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Abstrakt

Název:     Vliv indikátorů výbušné síly na akcelerační schopnosti



Cíle: Hlavním  cílem této práce je zjisti  míru souvislosti  indikátorů explozivně-

silových schopností s akcelerační a maximální rychlostí u fotbalistů různých 

věkových kategorií.  

Dalším cílem bylo zjistit  míru souvislosti  mezi akcelerační rychlostí  AR5 

(5m) a maximální rychlostí MR20 (20m).

Metody:  K vyřešení  problému jsem využil  metody měření.  Prvním měřením bylo 

měření akcelerační a maximální rychlosti za použití fotobuněk. Druhé bylo 

měření explozivně-silových schopností za pomoci Kistler desky. 

Výsledná data z měření pomocí fotobuněk a Kistler desky jsem zpracovával 

pomocí programu IBM SPSS statistics 22.

Výsledná  data  z programu  IBM  SPSS  statistics  22  byly  statisticky 

zpracovány pomocí Cohenova d.

   

Výsledky:  Zjistil jsem, že pouze indikátory explozivně-silových schopností jako jsou 

maximální výška a maximální výkon u CMJ mají vysoký vliv na akcelerační 

schopnosti u fotbalistů ve věku 15-16 let.

Dále bylo zjištěno, že k největším změnám ukazatelů meziročních přírůstků 

explozivně-silových schopností dochází u SJ. 

A v neposlední řadě bylo zjištěno, že míra souvislosti mezi AR5 a MR20 je 

nízká (r= 0,35).

Klíčová slova: fotbal, kondiční schopnosti, rychlost, síla, struktura výkonu



Abstract

Title: The influence indicators explosive force on the acceleration abilities

Objectives: The main aim of this work is to find out the degrese of relatedness 

indicators explosively force abilities with an acceleration and maximum 

velocity of soccer players of different ages. 

Another aim was to determine the degrese of correlation between the 

acceleration rate AR5 (5 m) and the maximum velocity of MR20 (20 m).

Methods: To solve the problem was used the method of measurement. The first 

measurement was the measurement of the maximum and acceleration 

velocity by using photocells. Second measurement was explosively-force 

abilities at assisting Kistler plate.

The data measurement by the photocells and Kistler plate I processed by 

using IBM SPSS Statistic 22.

The data from the program  IBM SPSS Statistic 22 were statistically 

processed by Cohen´s d.

Results:  It was detected that indicators of explosively-force skills CMJ such as 

maximum  height  and  maximum  power  have  a  high  effect  on  the 

acceleration abilities for footballers aged 15-16.

Furthermore,  i  was  found  that  the  greatest  change  indicators  annual 

increases explosively-force capabilities occurs with SJ.

Finally, it was found that the degree of connection between the AR5 and 

MR20 is low (r = 0.35).

Keywords: football, fitness ability, speed, strength, performance structure
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 1  Úvod

Téma mé bakalářské práce jsem si vybral z důvodu velmi prostého. Již od 7 let 

se věnuji fotbalu, a jelikož fotbal zabírá v mém životě velmi podstatnou část, rozhodl 

jsem se i  téma bakalářské práce věnovat fotbalovému tématu z pohledu kondičního. 

V dnešní  době,  kdy  se  sport  ať  už  to  je  fotbal,  hokej,  plavání  nebo  atletika  velmi 

zprofesionalizoval  je  přínosné  a  žádoucí  se  zlepšovat  ve  všech  částech  sportovního 

výkonu.  Ve  fotbalovém  výkonu  hraje  kondiční  složka  velmi  výraznou  část. 

V dřívějších dobách můžeme vidět mnoho sportovců, kteří uspěli ve 2 různých a velmi 

odlišných sportech. V dnešní době, kdy sportovní výkon v daném sportu určuje každá 

maličkost a podcenění pouze jediné z nich může vést k neúspěchu, je velmi důležité se 

zabývat  všemi  částmi  sportovního  výkonu.  V  moderním  fotbale  výrazně  stoupl 

požadavek na rychlostní schopnosti, a to rychlost práce s míčem nebo rychlost běhu bez 

míče. Ve fotbale se uskuteční 95% sprintů do 10 m. Těchto 95% všech sprintů se skládá 

z 90% ze sprintů na vzdálenost do 5 m. Z této informace je jasné, že moderní fotbalista 

musí být velmi rychlý a mít rozvinuté akcelerační schopnosti na krátkou vzdálenost. 

V tématu bakalářské práce se zaměřuji na vliv výbušné síly na akcelerační, a to zejména 

na vliv explozivně-silových schopností na akcelerační rychlost na 5 m, 10 m 20 m a 40 

m. Ve své práci se zaměřuji na zjištění parametrů, které pomáhají k rozvoji rychlosti u 

fotbalistů ve věku 15-16 let. Doufám, že zjištěné výsledky z mé práce přinesou jasnou 

představu,  které  indikátory  explozivně-silových  schopností  jsou  přínosné  pro  rozvoj 

rychlosti a tím i zlepšení výkonu fotbalistů ve věku 15-16 let.
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Teoretická část

2  Fotbal

Podle  Buzka (2007) je  fotbal  sportovní  hra  brankového typu a je  realizován 

v utkání dvou soupeřících družstvech za pomoci specifických pohybových aktivit všech 

hráčů.  Hráči  se  přizpůsobují  podmínkám  při  utkání,  které  jsou  proměnlivé  a 

nestandardní.  Tyto  specifické  aktivity  jsou  svým  charakterem  individuální  nebo 

kolektivní činnosti (princip kooperace) při snaze vstřelit branku nebo soupeři zabránit 

ve střelení branky (princip kompetice). 

Podle  Fajfera  (2005)  jsou  základní  trendy  ve  fotbale  vysoké  herní  tempo, 

diktování tempa hry, vysoká kondiční připravenost, rezistence proti psychické zátěži, 

extrémní zvýšení počtu osobních soubojů nebo také vysoká taktické flexibilita družstva 

a jednotlivých hráčů. Str.12

Votík (2005) uvádí, že herní zatížení ve fotbale je určováno intenzitou, objemem 

a   složitostí  činností  v průběhu  utkání.  Objem  je  zjednodušeně  určen  vzdáleností 

překonanou za určitý čas.  Intenzita je  určena nepravidelným střídáním všech stupňů 

intenzity  (maximální,  submaximální,  střední  a  mírná)  a  složitost  zatížení  vyplývá 

z obsahu jeho celkové činnosti a to z hlediska vnímání a rozhodování. 

3  Historie fotbalu

Moderní fotbal, který známe z dnešní doby, se začal hrát až v 19. století a není 

starší více než 120 let. Za kolébku moderního fotbalu můžeme považovat Anglii. Avšak 

hry,  při  kterých se kulatý míč  poháněl  nohou známe už několik tisíciletí.  Prapůvod 

fotbalu se datuje do dob Ježíše Krista a ze starých vykopávek je zřejmé, že již staří 

Egypťané hráli hry s kulatým míčem, který poháněli nohama a to téměř 2000 let před 

n.l. Dále se dochovala přesná pravidla hry ,,Ts´uh Kuh“, která pochází ze 3. století před 

n.l.  z Číny.  V Japonsku  se  objevuje  v letech  500-600  n.l.  hra  ,,kemeri“ ,  která  má 

náaboženský význam. V Řecku vznikla hra ,,episkyros“ a v Římě se jednalo o hru ,, 

harpastum“ a ,,calcio“.  Římané přinesli v rámci svých tažení tuto hru do Británie.  A 

právě  v dnešní  Anglii  a  Skotsku  mezi  8.  a  19.  stoletím  zaznamenal  fotbal  velký 

rozmach. Hra se natolik stala oblíbenou, až jí ve 14. a 15. Století starosta Londýna a 
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angličtí králové nechali úplně zakázat z důvodu velké brutality hráčů, která vedla ke 

zranění, ale hlavně kvůli tomu, že mladí zanedbávali práci a dospělí uzavírali nelegální 

sázky (Bauer, 1999). 

Moderní  fotbal  se  začal  rozvíjet  na  Anglických  školách  především  v Etonu, 

Harrowu,  Winchesteru  a  především  v Rugby,  kde  v roce  1846  dr.  Thomas  Arnold 

sestavil  první  závazná  pravidla  rugby.  Hra  rukou  v této  době  byla  zapříčiněna 

nedostatečně  vyvinutou  technikou  zpracování  míče  nohou  a  proto  26.  Října  1863 

založilo  jedenáct  londýnských  klubů  a  škol  v hospodě  ,,Free  Mason´s  Tovern´´ 

fobalovou  asociaci  s názvem  ,,Football  Association“.  Tímto  dnem  vznikla  první 

fotbalová asociace na světě a 8. prosince 1863 se odtrhli od Rugby a založili vlastní 

svaz (Bauer, 1999).

3.1  Historie v Čechách a na Slovensku

V Čechách se fotbal začal hrát koncem 19. století v cyklistických a veslařských 

klubech. Dynamický rozvoj fotbalu brzdily školy, které zakazovaly hrát fotbal, ale i přes 

zákaz se členská základna rozrůstala. První utkání se hrálo 29. září 1887 v Roudnici nad 

Labem. Nejstarším klubem je SK Slávie Praha založena 1892 a jako druhý nejstarší 

klub je AC Sparta Praha založená roku 1893 Pravidla, která přeložil do českého jazyka 

Rössler-Ořovský, napomohla k rozmachu fotbalu. První utkání na Slovensku se datuje 

do roku 1893 z Bánské Bystrice. Vývoj fotbalu na Slovensku je do roku 1918 spjata 

s maďarským fotbalem. Roku 1921 byla založena Československá asociace fotbalová 

(ČSAF), která byla přijata do FIFA a to v Ženevě roku 1922. Do UEFA vstoupila v roce 

1952. Od roku 1989 do 1. Ledna 1993 dohlížela na fotbal Československá fotbalová 

asociace  a  od  roku  1993  je  vrcholným orgánem v České  republice  Českomoravský 

fotbalový svaz (ČMFS). (Votík, 2005)

Největší úspěchy Československého fotbalu podle Votíka (2005):

1. místo na ME v Jugoslávii 1976

2. místo na MS v Itálii 1934

2. místo na MS v Chile 1962

Největší úspěchy Českého fotbalu podle Votíka (2005, 14):

2. místo na ME v Anglii 1996

3. místo na ME v Portugalsku 2004
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1. Místo na ME ve Švýcarsku 2002 – reprezentace do 21 let

4  Struktura výkonu ve fotbale

Podle Buzka (2007) můžeme herní výkon charakterizovat jako ,,aktuální projev 

specializovaných předpokladů”.

Ve fotbale můžeme rozlišit dva základní druhy herního výkonu a to individuální 

herní výkon (IHV) a týmový herní výkon (THV). Dále je podmíněn dvěma faktory. 

Faktory  dispoziční  a  situační.  Dispoziční  faktory  jsou  předpoklady  každého  hráče 

(pohybové  schopnosti,  herní  dovednosti,  somatická  charakteristika  atd.).  Vnější 

podmínky  nám  určují  situační  faktory.  Dispoziční  a  situační  faktory  se  navzájem 

ovlivňují, doplňují a tím vytvářejí konečný herní výkon (Votík, 2005).

Obrázek č. 1: Faktory sportovního výkonu (Fajfer,2005)
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5  Individuální herní výkon

Fajfer (2005) tvrdí, že individuální herní výkon (IHV) se dá charakterizovat jako 

zvláštní  druh  určitého  výkonu  v průběhu  utkán. IHV  se  projevuje  schopnostmi 

individuálně  nebo  kolektivně  řešit  herní  situace  při  využití  kondičních,  taktických, 

technických a psychických předpokladů hráče.

Individuální  herní  výkon  (IHV)  můžeme  rozdělit  podle  různých  kritérií 

(determinant). Každý autor uvádí odlišné rozdělení. Na přiklad Buzek (2007) tvrdí, že 

IHV je projevem, který určuje stupeň způsobilosti k účasti v utkání. IHV je dán určitým 

souborem předpokladů  a  projevuje  se  určitou  úrovní  výkonu.  Určující  předpoklady, 

které  vedou  ke  zlepšení  IHV  jsou  determinanty  psychické,  bioenergetické  a 

biomechanické.

 Podle Votíka (2005) IHV tvoří základ týmového herního výkonu (THV) a při 

zlepšení IHV v tréninkovém procesu se projeví zlepšením kvality THV. IHV, který se 

realizuje  v průběhu  utkání  nebo  tréninku  představuje  specifické  zatížení  na  vnitřní 

orgány i metabolické procesy. Tento IHV se nazývá bioenergetické zajištění pohybové 

činnosti. IHV  působí na hybné funkce (kosterní a svalový systém) a řídící činnost CNS 

nebo také na psychické procesy. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje realizaci 

IHV je přiměřenost požadavků, které jsou klady na hráče. Za složky IHV lze označit 

psychické a somatické charakteristiky, herní dovednosti a pohybové schopnosti. 

V literatuře  od  Dovalila  (2012)  můžeme  najít  rozdělení  IHV  na  faktory 

somatické,  kondiční,  technické,  taktické,  psychické  procesy  a  osobnost.  Hmotnost, 

výška a složení řadíme do somatických faktorů. Kondiční faktory zahrnují schopnosti 

silové, rychlostní, vytrvalostní a obratnostní. Dalším faktorem je faktor techniky a to 

z pohledu biomechanických základu pohybu nebo koordinace. Na faktoru techniky se 

podílí nervový systém. Nervový systém řízením motoriku a koordinaci. Faktor taktiky 

nám určuje řešení pohybu, úkolů a účelné využívání techniky. Na faktoru taktiky se 

podílí programování (vnímání, paměť a výběr optimálního řešení). Faktor psychických 

procesů zahrnuje procesy poznávací,  volní,  emoční, motivace a anticipace. Určují to 

intelektové,  percepční  a  paměťové  operace.  Osobnost  určuje  struktura,  vlastnosti 

zaměření a jsou podmíněny řídícími a integračními funkcemi. 

