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Abstrakt 

 

Název:     Tělesná zdatnost hráčů fotbalu v kategorii předpřípravky U7 

 

Cíle:  Zjistit úroveň tělesné zdatnosti a vybrané fotbalové dovednosti u hráčů fotbalu 

kategorie mladší přípravky. Současně je cílem zjištění vztahu mezi tělesnou 

zdatností a fotbalovou dovedností. 

 

Metody:  Výzkumu se zúčastnilo 22 hráčů kategorie U7 (roč. nar. 2010). Pro zjištění 

tělesné zdatnosti jsme využili testovou baterii Unifittest 6-60 složenou ze čtyř 

různých testů a somatického měření. Z výsledků somatického měření jsme 

dopočítali hodnotu BMI. Pro speciální fotbalové dovednosti jsme vytvořili 

test, který obsahoval základní herní činnosti jednotlivce (vedení míče se 

změnou směru, zastavení).    

      

Výsledky: Po vyhodnocení získaných dat jsme zjistili, že 63 % testovaných osob dosáhlo 

průměrného nebo nižšího bodového hodnocení v testu Unifit 6-60. Při 

zjišťování závislosti speciálních dovedností na tělesné zdatnosti jsme zjistili, 

mimo test sed-leh, že ostatní testy poměrně značně korelují s testem 

speciálních dovedností. S testem speciálních dovedností značně koreluje i 

celkové skóre Unifittestu 6-60. Při získávání hodnot podkožního tuku jsme si 

potvrdili hypotézu, že většina hráčů má průměrné až nízké množství 

podkožního tuku. 

 

Klíčová slova: Unifittest 6-60, fotbal, schopnost, dovednost, děti, testování, body mass 

index 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Physical fitness of football players category U7 

 

Objectives: To find the level of physical fitness and level of football skills of football 

players category U7. Find a relationship between physical fitness and level 

of football skills.  

 

Methods:  Total sample was consisted of 22 players category U7 (year of birth 2010). 

For get level of physical fitness we used the Unifittest 6-60 which is 

composed of four tests and somatic test. We calculated BMI from results 

of somatic test. For test of football skills we create a special test which 

included elementary player skills (keeping a ball with change of direction, 

stop the ball).  

 

Results:      When we get a results of Unifittest 6-60 we determinate that 63 % of 

players get average to below average score. When we determined the 

dependence of special skills on physical fitness, we found, apart from the 

sit up test, that the remaining tests correlated quite extensively with the 

special skill test. Special skill test correlated with overall score of 

Unifittest 6-60. When we get level of subcutaneous fat we find that players 

have medium to low value.  

Keywords: Unifittest 6-60, football, ability, skill, children, testing, body mass index  
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1. Úvod 

 V dnešní době, kdy je všude kolem mnoho lákadel a pohodlnějších aktivit, než je 

sport, tak velké množství dětí stále méně tráví svůj volný čas pohybovou aktivitou. Děti 

mají rády pohyb, ale stále častěji volí pohodlnější cestu, jelikož jim někdo neukáže nebo 

neumožní pohybovou aktivitu vykonávat. Přitom existuje mnoho možností, kde 

sportovat. Ve školách, ale i školkách fungují sportovní kroužky, které fungují v rámci 

školy, resp. školky a pro rodiče to tak není časová zátěž.  

 V případě velkého zájmu dítěte o sportovní aktivitu je vhodné zvolit sportovní 

klub, kde se odborně věnují rozvoji jeho dovedností dle dané specializace. Samozřejmě 

v globálu nejde jen o výkonnostně orientovanou zdatnost, ale o vybudování kladného 

vztahu dětí k pohybovým aktivitám.  

 V této práci se zaměřuji na porovnání úrovně tělesné zdatnosti a její vliv na 

fotbalové dovednosti fotbalistů kategorie mladší přípravky. Jedná se o skupinu hráčů, 

kteří se fotbalu pod vedením trenérů věnují 1-2 roky. Hráči trénují v jednom 

z amatérských pražských klubů s širokou členskou základnou, který se primárně věnuje 

výchově mládeže.   

 V první části jsou definovány pojmy související s tématem a přiblíží nám danou 

problematiku. Objasníme si zákonitosti dané věkové kategorie. Definujeme si tělesnou 

zdatnost, rozdíl mezi schopností a dovedností a řekneme si co by takto malé děti už měly 

v této kategorii zvládat, aby nebyl negativně ovlivněn jejich pozdější fotbalový vývoj. 

V praktické části jsou jasně definované testy, jak tělesné zdatnosti, tak i test fotbalových 

dovedností. To, jak měření i vyhodnocování probíhalo a výsledek, potvrzení či vyvrácení 

hypotézy.   
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2. Teoretická východiska práce 

2.1. Mladší školní období – charakteristika 

Období mladšího školního věku definuje Dovalil (2009) jako období plynulého 

růstu všech orgánů. Výška těla, stejně tak jeho hmotnost se plynule zvětšuje společně 

s krevním oběhem, plícemi a ostatními vnitřními orgány jedince. Společně s růstem 

stoupá i celková odolnost organismu dítěte. V tomto období se vyvíjí i kostra společně 

s páteří, jejíž zakřivení není trvalé, proto je důležité neopomenout návyky dobrého držení 

těla. 

Samozřejmě se děti nevyvíjejí jen fyzicky, proto Dovalil (2009) pokračuje 

stránkou psychiky. Přibývá veliké množství nových vědomostí, rozvíjí se paměť a s ní i 

představivost. Dítě se při seznamování se s novým stále soustředí spíše na jednotlivosti, 

souvislosti ho míjí. V psychologické terminologii je to označováno jako věk realistického 

nazírání, které je ovlivněno názornými vlastnostmi konkrétních věcí a jevů. Abstrakce 

jako taková přichází až koncem období mladšího školního věku, které je ohraničeno od 

6-ti do 10-ti let. Děti v tomto období charakterizuje impulsivnost, změny nálad, jejich 

osobnost není ustálena. Vůle je ještě málo rozvinuta a dítě nedokáže dlouhodobě sledovat 

cíl, nevydrží se dlouho soustředit. 

Z pohledu psychologického vývoje Vágnerová (2012) označuje mladší školní věk 

jako důležitý sociální mezník, díky nástupu do školy. Školní věk dělí na tři období, 

z nichž nás zajímá jen to první nazývané raný školní věk. Vzniká nástupem do školy 

přibližně v šesti letech a doznívá okolo devátého roku. Typická je změna sociálního 

postavení a tím i vývoj dětské osobnosti a jednotlivých schopností a dovedností. V tomto 

časovém úseku se dítě naučí číst, psát a počítat.  

V kapitole mladšího školního věku se Dovalil (2009) věnuje tématu i ze sociálního 

hlediska. Velká změna nastává, co se týče vztahů nástupem do školy. Ve třídě, ale i ve 

sportu se stává členem určité skupiny, která si klade nároky na zařazení do ní. Dítě už 

není středem pozornosti jako doma u rodičů, je jedním z mnoha. Z části i díky těmto 

okolnostem dítě získává silnější kamarádské vazby. V dřívějším období rozlišovaly 

pouze dobro a zlo, teď získávají jemnější citové vazby jako je smysl pro čest, pravdu, 
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spravedlnost nebo dané slovo. Na konci předškolního věku má dítě osvojené základní 

pohybové dovednosti jako je lezení, běh, skok, jednoduchý hod atd. Jistota se časem 

zvyšuje. Děti jsou v tomto období dostatečně připravené k osvojování si různých druhů 

pohybových dovedností, často se toto období označuje jako nejpříznivější, co se učení 

dovedností týče. Z pohledu tréninku to znamená i ideální období pro rozvoj 

koordinačních schopností, vhodné je i pro rozvoj pohyblivosti a rychlostních schopností. 

Naopak pro silový rozvoj či rozvoj vytrvalosti podmínky ještě nejsou ideální. V tomto 

období není výrazný rozdíl mezi chlapci a děvčaty.  

Pro děti je pohyb přirozený a působí jim radost, o aktivitu mají samy zájem a 

člověk je nemusí nutit. Základní princip je hra, kdy děti ani nevnímají tolik fyzickou 

činnost jako to, že si hrají. K hernímu principu u dětí patří uvolněnost, radost, příjemné 

zážitky. To, že se něco nepodaří a vede to k prohře, by neměl být důvod k trestům či 

nadávkám od trenéra ani rodičů. Nechceme děti vystavovat stresujícímu prostředí. Děti 

se dokáží rychle nadchnout a nechají se poměrně lehce zaujmout, toho v tréninku 

využíváme. Jelikož jejich schopnost soustředit se není ještě dostatečně vyvinuta, neudrží 

dlouho pozornost, tak prováděná činnost musí být různorodá, zajímavá či obměňovaná. 

(Dovalil 2009)  

Kapitolu Dovalil (2009) uzavírá ovlivnitelností dětí autoritou. Děti jsou v tomto 

věku lehce ovlivnitelné, přejímají názory autorit, rodičů i trenérů. V tom spočívá jejich 

odpovědnost, dospělí mohou lehce ovlivnit dítě. Nejen pro tréninkový proces, ale i pro 

život mimo sport. To je další důvod proč se v tréninku volí optimistický, nadšený přístup, 

který nám pomáhá získat zájem dětí, a poté je můžeme usměrňovat. Postupem času se 

díky těmto přístupům dá plynule přecházet od spontánního pohybu k systematickému 

tréninku. Osvojovat si sportovní chování, fair play, životosprávu a denní režim. 

