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Abstrakt 

 

Název:   Změny motorické výkonnosti adolescentních a dospělých fotbalistů 

výkonností úrovně v průběhu zimního přípravného období. 

Cíle:  Cílem této diplomové práce je potvrdit účinnost zimního přípravného 

období na změnu motorické výkonnosti. Provést a porovnat aktuální stav 

hráčů pomocí vstupní a výstupní diagnostiky somatických a kondičních 

parametrů u dvou týmů (muţi a starší dorost), kteří hrají na podobné 

amatérské výkonnostní úrovni.   

Metody:  Ve své práci jsem pouţil metodu měření, srovnávání a analýzy dat. Při 

hodnocení motorické výkonnosti jednotlivých hráčů jsem vycházel z 

testové baterie UNIFITTEST 6-60 doplněné o testy specifické fotbalové 

dovednosti kop na vzdálenost a hod těţkým míčem.  

Výsledky:   Zjistili jsme, ţe v rámci zimní přípravy, která trvala osm týdnů, obsahovala 

16 tréninkových jednotek a několik přípravných zápasů, navrţený 

tréninkový plán pozitivně ovlivnil motorickou výkonnost testovaných 

hráčů. Nejvýraznější progres byl zaznamenán v testech běh na 2 km a kop 

na vzdálenost, kdy se významně zlepšilo 96 % testovaných hráčů. Hráči 

Bílého Podolí se v  běhu průměrně zlepšili o 27 sekund a hráči Vrdů o 21 

sekund. V testu kop na vzdálenost se tým Bílého Podolí zlepšil v průměru 

o 6 metrů a 60 centimetrů a tým Vrdů o 4 metry a 40 centimetrů. Naopak 

nejmenší změna, pouze u 44 % hráčů, byla zjištěna v testu skok daleký 

z místa. Hráči Bílého Podolí se v průměru zlepšili o 5,9 centimetrů a hráči 

Vrdů se zhoršili o 1 centimetr. V ostatních testech bylo zlepšení nad 

hranicí 60 %. Podle získaných výsledků můţeme konstatovat, ţe cíleně 

řízené zimní přípravné období na základě vstupní diagnostiky vede 

k významným změnám motorické výkonnosti.  

Klíčová slova: fotbal, zimní přípravné období, motorická výkonnost, motorické testy  



Abstract 

 

Title:        Changes in motor performance of competition level adolescent and adult 

football players during winter training period.  

Objectives:  The objective of this thesis is to confirm the efficacy of winter training on 

changes of motor performance by measuring and comparing topical 

condition of the players with the help of initial and final somatic and 

fitness parameters diagnostics of two football teams (adult men and 

adolescents) that compete in football competitions at similar amateur level 

and by comparing the achieved results. 

Methods:  The methods used were measuring, comparison and data analysis. The 

assessment of motor performance of individual players was based on the 

series of tests UNIFITTEST 6-60 that was complemented with tests of 

specific football skills: long distance kick and heavy ball throw.  

Results:     The conclusion is that during the winter training period that took 8 weeks 

included 16 training sessions and several training matches, the proposed 

training plan affected positively the motor performance of the tested 

players. The most substantial advance was recorded in 2 km run and long 

distance kick tests in which 96% of players significantly improved. The 

Bílé Podolí players improved their run time by 27 seconds on average and 

the Vrdy players improved by 21 seconds on average. In the long distance 

kick test, the Bílé Podolí team improved by 6 metres and 60 centimetres on 

average, while the Vrdy team improved by 4 metres and 40 centimetres. 

On the contrary, the smallest change in 44% of players was recorded in 

long distance jump without run-up. The Bílé Podolí players improved by 

5,9 centimetres on average and the Vrdy players got worse by 1 

centimetre. The improvement in the rest of the tests was by over 60%. The 

obtained results prove that a controlled and purposeful winter training 

period based on initial diagnostic tests leads to significant changes in 

motor performance. 

Keywords: football, winter training period, motor performance, motor tests 
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1 ÚVOD  

 Tato diplomová práce se zabývá změnami motorické výkonnosti adolescentních 

a dospělých fotbalistů výkonnostní úrovně.  

 Fotbal na výkonnostní úrovni je v České republice velmi rozšířený. Fotbalový 

klub najdeme téměř v kaţdé obci a většinou se jedná o kluby s dlouholetou tradicí. Ještě 

v nedávné době patřila tato kolektivní míčová hra k vyhledávaným aktivitám a kluby 

neměly nouzi o širokou základnu v mládeţnických kategoriích. Současná doba ovšem 

přináší nepřeberné mnoţství dalších zájmových aktivit, které představují konkurenci 

tomuto sportu. V důsledku toho se začíná projevovat nedostatek hráčů v ţákovských a 

dorosteneckých kategoriích. Kluby na výkonnostní úrovni se také potýkají s odchody 

talentovaných fotbalistů do větších měst, která jim nabízejí kvalitnější zázemí a další 

moţnost jejich individuálního rozvoje prostřednictvím sportovních center a fotbalových 

akademií. Dochází ke sniţování počtu týmů v mládeţnických kategoriích a z toho 

plynoucí problémy při doplňování kádru muţů, kdy muţstva často nemají dostatečnou 

moţnost výběru potřebných hráčů. To má za následek zvyšování průměrného věku v 

jednotlivých týmech, kdy jsou starší hráči nuceni pokračovat v další kariéře, aby bylo 

moţné nadále zachovat chod klubu. 

 V současné době řeší fotbalové kluby výkonnostní úrovně také nedostatek 

kvalitních a odborně vzdělaných trenérů, protoţe trenérem se zpravidla stane hráč, který 

ukončí aktivní kariéru sportovce a který má zájem zůstat ve fotbalovém prostředí. 

Osoba trenéra je velmi podstatným a důleţitým faktorem ovlivňujícím chod celého 

klubu. Trenér by měl být vzorem především pro hráče v mládeţnických kategoriích a 

podněcovat v nich touhu po radosti z pohybu prostřednictvím různorodého 

tréninkového procesu.  

 Hlavním úkolem kaţdého klubu je zajistit dostatečné mnoţství finančních 

prostředků na celou sezónu. Jedná se o dotace, sponzorské dary, výpomoc obcí i 

samotných hráčů, kteří platí členské příspěvky. Tyto materiální podmínky stejně jako 

personální obsazení umoţňuje klubům absolvovat tréninkové plány v poţadované 

kvalitě odpovídající úrovni soutěţe, kde je muţstvo zařazeno. 

 V této práci jsem se zaměřil na přípravné období fotbalistů v zimní části ročního 

tréninkového cyklu. Je to doba, kdy se po delší době bez fotbalu vrací kluby 

k tréninkové činnosti. Tomuto období předchází jak u profesionálních, tak i 
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amatérských hráčů volno, které poskytuje psychický odpočinek od trenérů, spoluhráčů a 

fotbalu jako takového. 

 Většina klubů začíná svou přípravu osm týdnů před začátkem jarní části sezóny, 

coţ je minimální doba, které je potřeba k ovlivnění kondičních předpokladů. 

Tréninkové jednotky se plánují zpravidla dvakrát týdně a o víkendech se hrají přípravné 

zápasy. Úkolem tréninkového procesu je pozitivní rozvoj kondičních předpokladů hráčů, 

ale důraz se také klade na herní projev a technické dovednosti. 

 V práci budeme řešit problematiku kondiční přípravy u mladých a dospělých 

fotbalistů výkonnostní úrovně.  

 Výsledky nemusí být přínosem pouze pro testovaný klub, ale mohou slouţit i 

trenérům, kteří se rozhodnou absolvovat podobné testové baterie k porovnání kondičních 

schopností svých svěřenců.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Charakteristika fotbalu 

2.1.1 Pohled do historie fotbalu 

 Fotbal v současné podobě se podle nejstarších dochovaných pramenů zrodil 

v Anglii v šedesátých letech minulého století. To, co bylo předtím, fotbal jen 

připomínalo. Vydáme-li se hluboko do historie lidstva, budeme dřív neţ o fotbalu 

hovořit obecně o míčových hrách (Macho, 1999). 

 Jak uvádí Votík (2003), nejstarší zprávy o míčových hrách, ze kterých 

přirozeným vývojem postupně vznikl fotbal, jsou z Číny z doby asi 3000 let př. n. l. 

Další prameny pocházejí z Japonska (500 - 600 let př. n. l.), ze starého Egypta a 

samozřejmě se hry podobné fotbalu hrály ve starém Řecku, v římském impériu a byly 

oblíbeny u Mayů a Aztéků.  

 První zprávy o fotbalu ze středověku pocházejí z Francie, Itálie a především 

z Anglie. Ve středověku se hry jiţ nevyvíjely izolovaně, docházelo k jejich vzájemnému 

ovlivňování. Za určitý přelom lze povaţovat vývoj v 18. a především v 19. století 

v Anglii. Míčové hry podobné fotbalu byly součástí výchovy a studia na školách.  

 Můţeme tedy konstatovat, ţe fotbal je přibliţně 4000 let stará hra, ale novodobý 

moderní fotbal, v podobě blízké současnému, není starší neţ 160 let. 

 Z pohledu moderního fotbalu je dle McDougalla (2002) zodpovědná za 

vytvoření a vývoj tohoto populárního sportu Anglie. Míčové hry se v Anglii hrály od 

konce 12. století, ale neměly ještě ustanoveny standardní pravidla v podobě, jak je 

známe dnes. Teprve v roce 1848 skupina studentů Cambridge University sepsala 

pravidla fotbalu. Od té doby se začala tato hra rozvíjet a šířit do celého světa. V roce 

1863 zakládá jedenáct anglických klubů fotbalovou asociaci a jsou přijata první 

oficiální pravidla. 

 Z pohledu moderního fotbalu se dle Buzka (2007) za kolébku fotbalu povaţuje 

Anglie, s nově vypracovanými pravidly v polovině 19. století. Jedenáct anglických 

klubů zakládá v roce 1863 fotbalovou asociaci a jsou přijata první oficiální pravidla 

fotbalu. Základy současného fotbalu se tak začaly šířit do celého světa. V roce 1904 je 

zaloţena Mezinárodní fotbalová asociace - Féderation Internationale de football 

Association (FIFA) a v roce 1930 se v Uruguay koná první mistrovství světa za účasti 
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třinácti států. V současné době má FIFA 217 členů (OSN 191) sdruţených podle 

kontinentů (Evropa, Afrika, Jiţní Amerika, Severní Amerika, Asie, Austrálie a 

Oceánie). 

 Podle Hoffmanna a kol. (2002) je fotbal povaţován za nejoblíbenější sport na 

světě. Mistrovství světa v roce 2002, které se konalo v Koreji a Japonsku, se účastnilo 

32 národů, které prošly kvalifikací z původních 170 národů. Tento turnaj byl sledován 

více neţ miliardou televizních diváků po celém světě. Fotbal je jedním z mála sportů  

hraným ve všech částech světa. Podle odhadů FIFA existuje v současné době přibliţně 

dvě stě milionů aktivních hráčů. Jedná se tedy o sport, který dokáţe přitáhnout jedince 

k pohybu.  

2.1.2 Vznik a vývoj fotbalu v Československu a v České republice 

 Podle Votíka (2011) se fotbal v Čechách a na Moravě začal hrát koncem  

19. století v cyklistických a veslařských klubech a dále ve studentských krouţcích. 

První fotbalové utkání se konalo v roce 1887 v Roudnici nad Labem. V roce 1901 

vznikl Český fotbalový svaz, v r. 1891 byla zaloţena AC Sparta Praha a r. 1892 zahájil 

činnost SK Slavia Praha. V Brně se první fotbalové utkání hrálo r. 1896. První zmínka o 

fotbalu na Slovensku pochází z r. 1893 z Banské Bystrice. V roce 1922 byla zaloţena a 

téţ přijata za člena FIFA Československá asociace fotbalu (ČSAF). 

 Československá fotbalová asociace zanikla k 1. 1. 1993 s rozdělením 

Československé federace a vrcholným fotbalovým orgánem v České republice se stal 

Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS). V roce 2011 došlo ke změně názvu na 

Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR). 

2.1.3 Charakteristika současného fotbalu 

 Podle Votíka (2011) je fotbal sportovní, týmová, branková hra a patří v naší 

republice k nejoblíbenějším sportovním hrám. Na profesionální úrovni je i faktorem 

ekonomickým a politickým, můţe také ale slouţit jako vhodná forma aktivního 

odpočinku a zábavy. 

 Současné pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním poţadavků na 

intenzitu a přesnost provedení herních činností v utkání při současně se zvětšující 

sloţitosti. Jinými slovy, hráč má na uskutečnění herních činností stále méně času i méně 

prostoru. Fotbal současnosti je stále náročnější i z psychického hlediska. Hráč musí 
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pohotově reagovat na neustále se měnící situace, rychle se rozhodovat a tvůrčím 

způsobem individuálně nebo ve spolupráci s ostatními spoluhráči řešit herní úkoly. 

 Vysoké nároky na hráče plynou ze značného objemu a intenzity zatíţení 

v utkání. Intenzita zatíţení je nepravidelná - od maximálního, přes submaximální, aţ ke 

střední a nízké. Je závislá na úrovni soutěţe, kondiční a technické úrovni hráčů, kvalitě 

soupeře, atd.  