Rozdělení  IHV  podle  Bauera  (1999)  je  na  faktory  technických  dovedností, 

fyzických  předpokladů,  schopností  taktického  uvažování  a  psychických  kvalit. 

13



Základem  technických  dovedností  je  dobrá  technika.  Dobrou  techniku  hry  určuje 

vyvinutý cit  pro míč a vynikající  tělesná obratnost a rychlost. Technické dovednosti 

můžeme rozdělit na techniku pohybu bez míče a techniku pohybu s míčem. V technice 

pohybu bez míče se uplatňují dovednosti jako rychle se rozběhnout, rychle se zastavit, 

rychle změnit směr nebo kryt si míč při souboji. Do techniky pohybu s míčem patří 

zpracování  a  odehrání  míče,  střelba,  chytání  a  vyhazování  míče  u  brankářů.   Mezi 

faktory určující fyzické předpoklady patří všeobecná a speciální vytrvalost, schopnost 

rychlé orientace při hře a řešení situací, schopnost rychlého rozhodování a reagování na 

změnu situace, schopnost rychlého uplatnění i bez míče nebo specifické schopnosti jako 

je síla při střelbě, výskocích, běhu atd. Faktor schopnosti taktického uvažování je velmi 

důležitý  k tomu,  aby sportovci  úspěšně  zvládali  situace  při  hře.  Ke zvládání  těchto 

situací  slouží  vedle  technických  a  kondičních  kvalit  také  taktické  vědomosti  a 

zkušenosti. Ke zvládání situací potřebují hráči psychické kvality (rozhodnost, odvahu, 

ctižádost, houževnatost, zápal pro hru nebo schopnost se prosadit). Tyto faktory a herní 

komponenty se dají vylepšovat a měnit v tréninku.

6  Biomechanické zabezpečení výkonu

Biomechanika, která je chápána jako nauka o mechanických pohybech živého 

organismu, tvoří základ pro biomechanické zabezpečení herního výkonu. Biomechanika 

objasňuje  některé  mechanismy  herní  motoriky,  podíl  nervosvalového  aparátu  při 

realizaci  herních  dovedností,  ozřejmuje  pohledy na  techniku  pohybových činností  a 

příčiny neefektivní techniky (Buzek, 2007).

 Základní  funkční  jednotkou  hybného  systému  v těle  je  sval  nebo  funkční 

skupiny svalů. Hlavní funkcí svalu je vyvíjet mechanickou energii, která je potřebná 

k pohybu  vlastního  těla  nebo  jeho  částí.  Činnost  svalu  je  regulována  specifickým 

řízením  nervosvalového  aparátu.  Senzomotorický  mechanismus  nám  umožňuje 

usměrňovat jak koordinační, rychlostní, silový tak i balanční potenciál. Hráči za pomoci 

senzomotorického  potenciálu  provádí  různorodou  lokomoci  po  hřišti,  variabilní 

manipulaci  s míčem  nebo  udržují  stabilitu.  Zjednodušeně  řečeno  hráč  ovládá  a 

kontroluje  svoje  tělo  během  herního  výkonu.  Pro  výkon  ve  fotbale  je  důležitá 

dynamická rovnováha, která udržuje tělesnou stabilitu při prudkých změnách pohybu 

(Buzek, 2007).
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Stabilita  je  schopnost,  která  nám  umožňuje  udržet  rovnováhu  vzhledem 

k zemské  přitažlivosti  Lokomoce  je  schopnost  měnit  pohybovou  strukturu  (agility), 

různou  rychlostí  a  je  v neustálém  propojení  se  stabilitou  hráče  vůči  kontaktu 

s podložkou.  Manipulace  je  schopnost,  která  umožňuje  udělovat  sílu  různým 

předmětům, jako jsou kopy nebo údery hlavou a sílu absorbovat z předmětů (chytání, 

zpracování míče) (Buzek, 2007).

Hovoříme-li  o  biomechanickém  zabezpečení  výklonu,  hovoříme  o  technice. 

Technická dovednost je vyzkoušený, účelný sled pohybů. Tyto pohyby slouží k vyřešení 

definovaného úkolu ve sportu. 

Pod technickou dovedností si představujeme podle Hohmanna a kol. (2010):

 Abstraktní model pohybu nebo konkrétně realizovaný sled pohybů

 Vnější provedení nebo vnitřní představa pohybu

 Standardní  průběh  pohybu  nebo  různorodá/proměnlivá/flexibilní 

pohybová odpověď

6.1 Projevy techniky

Biomechanické zabezpečení můžeme tedy nazvat technikou.  Technika je vnější 

projev  senzomotoriky.  Technika  je  účelný  způsob  jakým hráč  řeší  herní  úkoly  a  je 

realizována  na  základě  předpokladů  hráčů,  kteří  v souladu  se  svými  možnostmi, 

biomechanickými  zákonitostmi  realizují  herní  výkon.  Cílem  techniky  je  dosažení 

nejefektivnější organizace sportovní činnosti. To znamená uspořádaný pohyb v prostoru 

a čase a vede k úspěšnému řešení (Dovalil, 2012). V technice je velmi důležité, aby se 

projevila účelnost a ekonomičnost. Účelnost je posuzována podle míry úspěšnosti. To 

znamená porovnávání plánovaného záměru s konečným výsledkem. Ekonomičnost je 

posuzována podle míry energetické hospodárnosti  provedení.  Pokavaď není technika 

provedení herních činností dokonale ekonomická a účelná, není ani herní výkon hráče 

na  maximální  úrovni.  V technice  se  projevují  všechny  individuální  vlastnosti  hráče 

(nervový typ, somatotyp, osobnost) a vytvářejí tak příslušný styl pro každého hráče. 

Herní styl můžeme určit jako účelné a ekonomické provedení techniky, přizpůsobený 

zvláštnostem hráče (Buzek, 2007).
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Kritéria pro hodnocení techniky podle Buzka (2007):

 ,,Stabilita: dynamická rovnováha

 Velikost síly: působení svalové síly v optimálním množství

 Směr působení: aplikace svalové síly v žádaném směru

 Dynamické působení: odpovídající doba trvání aplikace svalové síly

 Kontinuita: načasování pohybů segmentů těla (,,tajmink“)

 Princip impulsu: volba velikosti svalové síly a doba jejího trvání

 Směr působení: na předmět (přímé, bočné s falší atd.), se změnou směru

 Absorpce: zpevnění,  uvolnění  působení  vnějších  sil  (tlumení,  chytání 

míče, tělesné souboje, krytí míče apod.)“

Vědy  jako  fyziologie,  biomechanika,  motorika  atd.  přinášejí  příspěvky  o 

obtížích, které se vyskytují v tréninku techniky. Tyto obtíže byly shrnuty do schématu 

podle Hohmanna a kol. (2010):

Tabulka č. 1:  Problémy organizace pohybu podle Hohmanna a kol. (2010)

Problémy organizace pohybu
Komplexní problémy Funkční problémy

problém struktury
problém části-celku

problém transformace

problém učení
problém prezentace

problém reprezentace

6.2  Rozdělení techniky

Techniku můžeme rozdělit na ,,vnější a vnitřní”. Vnější techniku můžeme chápat 

jako  organizovaný  sled  pohybů,  který  se  projevuje  pomocí  operací  sdružených 

v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle je vyjádřena kinematickými 

parametry pohybu těla v prostoru a čase (dráha pohybu a směr,  rychlost,  zrychlení). 

Tyto  biomechanické  charakteristiky  jsou  většinou  prakticky  měřitelné.  V některých 

sportech  hrají  velmi  významnou  část  hodnocení  výkonu  (skoky  do  vody,  sportovní 

gymnastika).  Vnitřní  technika  je  tvořena  neurofyziologickými  základy  sportovní 

činnosti.  Neurofyziologické  základy  mají  podobu  stabilizačních  a  zpevňovacích 

pohybových vzorců a programů (Dovalil, 2012). 

Další rozdělení techniky může být na techniku pohybu s míčem a na techniku 

pohybu bez míče. Technika bez míče je zvládání pohybů těla v každé herní situaci např. 
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pohyby dopředu a dozadu, výskoky do výšky nebo rychlé zastavení. Technika s míčem 

je  velmi  propojena  s technikou  bez  míče.  Technika  s míčem  je  např.  zpracování  a 

odehrání míče, odebírání míče soupeři nebo také střelba (Buzek, 2010)

6.3  Efektivní technika

Efektivní technika je pro výkon hráče velmi důležitá. Efektivní techniku nám 

určují senzomotorické aspekty jako je dobrá svalová koordinace (segmentální soulad 

v kinematické zkaženosti, svaly mají vhodný režim aktivity (agonisté vs. Antagonisté)). 

Rytmizace  fázového  členění  pohybu  a  to  ve  smyslu  přípravná,  hlavní,  závěrečná  a 

citlivá modifikace tohoto rytmu. Dalšími aspekty jsou dynamická rovnováha, schopnost 

upravovat  pohyb  v detailech  nebo  také  optimální  silový  potenciál  jednotlivých 

segmentů těla a načítání silových účinků. Posledním aspektem je přizpůsobivost a to 

vzhledem k somatickým a funkčním předpokladům (Buzek, 2007).

Znakem efektivní techniky je stabilita a trvalost struktur. Stabilita techniky je 

dána zpevněním a odolností vůči rušivým vnějším vlivům. Zpevnění můžeme určit jako 

komplex  nervových  spojení,  které  umožňuje  automatické  konání  pohybové  činnosti 

(Dovalil, 2012).

6.4  Biomechanické principy 

Pro další pochopení mechanismů u pohybové činnosti je možné vymezit několik 

principů. Princip sumace a kontinuity kloubních sil (načasování) je důležitý pro správné 

načasování a použití síly v různých kloubech. Při špatném načasování dochází ke ztrátě 

sil  a  i  ke  špatnému  provedení  pohybu.  Biomechanické  stanovení  nebo  měření 

příslušnými metodami se dá přesně určit velikost a směr sil v kloubech. Dále se dá také 

určit,  jestli  jsou  tyto  veličiny  optimální.  Těmito  měřeními  se  dá  určit,  kde  vznikají 

problémy  s technikou  pohybu.  Jako  příklad  můžeme  uvést  střelbu  na  branku  u 

profesionálních  fotbalistů.  Nejprudší  střela  139  km/h  a  nejslabší  102  km/h.  Při 

nejslabším pokusu byly kyčelní a kolenní klouby stojné nohy relativně silně pokrčeny. 

Na rozdíl u střelecké nohy bylo zjištěno malé pokrčení v kolenním kloubu při nápřahu a 

nedostatečné natažení v kolenním kloubu při vlastním kopu. Důsledkem všech těchto 

zjištění byla krátká dráha zrychlení nohy a nedostatečné odbrždění rychlosti kolena před 

dotykem míče. 

Dalším principem je princip impulsu, kde jde o kombinaci síly a času, aby hráč 

mohl dosáhnout optimální efektivnosti. Základem je odhad dostatečně dlouhé doby pro 

17



působení síly a její správné načasování. Příkladem může být např. střílené či měkké 

přihrávky nebo startovní a akcelerační rychlost hráče. 

Princip směru aplikace síly je velmi důležitý pro přesné působení směru síly ze 

svalových efektorů na míč. Dobrá technika hráče vyžaduje, aby se postupovalo podle 

principů směru působící síly. 

Posledním principem je princip sumace rychlostí segmentů těla, kde hraje velmi 

důležitou roli rychlost pohybu konečného segmentu (nohy, trupu, hlavy). Tato rychlost 

je  výslednicí  součtu  individuálních  rychlostí  všech  předchozích  segmentů  a  jejich 

přesné načasování (např. výskok hráče do vzdušného souboje). Všechny výše uvedené 

biomechanické  principy  mohou  složit  jako  hodnotící  kritéria  technického  provedení 

herních dovedností. Podle některých výzkumných šetření, úroveň techniky tvoří základ 

výkonnosti a podmiňuje herní výkon vice než z 50% (Buzek, 2007).

7  Psychologické zabezpečení výkonu

Na herní  výkon  působí  psychologická  složka  prvotně  osobností  hráče.  Dále 

působí  jeho  genetickými  danostmi,  psychickými  schopnostmi  a  vlastnostmi.  Tyto 

schopnosti  a  vlastnosti  určitým  způsobem  regulují  úroveň  psychických  procesů. 

Aspirační  úroveň  hráče  je  vymezena  psychickou  složkou,  která  je  vysvětlována 

psychickými procesy. Psychické procesy vstupují do herních dovedností nebo úrovně a 

kvality  herního  výkonu.  Chování  hráče  nezáleží  pouze  na  pohybových  a  herních 

dovednostech,  ale  i  na  vnějších  podmínkách  jako  je  chování  soupeře  nebo  činnost 

rozhodčího. Psychická složka v průběhu herního výkonu obsahuje procesy poznávací 

(kognitivní),  motivační,  emoční  a  volní  (konativní).  Tyto  poznávací  procesy  jsou 

realizovány v herních dovednostech (Buzek, 2007).

Rozdělení psychických předpokladů na komplexy schopností podle Hohmanna a 

kol. (2010):

 Kognitivní schopnosti

 Motivační schopnosti

 Volní schopnosti
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 Sociální schopnosti

7.1  Poznávací (kognitivní) procesy 

Pro úspěšný herní  výkon jsou velmi důležité  kognitivní  procesy,  které  slouží 

v průběhu  utkání  k činnostní  regulaci  chování  hráče  v konkrétní  herní  situaci. 