 

2.1.1. Psychický, tělesný, pohybový a sociální vývoj 

„V průběhu tohoto relativně dlouhého vývojového období dochází k intenzivním 

biologicko-psycho-sociálním změnám. Proto je také mladší školní věk vnitřně rozdělen 

do dvou relativně samostatných období: dětství a prepubescence, či také dětství a pozdní 

dětství, s hranicí kolem devátého roku.“ (Perič 2012, str. 24)  
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2.1.1.1. Psychický vývoj 

Ve své knize Perič (2012) popisuje psychický vývoj u dětí mladšího školního 

věku. Období, kdy přibývá značné množství nových vědomostí, dochází k rozvoji paměti 

a představivosti. V procesu poznávání a myšlení se děti zaměřují více na jednotlivosti, 

souvislosti tolik nevnímají. Děti začínají více vnímat prostředí, okolní faktory, proto je 

pro ně těžké udržet pozornost. Narušení jejich pozornosti může v danou chvíli zhoršit 

provedení již osvojených dovedností. Mluvíme o období konkrétního (reálného) nazírání, 

kdy je schopnost vnímat abstraktní pojmy ještě hodně malá. Děti dobře vnímají konkrétní 

předměty, jevy, abstraktní myšlenkové procesy se uplatňují až ke konci mladšího 

školního věku. Děti chápou vše, čeho se mohou „dotknout“. Věci, kterých se nemohou 

„dotknout“ chápou velice těžko. Proto je pro děti těžké chápat pokyny jako je např. 

„Musíš tvrdě trénovat, aby si jednou byl výborný“. Nechápou termíny, jako je „jednou, 

v budoucnu“ a jim podobné. 

V dalším odstavci Perič (2012) přibližuje osobnostní vlastnosti u dětí. Děti jsou 

impulzivní a dochází u nich k častému střídání nálad. Tedy spíš stačí málo, aby se jim 

nálada změnila z radosti na smutek, ale i naopak. Slabě je vyvinuta vůle, děti, tak 

nedokáží sledovat dlouhodobý cíl. Děti silně citově prožívají veškerou činnost, mají 

zvýšenou vnímavost k okolí. Samy k sobě jsou málo kritické ohledně jejich vystupování 

a jednání. Dokáží se koncentrovat pouze krátkou dobu, přibližně 4-5 minut, poté opět 

převládá vnímání okolí. 

 

2.1.1.2. Tělesný vývoj 

Tělesný vývoj u dětí mladšího školního věku Perič (2012) charakterizuje jako 

období rovnoměrného růstu. Výška (zvyšuje se pravidelně cca o 6-8 cm ročně) společně 

s hmotností se zvyšuje.  S výškou a hmotností dochází k plynulému rozvoji vnitřních 

orgánů, krevního oběhu, plic i jejich vitální kapacity, která se průběžně zvyšuje. Osifikace 

kostí postupuje velice rychle, zakřivení páteře se ustaluje, ale i přes to jsou kloubní 

spojení velice měkká a pružná. Dochází ke změnám poměru mezi trupem a končetinami, 

tím přicházejí lepší pákové poměry, které pozitivně ovlivňují předpoklady pro vývoj 

pohybových dovedností.  
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Mozek, hlavní orgán centrální nervové soustavy, má vývoj dokončen už před 

začátkem tohoto období. Nervové struktury stále ještě dozrávají a vznikají dobré 

podmínky pro zrození nových podmíněných reflexů. Po šestém roce je nervová soustava 

natolik zralá, že zvládá i složitější koordinačně náročné pohyby. Z toho vyplívá, že 

začátkem tohoto období (okolo šesti let) se dovytváří schopnost učit se novým pohybům. 

Schopnost nervového systému vytvářet nové nervové struktury a schopnost rychle střídat 

podráždění a útlum nervových center vytváří už v tomto věku výhodné podmínky pro 

rozšíření koordinačních a rychlostních schopností (Perič 2012). 

2.1.1.3. Pohybový vývoj 

Velice častou spontánní pohybovou aktivitou definuje Perič (2012) pohybový 

vývoj této věkové kategorii. Pohybové dovednosti se rychle a lehce učí, ale mívají krátkou 

trvalost. Pokud se dovednosti netrénují pravidelně, může docházet k jejich ztrátě. Při 

učení se nových pohybových dovedností dětem pomáhají přirozené kontrolované 

pohyby. Herní formou či nápodobou rozvíjíme rovnováhu i změny rytmu v pohybu, což 

nám zefektivňuje nácvik nových dovedností.  

Největší rozdíl mezi motorikou dětí a dospělých je v úspornosti pohybu. U dětí se 

stále ještě rozvíjí dynamika nervových procesů, kde převládají procesy podráždění před 

procesy útlumu. To nám vysvětluje neustálou dětskou živost a takzvaný „pohybový 

luxus“, kdy děti ke každé pohybové činnosti přidávají další nepodstatné pohyby. Např. 

když dítě skáče, připojí k tomuto pohybu další pohyby rukou či nohou. (Perič 2012) 

V rozvoji motoriky u osmiletých a dvanáctiletých jsou veliké rozdíly. Můžeme to 

rozdělit na dvě menší skupiny osm až deset let a deset až dvanáct. Tyto období jsou 

charakterizována jako období s dobrou kvalitou pohybu. Úsek dospívání od osmi do 

deseti let (doznívání do dvanácti) se považuje za nejpříznivější období pro motorický 

vývoj. Často je toto období nazýváno jako „zlatý věk motoriky“, které je typické rychlým 

učením nových pohybů. Prakticky stačí dítěti bezchybná ukázka a samo je schopno nový 

pohyb zopakovat na první pokus, případně po pár pokusech. Dítě si je jistější v tom, co 

provádí, při nacvičování vidíme všechny kvalitativní prvky dobrého provedení. Na 

začátku mladšího školního věku mají děti problémy s koordinačně náročnějšími pohyby, 

ale to celkem rychle odeznívá a ke konci tohoto období jsou děti schopné i tyto 

koordinačně náročná cvičení provádět.   
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2.1.1.4. Sociální vývoj 

V sociálním vývoji dětí mladšího školního věku uvádí Perič (2012) dvě období. 

Prvním je nástup dítěte do školy a druhé je období kritičnosti. Při nástupu do školy, stejně 

tak ve sportu v tréninkovém družstvu, existuje tzv. formální kolektiv. Ten klade na děti 

určité nároky na zařazení se do něj a dodržování pravidel ve skupině. Ve škole či 

v tréninku není dítě středobodem rodičovské pozornosti, ale jedním z mnoha. Od hraní si 

přechází k vážněji pojaté činnosti a plnění úkolů. V období socializace se členové skupiny 

začleňují a přebírají za své daná pravidla a zákonitosti. Důležitou roli mají ve skupině 

formální autority, jako jsou učitelé či trenéři, kteří mohou mít i větší vliv než rodiče. Ve 

skupině se děti setkávají se stejně starými členy a vznikají zde meziosobní vztahy, vytváří 

si své postavení ve skupině. Velikou oblibu v tomto věku má soutěživost. Děti při 

soutěžení získávají od kolektivu určitou odezvu, která jim pomáhá při vytváření si daného 

postavení. Vznikají menší skupinky, které mají své vazby. Vytváří se první kamarádské 

vztahy. 

Druhé období, období kritičnosti dle Perič (2012) nastává na konci tohoto období. 

Kritičnost se projevuje negativním hodnocením skutečných situací. Tím pádem klesá 

přirozená autorita dospělých. Děti si hledají své vzory, které může vidět i ve svých 

vrstevnících, kteří tak mohou převzít roli přirozených autorit. Prohlubuje se sžití s novou 

skupinou a děti přebírají více odpovědnosti za svoje činy.   
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2.2. Motorické schopnosti a dovednosti 

V první části si řekneme, co vlastně motorická schopnost je a přiblížíme si 

motorické schopnosti. Schopnostem se budeme blíže věnovat v části schopnost vs. 

dovednost. 

 Profesor psychologie Schmidt (1991) definuje obecně schopnost jako stálou, 

z většiny geneticky danou vlastnost, která napomáhá různým druhům motorických i 

kognitivních aktivit. Říká, že schopnostmi se vysvětlují individuální odlišnosti, tj. stálé 

rozdíly mezi lidmi, co se výkonnosti týče, ale i v ostatních činnostech. Každý člověk má 

všechny schopnosti, ale rozdíly jsou v jejich úrovni. 

Motorické (pohybové) schopnosti definuje Čelikovský (1990) jako soubor 

určitých vlastností organismu člověka, roztříděných dle stupně pohybové náročnosti a 

jeho provedení. Schopnost je vnímána jako systém a vlastnosti organismu jsou chápány 

jako subsystémy. Představují je jednotlivé funkce jako kosterně-svalové, oběhové, 

metabolické a další. Z těchto jednotlivých vlastností se skládá celek, jehož jednotlivé části 

jsou kompenzovatelné. Aktivace a zapojení jednotlivých funkcí se odvíjí od pohybového 

úkolu.   