 Data, která sbíral Verheijen (1998) v Anglii, ukazují, ţe hráči v průběhu utkání 

překonají v závislosti na své pozici v sestavě přibliţně  9 000 - 12 000 m. Z toho je 

přibliţně 3 000 m chůzí, 5 000 m klusem, 2 000 m rychlým během a 1 000 m sprintem.  

2.1.4 Systém fotbalových soutěží v České republice  

 Systém fotbalových soutěţí v Česku určuje rozdělení soutěţí muţských 

fotbalových klubů do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni jsou celostátní profesionální 

soutěţe (1. a 2. liga), následují zemské (Čechy, resp. Morava a Slezsko), pak krajské a 

na nejniţší úrovni jsou soutěţe organizované okresními fotbalovými svazy. 

 Mezi jednotlivými úrovněmi neexistují ţádné bariéry, takţe kaţdý klub má 

moţnost vystoupat z nejniţší úrovně aţ do nejvyšší (a ovšem také naopak) (wikipedia). 

Význam a úkoly soutěží 

 Vlastní tréninkový proces a soutěţ - to jsou podle Choutky (1971) dvě části, 

které spolu navzájem nejtěsněji souvisí, i kdyţ kaţdá z nich má specifický úkol. Trénink 

je procesem, v němţ sportovec zvyšuje svou výkonnost, soutěţ pak příleţitostí, aby 

dosaţenou výkonnost prokázal a srovnával ji s výkonností soupeřů. 

 Sportovní soutěţe tedy mají dvojí úkol: jsou cílem tréninku, ale současně i 

prostředkem zvyšováni sportovní výkonnosti. Nedovedeme si představit sportovní 

trénink, který by nevyústil v soutěţ, stejně jako účast v soutěţích bez předcházejícího 

tréninku ztrácí svůj smysl (s výjimkou rekreačního sportu). Soutěţení je prostředek 

kontroly výsledků dlouhodobé tréninkové práce a současně i zdroj další motivace 

sportovní činnosti. Soutěţní situace kladou na sportovce značné nároky. Způsobují, ţe 

sportovec mobilizuje v průběhu soutěţe všechny své fyzické i psychické síly, aby 

dosáhl svého nejlepšího výkonu. Výsledky sportovního soutěţení jsou velmi silným 

motivem veškeré tréninkové činnosti. Podněcují sportovce k důslednému plnění i 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okresy_v_%C4%8Cesku
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sebetěţších tréninkových úkolů, k hledání nových cest v technice, v taktice, k vyuţití 

všech svých rezerv. 

Obrázek č. 1: Systém fotbalových soutěţí v České republice 

 

 Zdroj: Bauer (2005) 

Shrnutí: 

 Systém fotbalových soutěţí dává kaţdému týmu moţnost bojovat o postup, nebo 

naopak o udrţení se v soutěţi, coţ přináší potřebnou atraktivitu tohoto systému. 

Fotbalová sezóna je dlouhodobá záleţitost a je nutné podávat odpovídající výkony 

během celé soutěţe. Na amatérské úrovni o postupu mnohdy nerozhodují pouze 

fotbalové dovednosti, ale důleţitým faktorem bývá také finanční situace daného klubu, 
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kdy postup do vyšší soutěţe znamená vyšší náklady na účast v soutěţi, coţ si často 

bohuţel kluby nemohou dovolit. 

2.2 Věkové zvláštnosti 

 Ke svému výzkumu jsem si vybral probandy dvou vývojových období: muţe 

mladé dospělosti a chlapce v počínající dospělosti. Obě vývojová stádia jsou specifická 

a vykazují drobné rozdíly v motorickém vývoji i v oblasti psychiky.  

Obrázek č. 2: Vývojová období člověka (upraveno podle Vágnerové, 2007) 

  

Zdroj: Jansa (2012) 

2.2.1 Počínající dospělost (adolescence) 

 Podle Vágnerové (2005) je období dospívání přechodnou dobou mezi dětstvím a 

dospělostí. V tomto období dochází ke komplexní proměně osobnosti ve všech 

oblastech: somatické, psychické i sociální. 

 Věkové období dle Jeřábka (2008) ohraničuje přibliţně 16. - 19. rok ţivota, kdy 

se dokončuje tělesný růst a vytváří se konečný somatotyp. Tempo růstu je pomalé, u 

chlapců pokračuje přirozený nárůst svalové hmoty. Osifikace kostí je dokončena, 

uzavírají se růstové štěrbiny. Pohybová výkonnost chlapců ještě i v tomto období 

stoupá. To je způsobeno především pokračujícím nárůstem svalové hmoty. 

 Jak uvádí Jeřábek (2008) z pohybových schopností zaznamenává největší rozvoj 

silová schopnost, a to především v oblasti maximální síly a silové vytrvalosti. 
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V důsledku toho ale klesá pruţnost svalů a šlach i kloubní pohyblivost ve velkých 

kloubech. Důleţité je tedy se v tomto období věnovat uvolňovacím a kompenzačním 

cvičením při kaţdém tréninku. Díky ukončenému senzomotorickému vývoji se zlepšuje 

motorická docilita, mimo jiné díky zvýšené schopnosti koncentrace, zaměření 

pozornosti a celkovému zvýšení mentální intelektové úrovně. Lze vyuţít širokou škálu 

učících postupů a metod. V tréninkovém zatíţení lze uplatnit vysoký objem a intenzitu 

zatíţení. V oblasti psychiky dochází ke stabilizaci osobnostního vývoje. Dokončuje se 

tvorba hodnotového systému, zvyšuje se emocionální stabilita a odpovědnost za vlastní 

chování.  

2.2.2 Mladá dospělost 

 Podle Vágnerové (2000) mladá dospělost zahrnuje období od 20 do 35 let. 

Dosaţení dospělosti signalizuje ochota přijmout a schopnost zvládnout určité vývojové 

úkoly, jako je profesní role, stabilní partnerství a rodičovství. 

 Jak uvádí Kovář, Měkota, Štěpnička (1989) motorický vývoj postupně uzavírá 

svou evoluční fázi, kulminuje vývoj kondičních motorických schopností, a to v pořadí 

schopnosti rychlostní, staticko-silové a vytrvalostní. Fyzická kondice, dovednosti a 

zkušenosti umoţňují dosahovat nejvyšších výkonů v motoricky a fyzicky náročných 

profesích. 

 V tomto období vrcholí anebo by měla a mohla vrcholit sportovní pohybová 

aktivita, neboť plně dospělý organismus můţe podstoupit nejvyšší tréninkové zatíţení a 

při zápasech můţe dosahovat nejvyšších výkonů (Kovář, Měkota, Štěpnička, 1989).  

Shrnutí:  

 Pokud se zaměříme na fotbalové hráče výkonnostní úrovně ve věkovém období 

počínající dospělosti, pohybová výkonnost stále stoupá a z pohybových schopností 

zaznamenává největší rozvoj silová schopnost v oblasti maximální síly a silové 

vytrvalosti, coţ má za následek i zlepšení rychlostních předpokladů. V tomto věku se 

obsah a struktura tréninku jiţ neliší od tréninku dospělých. Zvyšuje se význam taktické 

a teoretické přípravy a dochází k propojení techniky s taktikou. Důraz je kladen také na 

kondici, kdy dochází ke značným přírůstkům vlivem aerobního i anaerobního zatíţení. 

Vzhledem k tomu, ţe se dokončuje utváření hodnotového systému, zvyšuje se 

emocionální stabilita a odpovědnost za vlastní chování, je důleţité, aby se 

v tréninkovém procesu dbalo také na výchovné působení a osobnostní formování 
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jedince. Ze strany trenéra je důleţité udrţení respektu a autority se smyslem pro 

spravedlnost. Na hráče by se mělo působit tak, aby je vedla za sebezdokonalováním a 

podáváním lepších výkonů vnitřní motivace. Právě nedostatečná individuální motivace 

a nezvládání psychicky náročných situací můţe být jednou z příčin ubývající sportovní 

mládeţe ve většině sportovních odvětví. V období mladé dospělosti se v tréninkových 

jednotkách zaměřujeme především na udrţení kondičních motorických schopností, aby 

nedocházelo k poklesu výkonnosti.   

2.3 Sportovní trénink 

 Sportovním tréninkem rozumí Choutka (1970) proces racionální přípravy 

k maximální sportovní výkonnosti postavený na všestranném a harmonickém rozvoji 

osobnosti hráčů. 

 Specifický úkol sportovního tréninku sleduje zvládnutí takových vědomostí a 

návyků a rozvoj takových vlastností a schopností, které tvoří podstatu vysoké sportovní 

výkonnosti. 

 Cílem tréninku je maximální sportovní výkonnost, která je maximální vzhledem 

k fyzickým a psychickým moţnostem jednotlivce i k jeho tréninkovým moţnostem. 

 Trénink umoţňuje podle Bangsba a kol. (2006) udrţet stabilizovaný herní výkon 

hráče po celou dobu utkání, minimalizovat sniţování koordinačních dovedností, pokles 

koncentrace pozornosti i negativní změny v provedení pohybových činností. 

 Jak uvádí Perič a Dovalil (2010) v nejširším smyslu lze trénink chápat jako 

proces sloţité bio-psycho-sociální adaptace, tedy přizpůsobení sportovce poţadavkům 

tréninku a výkonu. V uţším smyslu představuje adaptace specifické přizpůsobení 

organismu sportovce zvýšené tělesné námaze - zatíţení. Současně však je třeba 

ovládnout řadu nových pohybů, protoţe ve sportu se mohou uplatnit pouze pohyby 

osvojené, naučené (pohybové a sportovní dovednosti). Jejich nácvik se opírá o poznatky 

specifického procesu motorického (pohybového) učení. Kromě toho ovšem i nutnost 

soustředit se, ovládnout vzrušení, vydrţet trénink a s ním spojené obtíţe, překonat 

neúspěch či poráţku, vstupovat do nejrůznějších vztahů k ostatním, to vše potvrzuje, ţe 

sport představuje nejen fyzické, ale i psychické nároky, s nimiţ se sportovec musí 

vyrovnávat. 
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 To všechno bezprostředně určuje obsah i proces sportovního tréninku. Prakticky 

je učení spojováno se zatěţováním (s cílem přizpůsobit organismus opakované vysoké 

námaze), patří sem osvojování vědomostí nejrůznějšího typu (pravidla, taktika, hygiena 

apod.). Neoddělitelnou součástí je výchovné působení, tj. formování osobnosti 

sportovce, a to nejen ve vztahu ke sportu, ale i ve vztahu k celkovému společenskému 

dění. 

 Všechny tyto faktory se ve sportu vzájemně ovlivňují, doplňují a podmiňují. 

Nicméně v tréninku tvoří určitý komplex. K pochopení jeho podstaty i praktické 

realizaci je účelné rozlišit: 

 proces motoricko-funkční adaptace 

 proces motorického učení 

 proces psychosociální adaptace (Perič, Dovalil, 2010) 

 Organizovaný sportovní trénink znamená řízené ovlivňování výkonnostního 

růstu jedince s cílem dosáhnout takových změn, aby se zvyšovala úroveň trénovanosti 

sportovce. Ta se stává základem aktuálního sportovního výkonu (Dovalil a kol., 2005). 

Základními charakteristickými rysy (znaky) sportovního tréninku jsou: 

 aktivní a dobrovolný přístup 

 orientace na maximální výkon a silná výkonová motivace 

 pravidelnost a racionálnost zatěţování s tendencí k osobnímu maximu 

 dlouhodobost a etapizace 

 systémové řízení 

 specializace 

 individualizace (Lehner, Novosad, Neuls, 2001). 

Zatěžování v tréninkovém procesu 

 Dle Choutky a Dovalila (1991) existuje vztah mezi zatěţováním a růstem 

sportovní výkonnosti - zatěţování je spolu s přirozeným vývojem sportovce příčinou 

výkonnostního růstu. Tréninkové zatíţení začíná působit na jednotlivé orgány a systémy 

organismu na určité úrovni. Obvykle se tato úroveň (práh zatíţení) udává velikostí 

zatíţení, které má hodnoty asi 30 - 50 % maximálního zatíţení sportovce. Z počátku 

vyvolává zatěţování rychlejší nárůst trénovanosti, pak se přírůstky postupně sniţují. 

Toto zvyšování je moţné aţ do určité úrovně trénovanosti (stropu zatíţení). Další 
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zvyšování tréninkového zatěţování se jiţ neodrazí v růstu trénovanosti, ale projeví se 

přetrénováním sportovce. 

Principy zatěţování 

1. princip všestrannosti a specializace 

2. princip systematičnosti 

3. princip postupně se zvyšujícího zatíţení 

4. princip cykličnosti (Choutka, Dovalil, 1991) 

Shrnutí:  

 Fotbalisté, byť na amatérské úrovni, kteří chtějí pracovat na zlepšení své 

sportovní výkonnosti, by se měli aktivně účastnit tréninkového procesu, který na této 

výkonnostní úrovni představuje dvě tréninkové jednotky týdně. Současným trendem je 

snaha po individualizaci, kdy se stanovuje tréninkový program na zdokonalení určitých 

činností v tréninku. Úkolem sportovního tréninku je ovlivnění tělesných, psychických a 

sociálních předpokladů. Jde především o osvojování sportovních dovedností, rozvoj 

kondice a formování osobnosti sportovce při dodrţování principů zatěţování. Je na 

trenérovi, aby stanovil vhodnou intenzitu a objem tréninkového zatíţení, které jsou 

předpokladem ke zvýšení trénovanosti a sportovní výkonnosti, vzhledem ke stanovému 

cíli. Pro fotbal na výkonnostní úrovni je rozhodují naplnění základního poţadavku, a to 

je účast v tréninkovém procesu.  
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2.4 Sportovní výkon 

 Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií sportu a sportovního tréninku. 

