, hodnocený jako poměr 

obvodu kontrahované paže k tělesné výšce, poměr obvodu lýtka k tělesné 

výšce, nebude u prvoligových fotbalistů U12 významným prediktorem pro 

motorickou vyzrálost - neuromotorický věk r
2
 = 10% (r < 0,32). 
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4 METODIKA PRÁCE 

Náš výzkum je typem kvantitativním s teoreticky empirickým charakterem 

(Hendl, 2012; Myers et al., 2010). Punch (2008) uvádí, že: „Kvantitativní znamená, že 

šetření je navrženo tak, aby přineslo numerická data měřením proměnných.“ (Punch, 

2008, s. 13). Výzkum bude zjišťovat určité vztahy mezi proměnnými, kdy nepůjde jen 

o popis těchto proměnných a jejich rozložení, ale cílem bude prozkoumat, v jakém jsou 

vztahu proměnné mezi sebou (Punch, 2008).  

Z hlediska splnění námi stanovených cílů práce jsme použili jako hlavní 

výzkumnou metodu pozorování (Hendl, 2012; Myers et al., 2010; Walker, 2013). 

Ferjenčík (2000) uvádí, že pozorování je jednou z nejzákladnějších technik sběru dat, 

kdy musíme přesně a jasně definovat objekt pozorování, abychom se vyvarovali toho, 

že se budeme soustředit na věci a události, které s objektem měření nesouvisí, nebo 

s ním souvisí v nedůležitých bodech (Ferjenčík, 2000).   

4.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumný soubor je tvořen fotbalovými hráči věkové kategorie U12 z české 

žákovské ligy, kteří pravidelně trénují v klubech FK Dukla Praha a Bohemians Praha 

1905. Do výzkumu bylo celkem zahrnuto 41 hráčů fotbalu, n = 20 z klubu FK Dukla 

Praha (průměrný věk  = 11,95 ±0,28) a n = 21 z Bohemians Praha 1905 (průměrný věk 

 = 11,54 ±0,25). Průměrný věk probandů z obou týmů 11,98 let ±0,27. 

Výzkum byl odsouhlasen etickou komisí FTVS. Před samotným měřením byli 

všichni hráči seznámeni s celým průběhem výzkumu. Před započetím samotného 

měření podepsali zákonodární zástupci informovaný souhlas, jehož podpisem souhlasili 

s měřením svého syna. Pokud zákonodární zástupci souhlas nepodepsali, daný proband 

nebyl do výzkumného šetření zahrnut. 

4.2 Použité metody 

4.2.1 Měření somatotypu (morfologická stavba) 

V této práci pro měření somatotypu použil metodiku Heath – Carter 1967, která 

se běžně používá v somatometrii a somatotypologii (Fetter, 1967; Heath & Carter, 

1967; Pavlík, 1999; Riegrová et al., 2006; Štěpnička, 1977). V měření jsme dodrželi 

všechny určené antropometrické body a výsledky jsme vyhodnotili podle typologie 
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Heath – Carter. Navíc jsme pak definovali koeficienty míry rozvoje svalové hmoty na 

horní a dolní končetině. K tomuto kroku jsme se rozhodli zejména z důvodu, že 

mezomorfní komponenta obsahuje kostní složku, která může být ve věku dvanácti let, 

vzhledem ke svalovému rozvoji, naddimenzována. Mimo základní obvodové rozměry 

potřebné pro výpočet mezomorfní komponenty jsme proto určili koeficient poměru 

tělesné výšky a obvodu bicepsu i lýtka poníženou o příslušné kožní řasy. 

Základní somatické rozměry 

Tělesná výška 

Tělesná výška byla měřena pomocí standardizovaného antrompometru A-216, 

který je pro terénní měření opatřen vodováhou. Tělesná výška byla vždy měřena 

v dopoledních hodinách vždy mezi 9 – 10 hodinou. Tělesná výška byla měřena 

s přesností ±0,5cm. 

Tělesná hmotnost 

 Hmotnost celého těla jedince. Tělesná hmotnost probanda byla měřena pomocí 

digitální váhy typu Butterfly a proband byl pouze ve spodním prádle. Měřena byla 

s přesností ±0,1 kg. 

Obvodové rozměry 

Obvod paže kontrahované 

 Paže je pokrčená (přibližně 90 stupňů), flexory i extenzory paže jsou 

v maximálním napětí, měří se v místě největšího vyklenutí svalstva. Měření bylo 

provedeno pomocí pásové míry s přesností měření ±0,5 cm. 

Obvod lýtka 

 Měří se v místě největšího vyklenutí (obvodu) lýtkového svalu. Měření bylo 

provedeno pomocí pásové míry s přesností měření ±0,5 cm. 

Kostní rozměry 

Kostní rozměry byly měřeny pomocí torakometru typu T – 520 s délkou ramen 

100 mm a šířkou 30 mm. 
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Epikondyly humeru (Hrboly kosti pažní) 

 Měří se v oblasti dolního konce kosti pažní (u loketního kloubu), proband má paži 

v úhlu 90°. Šířka epikondylů byla měřena s přesností ±0,5 mm. 

Epikondyly femuru (Hrboly kosti stehenní) 

 Měří se na dolním konci kosti stehenní (u kolenního kloubu). Proband má nohu 

položenou na židli, aby stehno a bérec svírali úhel 90°. Šířka epikondylů byla měřena 

s přesností ±0,5 mm. 

Kožní řasy 

Kožní řasy byly měřeny pomocí kaliperu typu Harpenden. Čelisti kaliperu byly do 

tukové tkáně zabořeny po dobu dvou vteřin. Všechny kožní řasy se měřily na pravé 

polovině těla. 

Kožní řasa nad tricepsem  

 Tloušťka řasy se měří na zadní straně pravé paže volně spuštěné podél těla 

v úrovni zjišťování obvodu paže, tj. v poloviční vzdálenosti mezi nadpažkem a hrotem 

lokte. Řasa je vytahována svisle asi 1 cm nad místem, ke kterému přikládáme měřící 

styčné plošky kaliperu. Vyšetřovaná osoba je k nám při měření otočená zády. 

Kožní řasa pod lopatkou  

 Vyšetřovaná osoba stojí otočena zády k nám, její ramena jsou uvolněná, paže visí 

volně podél těla. Kožní řasa leží těsně pod dolním úhlem pravé lopatky, probíhá mírně 

šikmo dolů podle průběhu žeber (asi 45º), tj. směrem k okraji těla. Měříme těsně pod 

prsty, které svírají šikmo vytaženou řasu. 

Kožní řasa suprailiakální 

Vyšetřovaná osoba stojí čelem k nám. Kožní řasa se nachází podél průběhu 

hřebene kosti kyčelní, v pomyslné čáře pod podpažní jamkou. Její směr je asi 

45° k horizontále, směrem ke středu těla. 

Kožní řasa na lýtku 

 Kožní řasu měříme v místě největšího obvodu lýtka. Měřená končetina je opřená 

o podložku tak, aby koleno svíralo úhel 90º. Řasu vytahujeme vertikálně na vnitřní 

straně lýtka. 
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Výpočet somatotypu 

 Výpočet jednotlivých komponent somatotypu (endomorfie, mezomorfie, 

ektomorfie) jsme provedli na základě zanesení naměřených hodnot do 

standardizovaných protokolů dle manuálu Heath – Carter (1990). Každá komponenta 

somatotypu (endomorfie, mezomorfie, ektomorfie) je hodnocena s přesností na 

0,5 bodu. 

Endomorfie 

Součet hodnot prvních tří kožních řas (triceps, pod lopatkou, suprailiakální) 

a zakroužkování na stupnici nejbližší hodnotu zjištěného součtu podkožního tuku. Ve 

sloupci pod zakroužkovanou hodnotou se následně označí příslušná hodnota 

endomorfní komponenty. 

Mezomorfie 

 V prvním řádku je označeno místo, kde je naměřená tělesná výška nejblíže 

hodnotám. V příslušných řádcích se kroužkují nejbližší hodnoty kostních rozměrů 

a dvou obvodů, od kterých se odečítají příslušné kožní řasy. Pokud bude hodnota přesně 

mezi dvěma čísly, je označeno číslo nižší. V následující operaci se počítá jen se sloupci 

nikoliv s číselnými hodnotami. Je potřeba najít sloupec, nebo místo ve sloupci, které je 

průměrem sloupců pro kostní diametry a obvody. Za první je považován sloupec 

položený nejvíce vlevo a obsahující zakroužkovanou hodnotu, od něj dojde k součtu 

pořadí dalších zakroužkovaných sloupců. Hodnoty, které jsou kladné, se přičítají 

a záporné hodnoty se naopak odečítají. Výsledná hodnota se vydělí konstantou 8 a poté 

vyjde výsledná hodnota mezomorfní komponenty. 

Ektomorfie 

 Pro výpočet ektomorfní komponenty je zapotřebí znát tělesnou výšku a tělesnou 

hmotnost, které se použijí pro sestavení výško-váhového indexu: 

tělesná výška /  

V protokolu se zakroužkuje hodnota nejbližší vypočtené hodnotě a označí se 

přiřazenou bodovou známkou.  

Vypočítané hodnoty somatotypu se zanesou do kolonek antropometrického somatotypu. 
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4.2.2 Neuromotorický věk 

Neuromotorický věk byl zjišťován pomocí testové baterie Bruininks Oseretsky 

Test of Motor Proficiency (BOT – 2) a naměřené výsledky byly poté vyhodnoceny 

pomocí počítačového programu ASSIST, který je součástí testové baterie BOT – 2. 

Zjišťována byla přesnost jemné motoriky, integrace jemné motoriky, manuální zručnost, 

bilaterální koordinace, rovnováha, koordinace horní končetiny a síla. Úkoly přesné 

jemné motoriky a integrace jemné motoriky byly plněny v pracovním sešitě, který je 

součástí diagnostického nástroje BOT – 2. 

Fine Motor Precision (jemná přesná motorika) 

1. Drawing Lines throughPaths – Crooked (Kreslení čáry po vyznačené cestě) 

 Čára se kreslila na vytištěné předloze skládající se ze dvou cest, které obsahovaly 

zatáčky a různá zakřivení. Vyšetřovaný jedinec musel nakreslit souvislou čáru 

a zároveň musel papír zůstat stále ve stejné pozici. 

2. FoldingPaper (Skládání papíru) 

 Proband se snažil přesně přeložit papír podle vyznačených čar. Papír překládal ve 

třech rozích pod úhlem 45° a poté ho ještě přeložil podle vyznačené čáry, která byla 

uprostřed. 