Další pohled na věc přináší Perič a Dovalil (2010) „Pohybové schopnosti se 

chápou jako relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k 

pohybové aktivitě, které se také projevují.“ (Perič, Dovalil 2010, str. 16) 

V další části se zaměříme na motorickou dovednost. 

„Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, 

připravenost) k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného 

výsledku.“  (Měkota, Cuberek 2007, str. 9) 

V další definici se téměř stejně vyjadřují Perič a Dovalil (2010, str. 14) „Pohybové 

dovednosti jsou učením získané předpoklady sportovce správně, účelně, efektivně a 

úsporně řešit pohybové úkoly.“ 
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Pojem dovednost ve své knize Perič a Dovalil (2010) rozšiřují. Dovednost ve 

sportu neznamená jen to, jakým pohybem provedeme danou činnost, ale znamená to i to 

jaký způsob provedení zvolíme. To nám otevírá nové možnosti v podobě taktických 

dovedností, ty představují další soubor znalostí, zkušeností i pohybových vzorců. Pomocí 

toho sportovec volí řešení soutěžní situace. 

2.2.1. Schopnost vs. dovednost 

Při definování motorické schopnosti si musíme stanovit rozdíl oproti (pohybové) 

motorické dovednosti, která se staví i k pohybovým činnostem. Motorická dovednost je 

oproti schopnosti získávána učením. Dovednost udává předpoklady k úspěšnosti pouze 

v jedné činnosti či úzké skupině podobných činností (Tabulka 1). 

Tabulka 1 Motorická schopnost versus dovednost (Měkota, Novosad 2005) 

 

2.2.2. Kondiční a koordinační schopnosti 

Kondiční schopnosti jsou z velké části ovlivněny metabolickými procesy. 

Samotný pohyb je závislý na způsobu získávání a využívání energie. Při zaměření se na 

kondiční schopnosti zjišťujeme, že se jedná o skupinu vnitřních předpokladů, s teoriemi 

závislými na vědeckých základech bioenergetiky pohybového výkonu. Sem patří 

integrace biochemických dějů, fyziologických funkcí a psychických projevů. Celková 
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úroveň kondičních schopností je chápána jako spojení složitých vazeb a funkcí různých 

systémů organismu, jako výsledek procesu morfologicko-funkční adaptace. (Měkota, 

Novosad 2005) 

Kondici jako pojem definuje Měkota a Novosad (2005) z pohledu všestranné 

fyzické a psychické připravenosti ke sportovnímu výkonu. Od úrovně kondiční 

připravenosti se odvíjí pohybový výkon. Pohybové schopnosti, které ovlivňují výsledný 

výkon jsou silové, rychlostní a vytrvalostní. 

Pro silové schopnosti se používá zjednodušený výraz síla, která je významnou 

součástí fyzické zdatnosti. Součástí kondičního tréninku je vždy i rozvoj síly, i pokud 

v dané sportovní disciplíně převládá jiná pohybová schopnost. (Měkota, Novosad 2005) 

  „Sílu člověka definujeme jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí 

pomocí svalového úsilí.“ (Měkota, Novosad 2005) 

Svalovou činnost můžeme rozdělit dle kontrakce, která je podmiňující pro vznik 

svalové síly. Při svalové kontrakci může dojít buď ke zkrácení, prodloužení anebo 

k setrvání délky svalu. Koncentrická činnost svalu neboli zkrácení vzniká třeba při ohnutí 

paže na hrazdě, kdy biceps vykonává koncentrickou činnost. Další možností je 

excentrická činnost neboli prodloužení svalu. Dochází ke vzdalování svalových úponů a 

protažení svalových vláken. Příkladem může být vyhození koule nad sebe, kterou zpět 

chytáme do napjatých paží. Vytváříme brzdivý pohyb, při kterém dochází k protažení 

zapojených svalů. Poslední je izometrická, statická činnost. Projevuje se vznikem 

svalového napětí bez změny délky svalu. Příklad cvičení je výdrž ve shybu. (Měkota, 

Novosad 2005) 

Druhou kondiční schopnost udává Měkota s Novosadem (2005) jako rychlostní 

schopnost, která se ve sportovní praxi nazývá jednoduše rychlost. Stejně jako síla je i 

rychlost fyzikální veličina, vyjádřena poměrem dráhy za jednotku času. Ve fyzikálním 

smyslu má určitou rychlost i pomalý pohyb. 

Rychlost jako pohybová schopnost, je předpoklad pro provedení pohybu vysokou 

až maximální rychlostí. Schopnost začít a uskutečnit pohyb za co nejkratší časový úsek. 

Tato pohybová činnost je uskutečňována s velkým až maximálním úsilím a intenzitou. 
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Tento pohyb lze vykonávat, ale jen krátkou dobu cca do 15 sekund, proto nevzniká únava. 

Při této činnosti nelze překonávat žádný nebo jen malý odpor, protože při odporu větším 

než 20 % maximálního se stává převažující schopností síla. (Měkota, Novosad 2005) 

Všeobecný pojem rychlost Dovalil (2009) rozdělil do dalších čtyř skupin: 

• Rychlost reakční: zahájení pohybu 

• Rychlost acyklickou: nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

• Rychlost cyklickou: daná frekvence stále se opakujících pohybů 

• Rychlost komplexní: kombinace výše zmíněných rychlostí  

Kondiční schopnosti uzavírají, jak uvádí Měkota a Novosad (2005), schopnosti 

vytrvalostní. V praxi se využívá zkráceně jen vytrvalost, která je významnou 

komponentou zdravotně orientované zdatnosti. Oproti ostatním kondičním schopnostem 

je vytrvalost o pomyslný stupínek výše a je nejlépe vědecky podložena.  

Dovalil (2009, str.29) definuje vytrvalostní schopnosti takto: „Komplex 

předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší 

intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě.“ 

Němečtí autoři Grosser a Zintl (1994) uvádějí definici takto: „Vytrvalost je 

schopnost odolávat fyzickému a psychickému zatížení po dlouhou dobu, které je  vyvoláno 

únavou a rychleji se zotavovat po fyzickém zatížení.“ 

 Činitele, na kterých je vytrvalostní výkon závislý udává Měkota a Novosad 

(2005). Záleží na ekonomice techniky pohybu, jestli sportovec nedělá neefektivní pohyby 

navíc. Jakým způsobem probíhá energetické krytí potřeb. Na tom, jak je sportovec 

schopný přijímat kyslík. Záleží i na optimální tělesné hmotnosti, na složení těla, co se 

poměru tuků a svalů týče. V potaz se bere i úroveň koncentrace zaměřené na překonání 

únavy. Poslední z činitelů je rozvoj druhu vytrvalosti, který rozhodne pro druh činnosti, 

která se bude provádět. 

Mimo kondičních schopností ovlivňují výkon i koordinační schopnosti, jak uvádí 

Dovalil (2009). Jsou to schopnosti ovlivňující řízení a regulaci pohybu. Velké množství 

sportů klade nároky na přesné sladění složitějších pohybů, na rytmus, rovnováhu, na 

odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, časté změny a následné reakce atd. V takovýchto 
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případech je na prvním místě funkce centrální nervové soustavy a nižších řídících center 

až potom energetické krytí.  

Jelikož se nesetkáváme s jednotným rozdělením jednotlivých koordinačních 

schopností, Dovalil (2009) uvádí několik vymezujících úvah, které bychom měli brát 

v potaz. Jedná se o řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových 

činností s dostačující zpětnou vazbou. Řízení a regulace osvojených krátkodobých, 

přesných a rychlých pohybových činností neboli jde o koordinaci v časovém presu. 

Řízení a regulace neznámých, variabilních, rychlých a přesných pohybových činností 

neboli překódování a přizpůsobování se činnosti. Na základě těchto úvah vymezil 

základní koordinační schopnosti: 

• Diferenciační schopnosti 

• Orientační schopnosti 

• Schopnosti rovnováhy 

• Schopnost reakce (rychlost, ale i vhodné a správné provedení) 

• Schopnost rytmu 

• Schopnost spojovací (propojení pohybů i jejich částí) 

• Schopnost přizpůsobování 

Kromě uvedených obecnějších koordinačních schopností mají u výkonnostně 

orientovaných sportovců velký význam specifické koordinační schopnosti. Jsou dány 

specifickými potřebami výkonů dané specializace např. herní koordinační schopnosti. 