Poznávací  (kognitivní)  procesy  umožňují  hráči  se  přizpůsobovat  hernímu  prostředí, 

detekovat  a třídit  informace a tvořit  si  herní  představy nebo ucelený obraz o reálné 

situaci.  Díky  poznávacím  procesům  se  hráči  můžou  lépe  rozhodovat.  Kognitivní 

procesy jsou důležitým zdrojem herní inteligence. Kognitivní výkonnostní předpoklady 

zaujímají  ve  struktuře  výkonu  vysoké  postavení. Herní  výkon  požaduje  po  hráčích 

rozhodování,  které  odpovídá  herní  situaci.  Dále  odpovídající  motorická  řešení  a 

v neposlední řadě komplexní a diferencované vnímání herních situací a jejich anticipaci. 

Kognitivní  procesy  v návaznosti  na  koordinační  požadavky  a  další  výkonnostní 

předpoklady  představují  hlavní  předpoklad  herního  úspěchu. Mezi  poznávací 

(kognitivní) procesy řadíme percepci, pozornost, anticipaci, rozhodovací činnost, herní 

myšlení a procesy myšlení vedoucí k rozhodování o volbě činnosti. Percepce nebo-li 

vnímání herních podnětů je aktuální činnostní orientace hráče vyžadující mnohostranné 

vnímání  herní  situace.  Jedná se o úspěšnou orientaci  v herních situacích,  o  vnímání 

spoluhráčů,  protihráčů  a  v neposlední  řadě  o  vnímání  vlastních  pohybů  (rozlišování 

poloh,  svalového  úsilí)  nebo  o  vlastní  celkovou  vnímavost  (senzibilita). Komplexní 

percepční schopnost vnímání reality herního děje u hráčů se nazývá ,,umění vidět hřiště

´´.  Podle  Dovalila  (2012)  umění  vidět  hřiště  zahrnuje  komplexní  senzomotorickou 

schopnost.  Pozornost  hráče  je  podmínkou  pro  správnou  percepci  herní  situace. 

Pozornost plní funkci regulace a selekce herních informací- filtruje jejich závažnost. 

Získané informace si hráč ukládá do krátkodobé nebo dlouhodobé paměti. Takto získané 

poznání z tréninku i utkání utváří obsah herního povědomí hráče. Rozsah pozornosti je 

velmi nezbytný pro účinné vnímání. Výzkumně bylo prokázáno, že hráči jsou schopni 

postihovat  ve  svém  zrakovém  poli  vyšší  počet  jednoduchých  subjektů.  Dále  bylo 

prokázáno, že hráči umí periferním viděním detekovat informace z okrajových oblastí, 

aniž  by  snížil  svojí  cílenou  zrakovou  kontrolu  pro  konkrétní  činnost.  Schopnost 

,,hloubkového vidění“,  která slouží  jako předpoklad odhadu vzdálenosti  jednotlivých 

objektů  ve  zrakovém  poli  má  důležitou  úlohu  stejně  jako  ,,  umění  vidět  hřiště.“ 

Pozornost můžeme rozdělit do dvou forem a to na formu distribuční a koncentrační. 

Forma distribuční rozděluje pozornost hráče na více objektů a forma koncentrační se 
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soustředí na omezený okruh podnětů. Podle některých autorů je dokonalá koncentrace 

základním  krokem  pro  úspěch.  Výzkumně  bylo  prokázáno  střídání  koncentrační  a 

distribuční pozornosti (Buzek, 2007).

7.2  Procesy myšlení 

Hráči za pomoci myšlení hledají diferencované odpovědi a snaží se sladit viděný 

průběh  s představou  ideálního  průběhu.  U  hráčů  také  probíhá  hodnocení  a  jeho 

výsledkem jsou taktické záměry, které mají charakter představ. Myšlení hráčů probíhá 

v podmínkách deficitu.  Na hráče je vyvíjen tlak se rozhodnout  ve zlomku vteřiny a 

vyřešit  taktický  problém.  K vyřešení  problému  používají  automatizované  procesy 

(automatizovaná  motorika)  a  kontrolované  procesy.  Tyto  procesy  přinášejí  nová  a 

překvapivá  řešení  a  tehdy  mluvíme  o  kreativním  myšlení.  Rychlost  a  kvalita 

operativních myšlenkových procesů v utkání je dána kvalitou vnímání. Kvalita vnímání 

závisí na rychlosti a přesnosti příjmu informací, na identifikaci rozhodujícího podnětu, 

na  taktických  vědomostech  a  dovednostech,  na  technických  dovednostech,  na 

pozornosti nebo také na emočních, motivačních a volních procesech. Vědomá kontrola 

vrcholných  herních  výkonů  vyžaduje  emociální  působení  (nabuzení).  Často  se 

setkáváme s názvem ,,fixace  myšlení“,  tento  pojem nám určuje  při  řešení  problému 

jasnou  odpovědí  stereotypní  vybírání  šablonovitých  postupů,  bez  přihlédnutí  ke 

konkrétní situaci (Buzek, 2007).

7.3  Anticipace, rozhodovací činnost, herní myšlení a kreativní myšlení

Anticipace, jinak také předjímání nebo reagování s časovým předstihem je velmi 

důležitý  myšlenkový  proces.  Anticipace  zahrnuje  předjímání  herní  situace,  pohyb 

spoluhráčů nebo pohyb míče s následnou anticipací vlastního programu činností. Takto 

informovaný  hráč  dokáže  lépe  vnímat  herní  situace  a  vybírat  neefektivnější  řešení. 

Zkušenější hráči mají rozvinutější anticipační schopnost, protože uplatňují efektivnější 

pozorovací strategii. Klíčovým bodem anticipace je co nejrychleji rozpoznat aktuální 

stav a vhodně na to anticipovaně reagovat. Anticipace se projevuje v pozičním prostoru, 

v dohráváním zdánlivě ukončených akcích nebo v klamných činnostech. 

Neméně důležitou složkou je schopnost se správně rozhodnout a to na základě 

vnímání  herní  situace.  O  výběru  z menšího  nebo  většího  počtu  alternativ  se  hráč 

rozhoduje podle toho jak vnímá herní situace. Hráč se musí během utkání rozhodovat 

jak  v jednoznačných  herních  situacích  tak  i  v rizikových  a  nepřehledných.  Podle 
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pozorování je potvrzeno, že přijímat riskantnější a náročnější řešení závisí na mnoha 

faktorech  (průběh  utkání,  sebevědomí  hráče,  zkušenosti  nebo  sociální  postavení 

v družstvu). 

V neposlední řadě v poznávacích procesech je herní myšleni - kreativní myšlení. 

O  kreativním  myšlení  hovoříme  tehdy,  pokaď  hráč  vědomě  vytváří  situace 

s víceznačnou možností odpovědi. Kreativní myšlení se u hráčů projevuje flexibilitou a 

originalitou. Flexibilita je schopnost, která umožňuje hráči vytvářet různorodá řešení. 

Uplatňovat  různorodá  řešení  ve  stejných  herních  situacích  a  nevytvářet  stereotypní 

řešení  závisí  na flexibilitě  hráče.  Originalita je  schopnost vytvářet  řešení,  která  jsou 

málo běžná, důvtipná a překvapivá. Na základě těchto schopností musí být herní činnost 

překvapující, ale především účelná a nesmí se stát samoúčelnou (Buzek, 2007).

7.4  Emoční procesy

Fotbal je silně emociální sportovní hra. Pramení to ze soutěživosti, z pestrosti 

herních prožitků a z různorodosti technických a taktických variant. Pro výklad emocí se 

používá  aktivační  teorie,  prostřednictvím  které  se  mobilizují  energetické  zdroje 

k činnosti. Aktivační úroveň může být příliš vysoká nebo příliš nízká. Aktivační úroveň 

podle Dovalila (2012) si můžeme představit jako úroveň bdělosti (nabuzení CNS). Pro 

nejlepší  herní  výkon je  výhodná optimální  úroveň aktivační  energie  (střední  úroveň 

aktivace).  Příliš  vysoká  úroveň  aktivace  se  může  projevovat  výbuchy  radosti  nebo 

zlosti. Projev příliš nízké úrovně aktivace je například apatie. Stupně emočního napětí 

můžeme  pozorovat  v průběhu  časového  sledu  emocí  (předstartovní,  soutěžní  a 

postartovní stavy). Emoce velmi výrazně ovlivňují svými generalizovanými následky 

řadu psychických procesů (vnímání, myšlení, paměť atd.) a výrazně zasahují do herního 

výkonu  hráče  a  ovlivňují  jeho  průběh.  V průběhu  utkání  hráči  procházejí  různými 

emocemi (úzkost a strach, zlost, radost a smutek). Úzkost (anxiozita) ohrožuje hráče, 

jestliže je  ohrožující  prvek neurčitý  a  jde o nejasnou předtuchu nebezpečí.  Zatímco 

strach  je  zaměřen na určitý  konkrétní  objekt.  Se stoupající  úzkostí  stoupá i  aktivita 

hráče.  Pokud aktivita  přesáhne  únosnou hranici,  projeví  se  negativním dopadem na 

hráče. O strachu jde říct, že vzniká ohrožením hodnot a jde o zvýšení aktivační úrovně 

negativním  směrem. Strach  je  následkem  stresových  situací  vycházejících 

z konfliktních situací.  Příčinou bývá často frustrace ze selhání.  Psychické stavy jsou 

často  ovlivňovány  výsledkem  činnosti,  která  určuje  hranici  mezi  úspěchem  a 

neúspěchem. Úspěch má charakter radosti, endogenní odměny (endorfiny) nebo zvýšení 
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sebedůvěry. Naopak neúspěch má charakter smutku, rezignace nebo vzteku. Úspěšní 

hráči umí své emoční stavy kontrolovat, neboť v herním výkonu převládá vysoký stav 

aktivační úrovně negativního typu (Buzek, 2007).

7.5  Motivační procesy

Motivace  je  podněcující  příčina  pro  chování.  Motivace  rozhoduje  o  vzniku, 

směru  a  intenzitě  jednání  a  tím  zvyšuje,  usnadňuje  (iniciuje,  energetizuje)  nebo 

utlumuje u hráčů herní výkon (Dovalil, 2012). 

Motivační vzorec podle Buzka (2007):

,,HERNÍ VÝKON = funkce (schopnosti x motivace),

Přičemž schopnosti = funkce (vlohy x cvičení + zkušenost).”

Ve sportovních hrách mluvíme o motivaci výkonové, která žene hráče za úspěch 

i za cenu překonávání překážek a těžkostí. Ve výkonové motivaci máme dvě tendence a 

to  dosáhnout  úspěchu  a  vyhnout  se  selhání.  Touha  dosáhnout  úspěchu  se  u  hráčů 

projevuje vnitřní motivací a na druhé straně je vnější  motivace (peníze,  sláva,  moc, 

materiální zabezpečení). Vnější motivace je problematická a funguje jen do určité míry. 

Vnější  motivace  může vést  k formování  motivačního zaměření  strachu z neúspěchu. 

Výhodnější motivace je dosažení úspěchu. U dětí se snažíme co nejdéle udržet vnitřní 

motivaci, protože jinak se může stát, že dítě opustí sport. Vnější motivace může vést 

k podvádění, podplácení nebo k dopinku za účelem být úspěšný za každou cenu (Buzek, 

2007).

7.6  Volní procesy

Pojmy jako vůle, volní vlastnosti a volní úsilí působí na psychické nároky hráčů. 

Dosáhnout a udržet vysokou výkonnost vyžaduje překonávání překážek a překonávání 

sama  sebe.  Volní  procesy  jsou  považovány  za  vnitřní  předpoklady  a  slouží  jako 

energetizátor i regulátor při herním výkonu (Buzek, 2007).

Rysy psychicky odolného hráče podle Buzka (2007):

 Cílevědomost 

 Sebevědomí

 Sebeovládání a emociální kontrola

 Sebedůvěra podložená výkonností
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 Realistické herní myšlení

 Pochopení týmové nadřazenosti

8  Bioenergetické zabezpečení výkonu

Herní  výkon hráče  v utkání  tvoří  pohybové aktivity  s míčem a  bez  míče  při 

střídavém  a  nestejnoměrném  zatížení. Tyto  pohybové  činnosti  využívá  anaerobní  a 

aerobní metabolické kapacity a to v závislosti na funkčním stavu srdečního, cévního a 

kosterně  svalového  systému.  Z těchto  kapacit  jsou  doplňovány  tzv.  pohotovostní 

energetické zdroje ATP-CP. Zdrojem energie prvních pět sekund pro velmi intenzivní 

činnost je ATP-CP, které se štěpí ve svalové tkáni. Stimulace ATP-CP systému se nazývá 

anaerobní laktátový metabolismus.  Při delším zatížení (do 40-50 s) se jako hlavní zdroj 

energie začíná uplatňovat anaerobní glykolýza (anaerobní laktátový metabolismus). U 

zatížení  delších  než  40  s se  snižuje  podíl  anaerobní  glykolýzy  a  zvyšuje  se  podíl 

aerobního  metabolismu.  Intermitentní  zatížení  hráče  během  utkání  způsobuje,  že 

dochází ke třem způsobům metabolického krytí.  Anaerobní výkon (rychlostně silové 

schopnosti), anaerobní kapacita (rychlostně vytrvalostní schopnosti) a aerobní kapacita 

(vytrvalostní schopnosti). Všechny tři zdroje se vzájemně prolínají a vytvářejí vazby. 