Fine Motor Integration (Integrace jemné motoriky) 

1. Copying a Square (Překreslení čtverce) 

 Proband měl za úkol překreslit tvar čtverce do vyznačeného prostoru v co 

nejpodobnějším poměru a tvaru. Papír mohl pootočit o 45°. 

2. Copying a Star (Překreslení hvězdy) 

 Proband měl za úkol překreslit tvar hvězdy do vyznačeného prostoru v co 

nejpodobnějším poměru a tvaru. Papír mohl pootočit o 45°.  

Manual Dexterity (Manuální zručnost) 

1. Transferring Pennies (Přendávání peněz) 

Proband měl za úkol přendávat plastové peníze z destičky, kde byly vyskládané, 

do mističky, která byla umístěna na stanoveném místě. Peníze musel přendávat z ruky 

do ruky po jednotlivé minci. Měl vždy dva pokusy a počítal se vždy ten lepší. Na jeden 

pokus byl časový limit 15 sekund. Proband seděl na židli u stolu. 
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Bilateral Coordination (Bilaterální koordinace) 

1. Jumping in Place – Same Sides Synchronized (Poskoky na místě se souhlasnými 

pohyby horních a dolních končetin) 

Proband měl za úkol skákat na místě, kdy přednožoval, zanožoval dolními 

končetinami a předpažoval, zapažoval horními končetinami. Daný pohyb vždy 

prováděli souhlasné končetiny. Proband měl dva pokusy. Každý pokus se skládal z pěti 

poskoků. Pokud udělal méně jak pět poskoků, zapisoval se počet, kolik poskoků udělal. 

2. Tapping Feet and Fingers – Same Sides Synchronized (Pokládání souhlasných 

ukazováčků a dolních končetin) 

Proband seděl na židli u stolu, ukazováčky měl položeny na desce stolu a dolní 

končetiny se dotýkaly země. Proband současně zdvihal souhlasný ukazováček a dolní 

končetinu. Měl jeden pokus, ve kterém musel opakovaně desetkrát zvednout souhlasné 

končetiny. 

Balance (Rovnováha) 

1. Walking Forward on a Line (Chůze vpřed po čáře) 

Proband se postavil na začátek vyznačené čáry a měl za úkol přejít šest kroků 

vpřed, aniž by z čáry vykročil a ztratil rovnováhu. Musel mít ruce v bok a měl jeden 

pokus. 

2. Standing on One Leg on a Balance Beam – Eyes Open (Stoj na jedné noze na 

kladince – oči otevřené) 

Proband měl za úkol stát na balanční kladince na jedné noze. Musel mít ruce 

v bok a druhá dolní končetina musela svírat v koleni úhel 90°, jinak byl pokus neplatný. 

Začali jsme měřit čas, až byl proband ve správné výchozí poloze. Pokud dosáhl času 

10 sekund, pokus byl platný. Pokud ne, měl ještě druhý pokus. Nedokázal – li udržet 

rovnováhu po dobu 10 sekund ani v jednom z pokusů, počítal se vždy lepší dosažený 

čas. 

Runinng Speed and Agility (Rychlost běhu a hbitost) 

1. One – LeggedStationary Hop (Poskoky na jedné noze) 

Proband musel opět stát na jedné noze, ruce museli být v bok a druhá dolní 

končetina měla svírat v koleni úhel 90°. Poskok byl platný, pokud došlo k oddálení 
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celého chodidla od podložky. Pokus trval 15 sekund a druhý pokus nastával tehdy, 

kdyby proband upadl na zem. 

Upper – Limb Coordintion (Koordinace horní končetiny) 

1. Dropping and Catching a Ball – Both Hands (Pouštění a chytání tenisového míčku 

oběma rukama) 

Proband zaujal stoj rozkročný a střídavě pouštěl a chytal tenisový míček před 

tělem. Ve stoji rozkročném musel zůstat stát na místě. Míček musel střídavě pustit 

a chytit pětkrát, aby byl pokus platný. Pokud by míček probandovi utekl, nebo musel 

udělat kroky, pokus by byl neplatný. 

2. Dribbling a Ball – Alternating Hands (driblování tenisovým míčkem střídavě 

oběma rukama) 

Proband stál na místě a střídavě dribloval tenisovým míčkem levou a pravou 

rukou. Míčkem musel zadriblovat celkem desetkrát. Pokud by v prvním pokusu 

nedosáhl deseti zadriblování, následoval by druhý pokus. Kdyby nedosáhl ani v jednom 

z pokusů deseti zadriblování, počítá se vždy lepší pokus. 

Strength (Síla) 

1. Full Push – ups (Plné kliky) 

Pozice rukou při klicích byla na šířku ramen. Platný klik se počítal jen tehdy, když 

se proband dotkl hrudníkem tenisáku, který ležel na podložce. Proband měl jeden 

pokus, který trval 30 sekund. 

2. Sit – ups (Sedy – lehy) 

Proband zaujal výchozí polohu, kdy dolní končetiny byly na zemi a nesměly se 

během sedů – lehů přestat dotýkat podložky. Lopatky se musely dotýkat země, ale hlava 

ne. Ruce byly natažené a sed – leh se počítal, když se proband dotkl dlaněmi svých 

kolen. Proband měl jeden pokus, který trval 30 sekund. 
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4.2.3 Biologický a dekadický věk 

 Biologický věk byl určován pomocí metody proporcionálního věku, kterou Brauer 

(1982) označuje jako index vývoje stavby těla. Proporcionální věk hodnotí 

proporcionalitu tělesných rozměrů jedince, které se u něho mění od narození až do 

dospělosti. Znamená to, že každému vývojovému stupni odpovídá určitý poměr 

jednotlivých částí těla (Riegrová et al., 2006). Pro výpočet KEI indexu byly zjišťovány: 

tělesná výška, tělesná hmotnost, biakromiální a bikristinální šířka a také maximální 

obvod předloktí. Z tělesné hmotnosti a tělesné výšky se vypočítal tzv. Rohrerův index 

(RI), který Kutáč (2009) označuje jako index tělesné plnosti (Kutáč, 2009). Pro 

přesnější určení biologického věku byly ještě doplněny údaje o věku růstovém 

a váhovém. Růstový věk byl určen na základě srovnání zjištěné tělesné výšky probanda 

s 50. percentilem růstového grafu z posledního celostátního antropologického výzkumu 

(Vignerová, 2006). Stejný postup byl použit i u věku váhového. Poté byl z věku 

proporcionálního, růstového a váhového vypočítán průměrný biologický věk.  

   Dekadický věk jsme zjišťovali pomocí regresní rovnice: 

(y = 0,13738+15,97444 ·x). 

Tato rovnice platí pro populaci chlapců ve věku od 12 do 12,99 let (Šelingerová, 1992). 

Rohrerův index: RI = (tělesná hmotnost / tělesná výška
3
) · 10

5
 

Šířkové rozměry 

 Na měření všech šířkových rozměrů byl použit pelvimetr typu 500 mm P – 216. 

Šířka biakromiální (šířka ramen) 

 Vyšetřovaná osoba stojí k vyšetřujícímu zády. Měří se vzdálenost obou bodů 

akromionů (nadpažků), které je třeba předem nahmatat. Měřilo se s přesností ±0,5 cm. 

Šířka bikristinální (šířka pánve) 

 Vyšetřovaná osoba stojí čelem k vyšetřujícímu. Měříme vzdálenost mezi pravým 

a levým iliocristale (nejzazší bod horní hrany kosti kyčelní). Měřilo se s přesností 

±0,5 cm. 

 

 

 



53 

 

4.3 Sběr dat 

Kromě výše uvedených nástrojů, musely být zajištěny tytto pomůcky: stůl, židle, 

psací potřeby pro testovou baterii BOT – 2 (Short Form), která obsahuje: pracovní sešit, 

podložku na vyskládání peněz, mističku, kladinku, tenisový míček, stopky. Před 

vlastním testováním byl proveden zácvik, opakované měření, examinátora (mé osoby) 

měření somatotypu r = 0,93 a neuromotorického věku na vzorku 20 dětí ze ZŠ 

Květnového Vítězství ve věku 11 – 12 let. Poté byli osloveni šéftrenéři mládeže 

v klubech FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905, kterými byl povolen samotný sběr 

dat.  

 Testování probandů FK Dukla Praha probíhalo v prostorách stadionu Juliska a na 

tréninkovém hřišti v Ruzyni. Probandi z Bohemians Praha 1905 byli testováni 

v prostorách Metropolitní univerzity, kde trénují. Měření somatotypu probíhalo 

v průběhu měsíců dubna a května 2014 a měření neuromotorického věku koncem 

měsíce května a začátkem měsíce června 2014. Vlastní měření probíhalo následovně:  

 Každé měření somatotypu probíhalo hodinu před tréninkovou jednotkou, 

abychom nezasahovali mladým fotbalistům do tréninku. S trenéry bylo domluveno, že 

na každém měření somatotypu bude připraveno deset chlapců na určitou hodinu a další 

budou docházet, aby měření probíhalo plynule a zbytečně se nezdržovalo. Měřen byl 

vždy jen jeden proband, u kterého bylynejprve změřeny všechny antropometrické 

rozměry, které byly potřeba ke stanovení somatotypu a biologického věku. Probandovi 

bylo sděleno, že se musí svléknout pouze do spodního prádla. Při měření jednotlivého 

antropometrického rozměru byly probandovi sděleny pokyny, jakou pozici má 

zaujmout, nebo jak nastavit horní a dolní končetiny. Zjišťování hodnot pro somatotyp 

a biologický věk trvalo mezi 3 až 5 minutami na jednoho probanda. Naměřené hodnoty 

zaznamenával zapisovatel, který byl přítomen na každém měření.  

 Měření neuromotorického věku muselo vždy probíhat v celém jeho obsahu, 

protože kdyby nebyly naměřené hodnoty zjištěny v jednom testovacím dnu u daného 

probanda, byly výsledky zkreslené. Tím pádem by hodnoty neuromotorického věku 

neměly dostatečnou výpovědní hodnotu. U probandů z klubu Bohemians Praha 1905 se 

povedlo naměřit neuromotorický věk v jednom testovacím dni, což bylo velké 

usnadnění měření. Musíme však říct, že toto měření bylo časově náročné. V klubu FK 

Dukla Praha toto měření muselo proběhnout ve dvou různých dnech z důvodu 
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organizace. Jako první úkol v neuromotorickém věku byla plněna jemná, přesná 

a integrovaná motorika se všemi probandy najednou, protože se jednalo o práci 

v pracovním sešitě, který je součástí diagnostického nástroje BOT – 2 (Short form). 