Pro trénink, v němţ se výkon především buduje, má jeho hlubší poznání zásadní 

význam (Dovalil a kol., 2005). 

 Sportovní výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichţ 

obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichţ 

sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů (Jansa, Dovalil, 

2007). 

 Jak uvádí Dovalil a kol. (2005), vysoký výkon charakterizuje koordinace 

provedení. Získat potřebné znalosti o sportovních výkonech znamená vyhledávat a 

shromaţďovat četné dílčí informace, ale především je integrovat (zajímat se o 

souvislosti) a pro účely sportovního tréninku transformovat do roviny didaktické - tj. 

zkoumat, co je podstatou výkonu, proč dochází k jeho změnám, co má být obsahem 

tréninku a jak postupovat. 

 Pro úspěšnou tréninkovou praxi to má zcela zásadní význam. Hlubší poznání 

obsahu sportovních výkonů, resp. specifikace poţadavků, které jednotlivé typy 

sportovních výkonů kladou na organismus a osobnost sportovce, patří ke stěţejním 

cestám hledání, jak zvyšovat výkonnost (Dovalil, 2005). 

 Podle Choutky (1970) je výkon ve fotbale podmíněn mnoha činiteli. 

K základním patří především vrozené schopnosti - talent, který je jedním 

z nejdůleţitějších předpokladů budoucího vrcholového výkonu. Další důleţitý činitel je 

prostředí, v němţ hráč vyrůstá a v němţ se později věnuje tréninku. Velmi důleţitý 

komplex činitelů tvoří racionální tréninkový systém a jeho pokud moţno dokonalá 

realizace v praxi. Promyšlený, zdůvodněný a praxí prověřený tréninkový systém můţe 

mít předpokládané výsledky. Konečně sem patří i činitele vyplývající přímo z osobnosti 

hráče. Vysoké sportovní výkonnosti není moţné dosáhnout bez nesmírné lásky ke 

svému sportu, bez ctiţádosti, pevné vůle, píle a pracovitosti a neustálé snahy učit se. 

Všechny tyto uvedené skupiny činitelů hrají ve sportovním tréninku důleţitou roli. 

 Zatímco sportovní výkon je aktuální projev osobnosti a organismu člověka, 

dispozice opakovaně podávat výkon na určité úrovni znamená sportovní výkonnost 

(Jansa, Dovalil, 2007). Ta se formuje postupně a dlouhodobě a je výsledkem 

přirozeného růstu a vývoje jedince, vlivů prostředí a vlastního sportovního tréninku. Její 
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zvyšování je třeba proto chápat v širších souvislostech, jak nám ukazuje obrázek 3 

(Jansa, Dovalil, 2007). 

Obrázek č. 3: Dlouhodobé formování sportovní výkonnosti 

 

Zdroj: Jansa, Dovalil (2007) 

2.4.1 Struktura sportovního výkonu 

 Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se 

postupně vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních 

činností. Současná teorie vyuţívá pro tyto účely systémový přístup. Ten umoţňuje 

interpretovat sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, 

tj. zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů (Dovalil a kol., 2005). 

 V kontextu struktury sportovního výkonu faktory chápeme jako relativně 

samostatné součásti sportovních výkonů vycházející ze somatických, kondičních, 

taktických a psychických základů výkonů. Jejich společným podstatným znakem je to, 

ţe jsou trénovatelné, tj. ovlivnitelné tréninkem (Dovalil a kol., 2005). 
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Obrázek č. 4: Komponenty sportovního výkonu dle Grossera (1994, s. 7) upraveno 

 

Zdroj: Měkota, Cuberek (2007) 

 Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti 

pohybové zaměřené na dosaţení maximálního výkonu. V průběhu tréninku je tato 

činnost osvojována a zdokonalována jako dovednost. Sportovní dovednost se chápe 

jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce řešit správně a 

účinně úkoly dané sportovní specializace (Dovalil a kol., 2005). 

2.4.2 Složky sportovního tréninku 

1) kondiční příprava 

2) technická příprava 

3) taktická příprava 

4) psychologická příprava 

2.4.2.1 Kondiční příprava  

 Jak zmiňuje Lehner, Novosad a Neuls (2001) kondiční příprava je sloţkou 

sportovního tréninku zaměřená na vyvolání adaptačních změn vedoucích k zvyšování 

kondice sportovce a současně na zdokonalování a stabilizaci sportovních dovedností 

rozhodujících pro podání sportovního výkonu. Výsledkem metabolických a 

fyziologických adaptačních změn vyvolaných kondičním tréninkem je v prvé řadě 

schopnost organismu sportovce oddálit vznik únavy, a vykonávat tak více práce vyšší 

intenzitou nebo vykonávat práci dané intenzity po delší dobu. Prioritně je proto 
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kondiční příprava zaměřena na trénink síly, rychlosti, vytrvalosti a flexibility a jejich 

vyuţití ve sportovních výkonech. 

K základním úkolům kondiční přípravy patří: 

1. zdokonalování všestranného pohybového základu: 

a) rozšiřováním počtu osvojených pohybových dovedností a návyků 

b) rozvojem pohybových schopností v nejrůznějších kvalitách jejich 

projevů 

2. rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti a obratnosti na bázi příslušných 

fyziologických funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů 

3. rozvoj speciálních pohybových schopností v souladu s potřebami techniky 

příslušných sportovních činností a energetických reţimů jejich výkonového 

provedení (Choutka, Dovalil, 1991) 

2.4.2.2 Technická příprava 

 Jak uvádí Lehner, Novosad a Neuls (2001) technická příprava je sloţkou 

sportovního tréninku, která je zaměřena na osvojování pohybových a sportovních 

dovedností, jejich zdokonalování a stabilizaci. Jedná se především o proces 

motorického učení, jehoţ výsledkem je různá úroveň sportovních dovedností 

zahrnujících schopnost efektivně a účinně vybírat, organizovat a realizovat techniku, 

zdokonalovat ji a stabilizovat v podmínkách soutěţí.  

K hlavním úkolům technické přípravy řadíme: 

1. rozvoj koordinačních schopností jako základu účinné techniky 

2. osvojování sportovních dovedností a jejich stabilizace 

3. zdokonalování sportovních dovedností v podmínkách soutěţních situací  

     (Choutka, Dovalil, 1991) 

2.4.2.3 Taktická příprava 

 Jak uvádí Lehner, Novosad a Neuls (2001) taktická příprava je sloţkou 

sportovního tréninku zaměřenou na zvládnutí moţných způsobů řešení pohybových 

úkolů a zdokonalování schopnosti jejich optimálního výběru v soutěţních situacích. 

Obsahem taktické přípravy je osvojování potřebných vědomostí, nácvik a 

zdokonalování různých způsobů řešení soutěţních situací na základě vnímání a analýzy 

situace, přizpůsobování osvojených řešení měnícím se podmínkám.  
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K základním úkolům taktické přípravy patří: 

1. osvojování taktických vědomostí (teorie taktiky) 

2. osvojování a zdokonalování variant řešení typických soutěţních situací 

3. rozvoj schopností výběru optimální varianty řešení soutěţní situace 

4. rozvoj tvůrčích schopností 

5. rozvoj taktického myšlení v rámci plánů vyššího řádu (taktického plánu 

utkání, strategického plánu, aj.) (Choutka, Dovalil, 1991) 

2.4.2.4 Psychologická příprava  

 Dle Lehnera, Novosada a Neulse (2001) lze psychologickou přípravu 

charakterizovat jako proces zaměřený na rozvoj psychiky sportovce vzhledem 

k poţadavkům sportovního výkonu. Týká se všech oblastí psychiky sportovce i jeho 

osobnosti jako celku. Ty mohou významně ovlivnit schopnost realizovat sportovní 

výkon odpovídající aktuální úrovni kondice, techniky a taktiky. 

Hlavními úkoly psychologické přípravy jsou: 

1. rozvoj výkonové motivace 

2. regulace emočních procesů v podmínkách soutěţních situací 

3. vytváření vědomostního základu uvědomělého jednání 

4. formování charakteru a sociální role sportovce (Choutka, Dovalil, 1991) 

V rámci tréninkového procesu se také plní důleţité výchovné úkoly:  

 formování ţivotního názoru sportovce 

 upevňování rysů charakteru v duchu sportovní morálky 

 rozvoj sociálních vztahů v rámci sportovního kolektivu 

 formování osobnosti s ohledem na poţadavky daného sportovního odvětví 

(Choutka, Dovalil, 1991) 

Shrnutí: 

 Sportovní výkon ve fotbalovém utkání je realizace specifické pohybové aktivity, 

která má charakter individuálních, skupinových i týmových činností, které jsou 

zaměřeny na společné řešení herních úkolů jak v útočné, tak i obranné fázi hry. Důleţitá 

je práce trenérů, kteří musí hráče připravit prostřednictvím tréninkových jednotek na 

soupeře po kondiční, taktické, technické i psychologické stránce, aby mohl být tým 

úspěšný v utkání. Kaţdý hráč přispívá k týmovému výkonu svými individuálními 
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herními činnostmi, které si osvojil v tréninkovém procesu. Snahou kaţdého hráče by 

měla být co moţná nejvyšší technická vyspělost při řešení herních úkolů, jakými je 

přihrávka, zpracování, vedení míče, střelba, atd. Mezi podstatné faktory patří i vhodně 

zvolená taktika, kdy trenéři vybírají vhodné rozestavění hráčů a systém hry. Někdy je 

výhodnější ofenzivní a jindy zase defenzivní způsob pojetí hry. V dnešním fotbale se 

upřednostňuje systém ofenzivní z důvodu vyšší atraktivnosti pro fanoušky. Důleţitá je 

také práce v oblasti psychiky, kdy je nutné hráče neustále povzbuzovat, motivovat a 

rozvíjet jejich osobnost. Ve svém výzkumu jsem se zaměřil na kondiční parametry, 

které dávají hráčům základ jejich sportovní výkonnosti. Na amatérské úrovni se často 

setkáváme s nedostatečnou kondicí a hráči pak nevydrţí vysoké tempo hry v průběhu 

celého zápasu. Tým, který absolvuje kvalitní zimní přípravné období, je schopen podat 

vysokou výkonnost během celého zápasu a rozhodovat zápasy v posledních minutách 

hry.  

2.5 Pohybové schopnosti 

 Podle Periče (2012) jsou pohybové schopnosti definovány jako částečně vrozené 

předpoklady k provádění určitých pohybových činností. Kaţdý člověk je má na určité 

úrovni. Nelze je ani získat, ani zapomenout, můţe se jen zvyšovat nebo sniţovat úroveň 

jejich rozvoje. 

Mezi základní kondiční pohybové schopnosti patří:  

a) vytrvalost – schopnost překonávat únavu neboli dlouhodobě vykonávat 

pohybovou činnost nízké intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat s 

co nejvyšší intenzitou; 

b) síla – schopnost překonat vnější odpor (např. břemeno) prostřednictvím 

svalové kontrakce; 

c) rychlost – schopnost překonat krátký časový úsek v co moţná nejkratší 

době (s co nejvyšší intenzitou); 

d) koordinace – schopnost řídit a regulovat pohyb ve smyslu přesnosti tohoto 

pohybu; 

e) kloubní pohyblivost – schopnost provádět pohyb v maximálním rozsahu 

kloubního aparátu (Perič, 2012) 
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2.6.1 Vytrvalostní schopnosti 

 Podle Votíka (2001) představují vytrvalostní schopnosti předpoklady člověka 

provádět déle trvající pohybovou činnost určitou intenzitou. Je moţné je chápat jako 

odolnost vůči únavě a velký podíl na výkonech vytrvalostní povahy má volní úsilí 

jedince. 

Frank (2009) rozlišuje délku trvání pohybové činnosti na: 

 krátkodobou vytrvalost (75 - 90 % maximální kapacity) s trváním 15 - 45 

sekund bez balonu, nebo 45 - 120 sekund s balonem, poté následuje 

kompletní zotavení v délce trvání 3 - 5 minut 

 střednědobou vytrvalost (60 - 80 % maximální kapacity) s trváním od 40 

sekund do 2 minut s dostatečnou přestávkou k regeneraci 

 dlouhodobou vytrvalost (40 - 60 % maximální kapacity) delší doba zatíţení 

s krátkými přerušeními nejčastěji v podobě aktivního odpočinku  

Podle Votíka (2001) rozlišujeme metody rozvoje vytrvalostních schopností: 

1. metody nepřerušovaného zatíţení 

 souvislá (celostní) - déle neţ 20 - 30 minut 

 střídavá - střídají se zatíţení různé intenzity 

Tyto metody se převáţně vyuţívají při rozvoji dlouhodobé a střednědobé vytrvalostní 

schopnosti. 

2. metody intervalové 

 metoda intervalová klasická - intenzivní (IZ - 45 - 90 sec.) 

 metoda intervalová dlouhodobá - extenzivní (IZ - 8 - 15 min.) 

 metoda intervalová střednědobá (IZ 3 - 5 min.) 

 metoda intervalová krátkodobá (IZ 20 sec. - 2 min.) 

 metoda intervalová rychlostní (IZ do 20 sec.) 