Řídící funkce centrální nervové soustavy tkví v: 

• přímém řízení a koordinaci svalů při pohybové činnosti 

• ovlivňování funkce příslušných analyzátorů 

• zajištění sportovní činnosti danými fyziologickými funkcemi  

Centrální nervová soustava přijímá, zpracovává a uchovává informace (percepční, 

kognitivní a paměťové operace) a vytváří potřebnou kvalitu provedení (přesnost, 

flexibilitu, diferenciaci, ekonomizaci aj.). Koordinační schopnosti mají vliv i na 

metabolické a psychologické procesy. (Dovalil 2009) 
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Rozdíly nejsou jen v rámci druhů specializací, ale i v úrovni schopností: 

• v koordinaci jednotlivých pohybů 

• ve spojení pohybů do jednotlivých celků 

• v rychlosti a reakci na podnět k zahájení pohybu nebo změně 

• v kontrole pohybu (přiměřené úsilí, využití prostoru, načasování, 

v uzpůsobení pohybové činnosti podle měnících se podmínek) 

• ve výběru vhodných pohybů k úkolu a situaci pro bezchybnou realizaci 

Rozdíly jsou v rychlosti a kvalitě provedení. (Dovalil 2009) 

Z výše uvedeného zjišťujeme, že význam koordinačních schopností spočívá ve 

zprostředkování struktury sportovního výkonu. Z toho vyplívá, že v podstatě ovlivňují 

kvalitu dovedností, zvyšují jejich přesnost, přizpůsobivost, zjednodušují důležité 

spojování pohybů včetně jejich výběru. Cílevědomým rozvojem koordinačních 

schopností docílíme rychlejšího a kvalitnějšího osvojování techniky, včetně jejího 

využívání. (Dovalil 2009) 

2.2.3. Tělesná zdatnost 

Dovalil (2008) definuje zdatnost jako soubor předpokladů organismu ideálně 

reagovat na různorodé podněty z okolního prostředí. Podněty mohou být různých druhů 

jako např. chlad, hluk, psychické podněty nebo tělesný projev, pohybovou činnost. V tu 

chvíli se dá mluvit o tělesné zdatnosti, kterou vnímáme jako soubor předpokladů pro 

ideální reakce organismu při pohybové aktivitě a na podněty z okolního prostředí. 

Průměrná zdatnost je dána průměrem populace. Nejen z hlediska sportovního, ale i 

z hlediska společenského je cílem zdatnost zvyšovat, protože zdatnější organismus lépe 

zvládá adaptaci, je odolnější i z hlediska psychiky, lépe odolává infekcím i civilizačním 

chorobám např. obezitě. Pro tělesnou zdatnost je základem dobrá úroveň hlavních 

funkčních systémů organismu (oběhového a dýchacího).  

Za nejdůležitější hodnotu, kterou získáváme a rozvíjíme, považuje Čelikovský, 

Kasa, Měkota, Belej (1985) právě tělesnou zdatnost. Je předpokladem pro každou fyzicky 

náročnou činnost. Pomáhá nám v setrvání v náročných podmínkách i k dosažení 

vysokého věku a aktivně prožitého stáří. Tělesnou zdatnost rozvíjíme či udržujeme 
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kondičním cvičením, působením klimatických podnětů (otužování), zdravou stravou a 

životosprávou. Cesta zvyšování tělesné zdatnosti se dá srovnat s dlouhodobým 

sportovním procesem. Rozdíl je v cíli. U tělesné zdatnosti nám jde o všestranný tělesný a 

pohybový rozvoj, ale ve sportu jde o co nejvyšší sportovní výkon v dané specializaci.  

O tělesné zdatnosti se zmiňuje i Měkota (2002), který říká, že ke kvalitě života 

jedince výrazně přispívá její vyšší úroveň. Díky ní dokážeme uskutečňovat běžné 

každodenní aktivity, snižuje zdravotní rizika spojená s nedostatkem pohybové aktivity a 

je stavebním kamenem pro zapojení se do fyzicky náročnějších aktivit, které zpříjemňují 

život.  

V roce 1990 na mezinárodní konferenci v Singapuru přijata definice, kterou ve 

své knize udává Měkota, Cuberek (2007) na straně 143 : „Tělesná zdatnost je schopnost 

řešit dané úkoly s dostatkem energie pohotově, bez zjevné únavy a s dostatečnou rezervou 

pro příjemné trávení volného času“. (Cit. dle Kováře, 1991) 

2.2.4. Pohybové dovednosti 

 Pohybovou dovednost považují Měkota a Cuberek (2007) za typickou lidskou 

způsobilost k dovedné činnosti. Získávat a využívat dovednosti v běžném životě, v práci 

i sportu. Je jednou z podmínek lidské existence. V roce 1982 profesor Linhart ve 

stručnosti definoval dovednost jako připravenost správně a úsporně vykonávat určitou 

činnost. Převládat nemusí pouze pohybová činnost, existují i dovednosti komunikační či 

sociální. Ovšem nejvíce se ve spojení se slovem dovednost setkáváme ve sportu, jako 

pohybová či motorická dovednost. Definice dle Měkoty a Cuberka (2007, str. 9) zní: 

„Motorickým učením a opakováním získaná pohotovost (způsobilost, připravenost) 

k pohybové činnosti, k řešení pohybového úkolu a dosažení úspěšného výsledku.“ 

Motorika je celkový projev hybného systému organismu a dělí se na motoriku 

mimovolní (opěrnou) a motoriku volní (úmyslnou, cílenou), obě dvě ovlivňují 

vykonávanou činnost. Činnost je vykonávána kosterním svalstvem, které je ovládáno 

nervovou soustavou. Nervová soustava má na starost i spolupráci malých a velkých 

svalových skupin (jemná a hrubá motorika) při vykonávané činnosti. (Dovalil, 2008) 
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Jeden z pohledů na dělení motoriky dle významu a smyslu pohybu Dovalil (2008) 

uvádí:  

-motoriku „všedního dne“ – jedná se o realizaci každodenních činností 

 -pracovní motoriku – jedná se o realizaci požadavků pracovní specializace 

 -sportovní motorika – činnost se odvíjí od pravidel a požadavků dané sportovní   

specializace 

Sportovní motorika je zacílena na dosažení co nejvyšší výkonnosti. Ovlivnění 

sportovní motoriky má za úkol sportovní trénink. Ke zdokonalování probíhá v rámci 

kondiční přípravy v procesu motorického učení.   

2.2.5. Herní dovednosti ve fotbale kategorie mladší přípravka 

U této věkové kategorie nejde jen o rozvoj herních činností jednotlivce, ale i o to, 

aby děti získaly kladný vztah k pohybové aktivitě. Formou hry rozvíjíme i pohybové 

schopnosti (koordinaci, rychlost, sílu), trénink není jen o fotbale. Pokud se zaměříme 

blíže na fotbal, tak hráči se v tomto období dokáží soustředit na plnění úkolů z důvodu 

dozrání mozkové struktury. Díky dozrání mozkové kůry se vydrží déle soustředit na 

vykonávanou činnost. U kategorie U7 se rozvíjí především herní činnosti jednotlivce jako 

jsou vedení míče, kličkování, přihrávání, střelba a převzetí míče. Hráče učíme vnímat 

prostor, aby využívali celé hřiště a neshlukovali se. Nabíhání si do volného prostoru, ne 

ke hráči s míčem či k soupeři. V tomto období nenecháváme hráče hrát jen na jednom 

postu, ale necháváme je hrát na všech, aby neměli zafixovanou jen jednu pozici. Aby 

v případě potřeby zvládali útočnou i obranou fázi a nestalo se, že budou hrát jenom 

vpředu, resp. vzadu. V tréninku, ale i v zápasech nevzniká tlak na hráče, jelikož je 

potřebujeme naučit odvaze např. jít do kličky, to jde v tomto věku pod tlakem velice těžko 

a my tu nejsme pro to, abychom to dětem ztěžovali, ale naopak. Rozdíl mezi zápasem a 

tréninkem prakticky není, trénink bereme jako další trénink navíc. (Plachý, Procházka 

2014) 

  Cíle v tréninku mladších přípravek stanovuje Procházka s Buzkem (1999) velice 

podobně. Vytvořit kladný vztah k prováděné činnosti. Uvědomovat si příslušnost v týmu 

a s tím dodržování zavedených pravidel. Vzít za své myšlenku fair-play. V tréninku i při 
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zápase co nejvíce doteků s míčem pro zlepšení herních činností jednotlivce. Vnímat 

prostor kolem sebe za pomoci prostorových her. Rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

podporovat tvořivost. Naučit hráče trénovat se, sebezdokonalovat i mimo trénink ve 

volném čase. 

2.3. Charakteristické rysy pohybové dovednosti  

Ve své knize Měkota a Cuberek (2007) charakterizují tři rysy pohybových 

dovedností. Prvním rysem je maximum jistoty při dosahování cíle. Pro dostatečně 

osvojenou dovednost platí, že úspěch nepřijde náhodou, např. koš při basketbalu, ale 

s určitou úrovní jistoty, s určitou spolehlivostí. Této jistoty, která je výrazným znakem, 

dosahuje sportovec dlouholetou praxí.  

 Jako druhý rys udávají minimální výdej energie. Ve velkém počtu pohybových 

dovedností je vidět úspora vydávané energie. Nejedná se o krátkodobé činnosti jako je 

třeba vrh koulí, ale o déletrvající souvislou činnost. Úspora energie je pro tuto činnost 

důležitá. Trénovaný sportovec dokáže šetřit i mentální energii, díky zautomatizování 

některých fyzických činností. Pohybová činnost je typická i snižováním volního úsilí, na 

pohled je vidět, že pohyb je vykonáván snadno a s lehkostí. 