Vždy byl probandům vysvětlen jednotlivý úkol, po jeho splnění se pokračovalo 

k dalšímu. Tato strategie byla zvolena, aby se zamezilo opakovanému vysvětlování 

jednotlivému probandovi. V úkolech manuální zručnosti, bilaterální koordinace, 

rovnováhy, rychlosti běhu a agility, koordinaci horních končetin a síly byly skupiny 

rozděleny na dvě poloviny. Pro zachování objektivity měření byla skupina, která zrovna 

neabsolvovala s examinátorem testování neuromotorického věku s trenérem, kde hráči 

společně rozebíraly utkání z uplynulého víkendu. Po skončení testování se obě skupiny 

vyměnily a následoval stejný systém. Jednotlivé úkoly byly vždy vysvětleny celé 

skupině a poté testovány vždy po jednom probandovi. Případně byly zodpovídány 

otázky probandů ohledně správného provedení daného úkolu. Při všech měřeních byl 

opět přítomen zapisovatel, který zaznamenával výsledky do příslušného listu. 

4.4 Analýza dat  

Základní informace o našem souboru byly získány z popisné (deskriptivní) 

statistiky. K popisu a interpretaci byly využity míry centrální tendence, které slouží jako 

vodítko při určování výsledku na škále a také měr variability, které nám podaly 

informace o variabilitě výsledků na škále (míře jejich rozptýlení). 

4.4.1 Míry centrální tendence 

Aritmetický průměr 

 Aritmetický průměr je součet všech hodnot v určitém souboru dat, který vydělíme 

celkovým počtem případů. Označujeme ho symbolem  nebo M (Magnello & Van, 

2010). Aritmetický průměr si můžeme představit jako těžiště dat, kdy jsou součty 

podprůměrných a nadprůměrných hodnot stejné, mluvíme o tom, že jsou součty 

v rovnováze. Silně vybočující hodnoty aritmetický průměr silně ovlivňují a je vhodné 

ho použít v případě, kdy je rozložení dat přibližně symetrické (Budíková et al., 2010). 

 =  
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Medián 

 Medián je hodnota, která rozděluje řadu podle velikosti seřazených výsledků na 

dvě početně stejné poloviny. Označujeme ho symbolem  nebo Me (Hendl, 2009). 

Pokud má soubor lichý počet hodnot, je medián hodnota, která je v souboru uprostřed. 

Ovšem pokud by počet hodnot byl sudý, musíme medián vypočítat aritmetickým 

průměrem ze dvou prostředních hodnot (Chráska, 2003). 

Me = 0,5 (xn/2 + xn/2 + 1) 

4.4.2 Míry rozptýlenosti 

Rozptyl 

Rozptyl je definován jako průměrná kvadratická odchylka měření od 

aritmetického průměru, kdy při průměrování této odchylky dělíme číslem (n – 1). 

Významný rozdíl není mezi dělením číslem n nebo n – 1, pokud se jedná o větší rozsah 

(Hendl, 2009). 

Směrodatná odchylka 

 Pro data, která byla získána měřením poměrovým (metrickým) nebo intervalovým 

se nejčastěji pro míru variability používá směrodatná odchylka. Směrodatnou odchylku 

označujeme symbolem S. Směrodatná odchylka je odmocnina z rozptylu (Chráska, 

2007). 

 

 

4.4.3 Ověření normality dat 

 V analýze dat musela být nejprve ověřena jejich normalita, která je nutným 

předpokladem pro použití parametrických nebo neparametrických modelů. Pro ověření 

normality byly použity následující testy: 
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1
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Kolmogorovův – Smirnovův test 

 Kolmogorovův – Smirnovův test je založen na výpočtu suprema empirické 

a teoretické distribuční funkce, následně ho porovnáváme s kritickou hodnotou 

Kolmogorova – Smirnova testu  (α) (Anděl, 2003). Testujeme hypotézu, která tvrdí, 

že náhodný výběr X1,…, Xn pochází z rozložení s distribuční funkcí Φ (x). Fn(x) je 

výběrová distribuční funkce. (Budíková et al., 2010). 

 

Shapirův – Wilkův test normality 

 Tento test se využívá ve statistice pro testování hypotézy, která říká, že náhodný 

výběr x1,…xn s blíže nespecifikovanými parametry μ a σ
2
, N (μ a σ

2
) pochází 

z normálního rozložení. Test zjišťuje, zda se významně liší body sestrojeného    

kvantil – kvantilového grafu (Q – Q plotu) od regresní přímky proložené těmito body. 

 

Mezi teoretickým a empirickým rozložením je větší shoda, pokud se hodnota testové 

statistiky blíží číslu 1 (Hebák et al., 2004). 

D'Agostinův test špičatosti 

 Tento test byl navržen pro střední a velké výběry, které jsou založené na statistice, 

 

kdy je její střední hodnota přibližně 0,282095 a směrodatná odchylka je asymptoticky   

0,029986/ . Veličina testového kritéria je 

Y = n
1/2

(D – 0,282095)/ 0,029986, 

která má normované normální rozdělení. Pokud není předpoklad normálního rozdělení 

X splněn, závisí znaménko Y na špičatosti skutečného rozdělení (Hebák et al., 2004).  
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D'Agostinův test šikmosti 

Pomocí tohoto testu ověřujeme nulovou hypotézu o normalitě výběru proti 

alternativě, která říká, že se jedná o výběr, který pochází z nějakého nesymetrického 

rozdělení (Hebák et al., 2004). 

 

 

Veličina Z3 má přibližné rozložení N (0, 1). Vyjde – li |Z3| ≥| u1 - , zamítáme tak 

nulovou hypotézu a nejedná se o výběr z normálního rozložení. Tuto aproximaci 

můžeme použít už pro n> 8 (Hebák et al., 2004). 

4.4.4 Míra závislosti  

 Je těsnost vztahu dvou proměnných. Pro vyjádření vztahu dvou proměnných byly 

použity korelační koeficienty. V případě normálního rozložení dat zkoumaných 

proměnných s tím, že data jsou minimálně intervalového typu, je možné využít 

Pearsonův korelační koeficient. 

Pearsonův koeficient korelace 

 Pearsonův koeficient korelace je poměr kovariance Sxy a součinu směrodatných 

odchylek obou proměnných, kdy Sxje směrodatná odchylka jedné proměnné a Sy je 

směrodatná odchylka druhé proměnné. Pearsonův koeficient korelace nabývá hodnot 

v intervalu – 1 + 1. Pokud se vypočítaná hodnota korelačního koeficientu blíží hodnotě 

1 (nebo – 1), tím je vztah mezi proměnnými, které srovnáváme, těsnější. Tento 

koeficient můžeme použít jen tehdy, pokud jsou data metrická (intervalová, poměrová) 

a mají normální rozložení (Chráska, 2006). 

r =  

Kendallovo tau 

 Kendallovo tau je metoda zjišťující počet shod a neshod v pořadových datech. 

Nejčastěji se Kendallovo tau používá pro rozsáhlejší výběrové soubory (Magnello & 

Loon, 2010). Jeho hodnotu označujeme symbolem tk. Pomocí tohoto koeficientu 

vycházíme z dat, která se týkají metrického nebo ordinálního hodnocení n objektů podle 
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dvou kritérií X a Y. Pokud je mezi kritérii X a Y kladná asociace tzv. konkordance, 

budou mít hodnoty yi vzestupnou tendenci. Naopak, bude-li asociace záporná tzv. 

diskordance, budou mít hodnoty yi sestupnou tendenci (Hendl, 2009). V případě, že by 

data neměla normální rozložení, bychom použili neparametrickou pořadovou korelaci. 

tk= =  

4.4.5 Analýza závislostí 

 Pro určení závislosti (kauzality) byla využita jednoduchá regresní analýza 

s jednou závislou a jednou nezávislou proměnnou. 

Regresní analýza 

 Regresní analýza zkoumá vztah mezi proměnnými X a Y a s jakou chybou lze 

odhadnout proměnnou Y pomocí proměnné X (Budíková et al., 2010). Dokáže nejenom 

popsat těsnost mezi dvěma proměnnými, ale dokáže také říci, jak velký vliv má 

nezávisle proměnná X na proměnnou závislou Y a jakou konkrétní hodnotu bude mít 

závisle proměnná Y, když budeme vědět, jakou hodnotu má proměnná X – dokáže tedy 

z hodnot nezávisle proměnné predikovat hodnoty závisle proměnné (Zvára, 2008). 

Koeficient determinace 

 Pro konkretizaci vysvětlení rozptylu vztahu dvou proměnných jak v případě 

korelace, tak regresní analýzy byl použit jako ukazatel významnosti vztahu, nebo 

závislosti koeficient determinace, který popisuje poměr vysvětlené variability k celkové 

variabilitě proměnné Y. Označujeme ho symbolem r
2 

(Hendl, 2009). 

r
2 
=  

Dvouvýběrový T – test 

 Dvouvýběrový T – test testuje hypotézu H0 : μ1 – μ2 = δ, kde δ je určité číslo 

nabývající hodnoty 0. Pro použití dvou-výběrového T testu je potřeba, aby oba výběry 

měly normalitu a stejný rozptyl (Anděl, 2003). 
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Mann – Whitney U – test 

 Mann – Whitney U – test je velice silný neparametrický test, který můžeme použít 

v případech, kdy musíme rozhodnout, jestli dva výběry mohou pocházet ze stejného 

základního souboru, tzn., jestli je rozdělení četností stejné. U – test značíme symbolem 

U (Chráska, 2007). 

Statistická významnost 

 Statistická významnost je pravděpodobnost, že náš výběrový soubor pochází ze 

základního souboru, ve kterém platí nulová hypotéza P(D/H0) ne P(H0/D). 

V interpretaci výsledků testování hovoříme o tom, že rozdíl mezi dvěma číselnými 

soubory je, nebo není statisticky významný. Značíme jí symbolem α (Chráska, 2007). 

V našem případě byla určena hranice statistické významnosti na obecně přijímané 

hladině p<0,05 (Hendl, 2009; Kerlinger & Lee, 2000). 

Věcná významnost 

Kirk (1996) popisuje věcnou významnost takto: „Statistická významnost zkoumá, 

zda je výsledek výzkumu dosažen náhodou nebo proměnlivostí výběrových dat; věcná 

významnost se zabývá tím, zda je výsledek užitečný v reálném světě.“ (Kirk, 1996, s. 