Celková  výkonnost  hráče  je  výrazně  určována  rychlostně  silovou  schopností,  ale  i 

vytrvalostní  schopností.  Aerobní  kapacita  má  důležitý  význam  pro  plnohodnotné 

doplňování  kreatinfosfátových  zásob  a  hraje  důležitou  roli  v procesech  zotavování 

v intervalech  odpočinku. Tyto  energetické  zdroje  (anaerobně  alaktátový,  anaerobně 

laktátový,  aerobní  metabolismus)  nejsou  nezávislé,  tvoří  mezi  sebou  energetické 

kontinuum. Jejich časové vymezení je při různých činnostech pouze přibližné a mohou 

se překrývat (Buzek, 2007).

Anaerobní alaktátový metabolismus

Anaerobní  laktátový  metabolismus  můžeme  označit  jako  bezprostřední  zdroj 

energie.Tento metabolismus podněcuje rychlostně silový potenciál hráče. Zabezpečuje 

vysoce  intenzivní  pohybovou  činnost  ve  specifických,  krátkodobých,  silově 

dynamických  aktivitách.  Bioenergetický  základ  je  na  úrovni  rozvoje  neoxidativních 

anaerobních energetických zdrojů. Kapacitu tohoto zdroje představuje okamžitá zásoba 

ATP (adenosintrifosfát)  a  CP (kreatinfosfát)  ve  svalech  (FG,  FOG,  SO).  Krátké  a 

intenzivní  výkony (2-3 s)  jsou kryty přímo volným ATP.  Vyčerpá-li  se  zásoba ATP, 

kapacitu  doplní  další  makroergní  substrát  CP (Buzek,  2007).  Obnova  ATP probíhá 
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pomocí  anaerobní  glykolýzy.  Anaerobní  glykolýza rozkládá glukózu/živočišný škrob 

glykogenu  na  kyselinu  mléčnou.  Uplatňování  anaerobní  glykolýzy  začíná  po  5 

s intenzivní práce. Maximální hodnoty dosahuje kolem 40 – 60 sekund (Jansa a kol., 

2009).

Anaerobní laktátový metabolismus

Tento metabolismus podněcuje rychlostně vytrvalostní potenciál hráče. Klíčovou 

komponentou pro herní výkon je schopnost nejen opakovaně vykonávat krátkodobou a 

maximální činnost, ale i jí udržet delší časový úsek. Tuto činnost metabolicky ovlivňuje 

anaerobní výkon a anaerobní  glykolytický (laktátový)  systém s tvorbou laktátu.  Tato 

anaerobní kapacita je významným faktorem výkonnosti. Negativní odezvou při velkém 

využívání anaerobní glykolýzy je v průběhu výkonu ztráta neuromotorické harmonie, 

zpomalení  pohybové aktivity  nebo  vedlejší  psychické  následky  (nezdravá  agresivita 

atd.).  „Hranici  individuálně  dobře  tolerovaného  zvýšení  laktátu  (laktacidémie)  je  

úroveň individuálního anaerobního prahu (ANP).´´  Vyšší ANP u hráčů zvyšuje nejen 

odolnost vůči důsledkům acidózy, ale pozitivně ovlivňuje ,,koordinační práh´´ hráče. 

Jedná se  o  koordinační  přesnost  a  takticky správné řešení  herních  situací,  při  vyšší 

intenzitě zatížení.  Rychlostně vytrvalostní  výkony trvají  od 10 s až po 45 s (Buzek, 

2007).

Anaerobní laktátový způsob úhrady energie  probíhá v cytoplazmě buněk.  Její 

uplatnění je velmi rychlé, ale účinnost je 13x menší než u aerobní fosforylace (Jansa a 

kol., 2009).

Aerobní metabolismus

Jedná se o vytrvalostní potenciál hráče. Dobrý aerobní metabolismus umožňuje 

hráčům se  aktivně  podílet  na  činnostech  celých 90 minut  a  rychleji  regenerovat  po 

velmi  intenzivních  úsecích.Schopnost  absolvovat  co  nejvíce  za  sebou  jdoucích 

rychlostních  úseků  v průběhu  utkání  se  nazývá,,  sprintová  vytrvalost´´. Rychlost 

získávání  ATP aerobní  cestou  je  nižší  i  pomalejší  než  anaerobní  cestou,  což  vede 

k podstatně  nižší  intenzitě  pohybových  činností.  Aerobní  činnost  nevede  ke  vzniku 

acidózy.  Aerobní  způsob  energetického  krytí  má  rozhodující  vliv  na  efektivní 

doplňování kreatinfosfátových zásob (Buzek, 2007).

Podle Jansy a kol. (2009) aerobní metabolismus nejúčinněji ovlivňuje způsob 

obnovy ATP. Způsob obnovy se nazývá aerobní fosforylace (úplný rozklad glukózy a 
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glykogenu na vodu a oxid uhličitý).  Účinnost  dosahuje 63%. Aerobní metabolismus 

probíhá v mitochondriích.

9  Konstituční znaky

Konstituční znaky nám určuje stavba těla, složení těla a flexibilita. Konstituční 

znaky vytváří podmínky pro biomechanickou a bioenergetickou složku herního výkonu. 

Rozpětí tělesné výšky u hráčů fotbalu se pohybuje od 170-190 cm a podle výšky hráčů 

je  zařazujeme do  hráčských  funkcí  a  určujeme strategii  týmové  hry.  Patrné  rozdíly 

výšky  můžeme  pozorovat  u  hráčů  různých  národností  a  etnik.  Dále  můžeme  hráče 

rozdělit  podle  3  tělesných somatotypů  (Sheldon)  a  to  s převahou  izomorfní  (stupeň 

rozvoje svalstva), endomorfní (vyjadřuje tloušťku hráče – podkožní tuk) a ektomorfní 

(rozložení těla – vytáhlost, útlost) komponenty. V současné době převažují ve fotbale 

hráči s ektomorfní složkou a relativně nižší úrovní izomorfní komponenty. U elitních 

sportovců se pohybuje hranice tělesného tuku v rozmezí 8-12% (Buzek, 2007).

Podle Dovalila (2012) rozdělujeme složení těla aktivní tělesnou hmotu a tuk. 

Dále na složení svalu a to z hlediska svalových vláken. Podíl určitých svalových vláken 

je  dán  geneticky.  Podle  podílu  rychlých  (bílých)  a  pomalých  (červených)  můžeme 

vybírat sportovce do určitých sportů.

10  Týmový výkon

Podle Votíka (2005) je  týmový herní  výkon (THV) podmíněn individuálními 

výkony všech hráčů,  ale  není  jejich součtem. Jednotlivé IHV se navzájem doplňují. 

THV má sociálně-psychologický rozměr,  kdy finální  výkon je  závislý  na  dynamice 

vztahů, sociální soudržnosti a motivaci hráčů. 

Podle  Fajfera  (2005)  herní  činnosti  jednotlivce,  jimiž  se  hráči  podílejí  na 

výkonu, mají současně kooperační a kompetiční charakter.

,,Týmový herní  výkon je vysvětlován pomocí  činnostních a sociálně psychologických  

determinant týmového výkonu.” (Buzek, 2007, str. 47)

10.1   Činnostní determinanty

Činnostní koheze a činnostní participace nám vysvětlují herní výkon jednoho 

hráče.  Činnostní  koheze   je  podmíněna  výkony  ostatních  hráčů.  Činnostní  koheze 

(soudržnost,  soulad  vztahů)  nám určuje  koordinovaný pohyb všech hráčů při  řešení 
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herních úkolů. Vnějším výrazem činnostní koheze je koncept hry. Dobrá herní koheze 

se projevuje spoluprácí hráčů bez míče, plněním herních úkolů v rámci herního pojetí 

nebo  vyvážeností  útoku  a  obrany.  Naopak  špatná  herní  koheze  se  projevuje 

nedostatečným plněním herních úkolů, odstupem od společných záměrů nebo špatnou 

spoluprácí  bez míče.  Činnostní  participace  znamená v týmovém výkonu míru  účasti 

jednotlivých  hráčů  na  týmovém  výkonu.  Úroveň  herně-dovednostních  kvalit  hráče 

ovlivňuje jeho zařazení do funkcí (herních postů), ale i do sociálních rolí (,,hvězd´´, 

,,bojovníků´´,  ,,vůdců´´,  atd.). Participace  hráče  je  ovlivňována  samostatným  a 

odpovědným rozhodováním, akceptací spoluhráčů a vzájemným porozuměním. Hráčův 

osobitý  výkon je  určován herními  dovednostmi  a  osobnostními  vlastnostmi  (Buzek, 

2007).

10.2  Sociálně-psychologické determinanty

Sociálně-psychologické  determinanty  jsou  důležitou  součástí  THV.  Vysvětlují 

vnitřní vývoj týmu (týmová dynamika). Týmová dynamika je nejvíce ovlivněna osobou 

trenéra  (řídící  činnost)  a  osobou  hráče  (mezilidské  vztahy).  Trenér  působí  jako 

katalyzátor a působí na zlepšení sociální koheze uvnitř týmu. Koheze je sounáležitost. 

Slouží  hráčům  k uvědomění,  že  jeden  bez  druhého  nejsou  schopni  dosáhnout  cíle. 

Koheze zvyšuje pravděpodobnost týmového úspěchu. K dobré sociální kohezi prospívá 

jasně vymezené pozice a role uvnitř týmu, konkurence na postech, důležitost utkání atd. 

Naopak sociální kohezi neprospívá velký počet hráčů v týmu, hráči hrající sami na sebe, 

staří hráči nepodávají optimální výkonnost (Buzek, 2007).

11  Kondiční stránka (Kondiční schopnosti)

Podle  Hohmanna  a  kol.  (2010)  můžeme  výkonnostní  faktory  rozdělit  na  3 

základní skupiny. První skupina je kondice a konstituce, druhá skupina je koordinace a 

technika  a  třetí  skupinou  je  taktika  a  psychické  vlastnosti.  Na  výkonnostní  faktory 

kondice  a  konstituce  musíme  nahlížet  jako  na  rozhodující  faktory,  které  ovlivňují 

kvalitu  sportovního  výkonu.  Faktory  kondice  a  konstituce  jsou  důležité  z hlediska 

zajišťování energie a biomechanického přenosu energie.
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Obrázek č. 2: Systematika kondice a koordinace se zvláštním přihlédnutím k vzájemným souvislostem 

mezi sílou, rychlostí a pohyblivostí (Hohmann a kol., 2010)

11.1  Rychlost

Rychlostí  se  podle  Hohmanna  a  kol.  (2010)  označuje  schopnost  motoricky 

reagovat nebo jednat za podmínek prostých únavy v maximální krátké době.

Do pojmu rychlost  můžeme zařadit  nejen běh,  ale  také rychlé změny směru, 

reakční rychlost atd. Rychlost je kombinací síly a excelentní vytrvalosti (Schmid, Alejo, 

2002).
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Obrázek č. 3:Rychlost a její projevy (Dick, 2002)

Rychlost v tréninkové teorii je definována jako kapacita pohybující se končetiny, 

části pákového systému těla nebo celého těla co největší možnou rychlostí. Maximální 

hodnoty  těchto  momentů  budou  bez  zatížení.  Existují  kritické  sekvence  v postupu 

vývoje výkonnosti  rychlosti.  Síla sama o sobě neovlivní maximální rychlost pohybu 

končetin, pozitivně ovlivňují výkonnost (Dick, 2002).

Postupy vývoje podle Dicka (2002):

 Rozvíjení obecné síly a mobility v souladu s technickým modelem

 Naučit se zvukovou techniku

 Rozvíjet specifickou a související sílu

 Naučit se to provádět v optimální rychlosti

 Vyvinout obecnou/specifickou sílu aplikovatelnou na optimální rychlost

Další rozdělení rychlosti vyplývá z rozdělení faktorů na přímé (reakce běžce na 

startovní pistoli) a nepřímé (vývoj kinetické energie při skákání). Optimální rychlost se 

nachází  v blízkosti  maxima  u  přímých  faktorů.  Optimální  rychlost  je  rozhodujícím 

podílem maxima, které umožňuje expresi příslušné síly. Optimální rychlost se nachází 

co nejblíže maxima, aniž by byla ohrožena technika (Dick, 2002).
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Rychlost  můžeme  chápat  podle  čtyř  možností.  Jako  specifická  schopnost 

koncepce rychlosti ( chybějící/malý odpor u startovní síly). Jako specifická schopnost 

koncepce koordinace (koordinace pod časovým tlakem). Jako komplex schopností ve 

smyslu elementární a komplexní rychlosti.  Jako samostatnou a komplexní schopnost 

dimenze (Hohmanna a kol., 2010).

Rychlost můžeme rozdělit na tři základní typy rychlostí. Rychlost rozdělujeme 

podle rozmanitosti a složitosti výkonnostních předpokladů (Hohmann a kol., 2010).

Rozdělení rychlosti podle Hohmanna a kol. (2010):

 Rychlost elementární (reakční a pohybová)

 Rychlost komplexní (reakční a pohybová)

 Rychlost jednání

Rychlostní  elementární  schopnosti  určujeme  podle  následujících  kriterií: 

základní forma pohybu a amplituda maloprostorového pohybu, doba pohybu pod 200 

ms, stabilita vzhledem k vývojovým a tréninkovým vlivům, nezávislosti k maximální 

síle, pohlaví a únavě, specifický vztah k výkonu, kritická prahová hodnota. Podle studií 

byla potvrzena pouze první dvě kriteria. Rychlostní elementární schopnosti rozdělujeme 

na  reakční  a  pohybové.  Reakční  schopnosti  se  dále  dělí  na  jednoduchou  reakční 

rychlost.  Pohybová  rychlost  se  dělí  na  acyklickou  sekvenční  rychlost  a  cyklickou 

frekvenční  rychlost.  Komplexní  rychlost  dělíme  na  reakční  a  pohybovou  rychlost. 