 Hlavním znakem intervalových metod je plánované členění pohybové činnost 

poţadované intenzity na fázi zatíţení a odpočinku. 

Zásady tréninku vytrvalostních schopností u fotbalistů 

1. Uplatňujeme přirozený rozvoj aerobní dlouhodobé vytrvalosti, převaţovat 

by měly průpravné hry a vlastní hra s delším časovým intervalem (10 aţ 30 
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min.) i s různým počtem hráčů (např. 3:3 aţ 6:6), tyto schopnosti můţeme 

rozvíjet i vytrvalým během nízké intenzity metodou nepřerušovaného 

zatíţení (nejlépe běh i v mírně členitém terénu, minimálně 5 minut aţ 

desítky minut, postupně prodluţujeme o 1 aţ 2 minuty, nezvyšujeme 

tempo, běh můţeme prokládat chůzí). 

2. Ukazatelem, zda prodlouţit vzdálenost, je schopnost svěřenců proběhnout 

stávající úsek bez viditelných obtíţí. 

3. Za další prostředky kromě průpravných her, vlastní hry a běhu v terénu 

jsou povaţovány pohybové hry, překáţkové dráhy (spolu s koordinací), 

plavání, bruslení, běh na lyţích, jízda na kole a další doplňkové sporty. 

4. Rozvíjíme je průběţně (minimálně 2 x týdně) v pestrém tréninku 

charakteru a především „hravou“ metodou (Votík, 2003). 

2.6.2 Silové schopnosti 

 Podle Votíka (2001) lze silové schopnosti obecně charakterizovat jako potřeby 

jedince, které mu umoţňují překonávat odpor nebo proti odporu působit prostřednictvím 

svalového napětí. Jsou povaţovány za rozhodující schopnosti člověka, bez kterých by se 

ostatní pohybové schopnosti nemohly projevit. 

Nejčastěji se komplex silových schopností dělí na: 

1. staticko-silové schopnosti - izometrická kontrakce (délka svalu se nemění, mění se 

svalové napětí). 

Podle doby trvání rozlišujeme dvě formy: 

 jednorázovou 

 vytrvalostní 

2. dynamicko-silové schopnosti - izotonická kontrakce excentrická nebo koncentrická 

(délka svalu se mění, napětí je přibliţně stejné). 

Rozlišujeme tyto formy: 

 explozivně silovou (výbušnou sílu) 

 rychlostně silovou 

 vytrvalostně silovou (Votík, 2001) 

 V kondičním tréninku fotbalistů se zaměřujeme především na komplexní rozvoj 

rychlostně silových schopností a explozivně silových schopností. 
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Metody rozvoje silových schopností 

1. metoda maximálních úsilí 

2. metoda opakovaných úsilí (kulturistická) 

3. metoda rychlostní (dynamických úsilí) 

4. metoda kontrastní (variabilní) 

5. metoda plyometrická (rázová) 

6. metoda silově vytrvalostní (mnohonásobného opakování) 

7. kruhový provoz (trénink) (Votík, 2001) 

Zásady tréninku silových schopností u fotbalistů 

 Můţeme vyuţívat přirozená cvičení a poměrnou část váhy těla, dále švihadla, 

úpolová cvičení, hry, přetahy, přetlaky, zápas, odhody a hody plným míčem, víceskoky, 

poskoky apod. 

1. Při rozvoji silových schopností v posilovně respektujeme individuální a 

věkové zvláštnosti i poţadavek dynamického charakteru posilování. 

2. Preferujeme dynamickou, výbušnou sílu, přiměřeně a citlivě posilujeme 

svalstvo trupu (zádově, břišní), a to i krátkodobou výdrţí (2 aţ 5 sekund) 

v určité poloze, po dynamickém posilování svalstva paţí a dolních končetin 

následně uvolňujeme, protahujeme, snaţíme se o zlepšení nervosvalové 

koordinace. 

3. Vyhýbáme se neúměrnému zatíţení páteře, odlehčujeme páteři polohami 

v lehu a v sedu, neposilujeme unavené svalstvo. 

4. Dbáme na všestranný charakter posilování, předčasný speciální silový 

rozvoj můţe vést ke svalové nerovnováze, posilujeme také svaly, které 

nemají ve fotbale hlavní funkce. 

5. Součástí posilování musí být kompenzační cvičení, protahujeme především 

svaly s tendencí ke zkracování, posilujeme svalové skupiny s tendencí 

k oslabení (Votík, 2003). 

2.6.3 Rychlostní schopnosti 

 Rychlost je významným faktorem herního výkonu hráče v současném fotbale. 

Hráč v průběhu utkání vykoná mnoho pohybových a herních aktivit, které vyţadují 

vysoké úsilí provedené maximální intenzitou. Jde o rozhodující pohybové aktivity, jeţ 

v mnoha případech rozhodují a ovlivňují výsledek utkání (Trénink a fotbal, 2/2005). 



30 

 

Dělení rychlostních schopností: 

 reakční rychlostní schopnosti 

 realizační (akční) rychlostní schopnosti 

 Projevy rychlostních schopností ve fotbalu je nutno chápat komplexně jako 

pohyb hráče. Takto chápaný komplexní herní projev rychlostních schopností můţeme 

rozlišit na: 

1. psychickou sloţku 

 rychlost vnímání 

 anticipační rychlost 

 rychlost rozhodování 

 reakční rychlost 

2. motorickou sloţku 

 akcelerační rychlost 

 frekvenční rychlost 

 lokomoční rychlost 

 součinnostní rychlost 

Metody rozvoje rychlostních schopností: 

 opakovací - je zaloţená na opakování krátkodobého rychlostního zatíţení 

po optimálním intervalu odpočinku 

 kontrolovaného úsilí - pouţívá se při nácviku optimální techniky (Votík, 

2001) 

Zásady tréninku rychlostních schopností u fotbalistů 

1. Cvičení, která je rozvíjí, zařazujeme na začátek hlavní části TJ a předtím 

neprovádíme cvičení přinášející únavu.  

2. Ţádoucí je navození vhodné atmosféry, dobrého psychického stavu, 

motivace a koncentrace. 

3. Rozvíjíme je na základě frekvence pohybů, většinou koncentrovaným 

úsilím (se snahou o pohyby provedené technicky správně a s maximálním 

úsilím). Jakmile klesá rychlost prováděných činností, cvičení přerušíme 

nebo ukončíme. 
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4. Interval zatíţení dodrţujeme do 5 aţ 6 sekund při jednoduchých pohybech i 

řetězcích činností, (např. starty z různých poloh do 10 aţ 15 metrů s 

oběhnutím, obraty, přeskoky překáţek, s odkopem míče apod.). 

5. Interval odpočinku (IO) je stejně významný jako interval zatíţení (IZ), 

obecně má být interval odpočinku tak dlouhý, aby v následujícím zatíţení 

byl hráč zotavený a mohl běţet maximální rychlostí - musí dojít k obnově 

energie a nesmí klesnout dráţdivost CNS, orientační poměr IZ:IO = 1:6 aţ 

1:10. 

6. Do intervalu odpočinku zařazujeme převáţně aktivní odpočinek (dechová, 

uvolňovací, protahovací cvičení - strečink, vyklusání, chůzi, volnou 

manipulaci s míčem, tedy lehkou, nenáročnou činnost nízké intenzity). 

7. Ve fotbale se nesetkáváme s izolovanými projevy rychlosti (jsou vázány 

např. na koordinační schopnosti, herní dovednosti). Projevy různých forem 

rychlosti jsou specifické, navzájem nezávislé, musíme rozvíjet odděleně 

např. startovní rychlost a běţeckou rychlost apod., přenos je velice 

omezený, ze všech pohybových schopností je právě rychlost nejvíce 

limitována dědičně. 

8. Nesmíme zapomínat na rozvoj psychických procesů limitujících motorické 

rychlostní schopnosti (rychlost vnímání, hodnocení a rozhodování) (Votík, 

2003). 

2.6.4 Koordinační schopnosti 

 Podle Votíka (2001) jsou kondiční schopnosti chápány jako soubor schopností 

lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, 

provádět sloţitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby. Koordinační 

schopnosti jsou úzce spjaty s řízením a regulací pohybové činnosti, tedy s činností 

centrálního nervového systému. 

Rozlišujeme tyto koordinační schopnosti: 

 orientační 

 diferenciační 

 reakční 

 spojování pohybových operací 

 přizpůsobování pohybového jednání 
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 dynamické rovnováhy 

 rytmické 

 Z hlediska tréninkového procesu je významný poznatek, ţe úroveň 

koordinačních schopností výrazně ovlivňuje a můţeme říci, ţe podmiňuje úspěšnost 

nácviku a zdokonalování technické stránky herních činností jednotlivce. Koordinační 

cvičení patří do kaţdé tréninkové jednotky na jakékoliv úrovni a jsou základním 

předpokladem pro včasné a kvalitní osvojení herních dovedností v průběhu motorického 

učení (Votík, 2001). 

Zásady tréninku koordinačních (obratnostních) schopností u fotbalistů 

1. Cvičení na jejich rozvoj (v kaţdé tréninkové jednotce přibliţně 10 aţ 15 

min.) zařazujeme na začátek nebo do první poloviny tréninkové jednotky 

(jinak má na jejich rozvoj negativní vliv svalová únava i únava centrální 

nervové soustavy).  

2. Rozvíjíme je různými formami pohybových her, honiček, koordinačně 

náročnějšími cvičeními (méně opakování v sérii), překáţkovými drahami 

(nejrůznějšími obměnami běhu vpřed, vzad, stranou, přelézáním, obíháním, 

skoky, poskoky, přeskoky, pády, kotouly atd.), cvičeními se změnami 

směru a rychlosti pohybu, s obměnami v nasazení síly, akrobatickými 

cvičeními. 

3. Koordinační schopnosti jsou základem technické stránky herních 

dovedností, proto je rozvíjíme nespecifickými prostředky nejen v 

kondičním, ale i v herním tréninku (tam specifickými činnostmi s míčem).  

4. Spolu s rychlostními schopnostmi, zvláště u ţáků a dorostu, klademe důraz 

na rychlostně-koordinační cvičení, tzv. rychlé nohy. 

5. Vyuţíváme různých modifikací sportovních her (miniházená, 

minikošíková, všechny formy fotbalu) s upravenými pravidly vzhledem k 

věku a výkonnosti.  

6. Při stanovení intervalu odpočinku respektujeme skutečnost, ţe před dalším 

zatíţením má dojít k relativně úplnému zotavení (Votík, 2003). 

2.6.5 Pohyblivost 

 Podle Dovalila (1986) se pohyblivost vztahuje k rozsahu pohybů člověka. Je to 

schopnost vykonávat pohyby ve velkém rozsahu kloubní soustavy. Důleţitost potřebné 
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úrovně pohyblivosti se spojuje s moţností vyuţívat ostatních pohybových schopností a 

s technickou dokonalostí. Cílem pohyblivosti je dosáhnout jejího potřebného stupně 

rozvoje a zajistit tak speciální poţadavky sportovních odvětví. Toho se umoţňuje  

kombinace protahovacích, uvolňovacích a posilovacích cvičení.  

Metody rozvoje 

1. metody aktivního cvičení - krajní polohy se dosahuje vlastním svalovým úsilím 

 aktivní dynamická cvičení 

 aktivní statická cvičení 

2. metody pasivního cvičení - krajní polohy při cvičení se dosahuje prostřednictvím 

vnější síly 

 pasivní dynamická cvičení 

 pasivní statická cvičení 

3. metoda kontrakce - relaxace - nataţení (Dovalil, 1986) 

Shrnutí:  

 Dnešní fotbal se jako všechny ostatní kolektivní sporty rozvíjí a zrychluje a 

podle toho se uzpůsobují i nároky na kondici hráčů. Kondiční příprava je jednou ze 

sloţek tréninku, která se primárně zaměřuje na ovlivnění pohybových předpokladů. O 

úrovni kondice rozhoduje talentovanost, dosaţená úroveň trénovanosti, celkový objem 

zvoleného zatíţení, frekvence tréninkových jednotek, motivace k pohybové činnosti a 

mnoho dalších faktorů. Fotbal není vytrvalostní běh. Ve fotbale se střídají fáze, kdy hráč 

pracuje naplno ve sprintu nebo v soubojích o míč, s dobou, kdy míč je na opačné straně 

hřiště a hráč zčásti odpočívá v klusu nebo v chůzi. Tento střídavý způsob zatíţení 

přináší hráči okamţiky velmi krátké, zato však velmi usilovné svalové práce. Podstatná 

část přípravného období je věnována rozvoji rychlostních a silových předpokladů, které 

jsou vzájemně provázané. Pro sprint ve fotbale je vhodné rozvíjet především startovní a 

akcelerační rychlost, protoţe úseky sprintů v zápase jsou krátké. Pro trénink pohybové 

rychlosti se vyuţívá princip intervalového zatíţení s dostatečnou dobou odpočinku mezi 

úseky v pohybu. Hráč pracuje naplno jen chvíli, následně odpočívá aţ do úplného 

zotavení svalů. V případě prodluţování doby zatíţení na úkor odpočinku uţ hráči trénují 

rychlostní vytrvalost, tedy schopnost vydrţet v pohybu maximální rychlostí po co 

nejdelší dobu. V současném fotbalu se pro rozvoj rychlostní vytrvalosti vyuţívají 

http://www.fitcoach.cz/?p=9334
http://www.fitcoach.cz/?p=2260
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převáţně herní cvičení a průpravné hry.  Samozřejmě nezastupitelnou roli v činnosti 

fotbalisty hraje svalová síla. Ovlivňuje hráčovu stabilitu v osobních soubojích, výskok 

či například autová vhazování. Pro fotbalistu je důleţitá především explozivní síla, tedy 

schopnost vyvinout sílu co moţná nejrychleji. Silovým tréninkem fotbalista zpevňuje 

jednotlivé svalové skupiny. V dnešní době se velký důraz klade na svaly středu těla, 

které mají klíčový význam pro pevnost postoje hráče. Nejvíce opomíjenou částí 

v amatérském fotbalu je rozvoj pohyblivosti a obratnosti, i kdyţ je to důleţitý faktor 

prevence zranění. Její zařazení do tréninkové jednotky by mělo být pevnou součástí 

tréninku u všech výkonnostních skupin. 