746). Pro náš výzkum byl zvolen empiricky robustní koeficient věcné významnosti 

s kriteriální hladinou Hays ω > 0,06 (Kirk, 1996; Hays, 1963). Jako koeficient věcné 

významnosti pro detekci rozdílů v korelacích byl použit koeficient Cohenovo q (Cohen 

1988, s. 109). 
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5 VÝSLEDKY 

Jako první jsme provedli základní deskriptivní analýzu dat (průměr, modus, 

medián, rozpětí), která je uvedena v tabulkách č. 1 – 6. Zde jsou postupně shrnuty 

výsledky úrovně dekadického a biologického věku, úrovně rozvoje mezomorfie, 

koeficient poměru bicepsu k tělesné výšce, koeficient poměru lýtka k tělesné výšce a 

výkony v testové baterii BOT – 2. Ve druhé části jsme zjišťovali míru vztahu mezi 

mezomorfií a biologickým věkem vzhledem k výsledkům v BOT – 2. Jako další jsme 

korelovali vybrané proměnné vztahující se k mezomorfii a výkonu v BOT – 2, a to jak 

pro celý soubor n = 41, tak pro každý tým zvlášť. Poslední část výsledků je věnována 

specifikaci vlivu úrovně mezomorfie na úroveň neuromotoriky, konkrétně na výkon 

v BOT – 2. 

5.1 Základní deskriptivní statistika 

5.1.1 Tělesná výška, tělesná hmotnost 

V analýze parametrů tělesné výšky bylo zjištěno, že tým FK Dukla Praha n = 20 

byl o 0,4 cm vyšší než hráči Bohemians Praha 1905 n = 21 viz tab. 1. Variační rozpětí 

tělesné výšky FK Dukla Praha: 140,1 – 161,3 cm, což představuje rozpětí od 5. – 90. 

percentilu dle růstových křivek pro českou populaci (Vignerová et al., 2006). Variační 

rozpětí tělesné výšky Bohemians Praha 1905: 137,5 – 169,7 cm, což představuje rozpětí 

od 3. – 97. percentilu dle růstových křivek pro českou populaci (Vignerová et al., 2006). 

Zajímavé je, že dle platných norem se fotbalisté obou týmů pohybovali v průměru na 

25. percentilu populačního průměru tělesné výšky. Druhým zjištěním bylo, že i když se 

týmy nelišily v průměrné hodnotě tělesné výšky, tak se významně lišily hodnoty 

jejich mediánů. Fotbalisté FK Dukla Praha měli medián proměnné tělesná výška 149,7 

cm, což bylo o téměř tři centimetry více než medián fotbalistů Bohemians Praha 1905, 

kteří měli hodnotu mediánu 147 cm. 

V tělesné hmotnosti byl mezi oběma týmy detekován také rozdíl. Hráči FK Dukla 

Praha byl v průměru o 1,6 kg těžší než fotbalisté týmu Bohemians Praha 1905. Tým FK 

Dukla Praha se pohyboval ve variačním rozpětí: 32,9 – 54,8 kg, což představuje rozpětí 

od 10. – 92. percentil hmotnostních křivek pro českou populaci (Vignerová et al., 2006). 

Bohemians Praha 1905 variační rozpětí: 31,6 – 58,6 kg, což představuje rozpětí od 8. – 

97. percentil hmotnostních křivek pro českou populaci (Vignerová et al., 2006). 
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Při porovnání míry rozdílnosti jak v parametru tělesné výšky, tak v parametru 

tělesné hmotnosti nebyly mezi týmy prokázány žádné věcně významné rozdíly. 

Tabulka č. 1: Tělesná výška a tělesná hmotnost zvlášť Bohemians Praha 1905, FK Dukla Praha a 

dohromady oba týmy 

Tým Průměr a SD Medián 

Tělesná výška v cm     

Bohemians Praha 1905 149,2 ±8,17 147 

FK Dukla Praha 149,6 ±6,63 149,7 

Oba týmy 149,4 ±7,37 148 

Tělesná hmotnost v kg     

Bohemians Praha 1905 41,1 ±7,32 39,2 

FK Dukla Praha 42,7 ±6,11 41,6 

Oba týmy 41,9 ±6,72 39,7 
SD – směrodatná odchylka  

5.1.2 Dekadický a biologický věk 

Pro použití dalších analytických postupů jsme nejprve ověřili normalitu dat 

dekadického i biologického věku. Použité testy pro ověření normality (Shapiro – Wilk 

W normality 0,94; Kolmogorov – Smirnov normality 0,12; D'Agostino Skewness 

normality 0,90; D'Agostino Kurtosis normality 0,17; Shapiro – Wilk W normality 0,96; 

Kolmogorov – Smirnov normality 0,15; D'Agostino Skewness normality 0,92; 

D'Agostino Kurtosis normality 0,36 ukázaly, že data Bohemians Praha 1905, jak 

v případě dekadického, tak biologického věku mají normální rozložení. Ke stejnému 

zjištění tj. k nezamítnutí normality dat u hodnot dekadického i biologického věku 

(Shapiro – Wilk W normality 0,96; Kolmogorov – Smirnov normality 0,11; D'Agostino 

Skewness normality 0,24; D'Agostino Kurtosis normality 1,19; Shapiro – Wilk W 

normality 0,96; Kolmogorov – Smirnov normality 0,11; D'Agostino Skewness 

normality 0,7; D'Agostino Kurtosis normality 0,52) jsme dospěli také u FK Dukla 

Praha. 
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Biologický věk – Bohemians Praha 1905   Biologický věk – FK Dukla Praha 

Obrázek č. 1: Normalita rozložení dat dekadického a biologického věku u týmů Bohemians Praha 1905 a 

FK Dukla Praha 

Z tab. 2, kde jsou uvedeny hodnoty dekadického i biologického věku vyplývá, že 

tým Bohemians Praha 1905 je o 0,07 roku starší než tým FK Dukla Praha. Při následné 

analýze míry rozdílnosti v dekadickém věku mezi týmy však nebyl odhalen žádný 

významný (statistický ani věcný) rozdíl. Vysokou podobnost v rozložení hodnot 

dekadického věku u obou týmů nám ukázalo také variační rozpětí. Hráči Bohemians 

Praha 1905, variační rozpětí: 11,41 – 12,36 roků a hráči FK Dukla Praha, variační 

rozpětí: 11,41 – 12,37 roků. Naopak u biologického věku bylo zjištěno, že hráči FK 

Dukla Praha byli, v porovnání s fotbalisty z týmu Bohemians Praha 1905, starší o 0,11 

roku, a to přes to, že hodnoty hráčů Bohemians Praha 1905 se pohybovaly v širším 

variačním rozpětí: 10,28 – 14,31 roků než variační rozpětí: 10,81 – 13,59 let hráčů FK 

Dukla Praha. Dvou-výběrový T – test a Hays ω neprokázaly (statistické i věcné) 

odlišnosti v biologickém věku mezi FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905.  
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Tabulka č. 2: Dekadický a biologický věk Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Tým - dekadický věk/roky Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905 12,02 ± 0,26 11,97 

FK Dukla Praha 11,95 ±0,29 11,91 

Tým - biologický věk/roky Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905 12,09 ± 1,11 12,1 

FK Dukla Praha 12,2 ±0,76 12,07 
SD – směrodatná odchylka 

V dalším kroku jsme u obou týmů porovnávali rozdíly mezi dekadickým a 

biologickým věkem. Diference mezi dekadickým a biologickým věkem týmu 

Bohemians praha 1905 byl  = 0,07 ±1,07 a u týmu FK Dukla Praha  = 0,25 ±0,71. 

Průměrný dekadický věk obou týmů byl  = 11,98 ±0,27 a hodnota biologického věku 

obou týmů byla  = 12,14 ±0,95. Výše uvedené hodnoty a rozdíly nebyly mezi 

Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha shledány jako významné.  

5.1.3 Mezomorfní komponenta 

 Mezomorfní komponenta nám podává informaci o míře rozvoje kosterně 

svalového aparátu jedince vzhledem k jeho tělesné výšce.  

Pro použití dalších analytických postupů jsme opět nejprve ověřili normalitu dat 

mezomorfní komponenty. Všechny použité testy pro ověření normality (Shapiro – Wilk 

W normality 0,95; Kolmogorov – Smirnov normality 0,17; D'Agostino Skewness 

normality 0,75; D'Agostino Kurtosis normality 0,15) ukázaly, že data Bohemians Praha 

1905 mají v případě mezomorfie normální rozložení. Ke stejnému zjištění tj. 

k nezamítnutí normality dat u hodnot mezomorfie (Shapiro – Wilk W normality 0,95; 

Kolmogorov – Smirnov normality 0,12; D'Agostino Skewness normality 0,11; 

D'Agostino Kurtosis normality 1,7) jsme dospěli také u FK Dukla Praha. 
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Obrázek č. 2: Normalita rozložení dat mezomorfie Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 



64 

 

Z výsledků viz tab. 3 je patrné, že hráči FK Dukla Praha měli o 0,13 jednotky 

vyšší úroveň mezomorfie než fotbalisté Bohemians Praha 1905. Nicméně tento rozdíl 

nebyl dle dvou-výběrového T – testu ani z pohledu Hays ω shledán významným.  

Tabulka č. 3: Mezomorfní komponenta Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Tým Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905 4,7 ±0,82 4,5 

FK Dukla Praha 4,83 ±0,79 4,9 
SD – směrodatná odchylka 

 Při analýze rozložení hodnot mezomorfie vykázali hráči FK Dukla Praha vyšší 

homogeničnost, variační rozpětí: 3,5 – 6,1 v porovnání s fotbalisty Bohemians 

Praha1905, variační rozpětí: 3,1 – 6,3. Tato skutečnost byla podpořena i hodnotami 

mediánů, kdy medián mezomorfie u Bohemians Praha 1905 byl vzdálenější od 

průměrné hodnoty o 0,2 jednotky ve srovnání s FK Duklou Praha, kde rozdíl mezi 

průměrnou hodnotou mezomorfie a mediánem byl pouze 0,07 jednotky. Zajímavostí 

také je, že v rámci základní průzkumné statistiky byly dokonce obě krajní hodnoty 

mezomorfie naměřené u hráčů Bohemians Praha 1905 (3,1 a 6,3) označeny jako 

vybočující z pravděpodobnostního spektra výskytu tzv. outliers.  

5.1.4 Poměr obvod bicepsu k tělesné výšce, poměr obvod lýtka k tělesné výšce 

Jelikož mezomorfie v sobě zahrnuje i hodnocení kosterních parametrů, které 

mohou v tomto věku uměle nadhodnocovat úroveň rozvoje kosterně svalového aparátu, 

rozhodli jsme se oddělit tuto kosterní část od části funkční – svalové. 