Reakční  rychlost  se  dále  dělí  na  komplexní  reakční  rychlost.  Pohybová rychlost  se 

rozděluje  na  acyklickou  akční  rychlost  a  cyklickou  sprinterskou  rychlost. 

Nejkomplexnější formou rychlosti je rychlost jednání. Rychlost jednání je nadřazená 

rychlosti pohybové. Rychlost jednání není determinována pouze kondicí a koordinací, 

ale také kognitivní a percepční složkou. Rychlost jednání je rozhodující pro úspěch a 

neúspěch.  Některé  sporty  se  vyznačují  velkými  požadavky  na  situační  rozhodování 

(bojové sport, alpské lyžování, herní sporty). Rychlostní schopnosti jsou jedním ze tří 

pilířů  kondice  (síla,  vytrvalost,  rychlost).  Síla  a  vytrvalost  závisí  na  vymezitelných 

anatomicko-fyziologických  funkcích  (nervový  a  šlachový  systém,  popř. 

kardiovaskulární,  respirační  systém).  Rychlost  závisí  na  anatomicko-fyziologických 

funkcích, ale je také podmíněna centrálním nervovým systémem (CNS) a kognitivními 

mechanismy (Hohmanna a kol., 2010).
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Obrázek č. 4:Determinanty sportovní rychlosti podle Gambleho (2012)

11.1.1  Technika běhu

Správnou  techniku  běhu  můžeme  definovat  podle  určitých  principů.  Pohyb 

kolene vzhůru, vykývnutí bérce vpřed a následný švihový pohyb za tělem. V případě 

nedodržení těchto principů nastávají nedostatky v biomechanice běhu. Pohyb chodidla a 

doba  kontaktu  s podložkou  se  liší  u  různých  typů  běhu.  Důležité  složky  jsou 

horizontální  složka  síly  a  maximální  pokles  brzdných  sil.  Poloha  kotníku  a  kolene 

v okamžiku oporové fáze nám určuje velikost brzdných síl.  Poloha těla při kontaktu 

s podložkou hraje významnou roli při směřování vektorových sil v okamžiku opory. Při 

běhu se ztrácí až 75% energie. Další částí techniky běhu je fáze přenosu nohy. Švihový 

pohyb za tělem je fáze kde nedochází k propulzní činnosti a trvá přibližně 120 ms. Pro 

přenos dolní končetiny je důležitý kyčelní kloub a jeho pohyblivost. Technika běhu je 

různá jak u sprinterů a u hráčů sportovních her. Ve sportovních hrách není znám herní 

průběh a proto se u sportovních her setkáváme s kombinací automatizovaného rychlého 

provedení a rychlého pohybu přizpůsobeného hře. Proto je tedy trénování rychlosti a 

techniky běhu rozdílné. K upřesnění je uveden příklad. Skupina trénující běh přímým 

směrem dosahovala výrazně horších výsledků na trati se změnou směru než skupina 
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trénující  běh  se  změnou  směru.  Naopak  skupina  trénující  běh  se  změnou  směru 

dosahovala horších výsledku na trati v přímém směru, ale oproti druhé skupině rozdíly 

nebyly tak výrazné (Dufour, 2015).

11.1.2  Anatomie rychlosti

Špatné fungování jednotlivých anatomických prvků při běhu nemůže nehradit 

dobrou techniku. Při vyšší rychlosti běhu se stávají důležitější proximální svaly (svaly 

bližší ke středu těla). 

Největší  momenty  síly  jsou  uskutečněny  z extenzorů  upínající  se  na  pánev. 

Extenzory kyčle umožňují vyvinutí nejvyšší rychlosti (Ito a kol., 1993). Hlavní extenzor 

kyčle je velký hýžďový sval (m. gluten maximus). Velký hýžďový sval zabírá ve flexi 

kyčle a vrchol působení síly je při došlapu nohy na zem. Velký přitahovač (m. adduktor 

magnus)  je  nejdůležitější  ze  skupiny  (krátký,  dlouhý,  velký)  přitahovačů  (flexorů) 

pánve. Umožňuje opětovný návrat kolene směrem dopředu, když je kyčel natažená. Při 

poloze ohnutého kolene se z něj stává extenzor kyčle. Svaly zadní strany stehen (m. 

biceps  femoris,  m.  semitendinosus,  m.  semimembranosus)  jsou  nejkomplexnější 

skupinou svalů zapojených do běhu. Tato skupina svalů je nejsilnější, ale zároveň velmi 

zranitelná. Má také zároveň vyšší moment síly než velký hýžďový sval (Dufour, 2009).

 Flexory  kyčle  slouží  k návratu  kolene  vpřed.  Sval  bedrokyčlostehní  (m. 

iliopsoas) je hlavním flexorem kyčle a čím více stoupá rychlost, tím více stoupa jeho 

zapojení.  Při  výklusovém tempu přispívá  k návratu  nohy vpřed ze  46%.  Při  sprintu 

přispívá  až  88% (Mann a  kol.,  1986).  Bylo  prokázáno,  že  čím je  vyšší  poměr  síly 

iliopsoas/kvadriceps,  tím je  vyšší  rychlost  běhu (Hoshikawa a  kol.,  2006).  Hlavním 

extenzorem je čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris), který má dvě funkce. 

Pohybová funkce slouží při akceleraci, kdy je sval hlavním motorem. Při maximální 

rychlosti ustupuje funkce pohybová (omezení nastává při konci opory nohy o zem) a 

nastává  funkce  odporová.  Odporová  funkce  brání  ochabování  (Johnson  a  Buckley, 

2001). Další anatomickou skupinou jsou flexory chodidla. Mezi flexory chodidla patří 

dvojhlavý sval lýtkový (m. gastrocnemius) a šikmý sval lýtkový (m. soleus). Flexory 

chodidla začínají působit při dotyku nohy země a o 100 ms déle ukončena hnací síla 

ohnutím  chodidla  (plantární  flexí).  Každý  krok  se  skládá  z excentrického  šoku  a 

koncentrické exploze (Dufour, 2009).
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 Svaly horní části těla (skupiny tricepsů, deltových, prsních svalů) mají aktivační 

úroveň od 70% do 80% maxima při maximální kontrakci běhu sprinterů (Henrichs a 

kol., 1987). Tyto svaly napomáhají k rovnováze a stabilizaci pánve. Lehká horní část 

způsobuje přílišné natáčení pánve a tím rozptýlení  hnacích sil.  U hráčů v týmových 

sportech můžeme vidět rozhozené paže při sprintu. Rozhozené paže způsobují rotaci 

pletence lopatky a lehké náklony hlavy. Takto se pohybující hráč naklání ramena zprava 

doleva a tím se vyvářejí neužitečné svalové kontrakce. Tyto kontrakce způsobují ztrátu 

energie a tím i ztrátu rychlosti (Dufour, 2009). 

Svaly  páteře  jsou  v kontrakci  i  při  sezení.  Vzpřimovače  páteře  se  upínají  na 

křížovou kost, lumbální obratle a směřují  kolem celé páteře až ke krčním obratlům. 

Vzpřimovač páteře slouží jako extenzor trupu a má vliv na tvar páteře (tvar bederní 

lordózy).  Přímí sval  břišní  (m.  rectus  abdominis) slouží  jako protějšek vzpřimovače 

trupu.  Zajišťuje  stabilitu  pánve,  omezuje  bederní  lordózu  a  zajišťuje  vertikální 

rovnováhu.   Šikmé břišní  svaly  (m obliquus internus-  vnitřní,  m obliquus externus- 

zevní)  slouží  jako  výztuha  trupu,  zajišťují  rotace,  flexe  a  pohyby  pánve  do  stran. 

Zajišťují pánevní rovnováhu při zvedání zátěže ve stoje (Dufour, 2009).

Tabulka č. 2: Flexory a extenzory podle Dufoura (2015)

Flexory paže Extenzory paže
Dvojhlavý sval pažní Trojhlavý sval pažní

Velký sval prsní Široký sval zádový
Přední klíčková část svalu deltového Velký sval oblý

Trojhlavý sval pažní Zadní hřebenová část svalu deltového
Velký sval prsní (návrat z flexe)

12.2  Síla

Silové schopnosti jsou jednou z hlavních součástí kondiční výkonnosti. Silové 

schopnosti jsou určovány prostřednictvím svalové síly. Svalová síla vyplývá z kontrakce 

svalů,  které  se  podílejí  na  pohybu.  Svalovou  sílu  můžeme  měřit  jako  maximální 
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fyzikální  sílu,  kterou  hráč  dosáhne  při  určité  akční  rychlosti  nebo  jako  maximální 

hmotnost,  kterou  hráč  zvedne  od  subjektivního  vyčerpání.  Sílu  můžeme  rozdělit 

z pohledu  sportovně-metodického  na  sílu  odrazovou,  sprinterskou,  vrhačskou  nebo 

střeleckou.  Z pohledu  věd  o  chování  je  síla  schopností,  která  umožňuje  provádět 

pohyby.  U  fyziologického  hlediska  se  uvádí  pojem  „svalová  akce´´,  který  přebírá 

souvislosti při působení svalu (Hohmann a kol., 2010).

Tabulka č. 3: Rozdělení forem svalové akce podle Hohmanna a kol. (2010)

Forma zátěže (způsob 
činnosti

Svalová akce (forma 
kontrakce)

Délka svalu (změna vůči 
předchozímu stavu)

Dynamická Koncentrická Zkracuje
Dynamická Excentrická Prodlužuje

Statická Izometrická Konstantní

Podle Dovalila (2012) rozdělujeme sílu na absolutní sílu, rychlou a výbušnou 

sílu vytrvalostní sílu.

Maximální (absolutní) síla je definována jako největší síla neuromuskulárního 

systému, kterou je schopen vyvinout. Jako indikátor maximální síly se uvádí velikost 

jednoho opakovacího maxima (1RM) u zvoleného cviku. Maximální síla je produktem 

biologických,  neuromuskulárních  a  mechanických  faktorů.  Biologické  faktory  jsou 

určeny typem svalů  a  vláken,  průřezem svalu  a  množstvím kontraktilních  prvků ve 

svalu.  Neuromuskulární  faktory  určují  rychlost  a  zapojení  motorických  jednotek. 

Poslední zapojovaná vlákna jsou svalová vlákna typu IIB. Mechanické faktory určují 

manismy svalové aktivity, rychlost kontrakce a délku svalu. Maximální produkci síly 

zajišťují  excentrické kontrakce.  Hodnoty excentrické kontrakce jsou vyšší  o 10-40% 

než izometrické maximální hodnoty. Izometrické kontrakce jsou vyšší o 10-15% než 

kontrakce koncentrické (Dick, 2002).

Ve sportech kde maximální síla je hlavní složkou, spolu hmotnost těla a výkon 

úzce souvisí. Maximální sílu můžeme rozdělit na absolutní a relativní. Maximální síla, 

kterou atlet použije bez ohledu na svou váhu je označována jako absolutní. Maximální 

síla  vyjádřena  k poměru  tělesné  hmotnosti  je  označována  jako  relativní  síla  (Dick, 

2002).

Příklad relativní síly podle Dicka (2002):
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Vrhač koulí, muž (100 kg váha): leg press (90° v koleni) = 300 kg
Relativní síla vrhače: 3,0 kg/kg tělesné váhy

Skokan do dálky, žena (60 kg váha) = 200 kg
Relativní síla skokanky: 3,3 kg/kg tělesné váhy

Rychlá (explozivní) síla je schopnost neuromuskulárního systému k překonávání 

odporu s vysokou rychlostí kontrakce. Neuromuskulární systém přijme a vyloučí rychlý 

podnět  ve  velké  rychlosti  jako  koordinaci  reflexů  nebo  zkracujících/elastických 

komponent svalů.  Nejvíce specifickou oblastí  síly je zapojení komplexu koordinace, 

reflexů  a  elastických  komponent.  Elastická  síla  je  určující  pro  výkon  ve  všech 

výbušných sportech (skákání, sprint) (Dick, 2002)

Silová vytrvalost  je určena kapacitou organismu nebo jeho části,  které slouží 

k udržení síly i přes působící únavu. To je charakterizováno vysokou aplikací síly spolu 

s duševní a fyzickou vytrvalostí. Silovou vytrvalost je možné určit pomocí testu Age-old 

test  of  strength,  kde  dochází  k tlaku nebo ke  statické  poloze  váhy a  udržení  po  co 

nejdelší dobu. Doba zatížení u svalové vytrvalosti se pohybuje od 60 sekund po 8 min 

(veslování, plavání) (Dick, 2002). Poedle Grossera a kol. (1999) se při vytrvalostní síle 

produkuju energie převážně aerobně. Vytrvalostní sílu můžeme rozdělit na maximální a 

submaximální  vytrvalostní  sílu.Zvyšující  zájem  akademických  institucí  přinesl 

definování dalších parametrů v prvním stupni měření. Tidow přinesl při sympóziu o síle 

(1983) ve Freiburgu rozdělení síly.