 Třetím rysem je považováno dosažení cíle v minimálním čase. Zkrácení doby 

potřebné k dosažení cíle nebo zvýšením rychlosti, s jakou činnost provádíme, nám 

definuje osvojenou pohybovou dovednost. Záleží na typu sportu, zda je cílem minimální 

čas, být co nejrychlejší ve sprintu anebo zefektivnění provedení dovednosti. Jako je 

boxerský úder, který je při vyšší rychlosti efektivnější. Dovednost musí být osvojena na 

dostatečné úrovni, jinak se může stát, že při nadměrné rychlosti provedení se začnou 

vyskytovat chyby a zvýší se i energetický výdej. Opakem může být zpomalení, které 

sportovce rozhodí z tempa a v provedení se chyby objevují také. 
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2.3.1. Tři hlavní součásti dovedností  

 Základ pohybových dovedností tvoří ovlivňování se navzájem a kombinace 

procesů senzomotorických, kognitivních a motorických. K účelnému vyřešení 

pohybového úkolu je zapotřebí vnímat informace z prostředí, ve kterém jsme, a i reakce 

těla. Po zpracování přijatých informací se sportovec rozhoduje, „co“, „kde“, „kdy“ a „jak“ 

udělá. Po vyhodnocení a rozhodnutí se musí vygenerovat určitou danou svalovou aktivitu, 

aby vytvořil chtěnou pohybovou činnost. (Měkota, Cuberek 2007) 

 Prvním procesem, který je součástí dovedností je proces percepčně-senzorický. 

Jedná se o proces, kdy přijímáme informace z okolí, nejčastěji viděním. Pomocí zraku 

objekty či situace zachytíme, rozpoznáme a identifikujeme. Poté nastává proces, kdy 

volíme z možných alternativ provedení a jednu z nich zvolíme. Sluch nemá v tomto 

procesu tolik významnou roli, ale není zanedbatelný. V některých sportech má 

významnější úlohu jako třeba v atletice při startu sprinterů, kteří startují na zvukový 

signál startovací pistole. Veliký význam má pro sport zrakově nevidomých, pro které je 

zásadním zdrojem informací z okolí. Důležitou roli má propriorecepce (polohocit a 

pohybocit). Jde o skupinu počitků a vjemů, které nám dávají informace o poloze těla a 

jeho částí v prostoru. Přináší nám informace o směru, rychlosti pohybu, o napětí svalů 

nutném k překonání určitého odporu aj. V psychologii se senzorika, která je 

nezaměnitelná, nazývá jako dovednost senzomotorická. (Měkota, Cuberek 2007) 

 Po zpracování informací se sportovec musí rozhodnout, kterou činnost vykoná. 

Při tomto procesu hrají zásadní roli procesy kognitivní. Druh dovednosti, kde převládají 

tyto procesy, se nazývá kognitivní dovednost. Důležitost této dovednosti stoupá ve chvíli, 

kdy se mění okolní podmínky.  (Měkota, Cuberek 2007) 

 V převážné většině případu úspěšného řešení hraje hlavní roli kvalita 

provedeného pohybu, která se odvíjí od procesů motorických. Pokud vnímáme situaci a 

rozhodneme se pro správné řešení situace, stejně o celkovém úspěchu rozhodne 

provedení. V případě, že provedení nebude ideální (pomalé, nekoordinované) stává se 

neúspěšné. Motorická komponenta dovednosti zastává převážně nejdůležitější pozici, 

představuje učení i cvičení. V některých sportech jako je např. gymnastika, složité 

rozhodování odpadá, protože se předem ví, jaký prvek bude sportovec vykonávat, ale 

obtížnost je zde zastoupena v dokonalosti provedení. Senzorický proces si v malé míře i 
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tak zachovává svůj význam. V každé (jemné i hrubé) motorické dovednosti jsou 

zastoupeny všechny tři komponenty, ale vždy jsou v jiném poměru.  (Měkota, Cuberek 

2007) 

  

2.3.2. Klasifikace pohybových dovedností, jemná- hrubá 

 Klasifikací pohybových dovedností je několik, my si přiblížíme jemnou a hrubou 

pohybovou dovednost. Rozdíl je ve velikosti použitých svalových skupin a v rozsahu 

pohybu, co se prostoru týče. (Měkota, Cuberek 2007) 

 Hlavní činností jemné motoriky je ovládání ruky, prstů. Jedná se o zapojení 

malých svalových skupin, které se uplatňují nejen v některých sportovních činnostech, 

ale i v činnostech uměleckých. V uměleckých činnostech se uplatňuje spolupráce očí a 

rukou. Naopak hrubá motorika zapojuje velké svalové skupiny, jejich činnost je 

prostorově rozsáhlá. Koordinuje různé části těla (hlava, končetiny), díky kterým se 

realizuje většina sportovních dovedností. (Měkota, Cuberek 2007)  
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy 

3.1. Cíl práce 

 Zjistit úroveň tělesné zdatnosti a vybrané fotbalové dovednosti u hráčů fotbalu 

kategorie mladší přípravky. Současně je cílem zjištění vztahu mezi tělesnou zdatností a 

fotbalovou dovedností.  

3.2. Úkoly práce 

 Ke splnění cílů je zapotřebí: 

• Prostudování literatury k dané problematice a sepsat teoretickou část bakalářské 

práce 

• Stanovení si cílů a hypotéz 

• Odborná příprava výzkumu a následný sběr dat 

• Analýza a zpracování dat 

• Zpracovaná data, diskuze nad výsledkem 

3.3. Hypotézy práce 

1) Předpokládáme nadprůměrné až výrazně nadprůměrné hodnoty tělesné 

zdatnosti u nadpoloviční většiny hráčů vzhledem k populační normě 

Unifittest 6-60 

2) Předpokládáme významný vztah mezi tělesnou zdatností a speciální 

dovedností (r ≥ 0,5) 

3) Předpokládáme střední až nízkou úroveň podkožního tuku u nadpoloviční 

většiny hráčů 
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4. Metodika práce  

 Ke sběru potřebných dat jsme na naši skupinu aplikovali normovanou testovou 

baterii Unifitttest 6-60, která je normována od 6-ti do 60-ti let. Jako podklad pro měření 

a vyhodnocování jsem použil příručku Unifittest 6-60 od Karla Měkoty (2002), kde je 

podrobně popsán postup veškerých potřebných měření, zapsání a vyhodnocení hodnot.   

4.1. Charakteristika testovaného souboru 

 Testování se zúčastnilo celkem 22 fotbalistů kategorie U7, ročník narození 2010 

(vyjma jednoho narozeného 2011). Tréninky u této kategorie probíhají třikrát týdně na 

podzim a na jaře, přes zimu pouze dvakrát, a to v tělocvičně. Většina testovaných dochází 

na tréninky druhým rokem, ostatní začali v září 2016 první sezónu. Vzhledem k brzkým 

časům tréninků z důvodu vytížení tréninkové plochy, nedochází většina hráčů na všechny 

tréninky, jelikož jsou ještě v tomto věku v tomto ohledu závislí na rodičích.  

 Testování probíhalo v rámci tréninkových jednotek 8., 12. a 13.6.2017 na 

tréninkových plochách FC Háje a ve sportovním areálu Schulhoffova. V rámci první 

tréninkové jednotky, v které probíhalo testování, se hráči rozdělili do tří skupin, ke každé 

skupině byli přiřazeni 1-2 trenéři. Absolvovali skok z místa do dálky, sed-lehy za minutu 

a člunkový běh 4x10m. V druhé tréninkové jednotce byli opět rozděleni do tří skupin a 

primárně absolvovali vytrvalostní člunkový běh, na dalších stanovištích si hráči 

dodělávali chybějící testy a až poté šli na vytrvalostní běh. Poslední tréninková jednotka 

byla primárně zaměřena na somatické měření. 

4.2. Použité metody 

 Pro testování tělesné zdatnosti jsme z testové baterie použili čtyři motorické testy 

a tři somatické testy. Pro motorické testování jsme využili skoku dalekého z místa, leh-

sedy za minutu, vytrvalostní člunkový běh a člunkový běh 4x10m. Somatické měření 

obsahovalo změření tělesné výšky, zvážení hmotnosti a změření podkožního tuku.  
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4.2.1. Motorické testy 

Skok daleký z místa (T1) 

Charakteristika – test dynamické, výbušně explozivní silové schopnosti 

Měření probíhalo v přesnosti na cm.  

Zařízení – rovná, pevná plocha, v našem případě travnatá plocha fotbalového 

hřiště, měřící pásmo 

Provedení – Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla 

rovnoběžně, přibližně v šíři ramen) provede testovaná osoba podřep a předklon, zapaží a 

odrazem snožmo se současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby 

paží a trupu jsou dovoleny, není však povoleno poskočení před odrazem. Provádějí se tři 

pokusy. (Měkota 2002) 

Hodnocení a záznam – hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává 

se nejlepší ze tří pokusů. Přesnost záznamu na 1 cm. 

Obrázek 1 Skok do dálky z místa (Měkota 2002) 

 

Leh – sed opakovaně (T2) 

Charakteristika – test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva 

a bedrokyčlostehenních flexorů.   