I zde jsme nejprve ověřili normalitu rozložení dat poměru obvodu bicepsu 

k tělesné výšce. Všechny použité testy pro ověření normality (Shapiro – Wilk W 

normality 0,96; Kolmogorov – Smirnov normality 0,16; D'Agostino Skewness 

normality 0,14; D'Agostino Kurtosis normality 0,17) ukázaly, že data Bohemians Praha 

1905 poměru obvodu bicepsu k tělesné výšce (KBV) mají normální rozložení. Ke 

stejnému zjištění tj. k nezamítnutí normality dat u hodnot poměru obvodu bicepsu 

k tělesné výšce (KBV) (Shapiro – Wilk W normality 0,94; Kolmogorov – Smirnov 

normality 0,11; D'Agostino Skewness normality 0,25; D'Agostino Kurtosis normality 

1,8) jsme také dospěli u FK Dukla Praha. 
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Obrázek č. 3: Normalita rozložení dat poměru obvodu bicepsu k tělesné výšce Bohemians Praha 1905 a 

FK Dukla Praha 

Stejně jako u poměru obvodu bicepsu k tělesné výšce jsme ověřili normalitu 

rozložení dat i v případě poměru obvodu lýtka k tělesné výšce. Všechny použité testy 

pro ověření normality (Shapiro – Wilk W normality 0,97; Kolmogorov – Smirnov 

normality 0,16; D'Agostino Skewness normality 0,83; D'Agostino Kurtosis normality 

0,22) ukázaly, že data Bohemians Praha 1905 poměru obvodu lýtka k tělesné výšce 

(KLV) mají normální rozložení. Ke stejnému zjištění tj. k nezamítnutí normality dat u 

hodnot poměru obvodu lýtka k tělesné výšce (KLV) (Shapiro – Wilk W normality 0,97; 

Kolmogorov – Smirnov normality 0,14; D'Agostino Skewness normality 0,39; 

D'Agostino Kurtosis normality 0,77) jsme také dospěli u FK Dukla Praha. 
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Obrázek č. 4: Normalita rozložení dat poměru obvodu lýtka k tělesné výšce Bohemians Praha 1905 a FK 

Dukla Praha 
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V tab. 4 a v tab. 5 jsou proto uvedeny výsledky koeficientů: 1) poměru obvodu 

bicepsu k tělesné výšce; a 2) poměru obvodu lýtka k tělesné výšce. V tomto případě 

tedy zvyšující se obvod lýtka nebo bicepsu současně se snižující se tělesnou výškou 

znamená vyšší zastoupení námi definované svalové části v komponentě mezomorfie na 

dolní polovině nebo horní polovině těla. Teoreticky se jedná o koeficient nabývající 

hodnot 0 – 1, nicméně z klinického pohledu již hodnoty kolem 0,32 znamenají velmi 

vysokou míru osvalení končetin. 

Tabulka č. 4: Poměr obvodu bicepsu k tělesné výšce Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Tým Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905 0,16 ±0,016 0,15 

FK Dukla Praha 0,16 ±0,001 0,16 
SD – směrodatná odchylka 

Tabulka č. 5: Poměr obvodu lýtka k tělesné výšce Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Tým Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905 0,21 ±0,011 0,21 

FK Dukla Praha 0,21 ±0,012 0,21 
SD – směrodatná odchylka 

Homogeničnost rozložení hodnot koeficientu poměru obvodu bicepsu a tělesné 

výšky byly u obou týmů velmi podobné; Bohemians Praha 1905, variační rozpětí: 0,13 

– 0,18 a tým FK Dukla Praha, variační rozpětí: 0,14 – 0,18. Jelikož oba týmy měly 

téměř stejné průměrné hodnoty koeficientu poměru obvodu bicepsu k tělesné výšce, 

neprokázal dvou-výběrový T – test ani Hays ω mezi Bohemians Praha 1905 a FK Dukla 

Praha významné rozdíly. 

Také při analýze výsledků poměru lýtka tělesné výšce byly u obou týmů zjištěny 

téměř totožné průměrné hodnoty. Rozložení získaných dat se u fotbalistů obou týmů 

Bohemians Praha 1905 i FK Dukla Praha pohybovalo ve variačním rozpětí: 0,19 – 0,23. 

I zde proto ani dvou-výběrový T – test ani Hays ω neprokázaly významné rozdíly 

v poměru tělesné výšky k obvodu lýtka mezi Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha. 

Z předcházejících výsledků tedy vyplývá, že míra osvalení horních a dolních 

končetin hráčů obou týmů se významně neliší a rozvoj svalového aparátu lokomočních 

orgánů je u hráčů FK Dukla Praha a Boheminas Praha 1905 velmi podobný. Tento 

výsledek je v souladu se zjištěním nevýznamných rozdílů v úrovni mezomorfie, z čehož 

se dá poukázat, že také rozvoj kosterní části pravděpodobně probíhá u sledovaných 

hráčů velmi podobně. 
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5.1.5 Neuromotorika BOT – 2 

Nejdříve jsme jako v předchozích případech ověřili normalitu rozložení dat 

výsledného skóre v neuromotorice. Všechny použité testy pro ověření normality 

(Shapiro – Wilk W normality 0,95; Kolmogorov – Smirnov normality 0,14; D'Agostino 

Skewness normality 0,81; D'Agostino Kurtosis normality 0,46) ukázaly, že data 

neuromotoriky Bohemians Praha 1905 mají normální rozložení. Ke stejnému zjištění tj. 

k nezamítnutí normality dat u hodnot neuromotoriky (Shapiro – Wilk W normality 0,92; 

Kolmogorov – Smirnov normality 0,16; D'Agostino Skewness normality 0,96; 

D'Agostino Kurtosis normality 1,13) jsme také dospěli u FK Dukla Praha. 
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Obrázek č. 5: Normalita rozložení dat neuromotoriky Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Z výsledků je patrné, že hráči Bohemians Praha 1905 dosáhli v průměru o více jak 

4 body vyššího skóre v BOT – 2 viz tab. 6. Při následném porovnání mediánů byl tento 

rozdíl v neuromotorice mezi oběma týmy ještě markantnější, a to 7,5 bodů, což 

znamená, že fotbalisté Bohemians Praha 1905 měli dle BOT – 2 celkově lepší úroveň 

neuromotoriky. 

Tým Bohemians Praha 1905 se pohyboval svými výkony ve variačním rozpětí: 42 

– 70, naproti tomu tým FK Dukla Praha měl variační rozpětí výkonů: 44 – 63. Při 

analýze míry rozdílnosti bylo odhaleno, že Bohemians Praha 1905 je v úrovni 

neuromotoriky významně lepší p<0,05 a také koeficient věcné významnosti Hays ω = 

0,07 se v tomto případě ukázal jako signifikantní. 
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Tabulka č. 6: Hodnoty BOT – 2 Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

Tým Průměr a SD Medián 

Bohemians Praha 1905    55,9 ±6,83 * 58 

FK Dukla Praha 51,85 ±6,1 50,5 
* p<0,05 

Při detailní analýze jednotlivých standardních skóre pak bylo odhaleno, že pouze 

jediný hráč, a to v týmu Bohemians Praha 1905 dosáhl v celkovém skóre 70 bodů tj., 

nadprůměrné úrovně neuromotoriky vzhledem ke svému chronologickému věku. 

Ostatních 40 hráčů se pohybovalo v pásmu průměrného standardního skóre, tj. že jejich 

úroveň neuromotoriky korespondovala dle standardů BOT – 2 s jejich kalendářním 

věkem. 

5.2 Vztah mezi strukturálními i funkčními rozdílnostmi u hráčů 

biologicky opožděných, v přiměřeném vývoji a hráčů biologicky 

akcelerovaných 

5.2.1 Mezomorfie ve vztahu k biologickému věku 

 Z výsledků hodnot biologického věku všech hráčů n = 41 jsme identifikovali 6 

hráčů opožděných, 23 vyrovnaných a 12 akcelerovaných. Kritérium opožděnosti nebo 

biologické akcelerace bylo stanoveno na hranici odchylky >±6 měsíců od skutečného 

kalendářního věku. Jedno-faktorová analýza rozptylu, s faktorem příslušnosti ke 

skupině: 1) opoždění; 2) přiměřený vývoj; 3) akcelerovaní; a závislou proměnnou míra 

mezomorfie ukázala, že úroveň mezomorfie, v dané věkové kategorii fotbalistů, 

významně nesouvisí s biologickým věkem hráčů viz tab. 7. 

Tabulka č. 7: Srovnání úrovně mezomorfie mezi fotbalisty, kteří jsou dle našich kritérií opoždění, 

v přiměřeném vývoji a akcelerovaní oba týmy dohromady 

Oba týmy dohromady Průměr Medián 

Opoždění 4,65 4,5 

Přiměřený vývoj 4,79 4,9 

Akcelerovaní 4,76 4,5 

 

Mezi fotbalisty, jejichž biologický věk neodpovídá chronologickému věku a 

fotbalisty, jejichž biologický věk nebyl významně odchýlen od věku chronologického, 

tedy nebyl zjištěn významný rozdíl v rozvoji mezomorfní komponenty. 



69 

 

Jelikož jsme opět chtěli analyzovat i funkční – svalovou část mezomorfní 

komponenty tj. – osvalení, rozhodli jsme se vyhodnotit také rozdíly v koeficientech 

poměru obvodu bicepsu a lýtka k tělesné výšce viz tab. 8 ve vztahu k biologickému 

opoždění, přiměřenému biologickému vývoji a biologické akceleraci. Výsledky 

ANOVY nám ukázaly, že mezi týmy Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha není 

významný rozdíl mezi hráči akcelerovanými, v přiměřeném vývoji a opožděnými 

v poměru obvodu bicepsu a lýtka k tělesné výšce. 

Tabulka č. 8: Poměr biceps a lýtko s nepoměrem mezi chronologickým a biologickým věkem oba týmy 

dohromady 

Oba týmy dohromady - biceps Průměr 

Opoždění 0,16 

Přiměřený vývoj 0,16 

Akcelerovaní 0,16 

Oba týmy dohromady - lýtko Průměr 

Opoždění 0,21 

Přiměřený vývoj 0,21 

Akcelerovaní 0,21 

5.2.2 Nesoulad biologický a kalendářní věk vzhledem k výsledkům v BOT – 2   

 Při hodnocení rozdílů v neuromotorice mezi hráči jejichž biologický věk byl 

oproti kalendářnímu: 1) opožděn; 2) v přiměřeném vývoji byl 3) akcelerován, jsme došli 

k velmi zajímavému zjištění. Zjistili jsme, že hráči, kteří jsou biologicky opoždění, byli 

v úrovni neuromotoriky významně lepší p<0,05 viz tab. 9. Post hocové Bonferroni a 

Tukey – Kramer testy pak dále ukázaly, že tento významný rozdíl je mezi skupinami 

hráčů, kteří byli identifikováni jako biologicky opoždění a biologicky akcelerovaní 

Hays ω = 0,08. Pravděpodobně je to dáno tím, že hráči biologicky opoždění se mohou 

nacházet stále ještě v období „zlaté motoriky“, které je charakteristické pro období 

mladšího školního věku harmonizací pohybů. Naopak hráči, kteří jsou akcelerováni, 

mají toto období již za sebou a vstupují do období pubertálního, kdy může docházet 

vlivem významných změn v organismu (růstový spurt apod…) ke snížení kvality 

motorických vzorců. 