Tabulka č. 4: Rozděleni síly podle Tidowa (1983)

Parametry Oblast definování

Absolutní síla maximální hodnoty elektrické stimulace, 
počítačová tomografie svalového průřezu

Maximální síla maximální volná kontrakce excentrického zatížení 
(140% maximální izometrické)

Silový deficit (rozdíl) rozdíl mezi maximální sílou (měřeno výše) a 
izometrickou maximální sílou (v%)

Silové maximum maximální možný odpor, který se překoná

Explozivní síla Maximální rychlost nárůstu síly za jednotku času 
(izometrická/dynamická)
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Startovací síla Maximální síla dosažena za 30 milisekund po 
začátku kontrakce

Statická (izometrická) svalová aktivita je často,  avšak milně označována jako 

maximální síla kontrakce. Měření izometrické síly probíhá za pomoci tenzometrického 

a  dynamometrické  testu.  Tyto  testy  slouží  k vyhodnocení  maximální  síly  ve 

specifických  oblastech  společných  akcí.  Příklady  statické  kontrakce  jsou  stabilní 

balancování na jedné noze nebo vzpřímené držení těla. Při statické svalové aktivitě je 

síla sportovce rovna síle odporu.  Jinými slovy, čím vyšší odpor,  tím větší  sílu musí 

vyvinout sportovec k udržení vztahu mezi pákami v daných kloubech. Když je odpor 

vyšší, než maximální aktivita vyvinutá sportovcem je aktivita sportovce již excentrická 

a není izometrická. Pro úspěšný výkon v technických sportech je důležité držet páky 

v kritických rovinách (rozsah izometrických silových projevů) (Dick, 2002).

Dynamická  svalová  aktivita  může  být  rozdělena  do  koncentrickou  a 

excentrickou. 

Koncetrická  práce  sportovec  vyjadřuje  působení  většího  množství  síly  než 

odporu  a  následně  sval  zkracuje  tahem  páky.  Jednotlivé  svaly  nebo  skupiny  svalů 

mohou být  vyvinuty  podle  tréninku k odpovídajícímu druhu činnosti.  Koordinace  a 

pohyb v kloubu   musí být prováděn v celém rozsahu a je třeba je rozvíjet v celku.

Elastický koncept jako koncentrická aktivita, která má za následek nepoměr sil 

sportovce a odporu. Působí ve dvou zcela odlišných úrovních. Za prvé, odpor je menší 

než  maximální  síla  sportovce.  Za  druhé  v plastickém  konceptu  je  odpor  větší  než 

maximální  izometrická  síla  sportovce.  Účinek  síly  je  maximální  v celém  rozsahu 

pohybu. Kvalita svalové kontrakce je konstantní a je označována jako izotonická (Dick, 

2002). 

Hlavní silovou komponentou je příčně pruhovaný sval. Příčně pruhovaný sval 

tvoří svalová vlákna, vazivo a pomocná zařízení svalová. Svalová vlákna jsou základní 

složkou a jejich tloušťka kolísá individuálně i v jednotlivých svalech. Vazivo spojuje a 

obaluje sval a vytváří úpony ke kosti. Pomocná zařízení svalová, svalové cévy a nervy 

patří také ke svalu (Čihák, 2001).

K vlastnímu  vyvíjení  síly  dochází  v myosinových  hlavách  a  energie  pro 

kontrakční sílu pochází ze štěpení adenosintrifosfátu (ATP) na adenosindifosfát (ADP) a 
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fosfátový zbytek (Pi). K štěpení dochází za pomoci enzymu ATPasa, který se nalézá 

v myosinových  hlavách.  Enzym  ATPasa  se  může  aktivovat  několikrát  za  vteřinu 

(Hohmanna a kol., 2010).

Motorické vlastnosti motorických jednotek závisí na motoneuronech. Motorické 

jednotky můžeme rozdělit do 3 jednotek (Hohmann a kol., 2010). 

Rozdělení motorických jednotek podle Hohmanna a kol. (2010):

 Rychlé motorické jednotky s vysokou unavitelností (typ FF, fast fatigue)

 Rychlé motorické jednotky s malou unavitelností (typ FR, fast resistant)

 Pomalé, neunavitelné motorické jednotky (typ S, slow)

Zapojování  motorických  jednotek  probíhá  od  nejmenších  k největším.  Pouze 

v případě vysoce explozivních pohybů se zapojují různé motorické jednotky. Ke třem 

typům motorických jednotek se přiřazují 4 typy svalových vláken (Hohmann a kol., 

2010)

Rozdělení typů svalových vláken podle Hohmanna a kol. (2010):

 Typ I: ST (slow-twich) pomalá svalová vlákna s vysokou odolností vůči únavě. 

Obsah glykogenu je  nízký a  obsahují  vysoký počet  mitochondrií.  ST vlákna 

mohou metabolizovat laktát.

 Typ II A: FTO (fast twich oxidative) rychlá svalová vlákna s vysokou odolností 

vůči únavě. Obsah glykogenu je střední a obsahují vysoký počet oxidativních 

enzymů

 Typ II D: FTG (fast twich glycolytic) rychlá a lehce unavitelná svalová vlákna. 

Obsah glykogenu je vysoký a obsahují malý počet mitochondrií

 Typ II C: Intermediární vlákna. Zařazujeme je mezi typ I a II

 U svalových vláken je možná přeměna z jednoho typu na jiný typ (např. FTO na 

ST).  U rychlostních disciplín usilujeme o změnu vláken ST na FTO. Tato změna je 

možná jen stěží, protože rychlá svalová vlákna jsou geneticky podmíněna. Obecně činí 

poměr  1:1  rychlých  a  pomalých  vláken.  Pomocí  tréninku  jde  změnit  poměr  až  9:1 

k rychlým  svalovým  vláknům  (u  sprinterů)  nebo  k pomalým  svalovým  vláknům 

(cyklisté). Svalová síla závisí primárně na průřezu svalu, sekundárně na podílu rychle 
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kontrahujících  vláken  a  dále  na  nitrosvalové  koordinaci  a  mezisvalové  koordinaci 

agonistů, synergistů a antagonistů (Hohmanna a kol., 2010).

12.3  Vytrvalost

Podle Hohmanna a kol. (2010) se vytrvalost definuje jako odolnost vůči únavě. 

Vytrvalost  nám  umožňuje  udržovat  námi  zvolenou  intenzitu  zatížení,  umožňuje  co 

nejmenší  ztráty  intenzity  a  stabilizuje  techniku  a  taktiku.  Neméně  důležitou  funkcí 

vytrvalosti je schopnost regenerace. Aerobní vytrvalost umožňuje rychlejší zotavení se 

po zátěži. 

Vysoká  úroveň  vytrvalosti  umožňuje  fotbalistům  vykonávat  své  schopnosti 

skoro na 100%. Vytrvalost můžeme rozdělit na rychlostní vytrvalost, silovou vytrvalost 

a vytrvalost výkonu. Vysoká úroveň vytrvalosti umožňuje provádět opakovaně sprinty 

bez následného a dlouhého odpočinku. Příklad rychlostní vytrvalosti mohou být sprinty 

se změnou směru pohybu (Schmid, Alejo, 2002).

Podle Votíka (2005) rozdělujeme vytrvalost podle doby trvání a to na rychlostní, 

krátkodobou,  středně  dobou  a  dlouhodobou  vytrvalost.  Rychlostní  vytrvalost  má 

rozmezí trvání 3-5 s nejdéle do 20 s a intenzita pohybové činnosti je maximální. Při 

rychlostní vytrvalosti je převážně aktivován ATP-CP systém. Krátkodobá vytrvalost má 

rozmezí mezi 2-3 min. a intenzita pohybové činnosti je submaximální. Při krátkodobé 

vytrvalosti  je  převážně  aktivován  laktátový  (LA)  energetický  systém.  Střednědobá 

vytrvalost  má  trvání  8-10  min.  a  intenzita  je  střední.  Při  krátkodobé  vytrvalosti  je 

převážně  aktivován  oxidativně  laktátový  (O2-LA)  energetický  systém.  Dlouhodobá 

vytrvalost má trvání delší než 10 min. a intenzita je nízká. Při dlouhodobé vytrvalosti je 

aktivní oxidativní (O2) energetický systém.

Únava  přechodně  (reverzibilně)  snižuje  výkonnost  hráče  a  lze  jí  rozdělit  na 

centrální  (CNS)  únavu  a  periferní  (svalstvo)  únavu.  Složitější  a  komplexní  zatížení 

způsobuje  centrální  únavu.  Špatný  trénink nebo lokální  zatížení  způsobuje  periferní 

únavu.  Při  únavě  můžeme  rozlišit  podle  medicínského  hlediska  na  subjektivní  a 

objektivní příznaky únavy. Korelace mezi příznaky je malá (Hohmanna a kol., 2010).

Tabulka č. 5: Příznaky únavy (Hohmann a kol., 2010)

Subjektivní příznaky Objektivní příznaky
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-mžitky před očima
dušnost, nevolnost, vyčerpanost

svalové bolesti
apatie k vnějším podnětům

-ubývající svalová síla, poruchy 
koordinace

-snížení sportovního výkonu
-snížení koncentrace a pozornosti

-posuny elektrolytů a nárost laktátu

12.4  Pohyblivost (flexibilita)

,,Pohyblivost  je  sportovně-metodicky  definována  jako  schopnost  provádět  

pohyby  s požadovanou  amplitudou.  Z funkčně-anatomického  hlediska  jsou  jejím 

základem kloubní pohyblivost a protažitelnost.” (Hohmanna a kol., 2010, str. 105)

Kloubní pohyblivost můžeme nazvat také jako flexibilita. Kloubní pohyblivost 

je dědičně podmíněná a liší se od člověka k člověku na základě rozdílné stavby těla. 

Vymezuje individuálně vymezený rozsah pohybu v kloubech. Kloubní pohyblivost je 

utvářena anatomicko-strukturálně. Fyzikální změny u tkání (délkové změny za použití 

síly) se nazývají protažitelnost. Šlachová tkáň se může natáhnout až o 15% své délky. 

Pohyblivost  je  motorická  vlastnost  a  je  komplexně  determinovaná.  Pohyblivost  je 

omezena konstitučními limity těla.  U kostí  jsou to kostní výčnělky, u vazů pružnost 

kloubních pouzder, u svalů pasivní odpor natažených svalů atd. Velmi důležitý význam 

pro  pohyblivost  má  myotatický  reflex.  Myotatický  reflex  (reflex  chránící  sval)  má 

svalové vřeténka jako receptory. Vřeténka se skládají z vazivové tkáně a obalují svalová 

vlákna. Přes vlákna vřeténka se dostává signál ze svalu do míchy a z míchy do svalu. 

Tento signál umožňuje kontrakci svalu. Myopatický reflex je nejrychlejší známou reakcí 

v lidském těle (Hohmanna a kol., 2010).

12.5  Indikátory síly

Podle  Science  for  sport  (2016)  byl  Index reaktivní  síly  (RSI)   vyvinut  jako 

součást testu posuzování kvality síly (SQAT) v Australském institutu sportu. RSI byl 

vyvinut pro měření během plyometrických aktivit. Měří se napětí na svalech, šlachách a 

jejich reaktivní skoková kapacita. RSI představuje:

 Maximální sílu

 Vysoká zátěž rychlé síly (o 30% více než maximum)

 Nízká zátěž rychlé síly (o 30% méně než maximum)
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 Míra rozvoje síly 

 Reaktivní síla (změna pohybu z rychlého excentrického na rychlý koncentrický)

 Výkonnostní  dovednosti  (koordinace  svalových  kontrakcí  při  specifických 

sportovních akcích)

RSI můžeme určit podle 3 metod:

1. RSI = výška skoku / čas kontaktu se zemí

2. RSI = čas letu / čas kontaktu se zemí

3. RSI = výška skoku / čas do odrazu

Doba kontaktu je podle Science for Sport (2016) doba mezi dopadem a vzletem 

nohy. Dobu kontaktu můžeme rozdělit na rychlý plyometrický pohyb ¿ 250 ms nebo 

pomalý plyometrický pohyb ¿ 251 ms. Při běhu se rozpětí pohybuje mezi 80-90 ms. 

Podle Science for Sport (2016) se maximální výška měří v naší bakalářské práci 

při testech plyo, CMJ a SJ. Maximální výšku můžeme vypočítat podle 2 vzorců. První 

výpočet max. výšky je podle doby letu:

JH ACC=
g ( tTD−tTO)

2

8

kde g určuje gravitační zrychlení a (tTD – tTO)2 určuje čas letu.

Dalším výpočtem výšky je podle počáteční rychlosti:

JH FP=
vTO
2

2g

kde V TO
2

určuje počáteční rychlost a g určuje gravitační zrychlení.

Explozivní sílu a nárůst síly můžeme posoudit podle rovnice (Zatsiorsky a Kraemer, 

2014):
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IES=Fm /Tm
kde IES je v rovnici ukazatel explozivní síly, Fm je silové maximu a Tm určuje dobu 

potřebnou k dosažení silového maxima.

Dále můžeme použít rovnici (Zatsiorsky a Kraemer, 2014):

RC=FmTm×W

Kde RC je v rovnici koeficient reaktivity a W je tělesná hmotnost sportovce /nebo také 

vnější  zátěž).  RC je  těsném korelativním vztahu se  skokanskými výkony (odrazová 

rychlost).

                   Obrázek č. 5: závislost rychlosti na síle

Křivka ukazuje inverzní vztah mezi rychlostí a sílou. Zvýšení síly (Force, N) 

vede ke snížení rychlosti (Velocity) (Science for Sport, 2016).

Maximální výkon můžeme rozdělit na absolutní a relativní. Podle obrázku č.5 se 

maximální výkon pohybuje mezi 30 – 80% 1RM (jedno opakovací maximum).

RI  (Index reaktivity) se vypočítá podle vzorce  RI= doba letu / doba opory.
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13  Cíle bakalářské práce

13.1  Cíle a hypotézy bakalářské práce

Cílem bakalářské práce je zjistit míru souvislosti indikátorů explozivně-silových 

schopností s akcelerační a maximální rychlostí u fotbalistů různých věkových kategorií.