2.7 Dlouhodobá koncepce tréninku 

2.7.1 Etapy sportovního tréninku 

 Jako etapy dlouhodobého tréninkového programu označujeme určité stupně 

vývoje výkonnosti, po kterých by sportovec ve vedeném tréninku měl projít. Abychom 

dosáhli na kvalitní vyšší úroveň, musíme dobře splnit tu niţší. Jednotlivé etapy se 

navzájem ovlivňují, prolínají se a navazují na sebe. Pokud nějaké období vynecháme 

nebo zkrátíme, můţe to negativně ovlivnit další stupně výkonnosti. Rozlišujeme 4 

základní etapy, z nichţ kaţdá trvá přibliţně 3 - 4 roky: 

 seznamování se sportem 

 základní trénink 

 specializovaný trénink 

 vrcholový trénink (Panuška, 2014) 

2.7.2 Tréninkové cykly 

 Podle Dovalila (2012) znamená cyklus ve sportu relativně ukončený sled, celek 

opakujících se různě dlouhých časových úseků tréninkového procesu. Časové úseky 

mohou trvat několik dnů, ale i několik měsíců aţ let. Jsou spojeny tréninkovým cílem 

(cíli), který je pro ně určující. Cykly se v organizaci tréninku uplatňují jako rozhodující 

články stavby tréninku, od tréninkové jednotky po cykly víceleté. Nejde přitom většinou 

o prosté opakování, kaţdý následující cyklus je částečným opakováním některých rysů 

cyklu předchozího a současně se v něm objevují nové, rozvíjející tendence. Odlišuje se 

od předchozího novým obsahem, nárůstem zatíţení, změnou jeho komponent apod.  
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2.7.2.1 Druhy tréninkových cyklů 

 Uţ samotný základ tréninku, v němţ se střídá zatíţení a zotavení, předurčuje 

cykly různého řádu. Obvykle se rozlišují mikrocykly, mezocykly a makrocykly.  

 Sled tréninkových jednotek v opakujícím se schématu se nazývá mikrocyklus 

(nebo také krátkodobý, vícedenní tréninkový cyklus).  

 Sled několika mikrocyklů naplňuje mezocyklus (nebo střednědobý, vícetýdenní 

cyklus).  

 Sled mezocyklů, střídajících a opakujících se podle principů stavby tréninku v 

delší časové dimenzi, bývá označován jako makrocyklus. Trvá několik měsíců aţ let. 

Speciální označení pro několikaleté cykly – megacyklus – navrhované některými autory 

se zatím nevţilo. 

 Uvedenou koncepcí se rozlišované časové úseky a jejich sledy stávají vzájemně 

spojitými a navazujícími prvky, stavebními bloky tréninku. Obsah niţších cyklů vţdy 

určují cykly vyššího řádu. Od nich se postupuje ke tvorbě niţších cyklů, nikoliv opačně. 

To znamená, ţe tréninkové jednotky (jejich náplň, zatíţení) jsou dány záměrem 

mikrocyklu, příslušné mikrocykly vyplývají z mezocyklu atd.  

 Na tom, do jaké míry se cykly podaří sestavit, tj. jak se vědomě váţou jejich 

opakující se a dynamické rysy, závisí v rozhodující míře efektivita tréninku. Neměly by 

proto zůstávat pouze v teoretické rovině. V praktické realizaci se cykličnost sportovního 

tréninku musí promítnout do jeho koncepce, plánování a dokumentace (Dovalil, 2012). 

2.7.3 Plánování 

 Cílem všech, kteří pracují ve fotbalových klubech počínaje nejniţším stupněm, 

je dosáhnout nejvyšší výkonnosti v rámci moţností (společenských, výkonnostních, 

finančních, atd.)  

 Chceme-li řídit, rozhodovat v tréninku a v utkání být úspěšní, povaţujeme 

plánování za nezbytné. Plánem rozumíme stanovení cílů a úkolů činností, jakoţ i 

prostředků a způsobů k jejich dosaţení. Plánování chápeme jako východisko řízení 

tréninkového procesu. Při sestavování plánů ve fotbalu vycházíme vţdy z hodnocení 

plánu minulého, ze závěrů z tréninkové činnosti, její evidence, kontroly trénovanosti, 

analýzy utkání. 
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 Plánování umoţňuje zdůvodnění obsahu tréninku, jeho optimální strukturu, 

sestavení cílů, úkolů, tréninkových metod, prostředků, ukazatelů zatíţení (objem, 

intenzita, sloţitost), rozloţení tréninkového cyklu do určitých období (periodizace) 

(Fajfer, Mahrová, 2009). 

Podle délky časového období rozeznáváme tréninkové plány: 

 dlouhodobé (čtyřletý cyklus) 

 makrocyklus (jeden rok, nebo několik měsíců) 

 mezocyklus (několik týdnů) 

 mikrocyklus (týden, nebo několik dní) 

 tréninková jednotka (zpravidla ne více neţ 3 hodiny) (Issurin, 2008) 

 Vzhledem k cílům práce se budu podrobněji věnovat přípravnému zimnímu 

období, které je součástí mého výzkumu. Toto přípravné období je zařazeno mezi 

operativní tréninkové plány (mezocyklus). 

2.7.4 Přípravné období (zimní) 

 Hlavním cílem přípravných období je poloţení základu individuálního herního 

výkonu v soutěţním období a nejdůleţitějším úkolem je zvýšení trénovanosti. 

 Na základě ročního plánu trenér sestavuje plán na určité období v konkrétních 

poţadavcích. Nejprve si určí cíle (podle výkonnosti, kádru, společenského postavení 

aj.). Dále si stanoví úkoly, které se budou postupně plnit: zvyšování funkčních stropů, 

zvyšování kondiční připravenosti (zvláště ve spojení s HČJ, technikou a taktikou), 

zlepšování psychické odolnosti vůči poměrně vysokému objemu zatíţení hlavně v první 

polovině období, regulace aktuálních psychických stavů, stimulace intelektuálních 

schopností, stimulace kreativity, osvojení speciálních vědomostí (taktika) a jejich 

uplatnění ve hře (Fajfer, Mahrová, 2009). 
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Obrázek č. 5: Roční tréninkový plán fotbalistů  

červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Rozvoj obecné kondice

Vytrvalost

Rychlost a síla

Technika a taktika

Soutěžní období

přechodné 

období

přípravné 

období LETNÍ

přípravné období                                                

ZIMNÍ
soutěžní období soutěžní období

 

Zdroj: Sneyers (2007)  

 Rozhodující jsou cíle a z nich obsah a metody práce. Cíle musí být zdůvodněné a 

předpoklady k tomu tvoří teorie a didaktika tréninku a utkání, která se uplatňuje v 

průběhu celoročního cyklu (Fajfer, Mahrová, 2009). 

 Etapa, kdy se nekriticky přebíraly metody z tréninku atletů a vzpěračů, jehoţ 

důsledkem byl jednostranný trénink zaměřený na rozvoj kondičních schopností, by měl 

být minulostí. Novější poznatky ukazují, ţe nácvik nevede hierarchicky od fyzických 

předpokladů přes technické dovednosti k taktickému myšlení. Tréninkové postupy je 

třeba zaměřit na hráče, na jejich komplexní chování, a ne jednostranně na biologické 

procesy. Cílem tréninku je vytváření osobnosti hráče.  

 V první etapě přípravného období povaţujeme za hlavní úkol zvyšování 

funkčních stropů jednotlivých orgánů a systémů (obzvláště tam, kde hráči delší čas 

„lenošili“, jinak je kondiční příprava součástí celoročního cyklu a má se s menšími 

změnami v objemu a obsahu provádět plynule celý rok). V této etapě nesmíme ale 

zapomínat na odpovídající rozvoj techniky, i kdyţ podíl bude niţší neţ v druhé etapě.  

 Ve druhé etapě se snaţíme získanou vysokou trénovanost převést na speciální. 

Kondiční příprava se musí stát součástí herních speciálních dovedností. Z hlediska 

regeneračních opatření je celá činnost charakterizována velkým objemem práce, hráč je 

po určitou dobu extrémně zatěţován, to vše se odráţí na mimořádné psychické a fyzické 

únavě. Splnění úkolů přípravného období je moţné jen za předpokladu dokonale 

plánovaného a prováděného zotavení. Dlouhodobý průběh přípravného období si 

vynucuje vlnovitý průběh zatěţování, v němţ po několika mikrocyklech rozvíjejících 

(všeobecně i speciálně) má následovat mikrocyklus regenerační. 

 Ve třetí etapě dochází k vylaďování formy jednotlivců a druţstva, jde nám 

především o kvalitu, a proto klademe mimořádný důraz na herní trénink, s 
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odpovídajícím zatěţováním pro udrţení kondiční připravenosti, a na dokonalé fyzické a 

psychické zotavení. V praxi sehrávají největší úlohu 3 aţ 4 týdenní mezocykly. V 

mikrocyklech je zatěţování v tréninkových jednotkách směrováno k cíli jednotlivého 

mikrocyklu (Fajfer, Mahrová, 2009). 

2.7.5 Tréninková jednotka 

 Podle Fajfera (2005) je základní součástí tréninkového procesu. Na základě šíře 

interakce mezi trenérem a hráči rozeznáváme: hromadnou formu, skupinovou formu a 

individuální formu. Přesto, ţe je člověk jedinečná individualita, převaţuje 

v tréninkovém procesu hromadná forma (která má i své opodstatnění) a málo času se 

věnuje skupinovému tréninku. 

 V didaktické teorii se setkáváme s členěním na tři a více částí. Stavba TJ 

jednotky je ovlivněna mnoha činiteli, proto nelze dogmaticky lpět na jediné doporučené 

podobě. 

Jak uvádí Perič a Dovalil (2010) obvykle rozeznáváme 3 - 4 základní části TJ 

 úvodní 

 hlavní 

 závěrečnou 

Někdy bývá uváděna i část průpravná, která je umístěna mezi úvodní a hlavní část. 

 Úvodní část je situována na začátek tréninku a slouţí k přípravě organismu pro 

hlavní část. Obvykle plní následující úkoly: 

Psychická příprava, která spočívá ve formálním zahájení tréninku, seznámení 

s obsahem tréninku a navozením pracovní aktivity. Trenér obvykle oznámí, co bude 

náplní tréninku, na co je důleţité se zaměřit a motivuje pro další činnost. 

Rozcvičení, které má většinou tři části: 

 Zahřátí a prokrvení organismu, jehoţ podstatou je aktivace srdečně cévního 

a dýchacího systému. Většinou uţíváme jednoduché prostředky, jako je 

rozklusání, apod. Někdy volíme jako prostředek hru, a to ať jiţ drobné 

závodivé hry (na babu, různé honičky apod.) nebo sportovní hry. 

 Protaţení hlavních svalových skupin, při kterém většinou zařazujeme 

protahovací cvičení s vyuţitím velkého rozsahu pohybů v kloubech. Proto 

obvykle volíme strečinková cvičení a jejich modifikace. Protahovací 
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cvičení připravují hybný systém (svaly, klouby a šlachy) a jsou zároveň 

vhodnou prevencí jeho poškození. 

 Zapracování, jehoţ cílem je připravit organismus jako celek na následující 

část tréninku. Má za úkol zabezpečit zapojení zdrojů energie pro pohyb, 

optimalizovat činnost jednotlivých funkčních systémů (dýchacího, srdečně-

cévního, regulace tělesné teploty a dalších) a centrální nervové soustavy. 

Velký význam má i synchronizace a koordinace všech těchto systémů 

dohromady. 

 Příprava k pohybové činnosti, které bude věnována hlavní část (nazývána také 

jako průprava). Většinou se vyuţívají cvičení, která slouţí jako průprava pro cvičení 

v hlavní části (Perič, Dovalil, 2010). 

 Hlavní část tréninku má za úkol plnit cíl tréninku. Do ní je situováno hlavní 

zatíţení. Obvykle má hlavní část dvě základní organizační podoby: 

 Monotematická, ve které probíhá pouze jeden typ zatíţení (např. výběh či 

trénink v posilovně) 

 Multitematická, kdy obsahem hlavní části můţe být rozvoj jedné i několika 

pohybových schopností a dovedností. Je vhodné, pokud cvičení mají určitou 

posloupnost, která vychází ze dvou fyziologických zákonitostí. První je mnoţství 

energetických zdrojů pro pohyb a druhou je aktivita a únava centrální nervové soustavy. 