Tabulka č. 9: Nesoulad biologický a kalendářní věk k výsledkům BOT – 2 oba týmy dohromady 

Oba týmy dohromady Průměr Medián 

Opoždění   58,8* 58 

Přiměřený vývoj 54,4 55 

Akcelerovaní 50,6 50 
* p<0,05 
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5.3 Vztah mezi mezomorfií a sledovanými proměnnými   

Jelikož byla u všech sledovaných proměnných akceptována normalita dat, mohli 

jsme míru vztahu mezi mezomorfní komponentou a všemi měřenými proměnnými: 

biologický, dekadický věk, rozdíl mezi biologickým a dekadickým věkem, poměr 

obvodu bicepsu a lýtka k tělesné výšce a neuromotorikou použít Pearsonův korelační 

koeficient. 

5.3.1  Korelační matice oba týmy dohromady 

Tabulka č. 10: Korelace mezi zvolenými proměnnými oba týmy dohromady 

  Mezo. Poměr bi. Poměr lý. Bio. věk Dek. věk  Bio. a dek. r.  BOT - 2  

Mezo. 1             

Poměr bi. 0,82 1           

Poměr lý. 0,84 0,76 1         

Bio. věk 0,2 0,37 0,41 1       

Dek. věk 0,12 0,21 0,17 0,28 1     

Bio. a dek. r. 0,18 0,33 0,38 0,96 -0,01 1   

BOT - 2 -0,02 0,04 -0,22 -0,48 -0,04 -0,49 1 

 

 Výsledky ukázaly, že mezomorfie má k výškově obvodovým koeficientům tj., 

poměru bicepsu k tělesné výšce (KBV) a poměru obvodu lýtka k tělesné výšce (KLV) 

významně těsný vztah. V případě vztahu mezi koeficientem KBV a mezomorfií je 

vysvětleno hodnotami více jak 67% rozptylu r
2
 = 67,2. V případě vztahu mezi 

koeficientem KLV a mezomorfií je vysvětleno hodnotami obou proměnných dokonce 

více jak 70% rozptylu r
2
 = 70,5. Zbytek nevysvětleného rozptylu tak připadá na kostní 

složku: u horní končetiny r
2
 = 32,8% a u dolní končetiny r

2
 = 29,5%. Naproti tomu 

vztah mezi mezomorfií a biologickým věkem vysvětluje pouze r
2 

= 4% rozptylu a u 

dekadického věku to je ještě méně r
2 

= 1,2%. Také u vztahů mezi mezomorfií a 

rozdílností biologického a dekadického věku, byly odhaleny velice nízké hodnoty 

vysvětleného rozptylu r
2 

= 2,9%. Nejslabší vztah, který však byl zásadním výsledkem, 

byl zjištěn mezi mezomorfií a neuromotorikou a vysvětlil pouze r
2
 = 0,04% rozptylu 

hodnot. Tento výsledek tak ukazuje, že míra rozvoje kosterně svalového aparátu u hráčů 

fotbalu nesouvisí s kvalitou provedení motorických vzorců z oblastí: hrubé motoriky, 

jemné motoriky, koordinace, rovnováhy a síly. 
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Ve vztahu koeficientu KBV a biologického věku nám výsledky ukázaly, že tento 

vztah není významný, protože hodnota vysvětleného rozptylu byla v tomto případě r
2
 = 

13,7%. Ještě slabší vztah byl detekován mezi KBV a dekadickým věkem, kde hodnota 

vysvětleného rozptylu byla pouze r
2
 = 4,4%. Vůbec nejslabší vztah byl mezi KBV a 

neuromotorikou, který vysvětlil pouze r
2
 = 0,13% rozptylu hodnot. Tento výsledek tak 

podporuje předcházející zjištění nezávislosti mezi rozvojem kosterně svalového aparátu 

a kvalitou provedení motorických vzorců. V tomto případě výsledek z funkční svalové 

složky ukazuje, že míra osvalenosti horní končetiny nesouvisí s kvalitou provedení 

motorických vzorců z oblastí: hrubé motoriky, jemné motoriky, koordinace, rovnováhy 

a síly. 

 Vztah koeficientu KLV a biologického věku nám vysvětlil r
2 

= 16,8% rozptylu 

hodnot, což bylo velice, podobné jako vztah mezi KBV a biologickým věkem. Naproti 

tomu vztah mezi KLV a dekadickým věkem nám vysvětlil pouze r
2 

= 2,9% rozptylu 

hodnot.  Nevýznamný byl také vztah mezi KLV a neuromotorikou, kdy vysvětlený 

rozptyl mezi těmito dvěma proměnnými byl l r
2
 = 4,8%. 

Zajímavá sílu vztahu byla zjištěna mezi neuromotorikou a biologickým věkem, 

která vysvětlila rozptyl mezi těmito dvěma proměnnými r2 = 23%. Tento výsledek by 

mohl nepřímo podpořit zjištění z kapitoly 5.2.2 a to, že nižší biologický věk byl často 

spojen s dosažením vyššího skóre v neuromotorice. Naopak věk dekadický ve vztahu 

k neuromotorice vysvětlil pouze r
2
 = 0,18% rozptylu hodnot. 

5.3.2 Vztah vybraných proměnných Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha 

zvlášť 

 Jelikož jsme již v průběhu předcházejících analýz nalezli odlišnosti v hodnotách i 

výkonech mezi oběma týmy, rozhodli jsme se také prověřit míru odlišností vztahů mezi 

zvolenými proměnnými a vytvořili jsme korelační matici u každého týmu zvlášť. Zjistili 

jsme, že u obou týmů existují určité rozdíly v síle vztahů mezi: neuromotorikou a 

biologickým věkem, poměrem obvodu bicepsu k tělesné výšce a neuromotorikou, 

dekadickým věkem a neuromotorikou.  
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Tabulka č. 11: Korelační matice vybraných proměnných u Bohemians Praha 1905 

  Mezo. Poměr bi. Poměr lý. Bio. věk Dek. věk  Bio. a dek. r.  BOT - 2  

Mezo. 1             

Poměr bi. 0,8 1           

Poměr lý. 0,9 0,81 1         

Bio. věk 0,2 0,45 0,44 1       

Dek. věk -0,02 0,11 0,05 0,25 1     

Bio. a dek. r. 0,21 0,44 0,44 0,97 0,02 1   

BOT - 2 -0,06 -0,12 -0,26 -0,58 -0,34 -0,52 1 

 

Tabulka č. 12: Korelační matice vybraných proměnných u FK Dukla Praha 

  Mezo. Poměr bi. Poměr lý. Bio. věk Dek. věk  Bio. a dek. r.  BOT - 2  

Mezo. 1             

Poměr bi. 0,86 1           

Poměr lý. 0,78 0,7 1         

Bio. věk 0,06 0,11 0,22 1       

Dek. věk 0,27 0,38 0,32 0,61 1     

Bio. a dek. r. -0,09 -0,1 0,08 0,88 0,15 1   

BOT - 2 0,09 0,34 -0,08 -0,2 0,18 -0,35 1 

 

Detekované rozdíly v korelacích mezi výše uvedenými proměnnými nebyly 

statisticky významné (p - 0,08 – 0,06). Provedli jsme proto ještě analýzu věcné 

významnosti rozdílů vybraných korelací. Věcná významnost vyjádřená v tomto případě 

jako Cohenovo q ukázala velký věcně významný rozdíl v korelaci 1) dekadický věk a 

neuromotorika Cohen q = 0,54  - velký efekt; Následně byly zjištěny také středně velké 

effect size rozdíly v korelacích mezi týmy: 1) poměr bicepsu/tělesná výška a 

neuromotorika Cohen q = 0,48; a 2) biologický věk a neuromotorika Cohen q = 0,46. 

Lze tedy předpokládat, že pokud bychom měli rozsáhlejší výzkumný soubor se stejným 

charakterem hráčů je pravděpodobné, že by, byly velké (effect size) věcně významné 

rozdíly v korelacích mezi týmy odhaleny i v těchto případech. 

5.4 Míra vlivu úrovně mezomorfie na výkon v neuromotorice 

 K obecnému prověření míry vlivu úrovně mezomorfie na výkon v neuromotorice, 

ale také mezi funkční – svalovou částí: poměru obvodu bicepsu a lýtka k tělesné výšce a 

výkonem v neuromotorice jsme použili lineární regresi.  
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5.4.1 Vliv úrovně mezomorfie na výkon v neuromotorice hodnocený (BOT – 2): 

oba týmy dohromady a zvlášť 

 Koeficient determinace ukázal, že vliv mezomorfie na výkony v neuromotorice 

vysvětluje pouze r
2
 = 0,0004% a regresní koeficient -0,17 se v tomto případě ukázal 

jako nevýznamný. To znamená, že kromě předcházejícího zjištění, velmi slabého vztahu 

mezi mezomorfií a výkonem v BOT – 2, je patrné, že rozvoj kosterně svalového aparátu 

nemá v tomto případě žádný vliv na výkon nebo úroveň neuromotoriky jedince. Míra 

vysvětlení rozptylu hodnot mezi proměnnými mezomorfií a neuromotorikou se u obou 

týmů pohybovala v rozmezí Bohemians Praha 1905 r
2
 = 0,004%. FK Dukla Praha r

2
 = 

0,008%. Zajímavé je, že u týmu Bohemians Praha 1905 byl sklon přímky negativní a u 

týmu FK Dukla Praha tomu bylo naopak, který měl sklon přímky pozitivní. 

 

Obrázek č. 6: Lineární regrese mezi úrovní mezomorfie a závisle proměnnou BOT – 2 oba týmy 

dohromady 

Intercept: 54,7 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -0,17 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,0004% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 7: Lineární regrese mezi úrovní mezomorfie a závisle proměnnou BOT – 2 Bohemians Praha 

1905 

Intercept: 58,4 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -0,53 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,004% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 8: Lineární regrese mezi úrovní mezomorfie a závisle proměnnou BOT – 2 FK Dukla Praha 

Intercept: 48,5 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: 0,69 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,008% (Umocněná korelace) 
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5.4.2 Vliv poměru bicepsu s tělesnou výškou (KBV) a neuromotorikou (BOT – 2): 

oba týmy dohromady a zvlášť 

 Vliv funkční svalové složky v komponentě mezomorfie na výkon v neuromotorice 

se ukázal jako velmi nízký r
2 

= 0,001%, což bylo potvrzeno i nevýznamným regresním 

koeficientem 23. Vysvětlený rozptyl hodnot se mezi proměnnými KBV a 

neuromotorikou pohyboval u obou týmů v rozmezí Bohemians Praha 1905 r
2
 = 0,01%. 