13.2  Hypotézy

Předpokládáme,  že  u  těchto  kategorií  se  vyšší  úroveň  silových  schopností 

projeví ve vyšší úrovni akcelerační rychlosti. 

Další dílčí úkoly jsou:

Zjistit míru souvislosti mezi AR5 a MR20.

Úkoly práce:

K dosažení určených cílů v bakalářské práci jsem si stanovil tyto úkoly:

 Prostudovat odbornou literaturu zabývající se strukturou výkonu

 Rozdělit kondiční schopnosti podle odborné literatury

 Realizovat vlastní měření
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14  Metodika bakalářské práce

14.1  Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor v mé bakalářské práci se skládal z 12 chlapců týmu U17 (s 

průměrným  věkem  16,19  ± 0,29  roku,  průměrnou  výškou  179,6  ± 3,6  cm  a 

průměrnou váhou 68,4 ± 7,0 kg) a z 18 chlapů týmu U16 (s průměrným věkem 15,4 

± 0,2 roku, s průměrnou výškou 177,4 ± 6,3 cm a průměrnou váhou 65,1 ± 7,9 

kg). Výzkumný soubor se skládá z chlapců narozených v letech 2000 a 2001. Testovaní 

chlapci jsou (v době testování) hráči klubu Bohemians 1905. Obě kategorie (U16, U17) 

hráčů  Bohemians  1905  hrají  nejvyšší  ligovou  soutěž  (U16  Česká  liga  skupina  A 

mladšího dorostu, U17 Česká liga skupina A mladšího dorostu). Výzkumný soubor se 

skládá z hráčů všech postů (brankář, obránce, záložník, útočník). Tréninkové jednotky 

(TJ)  u  výzkumného  souboru  jsou  v množství  4-5  TJ  za  týden  (+  zápas).  TJ  jsou 

v rozmezí 1 hod až 1,5 hod. TJ se mohou lišit podle týmů a i podle trenérů. Rozdílnost 

TJ je dána podle dnů v týdnu (pondělí-pozápasový, pátek-předzápasový). Tato práce je 

součástí řešení grantu GA ČR č. 16-21791S. Tento projekt byl schválen etickou komisí 

pod jednacím číslem 191/2016.

14.2  Metodika výzkumu

Testování výskoků (plyo - 6 hops, CMJ - free arms, CMJ - fixed arms a SJ) a 

lineární běh (5m, 10m, 20m) bylo jedno z mnoha testování, které se provádělo na UK 

FTVS.  Testování  výskoků  probíhalo  v laboratořích  (laboratoř  BEZ  a  LSM).  Hráči 

Bohemians prováděli  testy rychlosti  na atletickém stadionu UK FTVS. Testovalo se 

v pracovní dny (pondělí, úterý atd.) a hráči byli testováni po dni volna. Testování hráči 

po příchodu na fakultu UK FTVS byli  rozdělení do skupin po 3, 4 nebo 5 hráčích. 

Skupiny obcházely stanoviště podle předem určeného pořadí. Pořadí bylo následovné:

 Rozcvičení

 Běh na 40 m (obsahuje testy AR5, AR10, AR20  a 20 letmo)

 Countermovement jump (podřep výskok) free arms

 Coutermovement jump (CMJ) fixed arms
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 Squat jump fixed arms (SJ)

 Plyo free amrs

Na  testovacím  stanovišti  (laboratoř,  hala,  ovál)  byla  testovaná  skupina 

seznámena s úkony na daném stanovišti. Po seznámení si testovaná skupina provedla 

neměřené pokusy. Poté následovalo samotné testování. Testování probíhalo tak, že první 

hráč byl otestován na daný úkol a poté čekal, až budou na stejný úkol otestováni i jeho 

spoluhráči z testované skupiny. 

14.2.1  Test lineární rychlosti

Testování lineární rychlosti bylo prováděno na atletickém stadionu UK FTVS a 

v hale ve Zbuzanech. Testovaný subjekt startoval na vlastní uvážení a běžel lineárně 40 

m  sprintem.  Testovaný  subjekt  zaujal  polohu  polovysokého  startovního  postavení. 

Zadní nohou stál testovaný subjekt na startovacím zařízení. Jakmile zvedl zadní nohu, 

došlo k automatickému spuštění měření času. Ve vzdálenosti 5m, 10m, 20m, 40m byly 

fotobuňky, které měřily čas na jednotlivých úsecích. Z rozdílů časů na 40 a 20 metrech 

byl  spočítán čas  na 20 m letmo,  jako indikátor  maximální  rychlosti.  Cílem je  zjisti 

akcelerační a maximální rychlost na daných vzdálenostech.

14.2.2  Countermovement Jump (CMJ)

Prvním odrazovým testem byl test CMJ – free arms. Test CMJ free arms (CMJ1) 

se provádí tak, že se testovaný hráč postaví jednou nohou na jednu dynamometrickou 

desku (Kistler 9281, Kistler, Winterthur, Švýcarsko) a druhou nohou na druhou desku. 

Paže  má v přirozené  poloze  vedle  těla.  Poté  začíná  s pokrčováním v kolenou.  Když 

dosáhne individuálního pokrčení v kolenou, nastává odraz. Pohyb v ramenním kloubu 

(Arm- swing) přidává 10 a více procent k výkonu testovaného subjektu (Science for 

sport, 2016). V letové fázi testovaný hráč nepokrčuje dolní končetiny. Výskok by měl 

být co nejvyšší a dopad by měl být na stejné místo jako při odrazu. Hráči provedli 5 

pokusů na zácvik s intervalem odpočinku 2 min a po 3 minutách následovalo vlastní 

měření.  Hráči  prováděli  4-5 opakování  během 20 s.  Hráči  tento test  po 4 minutách 

opakovali.  U tohoto  testu  jsme sledovali  výšku výskoku,  relativní  maximální  sílu  a 

relativní maximální výkon. Jako výsledek testu byly brány nejlepší dosažené hodnoty 

ve všech uvedených ukazatelích.
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Druhým  testem  byl  CMJ  –  fixed  arms  (CMJ2).  Test  CMJ  fixed  arms  je 

v provedení stejný jako CMJ – fixed arms s výjimkou horních končetin opřeny o boky. 

Testující  musí  dbát,  aby  paže  nebyly  opřeny  o  dolní  končetiny  a  tím  napomáhaly 

výskoku. Testovaný subjekt provádí nejméně 3 výskoky ve 20 s intervalu. 

14.2.3  Squat Jump (SJ)

Squat  jump  test  byl  prováděn  obdobně  jako  coutermovement  jump  test; 

testovaný subjekt  stál  nohama na  dynamometrických deskách.  Na pokyn testujícího 

začal zaujímat požadovanou polohu (individuální poloha ve dřepu s výdrží 2-4 s a poté 

následný odraz). Po zaujmutí polohy se na pokyn testujícího odrazil co nejvýše a dopadl 

na stejné místo. Výsledek nebyl započítán, pokud síla v průběhu odrazu klesla pod 93% 

tíhy  testovaného  (čili  došlo  k  protipohybu).  Testovací  interval  byl  20  s a  testovaný 

zvládl 3-4 skoky. U testu SJ  byly zkoumány indikátory max. síly, max. výkonu a max. 

výšky.

14.2.4  Plyo 6 Hops

Test  Plyo  6  Hops  byl  testem na  reaktivní  sílu.  Testovaný  subjekt  na  pokyn 

započal  6  po  sobě  jdoucích  výskoků.  Cílem  je  co  nejvyšší  výskok  se  současnou 

minimalizací oporové fáze. Testovaný subjekt mohl jako dopomoc k výskokům použit 

paže.  U plyo  testů  byly  zkoumány  indikátory  max.  výšky,  doby  opory,  RSI  (index 

reaktivní síly) a RI (index reaktivity).

14.3  Statistické zpracování

Jednotlivé skupiny jsou charakterizovány průměrem a směrodatnou odchylkou a 

95%  intervalem  spolehlivosti.  Pro  zjištění  míry  souvislosti  byl  použit  Pearsonův 

korelační koeficient. Analýza rozptylu. Byla použita pro zjištění statistické významnosti 

rozdílu mezi skupinami hráčů. Cohenovo d bylo použito pro zjištění velikosti účinku. 

Hladina významnosti alfa je 0,05. 

Cohenovo d určuje hladinu věcné významnosti (effect size ). Cohenovo d uvádí 

relativní  změnu  průměru  vzhledem  ke  směrodatné  odchylce  měření  ve  skupině. 

Výhodou koeficientu je nezávislost na rozsahu výběru. Cohenovo d je určeno rozdílem 

průměru  ve  dvou  skupinách  (dělí  směrodatnou  odchylku  průměru).  Výsledkem 

Cohenova d je bezrozměrná veličina (v intervalu od −∞ do +∞), která je nezávislá na 
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původních  jednotkách  měření.  Dále  také  umožňuje  srovnání  výsledků,  které  byly 

měřeny pomocí různých škál.

Vzorec Cohenova d podle Cohena (1988):

d=(x1 -x2)÷√s2
X1 a x2 jsou ve vzorci průměry experimentální a kontrolní skupiny. S2 je společný 

rozptyl obou skupin. K výpočtu společného rozptylu se dá použít obecný vzorec:

s2=(n1×s1
2+n2×s2

2) /(n1+n2) .

S1
2  a s2

2 jsou rozptyly v první a druhé skupině. N1 a n2 jsou velikosti prvního a 

druhého souboru. V případě stejně velkých skupin se vzorec redukuje:

s2=( s1
2+s2

2) /2 .

Cohen definoval rozpětí pro míry Cohenova d a přiřadil k nim názvy. Cohen 

přiřadil  slovní  hodnocení  pouze  k hodnotám 0,2  (malý),  0,5  (střední)  a  0,8  (velký). 

Tabulka pro hodnoty Cohenova d podle Cohena (1988):

                            Tabulka č. 6: Intervaly Cohenova d

Interval České slovní 
označení

Anglické slovní 
označení

<0,2 Triviální trivial

0,2-0,5) malý rozdíl small

0,5-0,8) střední rozdíl medium

0,8 a vyšší velký rozdíl large
                                

Paersonův korelační  koeficient  (Pearson correlation coefficient) je  označován 

písmenem r. Může nabývat hodnot od -1 až do +1. To znamená, že když vyšší hodnoty 

veličiny  X souvisí  s vyššími  hodnotami  veličiny  Y je  hodnota  r  kladná.  Když nižší 

hodnoty  veličiny  X  souvisí  s vyššími  hodnotami  veličiny  Y je  hodnota  r  záporná. 

Hodnoty korelace vyšší než 0,7 jsou vysoké, hodnoty v intervalu 0,4-0,7 jsou střední a 

hodnoty nižší než 0,4 jsou malé. 

Výpočet pearsonova korelačního koeficientu:
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r=
COV xy

s xs y
kde sxsy jsou směrodatné odchylky a covxy je kovariance. 

Kovarianci vypočítáme pomocí vzorce:

cov (X ,Y )=E [(X−x) (Y− y )]
kde cov (X,Y) označuje kovarianci X a Y; E(X) označuje střední hodnotu X. 

Střední hodnotu odhadujeme podle vzorce:

E [X ]=x
;
E [Y ]= y

Ke  zpracování  výsledků  v bakalářské  práci  byl  použit  program  IBM  SPSS 

statistics 22 (International Business Machines Corp.,  Armonk, New York, USA).
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15  Výsledky

Tabulka  č.  7.  ukazuje  průměry  a  směrodatné  odchylky  (SD)  indikátorů 

rychlostních schopností a jednotlivých explozivně-silových faktorů u různých věkových 

kategorií. Dále ukazuje meziroční změny indikátorů explozivně-silových schopností.

Tabulka č. 7: Meziroční změny explozivně-silových schopností
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U16 průměr ± 
SD 

U17 průměr ± 
SD

Hodnota 
p

Cohenovo 
d

AR5 [s]
1,15 1,12

0,16 0,06±0,05 ±0,05

AR10 [s]
1,9 1,86

0,15 0,06±0,07 ±0,09

AR20 [s]
3,22 3,14

0,05 0,07±0,10 ±0,12

AR40 [s]
5,65 5,53

0,12 0,06±0,21 ±0,19

MR20 [s]
2,43 2,39

0,4 0,05±0,15 ±0,11

plyo_doba kontaktu [ms]
210,33 196,14

0,3 0,16±43 ±28,09

plyo_RI
2,46 2,56

0,5 0,09±0,45 ±0,41

plyo_RSI
1,53 1,62

0,46 0,12±0,33 ±0,36

plyo_max. výška [cm]
32,22 34,28

0,21 0,14±2,9 ±6,06

CMJ1_max. výška[cm]
36,73 37,81

0,51 0,07±4,5 ±4,60

CMJ1_max. síla [N/kg]
26,29 28,04

0,29 0,14±3,4 ±5,70

CMJ1_max. výkon [W/l]
58,24 62,19

0,11 0,16±6,0 ±7,55

CMJ2_max. výška [cm]
32,03 33,7

0,24 0,12±3,8 ±4,04

CMJ2_max. síla [N/kg]
24,67 24,9

0,8 0,02±2,7 ±2,10

CMJ2_max. výkon 
[W/kg]

48,12 52,19
0,04 0,2±4,9 ±5,46

SJ_max. výška [cm]
31,39 33,31

0,1 0,15±3,3 ±2,94

SJ_max. síla [N/kg]
22,21 23,76

0,02 0,17±1,7 ±1,84

SJ_max. výkon [W/l]
49,12 53,34

0,02 0,2±4,9 ±4,78



Tabulka č. 8. ukazuje míru korelace a její odchylky u běhů na 5m, 10m, 20m, 

40m a 20m letmo. Tabulka ukazuje, že hodnoty korelace u běhu na 5m s hodnotami 

AR10, AR20, AR40 jsou vysoké. Jediná střední hodnota korelace je s během MR20, 

který má zároveň nepatrně vyšší hodnotu p. Z výsledku tabulky je patrné, že AR a MR 

mají spolu střední hodnoty korelací.