Na základě těchto dvou kritérií je posloupnost cvičení následující: 

1. Koordinačně náročná cvičení, která vyţadují vysokou úroveň aktivity 

centrální nervové soustavy. Většinou se jedná o zatíţení, při kterém 

nedochází ani k jejímu výraznějšímu čerpání. V tréninku se přidává i 

zásadní poţadavek na soustředění a udrţení pozornosti. V praxi se jedná o 

cvičení akrobatického a gymnastického charakteru, nácvik techniky, nácvik 

nových herních variant apod. 

2. Rychlostní cvičení, která jsou charakteristická vysokými poţadavky na 

mnoţství energetických zdrojů (ATP-CP zóna) pro pohyb s relativně 

vysokými nároky na aktivitu nervové soustavy vyţadují také vysoký stupeň 

volní aktivity a motivace. V tréninku se vyuţívají krátké sprinty, soutěţivé 

hry, odrazová cvičení, ve sportovních hrách krátké herní akce apod. Velmi 

důleţitým poţadavkem je maximální intenzita cvičení. 
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3. Silová cvičení řadíme aţ na třetí místo v hlavní části. Hlavní náplní jsou 

různá úpolová cvičení, posilování s vlastní hmotností, speciální silové 

prostředky (činky, posilovací stroje) a cvičení ve ztíţených podmínkách 

(např. výběhy do kopce). 

4. Vytrvalostní cvičení jsou umístěna aţ na závěr hlavní části. Jiţ samou 

podstatou rozvoje vytrvalosti je vyčerpání energetických zdrojů pro pohyb, 

a proto k tomu s úspěchem můţeme vyuţít předchozích cvičení. Tato 

cvičení jsou také náročná na vůli vydrţet i přes určité nepříjemné pocity, 

čímţ vyuţívají i vyčerpání centrální nervové soustavy. V praxi se potom v 

závěru hlavní části zařazují výběhy, různá kondiční cvičení (delší plavání, 

jízda na kole apod.), kruhový trénink a hry, ať jiţ sportovní, či 

modifikované atd. (Perič, Dovalil, 2010).  

 Toto řazení má ovšem spíše orientační charakter. Posloupnost cvičení v jednotce 

je dána především jejich cílem. Jako příklad je moţné uvést nácvik zaloţení protiútoku 

ve fotbalu. Pokud budeme chtít nacvičovat nový vzorec, je nutné toto cvičení zařadit jiţ 

v začátku hlavní části - po rozcvičení. Pro nácvik je vhodné, aby hráči nebyli unaveni, 

jak z psychického, tak fyzického hlediska. Pokud je však cílem zdokonalit a upevnit jiţ 

naučený vzorec v podmínkách blízkých utkání (např. únava), bude cvičení zařazeno na 

konec hlavní části po dosaţení poţadovaného vyčerpání organismu. 

 Závěrečná část slouţí ke zklidnění a k zahájení zotavných procesů. Opět ji 

můţeme rozdělit, a to na dvě části: 

 Část dynamickou, která obsahuje cvičení s nízkou intenzitou. Jejich cílem je 

urychlit zotavení po tréninku a začít odbourávat odpadní látky (především LA), které 

vznikly během zatíţení. Jejím obsahem mohou být drobné hry, vyklusání, apod. 

 Druhá část zahrnující protaţení svalů, které byly v tréninku převáţně zapojené, 

dále svalů, které v daném sportu mají tendenci ke zkrácení, případně dalších 

problémových oblastí. Dále bychom především u mladších sportovců měli zařazovat 

kompenzační a vyrovnávací cvičení. Trénink často působí jednostranně, a proto je 

vhodné provádět kompenzaci před tím, neţ dojde k výraznějším svalovým dysbalancím 

a vadám v drţení těla. Statickými cvičeními dochází také k celkovému uklidnění 

organismu, které pozitivně ovlivňuje zotavení (Perič, Dovalil, 2010). 
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2.7.5.1 Typy tréninkových jednotek 

 K tréninkovému procesu je třeba přistupovat z hlediska komplexního rozvoje 

individuálních výkonů hráčů i týmového herního výkonu muţstva. V závislosti na 

převaţujícím zaměření obsahu tréninkové jednotky lze i přes poţadavek komplexního 

přístupu podle Votíka (2016) vymezit tyto základní typy tréninkových jednotek:  

a) nácvičnou – jedná se o herní TJ převáţně zaměřenou na nácvik 

(osvojování) nových herních dovedností, a to především jejich technické, v 

menší míře i taktické stránky (nedochází k záměrnému rozvoji pohybových 

schopností) 

b) zdokonalovací – jde o herní TJ převáţně zaměřenou na zdokonalování jiţ 

osvojených herních dovedností, jejich technické i taktické stránky v herních 

podmínkách (současně dochází i k záměrnému rozvoji pohybových 

schopností)  

c) kondiční – převáţně zaměřenou na rozvoj pohybových schopností 

(specifickými prostředky – s míčem, nebo nespecifickými – bez míče)  

d) smíšenou – v amatérském fotbalu nejčastější; 

e) regenerační – TJ den po utkání slouţící k urychlení zotavných procesů  

2.7.6 Evidence tréninku 

 Zodpovědný přístup k tréninkovému procesu vyţaduje zaznamenání podstatných 

informací o velikosti, typu i intenzitě absolvovaného tréninkového a závodního zatíţení 

(nutností je kvantifikovat jednotlivé ukazatele). Evidence zahrnuje také výsledky 

kontrolních testů a soutěţí. V celém komplexu pak slouţí nejen pro účely vyhodnocení 

stavu trénovanosti a efektivity procesu, ale i jako podklad pro postupné navyšování 

tréninkových podnětů, pro plánování (Panuška, 2014). 

Shrnutí:   

 Kaţdý správný trenér by měl mít promyšlenou dlouhodobou koncepci tréninku, 

která je rozdělena na několik cyklů. Během kaţdého cyklu je zdůrazněn rozvoj 

konkrétního prvku výkonnosti. V zimním přípravném období získává hráč potřebnou 

kondici, trénovanost a úroveň techniky pro následující období. Zpočátku se věnuje 

pozornost rozvoji vytrvalostních předpokladů, kdy se tréninkový proces zaměřuje na 

objem, pak následuje rychlostní vytrvalost, silová a v poslední části přípravy se přechází 

do rychlosti pomocí herních cvičení a průpravných her, kdy narůstá intenzita cvičení. 
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Veškeré plánování je přizpůsobeno cílům daného klubu, které mohou být různorodé, a 

je zaloţeno na principech všestranného rozvoje. Na amatérské úrovni je dlouhodobé 

plánování podceňováno, kdy se před začátkem sezóny stanoví cíl, který bývá většinou 

setrvání v soutěţi i pro příští sezónu, a pak se trenéři zaměřují převáţně na mikrocykly a 

tréninkové jednotky. Někteří trenéři si nedělají ţádné plány a náplň tréninkového 

procesu vymýšlejí těsně před zahájením, kdy čerpají z mnohaletých hráčských i 

trenérských zkušeností. I na amatérské úrovni se trenéři snaţí dodrţovat správnou 

strukturu tréninkové jednotky, která spočívá v zahřátí organismu, následuje dynamické 

protaţení, hlavní část, která obsahuje převáţně nácvik fotbalových dovedností a rozvoj 

kondičních předpokladů prostřednictvím herních cvičení a průpravných her. Největší 

problém na této úrovni vidím v opomíjení závěrečné části, kdy většinou nezbývá čas na 

uvolnění a protaţení namáhaných svalů a následnou regeneraci. Na začátku zimní 

přípravy je vhodné provést diagnostiku aktuální úrovně trénovanosti všech hráčů, 

abychom mohli upravit tréninkový plán podle aktuálních moţností hráčů. Po ukončení 

této fáze je nutné provést i výstupní měření, vyhodnotit účinnost tréninkového cyklu a 

poukázat na silné a slabé stránky zimního přípravného období, abychom se mohli 

vyvarovat stejných chyb při přípravě plánů na další sezónu. 

2.8 Osobnost a vzdělávání trenérů 

 Stát se trenérem je podle Svobody (2007) vlastně velmi snadné - stačí minimální 

sportovní zkušenost plus absolvování krátkodobého kursu a kaţdý se můţe pustit do 

trenérské práce. A mnozí sportovci takto k trenérství přistupují, na základě jedné jediné 

pohnutky, totiţ, ţe chtějí být spojení nějakou formou se světem sportu. 

 Trenérská činnost se zdá mnoha lidem zajímavá a snadná právě proto, ţe není 

obtíţné se trenérem stát. Ale jsou zde velké rozdíly v kvalitě. Pro dobrovolnou činnost s 

druţstvem dvakrát, třikrát týdně je potřeba nejvíce trenérů, a proto jsou poţadavky na 

uchazeče minimální; u vyšších kvalifikačních stupňů se však poţadavky stále zvyšují. 

Ten, kdo byl vtaţen do sportu jen vyhlídkou na rychlé zvládnutí počátečních 

poţadavků, však bývá zklamán, jakmile pozná, ţe to je jen začátek a ţe stát se dobrým 

trenérem není vůbec snadné (Svoboda, 2007). 

 Trenéři mládeţe jsou většinou pracovníky dobrovolnými, ale jejich činnost by 

měla mít vţdy úroveň profesionální pedagogické práce, protoţe jde o kontakt s mládeţí, 

v němţ nemá místo nedůslednost, laxní přístup, neorganizované a nepromyšlené 
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působení, zjednodušování problémů výchovy, nebo dokonce nedbalé a nezodpovědné 

chování (Svoboda, 2007). 

Typologie trenérů od Tutka a Richardse (1971):  

1. Autoritářský („studený nos“) – vyţaduje poslušnost a precizní plnění úkolů, 

nedokáţe navázat přátelský kontakt, často trestá a vyhroţuje. V druţstvu 

má pořádek, citlivější svěřenci ale jeho jednání špatně snášejí. Bývá i 

úspěšný, většinou však neoblíbený. 

2. Přátelský („prima chlapík“) – pravý opak, dobře motivuje, zajímá se o 

jednotlivce. Vytváří uvolněnou atmosféru, přispívá k soudrţnosti druţstva. 

Mívá slušné výsledky, některým ovšem nevyhovuje – je chápán jako 

„slabý“ trenér. 

3. Intenzívní („hnaný“) - je podtypem autoritářského. Projevuje se více 

emocionálně, méně trestá. Dramatizuje situace, je stále nespokojený. Často 

má nerealistické nároky, coţ sportovce odpuzuje.  

4. Snadný („vše lehce překonávající“) - opak trenéra intenzivního. Z ničeho 

nedělá problémy, rád improvizuje, vţdy je suverénní. Sportovci se cítí 

volněji, tréninky však obvykle nebývají příliš efektivní.  

5. Chladný počtář („obchodnický“) - vše má zkalkulováno, je bystrý a 

pragmatický. Emocionálně ale nedokáţe vytvořit pozitivní atmosféru 

(Jansa, 2012). 

Vzdělávání trenérů 

 V systému vzdělávání trenérů došlo k významnému pokroku v polovině 90. let v 

kontextu nové Konvence UEFA pro vzdělávání trenérů, která koordinuje vzdělávání 

trenérů v celoevropském měřítku. Je chvályhodné, ţe dříve československá a nyní česká 

trenérská škola si udrţuje vysoký kredit v Evropě a ve světě vůbec. 

 Podařilo se obhájit a rozvinout celý systém UEFA licencí v ČR, především na 

nejvyšší úrovni UEFA Profi Licence, jejíţ studium je v gesci ČMFS. Uplatnil se pilotní 

projekt zvláštního studia pro profesionální Trenéry mládeţe ČMFS. Ve světě je „česká 

trenérská škola“ ceněna velmi dobře, včetně práce trenérů u mládeţnických týmů a 

jejich reprezentačních výběrů, které na mezinárodní scéně dosahují značných úspěchů 

(Buzek, 2007). 
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V rámci vzdělávání v systému ČMFS mohou být v České republice udělovány tyto 

licence: 

1. Trenér profesionální UEFA licence  

2. Trenér mládeţe ČMFS (zatím mimo UEFA Konvenci)  

3. Trenér „A“ UEFA licence 

4. Trenér „B“ UEFA licence  

5. Trenér „C" licence (mimo UEFA Konvenci) 

 Dokladem o udělení licence je trenérský průkaz a diplom, který trenérovi vydává 

orgán, jeţ licenci udělil (Votík, 2005). 

Shrnutí:   

 Díky výzkumu v praktické části jsem se dostal do kontaktu s trenérem 

Bohuslavem Švábem, který vede tým FC Bílé Podolí a je drţitelem průkazu Trenér „B“ 

UEFA licence a trenérem Davidem Plašilem z týmu TJ Slavoj Vrdy, který má v drţení 

průkaz Trenér „C“ licence. Oba trenéři mají mnohaleté jak hráčské, tak i trenérské 

zkušenosti. V dnešní uspěchané době je práce trenérů na amatérské úrovni opravdu 

sloţitá a náročná, protoţe účast na tréninkových jednotkách je u většiny klubů na velmi 

nízké úrovni. Většina současných dobrovolných trenérů obětuje fotbalu téměř veškerý 

svůj volný čas. U mládeţnických týmů se často jedná o trenéry, kteří mají v týmu svého 

potomka a chtějí se mu věnovat, aby mohl být úspěšný v této kolektivní sportovní hře. 