Zařízení – tuhá gymnastická žíněnka (v našem případě UMT), stopky 
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Provedení – testovaná osoba zaujme polohu leh na zádech pokrčmo, paže skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Nohy jsou 

pokrčeny v kolenou v úhlu 90°, chodidla od sebe ve vzdálenosti 20-30 cm, u země je 

fixuje pomocník. Na povel provádí testovaná osoba co nejrychleji opakovaně sed (oběma 

lokty se dotkne souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podložky) 

s cílem dosáhnout maximálního počtu cyklů za 60 vteřin.  

Hodnocení a záznam – hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně 

provedených cyklů (cviků) za 60 vteřin (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do 

lehu). Pokud testovaná osoba nevydrží cvičit celou dobu, zaznamenává se počet cviků za 

dobu, po kterou cvičit vydržela (přerušení cvičení je přípustné). (Měkota 2002) 

  

Obrázek 2 Sed-leh opakovaně (Měkota 2002) 

 

 

Vytrvalostní člunkový běh (Leger) (T3 – varianta b) 

Charakteristika –  Test dlouhodobé běžecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní 

a obecný charakter, z fyziologického hlediska je v úzké vazbě na maximální aerobní 

výkon. 

Zařízení – Běžecká dráha a prostor s možností vyznačit a realizovat běh „od čáry 

k čáře“ ve vzdálenosti 20 m. Audio stopa beep testu s dostatečně hlasitou reprodukcí, 

ruční stopky, tabulka pro záznam. 

Provedení – Testovaná osoba opakovaně překonává vzdálenost 20 m během „od 

čáry k čáře“ podle vymezeného časového signálu. Cílem testované osoby je udržet na 
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dráze 20 m postupně se zvyšující rychlost běhu po dobu co nejdelší, přičemž na každý 

zvukový signál je nutné dosáhnout jednu z hraničních čar dvacetimetrové vzdálenosti. 

Test končí, jestliže testovaný není schopen dvakrát po sobě dosáhnout čáru v daném 

časovém limitu. Povolen je maximální rozdíl dvou kroků.  

Hodnocení a záznam – Testovaná osoba běh končí, jestliže není schopna dvakrát 

po sobě dosáhnout čáru v okamžiku reprodukovaného signálu. Výsledný čas se 

zaznamenává v minutách s přesností na vteřiny. Hodnocení probíhá přepočtem na minuty 

a porovnáním časů s normou v tabulce.  

 

 

Obrázek 3 Schéma prostoru pro test (Měkota 2002) 

 

 

  

  



30 

 

Člunkový běh 4x10 m (T4-1) 

Charakteristika – test běžecké rychlostní schopnosti se změnou směru, z části také 

obratnostních dispozic.  

Zařízení – Rovný terén. Dvě mety vysoké nejvýše 20 cm umístěné ve vzdálenosti 

10 m od sebe – jsou součástí desetimetrové vzdálenosti. První meta je umístěna na 

startovní čáře dlouhé nejméně 1 m. Pásmo, stopky, pomůcky k vyznačení startovní čáry. 

Provedení – Testovaná osoba zaujme postavení těsně před startovní čarou. Po 

povelech „Připravte se – pozor – start“ vybíhá k metě vzdálené 10 m. Tuto metu oběhne 

a vrací se k první metě, kterou oběhne tak, aby vytvořil osmičku. Na konci třetího úseku 

již metu neobíhá, pouze se jí dotkne rukou a nejkratší cestou se vrací do cíle. Cílové 

mety se testovaná osoba povinně opět dotkne rukou.  

Hodnocení a záznam – Hodnotí se celkový čas čtyř přeběhů ve vteřinách (s) a 

zaznamenává se čas lepšího ze dvou pokusů. Stopky se zastavují, jakmile se testovaná 

osoba dotkne rukou mety v cíli. Přesnost záznamu 0,1 s.  

4.2.2. Somatická měření 

 Vážení a měření výšky společně s měřením kožních řas probíhalo až po 

absolvování motorických testech.  

 Tělesná výška byla měřena pomocí měřícího pásma připevněného ke stěně. 

Testovaná osoba, bez obuvi, byla opřena zády a patami ke stěně a odečet probíhal 

přiložením trojúhelníku ke stěně a druhou stranou k temeni testované osoby. Hodnoty 

byly zaznamenávány s přesností na 0,1 cm.  

 K vážení tělesné hmotnosti byla použita osobní váha s přesností 0,1 kg. Testovaná 

osoba byla vážena bez obuvi v tréninkovém dresu. Záznam hodnot probíhal s přesností 

0,1 kg.  

 U testovaných osob jsme měřili podkožní tuk na kožních řasách pomocí kaliperu 

typu SOMET s přesností měření 0,1 mm. Měření probíhalo na třech kožních řasách, a to 

nad tricepsem, pod dolním úhlem lopatky a na pravém boku nad hřebenem kyčelní kosti 

(nad spinou). Uchopením kožní řasy mezi palec a ukazovák tahem oddělíme řasu od 

svalové vrstvy. Dotekové plošky kaliperu přiložíme k ohybu kůže (cca 1 cm od prsty 



31 

 

sevřené kožní řasy). Kaliperem sevřeme kožní řasu takovým tlakem jaký je potřeba ke 

srovnání rysek, poté odečítáme hodnotu. Hodnotu odečítáme celkem 3x po dobu 2 s, od 

okamžiku, kdy působí tlak. Nejvyšší a nejnižší hodnota se škrtá a zaznamenává se pouze 

prostřední hodnota. Naměřené hodnoty zaznamenáme s přesností 0,1 mm a provedeme 

součet všech třech. Celkovou hodnotu porovnáme s tabulkou určenou pro danou 

kategorii. Pro doplnění využijeme index tělesné hmotnosti neboli BMI (Body Mass 

Index). Hodnota vychází z poměru výšky a váhy a je dána vzorcem: 

𝐵𝑀𝐼 =
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 (𝑘𝑔)

 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑛á 𝑣ýš𝑘𝑎2 (𝑚)
 

 

 

 

Obrázek 4 Kožní řasa nad tricepsem, pod lopatkou a nad spinou (Měkota 2002) 
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4.2.3. Dovednostní test 

 Test fotbalových dovedností byl postaven tak, aby se otestovaly nejzákladnější 

dovednosti, vedení míče se změnou směru na obě strany a následné zastavení ve 

vymezeném prostoru. 

Obrázek 5 Test fotbalových dovedností 

 

Test je zahájen na povel, kdy si hráč stojící v brance B1 bere míč (velikost č.3) a vybíhá 

proti kuželu K1. Při prvním provedení K1 obchází z pravé strany (míč při změně směru 

vede pravou nohou) směrem ke kuželu K2a, který obíhá z leva (míč při změně směru 

vede levou nohou). Od K2 směřuje do B2, v momentě, kdy probíhá druhou branku 

zastavuje se čas. Čas je uznán pouze v případě, že testovaná osoba stihne zastavit míč ve 

čtverci. Testovaná osoba provádí test 2x na obě strany. Zaznamenán do tabulky je vždy 

rychlejší čas z každé strany.  
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4.3. Analýza dat-Pearsonův korelační koeficient  

 Pro zjištění míry vztahu mezi jednotlivými testy jsme použili Pearsonův korelační 

koeficient. Pearsonův korelační koeficient se pohybuje v hodnotách od -1 do 1. Čím je 

hodnota blíže k jedné z hraničních hodnot, tím je vyšší závislost. Je dán poměrem 

kovariance Sxy a součinu směrodatných odchylek obou proměnných, kdy Sx je 

směrodatná odchylka jedné proměnné a Sy je směrodatná odchylka druhé proměnné. 

Využívá se při normálním rozložení dat. (Chráska, 2006)  
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5. Výsledky 

5.1. Výsledky motorických testů 

 Naměřené hodnoty zapsané v tabulce 1 vyhodnocené dle Měkoty (2002) nám 

říkají, že v celkovém skóre byla testovaná skupina se skóre 23,5 průměrná a dle 

diferenciačního skóre 5,0 velmi nevyrovnaná. V jednotlivých testech se testovaná 

skupina ve skoku do dálky z místa dostala na průměrnou hodnotu 130 cm se směrodatnou 

odchylkou 17,5 cm a byla tak vyhodnocena v tomto testu jako průměrná. V testu sed-lehů 

za minutu byla skupina nadprůměrná s hodnotou 29,4 sed-lehu/minutu a směrodatnou 

odchylkou 9,7. Člunkový běh 4x10 m zvládla skupina v průměru za 13,0 s, což je 

průměrná hodnota. Směrodatná odchylka byla v tomto případě pouze 1,2 s. Vytrvalostní 

člunkový běh neboli beep test v průměru skupina zvládala 2,7 min (160,5 s) a to stačilo 

pouze na podprůměrnou hodnotu. Směrodatná odchylka byla v tomto případě vysoká a 

to 1,1 min (64,5 s). 