FK Dukla Praha r
2
 = 0,1%. I zde měl tým Bohemians Praha 1905 sklon křivky negativní 

a tým FK Dukla Praha sklon křivky pozitivní.  
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Obrázek č. 9: Lineární regrese poměru obvodu bicepsu s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

oba týmy dohromady 

Intercept: 50,3 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: 23 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,001% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 10: Lineární regrese poměru obvodu bicepsu s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

Bohemians Praha 1905 

Intercept: 66,8 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -69,5 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,01% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 11: Lineární regrese poměru obvodu bicepsu s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

FK Dukla Praha 

Intercept: 17,3 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: 218,3 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,1% (Umocněná korelace) 
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5.4.3 Vliv poměru obvodu lýtka s tělesnou výškou (KLV) a neuromotorikou 

(BOT – 2): oba týmy dohromady a zvlášť 

 Vliv funkční svalové složky v komponentě mezomorfie na výkon v neuromotorice 

vysvětlil pomocí koeficientu determinace pouze r
2
 = -0,22%, to samé potvrdil i 

nevýznamný regresní koeficient -127. Zde se vysvětlený rozptyl hodnot mezi 

proměnnými KLV a neuromotorikou pohyboval v rozmezí Bohemians Praha 1905 r
2
 = 

0,07%. FK Dukla Praha r
2
 = 0,007%. Zde měly oba dva týmy sklon křivky negativní. 

Můžeme tedy říct, že čím menší má proband obvod lýtka, tím je jeho skóre v hodnocení 

neuromotoriky nižší. 
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Obrázek č. 12: Lineární regrese poměru obvodu lýtka s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

oba týmy dohromady 

Intercept: 80,6 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -127 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,05% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 13: Lineární regrese poměru obvodu lýtka s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

Bohemians Praha 1905 

Intercept: 88,6 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -156,6 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,07% (Umocněná korelace) 
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Obrázek č. 14: Lineární regrese poměru obvodu lýtka s tělesnou výškou a závisle proměnnou BOT – 2 

FK Dukla Praha 

Intercept: 61,1 (Místo, kde regresní přímka protíná osu Y) 

Slope: -43,4 (Sklon regresní přímky) 

R – Squared: 0,007% (Umocněná korelace) 
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6 DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit míru vztahu mezi úrovní mezomorfie 

(jednou z komponent somatotypu) a neuromotorickým věkem u prvoligových fotbalistů 

týmů FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 kategorie U12. 

Výsledky deskriptivní statistiky nám ukázaly, že se týmy Bohemians Praha 1905 a 

FK Dukla Praha lišily jak v hodnotách tělesné výšky, tak i v hodnotách tělesné 

hmotnosti. Hodnota průměrné tělesné výšky byla u týmu Bohemians Praha 1905 149,2 

cm a u týmu FK Dukla Praha 149,6 cm. Z pohledu tělesné výšky byl tedy tým FK 

Dukla Praha v průměru o 0,4 cm vyšší. Při porovnání hodnot mediánů byl tento rozdíl 

ještě větší, zde se týmy lišily dokonce o 2,7 cm. V tělesné hmotnosti jsme také 

detekovali rozdíl mezi oběma týmy. I v tomto případě byli hráči týmu FK Dukla Praha 

těžší, než hráči týmu Bohemians Praha 1905. Průměrná tělesná hmotnost týmu 

Bohemians Praha 1905 byla 41,1 kg a u týmu FK Dukla Praha tato hodnota činila 42,7 

kg. Rozdíl v tělesné hmotnosti byl mezi týmy 1,6 kg a v hodnotě mediánu 2,4 kg. 

Jelikož mezi průměrnou hodnotou a mediánem v tělesné výšce i tělesné hmotnosti byly 

menší rozdíly u hráčů týmu FK Dukla Praha můžeme říct, že tito fotbalisté byli 

homogeničtější skupinou než hráči Boheminas Praha 1905. I když jsme mezi týmy 

v těchto parametrech odhalili určité odlišnosti, nebyly mezi týmy jak v parametru 

tělesné výšky, tak v parametru tělesné hmotnosti prokázány žádné statisticky ani věcně 

významné rozdíly. Oba týmy nijak výrazně nevybočovaly ze standardů růstových grafů 

pro českou populaci. Mimo to jsou námi zjištěné hmotnostně výškové údaje také 

v souladu s výsledky zahraničních studií, kde se zjištěná tělesná výška v souborech 

12letých dětí pohybovala v rozpětí 149,7 cm – 152,6 cm a hmotnost v rozpětí 40,6 kg – 

43,2 kg (např: Diseker et al., 1982; Song et al., 2012). 

V případě hodnocení dekadického věku jsme zjistili, že hráči Bohemians Praha 

1905 jsou o 0,07 roku starší než hráči FK Dukla Praha. U týmu Bohemians Praha 1905 

byly hodnoty dekadického věku 12,02 roku a u týmu FK Dukla Praha 11,95 roku. 

Naopak u věku biologického to bylo přesně naopak, kdy hráči FK Dukla Praha byli o 

0,11 roku starší než hráči Boheminas Praha 1905. V tomto případě u týmu FK Dukla 

Praha byla hodnota biologického věku 12,2 roku a u týmu Bohemians Praha 1905 12,09 

roku. Mezi týmy jsme však neshledali podle zjištěných výsledných hodnot žádný 

významný rozdíl v dekadickém ani biologickém věku. Pouze hodnoty biologického 
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věku se u obou týmů pohybovali lehce nad hranicí 12 let, ale ani toto zjištění nebylo 

nijak významné. 

Z pohledu hodnocení mezomorfní komponenty měli hráči z týmu FK Dukla Praha 

tuto komponentu vyšší o 0,13 jednotky než hráči z týmu Bohemians Praha 1905. 

Mezomorfní komponenta byla u týmu FK Dukla Praha zastoupena hodnotou 4,83 a u 

týmu Bohemians Praha 1905 byla hodnota mezomorfní komponenty 4,7.  Nicméně 

tento rozdíl nebyl shledán významným. Zajímavé bylo, že jsme u týmu Bohemians 

Praha 1905 zjistili, že obě naměřené krajní hodnoty (3,1 a 6,3) vybočují 

z pravděpodobnostního spektra výskytu tj., že představují tzv. outliers. Námi zjištěné 

výsledky jsme porovnali s výsledky zahraničních výzkumů. Viviani et al., (1993) 

zjišťoval somatotyp u 13letých fotbalistů. Zjistil, že hodnota mezomorfie u začátečníků 

je 4,3 a u pokročilých 4,5. Ještě nižší hodnoty naměřil Reilly et al., (2000), který 

zjišťoval somatotyp u profesionálních a neprofesionálních hráčů ve věku 15 – 16 let. 

Zde měli profesionální hráči hodnotu mezomorfie 4 a hráči neprofesionální hodnotu 3,8. 

K zajímavému výsledku dospěl ve svém výzkumu Malina et al., (2000), kteří u hráčů ve 

věku 11 – 12 let naměřili hodnotu mezomorfie dokonce „pouze“ 3,2. Z tohoto srovnání 

vyplývá, že hráči Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha měli v porovnání 

s uvedenými výzkumy významně větší zastoupení mezomorfní komponenty (více 

rozvinutý kosterně svalový aparát). Otázkou tedy je, zda je vyšší úroveň mezomorfie u 

týmu FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 dána obecně vyššími hodnotami 

svalové i kosterní složky, nebo zda právě není u námi změřených hráčů například 

významně více rozvinuta kosterní část mezomorfní komponenty. 

Jak již bylo řečeno, mezomorfie v sobě zahrnuje jak složku kosterní, tak také 

složku svalovou. Proto jsme v této studii vytvořili koeficienty, pomocí kterých jsme se 

pokusili kosterní část od části funkční – svalové oddělit. Získali jsme indexy poměru 

obvodu bicepsu k tělesné výšce (KBV) a poměru obvodu lýtka k tělesné výšce (KLV). 

Učinili jsme tak proto, že právě v tomto věku před druhou přeměnou postavy, může 

kosterní složka uměle nadhodnocovat z pohledu svalového rozvoje úroveň mezomorfie. 

Podle dosažených výsledků jsme zjistili, že homogeničnost rozložení hodnot 

koeficientu (KBV) i (KLV) byla u obou týmů velmi podobná. Hodnoty u obou týmů 

byly v případě (KBV) 0,16 a hodnoty (KLV) 0,21. Mezi týmy tedy nebyl v těchto 

naměřených hodnotách zjištěný žádný významný rozdíl.  Tento výsledek je v souladu se 
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zjištěním nevýznamných rozdílů v úrovni mezomorfie, z čehož se dá také poukázat, že i 

rozvoj kosterní složky pravděpodobně probíhá u sledovaných hráčů velmi podobně. 

V úrovni neuromotoriky hodnocené pomocí krátké formy BOT – 2 jsme mezi 

týmy zjistili ve výkonech významný rozdíl p<0,05 Hays ω = 0,07 konkrétně 4 body ve 

standardním skóre. Tento rozdíl hovořil ve prospěch týmu Bohemians Praha 1905, 

jehož hráči byli v hodnocení úrovně neuromotoriky lepší než hráči týmu FK Dukla 

Praha. Hráči Bohemians Praha 1905 dosáhli v hodnocení neuromotoriky 55,9 bodu a 

hráči FK Dukla Praha pouze 51,85 bodu. Ještě výraznější rozdíl jsme zaznamenali 

v hodnotě mediánu, kde tento rozdíl dokonce činil 7,5 bodu. Při detailní analýze jsme 

také odhalili, že pouze jediný hráč, a to z týmu Bohemians Praha 1905 dosáhl 

v celkovém skóre 70 bodů. Podle tohoto výsledku má tento hráč nadprůměrnou 

neuromotoriku vzhledem ke svému chronologickému věku. Ostatní hráči dosáhli 

průměrného skóre, které znamená, že jejich úroveň neuromotoriky koresponduje dle 

standardů BOT – 2 s jejich kalendářním věkem. Námi naměřené hodnoty v jistém stylu 

korespondují se zjištěním Stoica (2013). Ten pomocí testové baterie BOT – 2 zjišťoval 

úroveň rovnováhy a koordinace u hráčů fotbalu ve věku 18 – 19 let. Po prvním měření 

došel k výsledkům, že rovnováha i koordinace je u hráčů na podprůměrné úrovni. 