Správný trenér neustále hledá nové tréninkové metody, postupy a snaţí se zdokonalovat 

svou trenérskou činnost. Informace se v dnešní době získávají převáţně z internetu, jak 

mi potvrdili oba trenéři.    

2.9 Diagnostika trénovanosti hráčů fotbalu 

 Řízení tréninkového procesu vyţaduje pokud moţno úplné informace o stavu a 

změnách trénovanosti sportovců. Proto se hledají nové moţnosti diagnostiky 

trénovanosti, které by poskytly co nejobjektivnější informace o všech oblastech 

trénovanosti sportovce. 

Zjišťuje se: 

 funkční kapacita 

 motorická kapacita 

 psychická kapacita sportovce (Choutka, Dovalil, 1991) 
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 Dle Psotty a kol. (2006) nám informace o aktuálním stavu trénovanosti hráče 

poskytuje zátěţová diagnostika, obecněji pohybově výkonová diagnostika. Tato 

diagnostika je součástí tréninkového procesu a zakládá se na modelovém zatíţení, které 

musí být jedinec schopen zvládnout. 

Podle Bunce (1989) by měl ideální zátěţový test splňovat řadu podmínek: 

1) musí být jednoduchý a snadno proveditelný 

2) podle účelu pouţití by měl být: 

a) obecný - měl by zachytit obecnou trénovanost, a nikoliv schopnost 

k určitému jednostrannému typu tělesného výkonu 

b) specifický - měl by zachytit speciální trénovanost jako schopnost 

k určitému, jednostrannému, speciálnímu typu tělesného výkonu 

3) měl by být bezpečný - intenzita zatíţení a provedení testu nesmí znamenat 

riziko pro vyšetřovaného 

4) měl by být validní - měl by vypovídat o hlavních sloţkách tělesné 

výkonnosti 

5) měl by být objektivní - co nejméně ovlivnitelný vyšetřovanou osobou  

6) měl by být reprodukovatelný - relativně nezávislý na podmínkách 

provedení 

 Při diagnostice motorického základu se pouţívá testových baterií umoţňujících 

hodnotit tělesnou a pohybovou připravenost. Testová baterie reprezentuje jednotlivé 

pohybové schopnosti, které v souhrnu představují jistou strukturu všestrannosti.  

 Pomocí testů kondiční připravenosti lze zjišťovat úrovně speciálních 

pohybových schopností. Proto se velmi často volí testy, které jsou kinematickou 

strukturou a vnitřní dynamikou blízké reálnému sportovnímu projevu. 

 Testování je součástí řízení tréninkového procesu. Má se provádět plánovitě, tj. 

v určitých časových termínech pevně stanovených v tréninkových plánech. Důleţité je, 

aby testování bylo komplexní, aby obsahovalo v odpovídajících proporcích informace o 

všech oblastech trénovanosti sportovce. 

 Souhrnné informace o stavu trénovanosti se mají pohotově a správně 

vyhodnocovat. Výsledky testování se mají vţdy konfrontovat s výsledky průběţného 

pozorování trenérů a jsou brány v úvahu při řízení tréninkového procesu (Choutka, 

Dovalil, 1991). 
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Hodnocení tělesné výkonnosti lze podle Psotty a kol. (2006) provádět s různými 

záměry: 

 získání informací o aktuálním stavu trénovanosti hráčů 

 hodnocení efektivity tréninkového programu v předchozím období  

 plánování tréninkového programu či určení optimální tréninkové strategie 

v nadcházejícím období, testování můţe odhalit silnější a slabší stránky 

v profilu tělesné výkonnosti jednotlivých hráčů 

 monitorování návratu tělesné výkonnosti hráče k ţádoucí úrovni v průběhu 

jeho rekondice 

 pedagogické účely - poskytování zpětné vazby hráčům, tj. informací o 

výsledcích jejich dlouhodobé tréninkové činnosti. 

 získání informací pro rozhodování o výběru nového adepta do týmu 

 pro hodnocení míry talentovanosti mladých hráčů 

Dále Psotta a kol. (2006) uvádí, ţe diagnostika trénovanosti u hráčů fotbalu zahrnuje 

hodnocení: 

 aerobních a vytrvalostních předpokladů - doba trvání zatíţení 6 - 10 min 

 anaerobních a rychlostně vytrvalostních předpokladů - doba trvání 30 - 60 s 

 rychlostních předpokladů 

 realizace pohybového výkonu, tj. dovednosti v základních pohybových 

strukturách jako běh, výskok, atd. 

 tělesného sloţení 

 svalové síly 

 drţení těla a svalových dysbalancí 

 flexibility (kloubní pohyblivost) 

Shrnutí: 

 Zátěţovou diagnostiku lze odlišit podle místa provedení na diagnostiku 

v laboratoři, nebo diagnostiku v terénu. V této diplomové práci jsem se ve výzkumu 

rozhodl u hráčů na výkonnostní úrovni pro realizaci terénního testování, protoţe k jeho 

výhodám patři přímá vyuţitelnost výsledků v tréninku, niţší cena, větší dostupnost a 

moţnost realizace u velkých skupin hráčů. Nevýhodou terénní diagnostiky je značná 

závislost na klimatických podmínkách a niţší přesnost výsledků. Vycházeli jsme 

z testové baterie UNIFITTEST 6-60, kterou jsme doplnili o dva testy specifické 



47 

 

pohybové dovednosti. Pro tuto metodu jsme se rozhodli z důvodu, ţe lze jednoduchým 

způsobem zjistit, zda nastala změna motorické výkonnosti u testovaných hráčů. Zajímal 

nás aktuální stav trénovanosti hráčů před začátkem zimního přípravného období. Po 8 

týdnech tréninkového cyklu jsme provedli výstupní měření a získané výsledky z obou 

testování jsme porovnali. Při srovnání jsme se zaměřili jak na průměrné zlepšení 

jednotlivých hráčů, tak i na průměrné zlepšení, popřípadě zhoršení celého týmu. 

Zajímalo nás, zda dojde u všech testovaných osob ke zlepšení, které by poukázalo na 

efektivnost zimní přípravy a dobře odvedenou práci trenérů.   
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3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE  

3.1 Cíle práce  

 Cílem této diplomové práce je potvrdit účinnost zimního přípravného období na 

změnu motorické výkonnosti. Provést vstupní a výstupní měření somatických a 

kondičních parametrů u dvou týmů (muţi a starší dorost), kteří hrají na podobné 

amatérské výkonnostní úrovni a porovnat jejich získané výsledky. K hodnocení 

vyuţijeme UNIFITTEST 6-60 a specifické fotbalové testy kop do dálky a hod těţkým 

míčem. 

3.2 Hypotézy  

H1: Předpokládáme, ţe absolvování 16 tréninkových jednotek zaměřených na zlepšení 

kloubní pohyblivosti v rámci zimního přípravného období v délce osmi týdnů pozitivně 

ovlivní rozsah kloubní pohyblivosti u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí 

testu hloubka předklonu v sedu.  

H2: Předpokládáme, ţe absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci zimního 

přípravného období v délce osmi týdnů pozitivně ovlivní dynamickou sílu explozivní u 

výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testu leh - sed za jednu minutu a testu 

opakované shyby.  

H3: Předpokládáme, ţe absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci zimního 

přípravného období v délce osmi týdnů pozitivně ovlivní dynamickou sílu explozivní 

dolních končetin u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testů skok daleký 

z místa a kop do dálky. 

H4: Předpokládáme, ţe absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci zimního 

přípravného období v délce osmi týdnů pozitivně ovlivní dynamickou sílu explozivní 

horních končetin u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testu hod těţkým 

míčem. 

H5: Předpokládáme, ţe absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci zimního 

přípravného období v délce osmi týdnů pozitivně ovlivní hodnocené vytrvalostní 

schopnosti u obou testovaných skupin, coţ se projeví lepšími dosaţenými časy při běhu 

na 2 km, minimálně o 20 sekund. 
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3.3 Úkoly práce  

Pro cíle naší práce jsme si stanovili dílčí úkoly:  

 provést rešerši literatury - stanovení cílů, úkolů a hypotéz  

 podat ţádost o vyjádření Etické komise FTVS UK 

 vybrat jeden tým muţů a jeden tým staršího dorostu podobné výkonnostní 

úrovně  

 zajistit pomůcky a prostory pro měření 

 stanovit si organizaci a průběh měření  

 provést měření a testování  

 porovnat výsledky vstupního a výstupního měření  

 zpracovat a interpretovat získaná data  

 vyhodnotit výsledky výzkumu a vyvodit příslušné závěry  
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4 METODIKA PRÁCE  

4.1 Popis výzkumného souboru 

 Pro výzkum byly vybrány dva fotbalové kluby, které mají vhodné tréninkové 

prostředí pro testování a které jsou na podobné amatérské výkonnostní úrovni. Jednalo 

se o klub FC Bílé Podolí muţi, kteří hrají ve Středočeském kraji 1. B třídu skupinu C a 

jsou po podzimní části ve středu tabulky (příloha č. 5) a klub TJ Slavoj Vrdy starší 

dorost, kteří hrají ve Středočeském kraji 1. A třídu skupinu C a jsou po podzimní části 

na vedoucí pozici (příloha č. 5).  

 Z klubu FC Bílé Podolí se zúčastnilo 13 muţů vstupního a výstupního měření 

somatických parametrů (příloha č. 6) a 11 muţů vstupního a výstupního testování 

motorických předpokladů, všichni ve věku 20 aţ 35 let (příloha č. 7). Důvodem niţší 

účasti při testování motorických předpokladů bylo zranění dvou hráčů, které si přivodili 

během zimní přípravy. Z klubu TJ Slavoj absolvovalo vstupní i výstupní měření 14 

adolescentů ve věku 17 aţ 19 let (přílohy č. 6 a 7). Všichni hráči, kteří se účastnili 

testovaní, hrají fotbal jiţ od ţákovských kategorií a mají mnohaleté zkušenosti se 

zimním přípravným obdobím. 

4.2 Použité metody 

 V této diplomové práci byla pouţita metoda srovnávání, která nám jednoduchým 

způsobem umoţňuje poznat rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

testovaných probandů a porovnat získané výsledky. Srovnávání je moţno provádět 

jednak z hlediska kvantitativního, které se týká tohoto výzkumu, a jednak z hlediska 

kvalitativního.  

 Pro hodnocení motorické výkonnosti jsme pouţili testovou baterii UNIFITTEST 

(6-60) doplněnou o specifické fotbalové dovednosti hod těţkým míčem a kop na 

vzdálenost. Tuto testovou baterii jsme ve výzkumu zvolili proto, ţe lze jednoduchým 

způsobem postihnout úroveň a profil motorické výkonnosti s ohledem na základní 

pohybové předpoklady převáţně kondičního typu (rychlostní, silové, vytrvalostní a 

pohyblivostní), umoţňuje skupinové testování a bere v úvahu časové, materiální a 

personální moţnosti při realizaci vlastního testování a respektuje poţadavky na 

úspornost a praktickou pouţitelnost, jak uvádí Měkota a kol. (2002). 
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 Ve výzkumu jsme aplikovali testy a měření, které nám pomohou určit, zda došlo 

k ovlivnění motorické výkonnosti vlivem absolvované zimní přípravy. Pro specifické 

fotbalové dovednosti jsme se rozhodli z důvodu moţnosti komplexního posouzení 

motorické výkonnosti, v závislosti na správné technice a dynamické síle explozivní. 

1. Somatická měření 

a) tělesná výška - SM 1  

b) tělesná hmotnost - SM 2 

c) podkoţní tuk - SM 3 

d) index tělesné hmotnosti - BMI 

2. Motorické testy 

a) skok daleký z místa odrazem snoţmo - T 1 

b) leh - sed opakovaně - T 2 

c) běh na 2 km - T 3 

d) opakované shyby - T 4 

e) hluboký předklon v sedu - T 5 

3. Specifické fotbalové dovednosti 

a) hod těţkým míčem (2 kg) - T 6 

b) kop na vzdálenost - T 7 

 Výčet somatických měření v naší testové baterii odpovídá běţně uţívanému 

standardu - hodnocena je tělesná výška, tělesná hmotnost, mnoţství podkoţního tuku a 

následně index tělesné hmotnosti (Body Mass Index - BMI). 

Tabulka č. 1: Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI 

klasifikace hmotnosti BMI (kg/m²) 

podvýţiva do 18,5 

normální hmotnost 18,5 - 25 

nadváha 25 - 30 

obezita I. stupně (mírná) 30 - 35 

obezita II. stupně (střední) 35 - 40 

obezita III. stupně (morbidní) nad 40 

Zdroj: Svačina (2008) 
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4.3 Sběr dat 

 Vstupní měření se provádělo na začátku zimního přípravného období ve dvou 

dnech. V úvodu bylo provedeno měření somatických parametrů (tělesná výška, tělesná 

hmotnost, měření podkoţního tuku pomocí kaliperu typu Best a následně byl vypočítán 

index tělesné hmotnosti). Po důkladném rozcvičení následovaly testy dynamické síly 

explozivní (skok daleký z místa a hod těţkým míčem) a testy dynamické síly (shyby a 

leh - sed opakovaně). Na konci testování se měřila hloubka předklonu v sedu. To vše 

bylo testováno první den v tělocvičnách ZŠ Vrdy a v Čáslavi, kde trénoval tým FC Bílé 

Podolí. Druhý den následoval test specifické dovednosti (kop na vzdálenost) v areálech 

klubů a test obecné vytrvalosti (běh na 2 km). V obou případech byla vyuţita silnice, na 

které byl vyznačen 1 km, kde se probandi otáčeli a běţeli tou samou trasou zpět.  