Tabulka 2 Vyhodnocení Unifittestu 6-60 

 Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Hodnocení 

Skok do dálky z 

místa 

130 cm 17,5 Průměrný 

Leh-sed 29,4 9,7 Nadprůměrný 

4x10 m 13,0 s 1,2 Průměrný 

Vytrvalostní 

člunkový běh 

2,7 min 

(160,5 s) 

1,1 Podprůměrný 

Testové skóre 23,5 5,7 Průměrné 

Diferenciační skóre 5,0 1,7 Velmi 

nevyrovnané 
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5.2. Výsledky somatického měření 

 Z tabulky zjistíme, že průměrná výška hráčů byla 125,4 cm se směrodatnou 

odchylkou 4,5 cm Měkota (2002) na straně 51 udává graf znázorňující poměr výšky a 

věku. Při zahrnutí našich hodnot do grafy zjistíme, že naše skupina je v průměru středně 

vysoká. Průměrná hmotnost testovaných osob byla 24,6 kg se směrodatnou odchylkou 

2,7 kg. Přepočítané BMI nám pomocí grafu (Měkota 2002, str. 48) určí průměrnou 

hmotnost vzhledem k populaci. Průměrnou hmotnost nám potvrdí i vyhodnocení součtu 

kožních řas (17,2 mm) u které měli hráči směrodatnou odchylku 6 mm.  

Tabulka 3 Vyhodnocení somatického měření 

 Aritmetický průměr Směrodatná odchylka 

Tělesná výška 125,4 cm 4,5 

Tělesná hmotnost 24,6 kg 2,7 

BMI 15,6 1,2 

Součet 3 kožních řas 17,2 mm 6,0 mm 
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5.3. Výsledky dovednostního testu 

 V tabulce 3 jsou zapsány nejrychlejší časy pro obě strany každé testované osoby. 

Časy se pohybovaly od 6,8 s do 12,5 s s celkovým průměrem hodnot 9,1 s a směrodatnou 

odchylkou 1,34 s.  

Tabulka 4 Výsledky dovednostního testu 
 

vlevo (pravou 

nohou) (s) 

vpravo (levou nohou) 

(s) 

Průměrná 

hodnota (s) 

TO1 7,2 8 7,6 

TO2 8,3 7 7,65 

TO3 7,4 8,5 7,95 

TO4 6,8 9,1 7,95 

TO5 9 7,1 8,05 

TO6 7,9 8,5 8,2 

TO7 8,3 8,5 8,4 

TO8 8,4 8,5 8,45 

TO9 8,6 8,5 8,55 

TO10 9,1 8,4 8,75 

TO11 9 8,7 8,85 

TO12 8,8 9 8,9 

TO13 8,7 9,1 8,9 

TO14 8,8 9,2 9 

TO15 8,9 9,5 9,2 

TO16 9,9 9,3 9,6 

TO17 10,2 10 10,1 

TO18 10 10,3 10,15 

TO19 8,4 12 10,2 

TO20 9,8 12 10,9 

TO21 12,5 10 11,25 

TO22 12 11,5 11,75     

Průměrná 

hodnota 

9,0 9,21 9,11 

Směrodatná 

odchylka 

1,34 1,17 
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V následujícím grafu 1 jsou hodnoty znázorněny graficky pro lepší představu 

rozmezí v jakém byla dráha překonána. 

Graf 1 Průměry časů dovednostního testu 

 

5.4. Korelace ukazatelů  

 Tabulky 5 a 6 nám ukazují vzájemnou korelaci jednotlivých testovaných hodnot. 

Vzhledem ke stanovené hypotéze 2) Vztah mezi tělesnou zdatností a speciální dovedností 

se nejdříve zaměříme na sloupec „Dovednostní test“ v tabulce 6. V této tabulce 

zjišťujeme poměrně výraznou korelaci s testem skoku dalekého (r = -,551), s člunkovým 

během 4x10 m (r = ,584) i s vytrvalostním člunkovým během (r = -,609). Vzhledem 

k určité korelaci ke třem testům nám vyšla i poměrně vysoká korelace s celkovým skóre 

Unifittestu a to r = -,683. Naopak test sed-lehů za minutu nemá prakticky žádnou vazbu 

k dovednostnímu testu (r = -,061). Podobné vzájemné vazby na celkové skóre Unifittestu 

má i hodnota BMI (r = -,121) respektive součet třech kožních řas (r = -,186). 
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Tabulka 6 Korelace ukazatelů 

 

  

 SKOK 

DALEKÝ LEH-SED 4X10M LEGER 

SKOK DALEKÝ 1,000 ,000 -,700** ,319* 

LEH-SED ,000 1,000 -,088 ,000 

4X10M -,700** -,088 1,000 -,422** 

LEGER ,319* ,000 -,422** 1,000 

UNIFIT TESTOVÉ 

SKÓRE 
,677** ,275 -,666** ,491** 

UNIFIT 

DIFERENCIAČNÍ 

SKÓRE 

-,128 ,161 ,037 -,475** 

Poznámka: * = p<0,05; ** = p<0,01 

Tabulka 5 Korelace ukazatelů 

 UNIFIT 

TESTOVÉ 

SKÓRE 

UNIFIT 

DIFERENCIAČNÍ 

SKÓRE Index BMI součet 3 řas 

Dovednostní 

test 

SKOK DALEKÝ ,677** -,128 -,018 -,133 -,551** 

LEH-SED ,275 ,161 -,123 -,098 -,061 

4X10M -,666** ,037 ,091 ,180 ,584** 

LEGER ,491** -,475** ,058 ,018 -,609** 

UNIFIT 

TESTOVÉ 

SKÓRE 

1,000 -,222 -,121 -,186 -,683** 

UNIFIT 

DIFERENCIAČNÍ 

SKÓRE 

-,222 1,000 -,103 -,076 ,271 

Poznámka: * = p<0,05; ** = p<0,01 
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6. Diskuze 

 V této části vyhodnotíme předem stanovené hypotézy. Dojde k jejich potvrzení 

nebo vyvrácení.  

 

6.1. Hypotéza 1 

 Předpokládáme nadprůměrné až výrazně nadprůměrné hodnoty tělesné zdatnosti 

u nadpoloviční většiny hráčů vzhledem k populační normě Unifittest 6-60. 

 Hypotéza vyvrácena 

 V první hypotéze jsme předpokládali, že hodnoty tělesné zdatnosti Unifittestu 6-

60 budou u nadpoloviční většiny hráčů vzhledem k průměru populace nadprůměrné až 

výrazně nadprůměrné. V tabulce 2 v podkapitole 5.1. dosáhla testovaná skupina 

průměrného testového skóre 23,5 což je dle hodnotící tabulky Měkota (2002, str.24) 

průměrná hodnota (20-24). Tím by mohla být hypotéza potvrzena, ale nás zajímají 

jednotlivci.  

Graf 2 Testové skóre jednotlivých hráčů 

 

 Graf 2 nám ukazuje dosažené celkové skóre všech zúčastněných jednotlivců. 

Hodnoty se pohybovaly od 16 do 34 bodů. Dle hodnot se výsledky pohybovaly od 

podprůměrných po výrazně nadprůměrné.  
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Tabulka 7 Hodnotící tabulka (Měkota 2002, str.24) 

Součet bodů Hodnocení 

4-14 Výrazně podprůměrný 

15-19 Podprůměrný 

20-24 Průměrný 

25-29 Nadprůměrný 

30-40 Výrazně nadprůměrný 

 

V grafu 3 vidíme procentuální zastoupení jednotlivých skupin dle dosaženého 

skóre. Podprůměrných výsledků dosáhlo 27 % testovaných osob. Průměrných hodnot 

dosáhl největší počet testovaných osob a to 36 %. Nadprůměrných hodnot dosáhlo 14 % 

a výrazně nadprůměrných 23 %.   

Graf 3 Procentuální vyhodnocení

 

Podprůměrný 
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 Při zaměření se pouze na rozdělení do skupin průměrné až podprůměrné a 

nadprůměrné až výrazně nadprůměrné zjistíme dle grafu 4, že většina testovaných osob 

dosáhla průměrného až podprůměrného skóre, tím pádem je první hypotéza vyvrácena.  

Graf 4 Unifit testové skóre 

 

  

Důvody, proč byla hypotéza vyvrácena může být několik. Jako jedním z nich by 

mohla být docházka na tréninkové jednotky, která u některých hráčů dosahuje 50 % a 

nedokáže se tím pádem tolik projevit jejich přínos. Jako další důvod by mohlo být 

pozdější zahájení tréninkového procesu (u některých hráčů jsou v tomto věku rozdíly i 

1,5 roku). Myslím si, že na výsledky má vliv i to, že fotbalový klub v kterém měření 

probíhalo je amatérský a pro některé děti jsou tréninky spíše jako kroužek než že by se 

draly za výkony.  
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6.2. Hypotéza 2  

 Předpokládáme významný vztah mezi tělesnou zdatností a speciální dovedností  

(r ≥ 0,5). 

 Hypotéze potvrzena 

V podkapitole 5.4. jsme si porovnaly jednotlivé komponenty Unifittestu vzhledem 

k výsledům dovednostního testu, které porovnáváme pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu, který obsahuje hodnoty v intervalu od -1 do 1. Kladná hodnota 1 značí 

přímou lineární závislost a naopak hodnota -1 značí nepřímou lineární závislost. Hodnota 

0 značí absolutní lineární nezávislost dvou měřených veličin (Řezánková, Löbster 2009).  