Zařadil proto do tréninku speciální cvičení na zlepšení rovnováhy a koordinace a poté 

hráče znovu změřil pomocí BOT – 2. Došel k závěru, že zařazení speciálních cvičení do 

tréninku mělo pozitivní efekt na zlepšení rovnováhy i koordinace u všech hráčů.  

Nastíněný vztah mezi výsledky Stoica (2013) a našimi výsledky vidíme v tom, že i když 

jsou výkonnostní fotbalisté podrobování absolvování intenzivní motorické činnosti, je 

úroveň jejich neuromotoriky spíše průměrná. To se ukázalo také při srovnání 

průměrných standardních skóre v této práci s výsledky studie Gentier et al., (2013). 

V tomto výzkumu byla pomocí krátké formy BOT – 2 hodnocena úroveň hrubé a jemné 

motoriky u obézních dětí ve věku 7 – 13 let a jejich vrstevníků s normální hmotností. 

Děti s normální hmotností dosáhli průměrného skóre 58,85 bodu, což koresponduje i 

s naším nálezem. Pro doplnění, děti obézní dosáhli pouze 45,62 bodu a podporuje to 

opět i naše zjištění, že probandé z obou námi změřených týmů jsou v porovnání s tímto 

výkonem významně lepší, a to proto, že fotbalisté obecně nepatří do kategorie obézní 

populace. 
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Ve vědecké hypotéze (H1) jsme se zabývali mírou vztahu mezi úrovní 

mezomorfie a neuromotorikou, kdy jsme předpokládali, že tento vztah nevysvětlí více 

jak 25% (r < 0,50) rozptylu hodnot. Tato hypotéza se také potvrdila, protože vztah mezi 

mezomorfií a neuromotorikou vysvětlil pouze r
2
 = 0,04% rozptylu hodnot. Tento 

výsledek tedy ukázal, že míra rozvoje kosterně svalového aparátu u hráčů fotbalu nemá 

pravděpodobně vliv na kvalitu provedení motorických vzorců v oblasti: motoriky, 

jemné motoriky, koordinace, rovnováhy a síly. Vědecká hypotéza (H1) byla proto 

přijata. 

Úroveň rozvoje mezomorfie jsme neporovnávali jen s úrovní neuromotoriky, ale 

také jsme ji dávali do vztahu s nesouladem kalendářního a biologického věku. Ve 

výzkumu jsme identifikovali 6 hráčů biologicky opožděných, 23 hráčů v přiměřeném 

vývoji a 12 hráčů biologicky akcelerovaných. Ze zjištěných hodnot mezomorfie jsme 

odhalili, že úroveň mezomorfie v dané věkové kategorii fotbalistů v tomto případě 

významně s biologickým věkem hráčů nesouvisí, protože hráči 1) opoždění měli 

mezomorfii zastoupenou 4,65; 2) v přiměřeném vývoji 4,79; 3) akcelerovaní 4,76. Dále 

jsme také separátně analyzovali funkční – svalovou část mezomorfní komponenty KBV 

a KLV, u které jsme také nezjistili významný rozdíl mezi hráči akcelerovanými, 

v přiměřeném vývoji a opožděnými v poměru obvodu bicepsu (KBV) a lýtka (KLV) 

k tělesné výšce. Všechny tři skupiny hráčů měli průměrné hodnoty (KBV) 0,16 a (KLV) 

0,21.   

Stejně jako jsme porovnávali nesoulad kalendářního a biologického věku ve 

vztahu k mezomorfii jsme tento nesoulad vztahovali k výsledkům v BOT – 2. (H2). 

Předpokládali jsme, že hráči s korespondujícími hodnotami (±6 měsíců), budou mít 

významně lepší výsledky v neuromotorice Hays ω > 0,06 než hráči s rozdílnými 

hodnotami kalendářního a biologického věku. V tomto vztahu jsme dospěli k velice 

zajímavému zjištění a to, že hráči, kteří jsou biologicky opoždění, dosahovali v úrovni 

neuromotoriky významně lepších výsledků  = 58,8; než hráči biologicky akcelerovaní 

 = 50,6 p<0,05 Hays ω = 0,08. Mohlo by to být dáno tím, že hráči, kteří jsou 

biologicky opoždění, se právě nacházejí v období „zlaté motoriky“, které je 

charakteristické pro období mladšího školního věku. Naopak hráči akcelerovaní mají již 

toto období za sebou a vstupují do období pubertálního, které má vliv na snížení kvality 

motorických vzorců. Vědecká hypotéza (H2) tedy byla zamítnuta, protože hráči 

s korespondujícími hodnotami biologického a kalendářního věku nedosahovali lepších 
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výsledků, než hráči s hodnotami nekorespondujícími. Jsme si však vědomi, že nestejná 

velikost jednotlivých kategorií i omezená velikost sub-populací, zejména v kategorii 

biologicky opožděných jedinců nemusí průkazně a relevantně odrážet zobecňovanou 

realitu. 

V poslední vědecké hypotéze (H3) jsme předpokládali, že rozvoj svalového 

aparátu, který jsme hodnotili jako poměr kontrahované paže k tělesné výšce (KBV) a 

poměr obvodu lýtka k tělesné výšce (KLV), nebude u prvoligových fotbalistů U12 

významným prediktorem pro motorickou vyzrálost - neuromotorický věk r
2
 = 10% (r < 

0,32). Podle zjištěných výsledků, kdy jsme analyzovali hodnoty u obou týmů 

dohromady koeficient determinace, vysvětlil rozptyl mezi neuromotorikou jako závisle 

proměnnou a KBV jako nezávisle proměnnou pouze r
2 

= 0,001%. V případě vlivu KLV 

jako nezávisle proměnné na výkon v neuromotorice jako závisle proměnné koeficient 

determinace vysvětlil pouze r
2
 = 0,05%. V obou analyzovaných případech bylo také 

zjištěno, že regresní koeficienty, 1) neuromotorika – (KBV), 2) neuromotorika – (KLV) 

jsou nevýznamné. Z těchto výsledků vyplývá, že rozvoj svalového aparátu není 

významným prediktorem pro výkon v oblasti neuromotoriky a proto byla vědecká 

hypotéza (H3) přijata. 
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7 ZÁVĚR 

V této práci jsme se zabývali mírou vztahu mezi úrovní mezomorfie (jednou 

z komponent somatotypu) a neuromotorickým věkem u prvoligových fotbalistů týmů 

FK Dukla Praha a Bohemians Praha 1905 kategorie U12. 

Z výsledků deskriptivní statistiky můžeme říci, že mezi hráči FK Dukla Praha a 

Bohemians Praha 1905 nebyly významné rozdíly v hodnotách tělesné výšky, tělesné 

hmotnosti, úrovně mezomorfie, dekadického i biologického věku a poměru obvodu 

bicepsu a lýtka k tělesné výšce. Můžeme však říct, že hráči FK Dukla Praha byli 

homogeničtější skupinou než hráči Bohemians Praha 1905. V případě hodnocení úrovně 

neuromotoriky jsme odhalili, že tým Bohemians Praha 1905 dosahuje významně lepších 

výkonů p<0,05 Hays ω = 0,07 než tým FK Dukla Praha. 

Výsledky výzkumu také ukázaly, že biologicky opoždění hráči < -6 měsíců od 

hodnoty chronologického věku dosahovali v hodnocení neuromotoriky výrazně lepších 

výsledků p<0,05 a Hays ω = 0,08 než hráči biologicky akcelerovaní < +6 měsíců. Jsme 

si však vědomi, že pro vyšší průkaznost těchto zjištění by bylo zapotřebí analyzovat 

dostatečně rozsáhlý soubor jedinců. 

Dále bylo zjištěno, že míra rozvoje kosterně svalového aparátu u hráčů fotbalu 

nesouvisí s kvalitou provedení motorických vzorců v oblasti: hrubé motoriky, jemné 

motoriky, koordinace, rovnováhy a síly r
2
 = 0,04%. Navíc ani hodnocená míra vlivu 

pouze funkční svalové části z mezomorfní komponenty (koeficienty poměrů tělesné 

výšky k obvodům bicepsu a lýtka) se neukázala jako významná pro výkon 

v neuromotorice. Výsledky regresní analýzy pak předcházející zjištění pouze podpořily. 

Nevýznamné hodnoty regresních koeficientů vlivu mezomorfie i oddělené svalové 

složky na výkon v neuromotorice včetně velmi nízkých hodnot koeficientů determinace 

v rozpětí r
2
 = 0,0004% - 0,07% ukázal, že rozvoj kosterně svalového aparátu není 

silným prediktorem pro úroveň neuromotoriky.  

V našem výzkumu jsme dospěli k závěru, že úroveň mezomorfie a úroveň 

neuromotoriky spolu významně nesouvisí. Úroveň rozvoje mezomorfie, zejména 

svalové složky, je do jisté míry odrazem adaptibility organismu na fyzickou zátěž, 

v tomto případě trénink. Z námi předložených výsledků tedy vyplývá, že morfologické 

předpoklady jedince rozvíjené například tréninkem pro rozvoj základních motorických 
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schopností (např: rychlost, síla, vytrvalost) nemají vliv na zvyšování neuromotorického 

výkonu, který představuje kvalitativní vybavenost hráče potřebnou pro zvládání 

náročných koordinačních pohybových vzorců. Navíc při analýze samotného 

neuromotorického výkonu se jako důležitá proměnná ukázala hodnota biologického 

věku. Proto by se měli dle našeho názoru další výzkumy zabývat vztahem mezi 

biologickým věkem, úrovní neuromotoriky a úrovní specifických motorických 

fotbalových dovedností. Domníváme se, že takto pojatý model by mohl tvořit jeden 

z důležitých identifikátorů ve výběru sportovního talentu. 
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proměnnou BOT – 2 FK Dukla Praha 

 

 



100 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Žádost o vyjádření etické komise 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Příloha č. 3: Protokol stanovení somatotypu podle metody Heath – Carter 

Příloha č. 4: Pracovní sešit BOT – 2 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informovaný souhlas 

 

 

 

 

Souhlasím, aby se můj syn………………………………….. narozený dne……………. 

zúčastnil  kinantropologického šetření v rámci zjišťování vztahu mezi skladbou tělesné 

kompozice (množstvím svalové hmoty a robustnosti kostry) a motorickým věkem 

 

Děti nebudou v kontaktu s žádnými riziky úrazu. Jedná se o měření základních 

antropometrických znaků (včetně vybraných kožních řas) a o jednoduché motorické 

úkoly prováděné dětmi na základě pokynů examinátora. 

 

 

V Praze dne…………..                                   Podpis rodičů……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