Tabulka č. 8: Korelace rychlostních ukazatelů

AR5 AR10 AR20 AR40 MR20

AR5 r 1 0,89 0,82 0,67 0,35

p hodnota 0,00 0,00 0,00 0,05

AR10 r 0,89 1 0,92 0,76 0,42

p hodnota 0,00 0,00 0,00 0,02

AR20 r 0,82 0,92 1 0,83 0,47

p hodnota 0,00 0,00 0,00 0,01

AR40 r 0,67 0,76 0,83 1 0,88

p hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00

MR20 r 0,35 0,42 0,47 0,88 1

p hodnota 0,05 0,02 0,01 0,00

Tabulka  č.  9.  ukazuje  hodnoty  korelace  countermovement  jump  a  lineárního  běhu. 

Hodnoty korelace u výšky výskoku a běhů jsou střední, záporné a tyto korelace jsou 

statisticky významné. Podobné hodnoty korelace jako u výšky výskoku a běhů jsou u 
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max. výkonu výskoků a běhů. Hodnoty korelace u max. síly a běhů jsou nízké. Hodnoty 

p max. síly s během AR5 a AR10 jsou nevýznamné.  Ostatní hodnoty p u síly  jsou 

střední.

Tabulka č. 9: Korelace mezi CMJ1 a rychlostními indikátory

AR5 AR10 AR20 AR40 MR20

CMJ1 

max. 

výška

r -0,44 -0,55 -0,60 -0,58 -0,42

p hodnota 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02

CMJ1 

max. síla

r 0,05 -0,03 -0,10 -0,14 -0,14

p hodnota 0,79 0,89 0,61 0,46 0,45

CMJ1 

max. 

výkon

R -0,32 -0,46 -0,45 -0,49 -0,39

p hodnota 0,07 0,01 0,01 0,01 0,03

V tabulce č. 10. jsou zobrazeny hodnoty korelace mezi výsledky CMJ2 a lineárních 

běhů. Hodnoty korelace u výšky výskoku jsou střední a hodnoty p jsou významné. 

Naopak hodnoty korelace u síly jsou nízké a hodnoty p jsou naopak střední až velmi 

vysoké. Hodnota korelace s během AR5 je jediná kladná. To znamená, že při produkci 

vyšší síly bude i doba běhu delší. Hodnoty korelace u max. výkonu jsou střední a 

hodnoty p jsou významné.

AR5 AR10 AR20 AR40 MR20

CMJ2 

max. 

výška

R -0,47 -0,60 -0,67 -0,64 -0,45

p hodnota 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

CMJ2 

max. síla

R 0,01 -0,05 -0,08 -0,13 -0,15

p hodnota 0,94 0,78 0,66 0,47 0,42

CMJ2 

max. 

výkon

R -0,38 -0,53 -0,58 -0,62 -0,50

p hodnota 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka č. 10: Korelace mezi CMJ2 a rychlostními indikátory

Tabulka  č.  11.  popisuje  hodnoty  korelace  a  jejich  významnost  mezi  výsledky  SJ  a 

lineárními  běhy.  Nejvyšších  (středních)  hodnot  dosahoval  max.  výkon.  Hodnoty 

korelace se s postupující délkou běhu zvyšují. Hodnoty korelací u výšky, síly, výkonu 

SJ byly záporné (to znamená, že např. jedinci s vyšším výskokem dosahují nižších časů 

ve všech bězích). Hodnoty p se zvyšující délkou běhu stávají statisticky významnější. 
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Tabulka č. 11: Korelace mezi SJ a rychlostními indikátory

AR5 AR10 AR20 AR40 MR20

SJ max. 

výška

R -0,05 -0,26 -0,31 -0,43 -0,43

p hodnota 0,81 0,16 0,09 0,01 0,01

SJ max. 

síla

R -0,21 -0,29 -0,30 -0,31 -0,23

p hodnota 0,24 0,11 0,10 0,09 0,21

SJ max. 

výkon

R -0,19 -0,38 -0,42 -0,46 -0,37

p hodnota 0,30 0,03 0,02 0,01 0,04

Tabulka č. 12. ukazuje nízké hodnoty korelací mezi plyo odrazy a lineárními 

běhy. 

Tabulka č. 12: Korelace mezi plyo a rychlostními indikátory

AR5 AR10 AR20 AR40 MR20

Plyo 

kontakt

r -0,13 -0,01 0,08 0,10 0,09

p hodnota 0,48 0,94 0,67 0,58 0,62

Plyo RI r -0,03 -0,05 -0,16 -0,12 -0,06

p hodnota 0,89 0,77 0,39 0,50 0,75

Plyo RSI r -0,11 -0,09 -0,18 -0,17 -0,11

p hodnota 0,56 0,63 0,32 0,37 0,56

Plyo max 

výška

r -0,32 -0,17 -0,17 -0,23 -0,23

p hodnota 0,07 0,35 0,35 0,20 0,21

Hodnoty  p  v tabulce  ukazují  na  statisticky  nevýznamné  korelace.  Hodnoty 

korelace  mezi  plyo  kontaktem  a  běhy  se  liší.  Časy  u  běhů  AR5  a  AR  10  se  při 

zkracování doby kontaktu s podložkou prodlužují. U běhů AR20, AR40 a MR 20 se při 

zkrácení doby kontaktů s podložkou zkrátí i čas běhu.
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15  Diskuze

V tabulce č. 7. jsou uvedeny meziroční změny indikátorů explozivně-silových 

schopností s akcelerační a maximální rychlostí.  Podle výsledků tabulky je patrné, že 

největších explozivně-  silových změn dosahuje SJ.  SJ vyhovoval  našim parametrům 

(p<0,1; cohenovo d>0,15). Hodnoty u SJ dosahovaly hodnot Cohenova d v intervalu 

0,15 až 0,2. Nejvyšších hodnot Cohenova d dosahoval maximální výkon (0,2).  Tyto 

hodnoty jsou podle stupnice navržené Cohenem triviální. Podle našeho uvážení a vzatí 

v potaz průměrný rozdíl věků obou kategorií (0,83) jsou hodnoty Cohenova d zajímavé 

(ukazují  na silový přírůstek v SJ).  Hodnoty p dosahovaly nižších hodnot (statisticky 

významné).  K našim  parametrům  se  také  přiblížil  CMJ1  maximální  výkon.  CMJ1 

maximální výkon dosahoval hodnot 0,16 Cohenova d a 0,11 hodnoty p. Dále výsledky 

poukazují, že ke zjištění změn u explozivně-silových schopností je nejlepší měření SJ. 

Výsledky měření SJ nejsou nejlépe vypovídající pro potřeby fotbalistů a to z důvodu 

rozdílné  ,,polohy  těla“  než  u  fotbalových výskoků.  Hodnotnější  a  více  vypovídající 

výsledky  pro  fotbal  obsahuje  CMJ  test  a  to  z důvodu  stejného  pohybu  jako  při 

fotbalovém výskoku. Tyto výsledky (nižší hodnoty u CMJ než u SJ) jsou způsobeny 

větší náročností na potřeby koordinace u CMJ než u SJ. Podobné tvrzení můžeme najít 

ve  studii  Barkera  a  kol.  (2017)  kde  tvrdí,  že  při  rotačních  skocích  (větší  nárok  na 

koordinaci) se snižuje výška výskoku.

Dalším  úkolem  bylo  zjistit  míru  souvislosti  indikátorů  explozivně-silových 

schopností s akcelerační a maximální rychlostí. Podle studie Cronina a Hansena (2004) 

mají rychlí hráči vyšší hodnoty maximální výšky a maximálního výkonu u SJ a CMJ. 

Bylo navrženo, že ke zlepšení výkonu v poměru k hmotnosti a tím pádem i ke zlepšení 

rychlosti je přínosné zařazovat v tréninku SJ a CMJ. Výsledky naší bakalářské práce 

potvrzují  výsledky  studie  Cronina  a  Hansena  (2004)  pouze  z části;  lepší  výsledky 

v akcelerační a maximální rychlosti jsou u hráčů 15-16 let ve významné korelaci pouze 

s maximální výškou a maximálním výkonem CMJ1 a CMJ2. Ve studii Buchheita a kol. 

(2010) se poukazuje na to, že trénink opakovaných sprintu a výbušný silový trénink 

mají velmi podobnou míru zlepšení pro sprint na 10 m. Dále se uvádí, že oba tréninky 

(opakované sprinty,  výbušně-silový)  vedou ke zlepšení  maximální  rychlosti.  Tvrzení 
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Buchheita a kol. (2010) je potvrzeno v naší bakalářské práci, kde se vyskytují vysoké 

hodnoty korelací mezi AR a MR nebo CMJ1,2 a AR, MR. Podle studie Tsoukose a kol. 

(2017) je nejlepší provádět silový trénink na zvýšení výbušného svalového tréninku 24 

hodin před závodem (zápas). Tento trénink podle Tsoukose a kol (2017) pomáhá zlepšit 

výkon fotbalistů v zápase. Podle zjištěných výsledku naší bakalářské práce nebo jiných 

studií  (Cronina  a  Hansena,  2004;  Buchheita  a  kol.  2010;  Tsoukose  a  kol.  2017)  je 

vhodné pro rozvoj rychlostních schopností do tréninku vkomponovávat cvičení na CMJ 

a SJ. 

Výsledky  hodnot  korelací   plyo  testů  s akcelerační  a  maximální  rychlostí  se 

ukázaly  jako  malé.  Hodnoty  statistické  významnosti  (p)  byly  nevýznamné.  Tyto 

výsledky  jsou  prezentovány  v tabulce  č.  12.  Z výsledků  je  tedy  patrné,  že  plyo 

indikátory nekorelují s akcelerační a maximální rychlostí u fotbalistů ve věku 15-16 let. 

Podle studie Rubleyho a kol.  (2011) plyometrický trénink zvyšuje výšku výskoku a 

vzdálenost nákopu fotbalového míče. Podle porovnání výsledku z naší bakalářské práce 

a  studie  od  Rubleyho  a  kol  (2011)  je  patrné,  že  plyometrický  trénink  nekoreluje 

s akcelerační a maximální rychlostí, ale je vhodný pro zlepšení vertikálního výskoku a 

vzdálenosti nákopu u fotbalistů. Naše tvrzení, že hodnoty plyo nekorelují a akcelerační 

ani  maximální  rychlostí  vyvrací  studie  Ozbara  a  kol.  (2014).  Tato  studie  tvrdí,  že 

plyometrický trénink zlepší běh na 20 m. Dále uvádí, že plyometrický trénink zlepší 

výsledky u CMJ nebo max. výkonu.

Dílčím úkolem bylo zjistit míru souvislosti mezi AR5 a MR20. Podle výsledků 

z tabulky č.8. je hodnota korelace nízká (r=0,35) a hodnota p je významná (p=0,05). 

Z výsledků je  patrné,  že  akcelerační  schopnosti  na  AR5 nejsou tolik  významné pro 

rozvoj maximální rychlosti na MR20. Maximální rychlost podle tabulky č.8. dosahuje 

mnohem vyšších hodnot korelace s AR20 nebo AR40. Domníváme se, že nižší hodnoty 

korelace v tabulce č. 8. u AR5 s MR20 jsou způsobeny větším podílem koordinace na 

výkon v samotném běhu.  Podobné výsledky můžeme pozorovat  na výsledkách mezi 

CMJ a SJ, kde jsou u CMJ vyšší nároky na koordinaci.  
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16  Závěr

Ve  své  bakalářské  práci  jsem  se  věnoval  míře  souvislosti  mezi  indikátory 

explozivně-silových schopností  a  akcelerační  a  maximální  rychlostí.  Podle  výsledku 

bylo  zjištěno,  že  největší  míru  souvislosti  mezi  explozivně-silovými  schopnostmi  a 

akcelerační  nebo  maximální  rychlostí  se  vyskytuje  u  CMJ  maximální  výšky  a 

maximálního  výkonu.  Proto  je  možné  stimulovat  rozvoj  akceleračních  schopností 

nepřímo  rozvojem  explozivní  síly.  A to  pomocí  balistických  pohybů  (CMJ)  nebo 

rozvojem  maximálního  výkonu  (viz  obrázek  č.  1.  F-v  křivka).  Ostatní  indikátory 

explosivně-silových schopností dosahují nízkých hodnot korelace nebo nevýznamnou 

hodnotu p a proto nejsou efektivní v tréninku AR a MR. 

Dále bylo zjištěno, že nejvhodnějším ukazatelem meziročních změn indikátorů 

explozivně  silových  schopností  je  SJ.  Výsledky  ukazují,  že  hodnoty  dosahovaly 

nejvyšších  hodnot  Cohenova  d  a  hodnoty  p  byly  významné.  Právě  podle  těchto 

poznatků  můžeme  doporučit  SJ  pro  zjištění  meziročních  změn  explozivně-silových 

schopností.  

 Bylo  zjištěno,  že  plyometrické  odrazy  nekorelují  s akcelerační  a  maximální 

rychlostí.

A v neposlední  řadě bylo zjištěno,  že míra souvislosti  mezi  AR5 a MR20 je 

nízká  (r=  0,35).  Domníváme  se,  že  z důvodu  většího  podílu  koordinace  na  výkon 

v AR5.
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