  Skok daleký, člunkový běh i vytrvalostní člunkový běh (Leger) zaznamenaly 

poměrně výraznou korelaci (-,551, ,584, -,609). Pouze test leh-sed za minutu 

nezaznamenal prakticky žádnou korelaci (-,061). Celková hodnota závislosti 

dovednostního testu na testovém skóre je -,683, což nám značí poměrně vysokou korelaci 

s nepřímou lineární závislostí.  

Tabulka 8 Korelace jednotlivých testů s dovednostním testem 

 Dovednostní test 

Skok daleký 
-,551** 

Leh-sed 
-,061 

Člunkový běh 
,584** 

Vytrvalostní člunkový běh (Leger) 
-,609** 

Unifit testové skóre 
-,683** 

Poznámka: * = p<0,05; ** = p<0,01 
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 Dle určité závislosti dovednostního testu na třech motorických testech a na 

celkovém skóre testu lze hypotézu potvrdit.  

 

6.3. Hypotéza 3  

Předpokládáme střední až nízkou úroveň podkožního tuku u nadpoloviční většiny 

hráčů. 

 Hypotéza potvrzena 

 Jelikož jde o děti mladšího školního věku, které jsou aktivními sportovci 

nepředpokládá se, že by v této skupině byla ve větší míře zastoupena nadváha nebo snad 

obezita. Pro tuto hypotézu máme dva ukazatele, prvním je dopočítaná hodnota BMI a 

součet tří kožních řas, které jsme měřili. V grafu 5 je ukázáno procentuální zastoupení 

hráčů, kteří dle BMI zaznamenali nízké až střední hodnoty tuku (77 %) a hodnoty vyšší 

než střední (23 %). Hodnoty BMI tak potvrdily hypotézu.  

Graf 5 Hodnoty BMI 

 

V grafu 6 jsou zastoupeny hodnoty součtu třech kožních řas. Průměrné až 

podprůměrné hodnoty podkožního tuku zaznamenalo 82 % testovaných osob. Hodnoty 

nadprůměrné pouze 18 %. Hodnoty byly zpracovány dle tabulky 8. Součet kožních řas 

77%

23%

BMI

Prům.-podprům.

Nadprůměrné
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potvrdil hypotézu ve větší míře než BMI (82 % x 77 %). Měření kožních řas je pro 

sportovce přesnější, protože bere v potaz vyšší množství svalové hmoty oproti běžné 

nesportující populací, pro kterou je BMI určeno.  

 

 

 

 

Graf 6 Kožní řas 

 

 

Tabulka 9 Množství podkožního tuku (Měkota 2002) 

 

 

  

82%

18%

Součet kožních řas

Prům.-podprům. Množství tuku

Nadprůměrné

Věk Podprůměrné Průměrné Nadprůměrné 

6-7 7,1-13,0 13,1-21,0 21,1-49,5 



45 

 

7. Závěr 

 Smyslem práce bylo zjištění úrovně pohybových dovedností hráčů fotbalu 

mladšího školního věku (předpřípravka U7) a porovnat ji s úrovní fotbalových dovedností 

a zjistit existenci určité vazby, korelace. Ke zjištění těchto cílů bylo zapotřebí pomocí 

měření získat potřebná data, zpracovat je a vyhodnotit. Tím jsme mohli dané hypotézy 

potvrdit či vyvrátit. 

  V první hypotéze jsme předpokládali, že nadpoloviční většina testovaných hráčů 

v testu tělesné zdatnosti Unifittest 6-60 bude alespoň nadprůměrně bodově ohodnocena. 

Celkový průměr celé testované skupiny byl 23,5 bodů, a to je ještě průměrná hodnota 

(průměr 20-24 bodů). Hodnoty jednotlivců se pohybovaly od 16 do 34 bodů tedy od 

podprůměrných až po výrazně nadprůměrné hodnoty. Průměrné a nižší skóre získalo 63 

% testovaných a zbylých 37 % bylo minimálně nadprůměrných. Z toho nám vyplívá, že 

hypotéza 1 byla vyvrácena, protože nadprůměrných a vyšších hodnot dosáhlo pouze 37 

% testovaných. 

  Další hypotéza 2 byla nejrozsáhlejší a na zpracování dat nejsložitější. Šlo nám o 

zjištění vazby mezi testem tělesné zdatnosti a testem fotbalových dovedností. Nejprve 

jsme porovnali jednotlivé testy tělesné zdatnosti s dovednostním testem. Vyšla nám 

poměrně vysoká korelace s testy skoku do dálky, člunkovým během a vytrvalostním 

člunkovým během. Test sed-lehů za minutu měl prakticky nulovou korelaci. Poté jsme 

porovnali celkové získané skóre ze všech testů s dovednostním testem a vyšla nám 

výrazná závislost (r = -,683) a to nám potvrdilo danou hypotézu. 

 Poslední hypotéza 3 byla zaměřena na úroveň podkožního tuku. Vzhledem 

k testované skupině, kterou tvořili hráči předpřípravky, tedy mladí aktivní sportovci, se 

nepředpokládala zvýšená hodnota podkožního tuku. Pro vyhodnocení této hypotézy byly 

využity dva způsoby. Jako první byl použit Body Mass Index (BMI, index tělesné 

hmotnosti). Jelikož jsme v celé skupině provedli měření tělesné výšky i tělesné hmotnosti, 

stačilo nám pro získání BMI dosadit tyto dvě hodnoty do vzorce (str. 26) a dopočítat 

hodnotu BMI. Dle hodnot BMI dosáhlo průměrného až podprůměrného množství 

podkožního tuku 77 % testovaných osob. Pouze zbylých 23 % dosáhlo na hodnoty vyšší 

než střední. Výsledky BMI nám hypotézu potvrdily.  
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 Jakou druhá metoda bylo zvoleno měření kožních řas. Pro získání hodnot se 

měřily tři kožní řasy (nad tricepsem, pod lopatkou a nad spinou). Hodnoty jsme sečetly a 

porovnaly s hodnotami v normované tabulce. Porovnáním hodnot jsme zjistili, že 

průměrné až podprůměrné množství podkožního tuku mělo 82 % testovaných osob a 

pouze zbylých 18 % mělo nadprůměrné hodnoty. I druhá metoda potvrdila hypotézu, a to 

o něco výrazněji.  

 Velice mě potěšila aktivní spolupráce hráčů a jejich nadšení pro věc. V budoucnu 

máme v plánu měření opakovat a pozorovat změny ať už ve výkonech, tak i v tělesných 

změnách. Domnívám se, že našemu měření by prospěla větší testovaná skupina či 

porovnání se s jinou skupinou hráčů stejné věkové kategorie a podobně velkého klubu.   
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9.2. Vzor informovaného souhlasu  
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Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým 

shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona 

č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), 

Vás žádám o souhlas s účastí Vašeho syna ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na 

UK FTVS s názvem Tělesná zdatnost a pohybové dovednosti hráčů fotbalu v kategorii mladší 

přípravka prováděné na katedře sportovních her.  

Cílem práce je zjistit úroveň tělesné zdatnosti, základních pohybových dovedností a herních 

dovedností u hráčů v kategorii mladší přípravky. K získávání dat využiji normovanou testovou 

baterii pro danou věkovou kategorii Unifittest 6-60 (skok daleký z místa, sed-leh/1 min., člunkový 

běh 4x10m, vytrvalostní člunkový běh). Pro úplnost výsledků je potřeba zjistit tělesné složení, 

které proběhne změřením tělesné výšky, zvážením hmotnosti a změřením podkožního tuku 

pomocí kalipera na 4 kožních řasách. Základní pohybové dovednosti otestujeme pomocí 

normovaných testů. Stoj na jedné noze na balanční desce po dobu 30s a hody na přesnost. Herní 

dovednosti otestujeme vedením míče na čas na překážkové dráze a sérií přihrávek na přesnost. 

Veškeré metody budou neinvazivní. 

Testování bude probíhat ve 4 tréninkových jednotkách (4x1h 15min.), kde vždy jedno ze tří 

tréninkových stanovišť bude věnováno testování.  

Testování se zásadně neliší od tréninkové jednotky. Jediná novinka je při získávání tělesného 

složení, kdy při měření podkožního tuku jsou kožní řasy měřeny kaliperem. Rizika prováděného 

výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. Zdravotní stav posoudí trenér před zahájením měření. Děti s akutními 

potížemi nebudou testováni. 

Bezpečnost zajistí licencovaný trenérský tým přímo na místě. 

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

Z výzkumu očekávám nadprůměrné hodnoty tělesné zdatnosti u většiny hráčů a předpokládám 

vzájemný vztah mezi úrovní základních a herních dovedností hráčů. 

Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a publikovaná 

v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a na konferencích, případně 

budou využitá při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data 

smazána. 

 V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjemní hlavního řešitele a předkladatele projektu : Miroslav Navara           

Podpis:.................. 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………………                   

Podpis:....................…. 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu 

odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to 

písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ....................................  Podpis: .............................  

  



 

 

9.3. Schválená žádost etické komise 

 