 Následovalo 8 týdnů zimní přípravy zaměřené na rozvoj kondice. Tréninkové 

jednotky se konaly 2 x týdně v délce trvání 75 - 90 minut a byly zaměřeny na zlepšení 

vytrvalosti, rychlostní vytrvalosti, síly a poslední část přípravy byla zaměřena na rozvoj 

rychlosti. Do TJ trenéři zařazovali také cviky na rozvoj kloubní pohyblivosti a 

ohebnosti v úvodní a závěrečné části. Trenéři vyuţívali všechny metodicko-organizační 

formy tréninku s převahou herních cvičení a průpravných her a řídili se tréninkovým 

plánem, který si připravili před začátkem zimní přípravy (příloha č. 11) a o víkendech 

oba týmy sehrály několik přípravných zápasů. 

 Po 8 týdnech přípravy, absolvování 16 tréninkových jednotek a po odehraných 

přípravných zápasech, bylo provedeno dvoudenní výstupní měření stejných parametrů v 

prostorech, kde probíhalo vstupní testování. Snahou bylo zachovat totoţné podmínky 

měření jako při vstupním testování. 

 Důleţitým ukazatelem byla také docházka, kterou mi po předchozí domluvě 

zaznamenávali trenéři do záznamového archu. Docházku jednotlivých hráčů na 

tréninkové jednotky vidíme na grafu č. 1.  
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Tabulka č. 2: Docházka hráčů na tréninkové jednotky v procentech (%) 

Poř. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 x 

BP 50 100 75 94 88 50 31 50 38 69 63 50 56   63% 

Vrdy 88 94 100 100 81 88 94 100 100 94 88 81 69 100 91% 

 

4.4 Analýza dat  

 Po ukončení výstupního měření byly porovnány výsledky sledovaných 

proměnných pomocí MS Excel jak graficky, tak tabelárně. Nejdříve jsme zjišťovali 

věcnou významnost, kdy jsme vycházeli ze zkušeností, znalostí a zodpovědně 

kritického přístupu. Věcnou významnost reprezentuje konkrétní hodnota velikosti 

srovnávaných proměnných. Při porovnání vstupních a výstupních hodnot zjistíme, zda 

došlo ke zlepšení a ovlivnění sledovaných proměnných v důsledku absolvování zimní 

přípravy. Následoval výpočet statistické významnosti podle dvouvýběrového párového 

t-testu na střední hodnotu, který jsme vyřešili v Excelu pomocí doplňkového nástroje 

Analýza dat.   

 Jak uvádí Soukup (2013) věcná významnost, na rozdíl od statistické 

významnosti dokáţe pomoci zhodnotit důleţitost, uţitečnost výsledku výzkumu a 

sděluje, zda má smysl o výsledku hovořit a zda má praktické důsledky. 

 Podle Zvárové (1998) lze statistickou významnost charakterizovat jako 

pravděpodobnost, s jakou bychom mohli při opakovaném zjišťováni výsledků pomoci 

Graf č. 1:  Účast hráčů Bílého Podolí a Vrdů na tréninkových jednotkách 
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stejné metody obdrţet data stejně, či ještě více odporující nulové hypotéze za 

předpokladu, ţe je nulová hypotéza pravdivá. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Hodnocení motorického testu - Hluboký předklon v sedu 

 Z klubu Bílé Podolí se účastnilo 13 hráčů vstupního a 11 hráčů výstupního 

měření. Důvodem absence dvou hráčů byla zranění, která nastala v průběhu zimní 

přípravy. Po absolvování zimní přípravy nastalo zlepšení u všech 11 hráčů (100%). 

Výkon v testu hluboký předklon v sedu se z původních 23,7 cm zlepšil průměr všech 

testovaných o 7,2 cm na 30,9 cm. Při porovnání s normami, které stanovil FAČR  v roce 

2013 pro reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), by byl tento výsledek hodnocen jako 

výrazně nadprůměrný. Na základě tohoto zlepšení lze usuzovat, ţe aplikace zimní 

přípravy byla věcně významná a pozitivně ovlivnila kloubní pohyblivost testovaných 

hráčů. Důvod tohoto zlepšení vidím pravděpodobně v zařazení dynamického strečinku 

do úvodní části tréninkové jednotky a statického protaţení po absolvování tréninku jako 

nepostradatelnou součást sportovního tréninku. Největšího zlepšení dosáhl proband 11, 

který zlepšil hloubku předklonu o 19 cm oproti vstupnímu testování. Minimálního 

zlepšení dosáhli probandi 6 a 8, kterým byl naměřen rozdíl 1 cm. Probandi 6 a 8 měli ze 

všech testovaných nejniţší účast na trénincích, a to 50 %, coţ nám dokládá tabulka č. 2. 

V závislosti na absolvování tréninkového procesu dosáhli při výstupním měření 

hloubky předklonu nejmenších rozdílů od vstupních výsledků, coţ nám potvrzují data 

uvedená v příloze č. 7. Výsledky, které jsme získali při vstupním a výstupním měření, 

jsou zaznamenány na grafu č. 2 v centimetrech.  

 Podobný výzkum prováděl Kišš v roce 2007, kdy porovnával výsledky testové 

baterie studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s výsledky z roku 2000. Baterie 

obsahovala také test hluboký předklon v sedu. V roce 2000 byla naměřena průměrná 

hodnota 21,88 centimetrů a v roce 2007 25,73 centimetrů (σ = 7,33). Při porovnání s našimi 

výsledky můţeme konstatovat, ţe výsledky hráčů fotbalu výkonnostní úrovně byly lepší neţ 

u studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.   

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupní se neliší od hodnot výstupních“ a přijímáme 

alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupní se liší od hodnot výstupních“ (příloha č. 

10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní přípravy statisticky významně 

zvýšila z průměrné hodnoty 23,7 centimetrů (směrodatná odchylka [σ] = 6,8) na 

průměrnou hodnotu 30,9 centimetrů (σ = 4,1).  
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Graf č. 2:  

 

Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Hloubka předklonu v sedu 

hráčů Bílého Podolí 

 

 Z klubu Vrdy se účastnilo 14 hráčů vstupního a 14 hráčů výstupního měření. Po 

absolvování zimní přípravy nastalo zlepšení u 11 hráčů (79%) u 1 hráče (7%) nedošlo 

k ţádným změnám a u 2 hráčů (14%) došlo ke zhoršení výsledku měření. Celkově se z 

původních 27,4 cm zvýšil průměr testovaných o 3,1 cm na 30,6 cm, jak nám ukazuje 

příloha č. 7. Při porovnání s normami, které stanovil FAČR v roce 2013 pro 

reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), by byl tento výsledek stejně jako u hráčů Bílého 

Podolí klasifikován jako výrazně nadprůměrný. Podle tohoto zlepšení lze usuzovat, ţe 

absolvování zimní přípravy pravděpodobně ovlivnilo kloubní pohyblivost testovaných 

hráčů, protoţe u většiny hráčů došlo k progresi. Pro rozvoj kloubní pohyblivosti je 

důleţitý především pravidelný a dlouhodobý strečink. Největšího rozdílu dosáhli 

probandi 1 a 3, kteří si zlepšili hloubku předklonu o 9 cm oproti vstupnímu testování. 

Minimálního zlepšení dosáhl proband 7, který se dokonce zhoršil o 2 cm ve výstupním 

měření, coţ nám potvrzují data uvedená v grafu č. 3. Docházka tohoto probanda na 

tréninky byla 94%, takţe výsledky, které vykazují zhoršení, nelze přičítat nízké  účasti 

na tréninkových jednotkách. Moţnými příčinami této regrese by mohla být nízká 

soustředěnost při provádění cviků nebo jejich nesprávné provedení v tréninkovém 

procesu. Výsledky získané při měření nám ukazuje graf č. 3, který zaznamenává vstupní 

a výstupní hodnoty testovaných hráčů v centimetrech.  
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 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupní se neliší od hodnot výstupních“ a přijímáme 

alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupní se liší od hodnot výstupních“ (příloha č. 

10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní přípravy statisticky významně 

zvýšila z průměrné hodnoty 27,4 centimetrů (σ = 8,7) na průměrnou hodnotu 30,6 

centimetrů (σ = 7,7).  

Graf č. 3: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Hloubka předklonu v sedu 

hráčů Vrdů 

 

 Na grafu č. 4 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 
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Graf č. 4: Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením Hloubky předklonu v sedu 

hráčů Bílého Podolí a Vrdů 

 

Diskuze: 

 Z celkového počtu 27 probandů, kteří absolvovali vstupní testování, se 

výstupního testování účastnilo 25 probandů. U 22 testovaných osob (88%) došlo ke 

zlepšení kloubní pohyblivosti, u 1 osoby (4%) ke stagnaci a u 2 osob (8%) ke zhoršení 

výstupních hodnot měření oproti vstupním hodnotám, jak můţeme vidět na grafu č. 4. 

V úvodní části trenéři zařazovali cviky na rozvoj kloubní pohyblivosti prostřednictvím 

dynamického strečinku a na konci se věnovali protaţení svalů pomocí statického 

strečinku, který je často na této výkonnostní úrovni opomíjen, i kdyţ kaţdá sportovní 

disciplína vyţaduje určitý rozsah pohyblivosti nutný ke správnému provádění 

pohybových dovedností.  

 Při porovnání průměrných výsledků výstupních hodnot obou klubů dojdeme 

k závěru, ţe dosaţené hodnoty jsou takřka stejné. U hráčů Bílého Podolí byla v průměru 

naměřena hodnota 30,9 cm a u hráčů Vrdů 30,6 cm. Dosaţení celkově lepších výsledků 

u hráčů Bílého Podolí je zapříčiněno niţší výkonností při vstupním měření testovaných, 

neţ byly u hráčů Vrdů, kteří při vstupním testování měli lepší úroveň kloubní 

pohyblivosti, a proto nedošlo k tak výraznému zlepšení jako u hráčů Bílého Podolí. 

 I přes vyšší účast hráčů Vrdů na tréninkových jednotkách, jeţ byla v průměru  

91 %, tabulka č. 2, dosáhli lepších výsledků hráči Bílého Podolí, kteří měli v průměru 

účast jen 61%. Dospělí hráči Bílého Podolí mají více povinností, které negativně 
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ovlivňují jejich účast na tréninkových jednotkách a dají se na této amatérské úrovni jen 

těţko eliminovat. Příčinou lepších výsledků hráčů Bílého Podolí by pravděpodobně 

mohla být vyšší kvalita tréninkového procesu. 

 U většiny hráčů fotbalu nepatří protahování mezi oblíbenou část tréninkové 

jednotky, i přesto má její zařazení v tréninkovém plánu svůj důvod i opodstatnění.  

Vzhledem k struktuře tréninkové jednotky trenéři začlenili protahování do její úvodní a 

závěrečné časti. 

 V tréninkovém procesu vyuţívali trenéři metody protaţení, při kterém se krajní 

polohy dosahuje vlastním svalovým úsilím. Do úvodní části zařazovali aktivní 

dynamická cvičení jako prevenci proti zranění. Tato cvičení byla zaměřena na svalové 

skupiny vyuţívané v hlavní části tréninkové jednotky, a to především na dolní 

končetiny. V závěrečné části pak byla vyuţita aktivní statická cvičení, která jsou 

vhodná pro regeneraci a kompenzaci namáhaných svalových skupin po zátěţi, jak uvádí 

například Dovalil (1986). 

 Dodrţování tréninkového plánu zaměřeného v úvodní a závěrečné časti na 

rozvoj pohyblivosti je pro pozitivní změny v kloubní pohyblivosti a ohebnosti 

rozhodující.  

 Ze získaných výsledků lze pozorovat, ţe vlivem zimní přípravy došlo u většiny 

testovaných hráčů k výraznému zlepšení kloubní pohyblivosti a ohebnosti. 

 Pro zjištění stavu kloubní pohyblivosti a ohebnosti jsme vyuţili motorický test 

z testové baterie UNIFITTEST (6-60). Tento test jsme zvolili pro jeho jednoduchost, 

finanční nenáročnost a snadné pouţití v terénních podmínkách a také z důvodu 

moţnosti pouţít standardizované normy pro srovnání s běţnou populací. 

5.2 Hodnocení motorického testu - Běh na 2 km 

 Z klubu Bílé Podolí se účastnilo 13 hráčů vstupního a 11 hráčů výstupního 

měření. Důvodem absence dvou hráčů byla zranění, které nastala v průběhu zimní 

přípravy. Po absolvování zimní přípravy došlo ke zlepšení u všech 11 hráčů (100%). 

Podle přílohy č. 7 se z původního průměrného dosaţeného času 9 minut 7 sekund 

průměrný čas všech testovaných významně zlepšil o 27 sekund na 8 minut 40 sekund. 

Toto zlepšení potvrzuje efektivitu sestaveného tréninkového plánu (příloha č. 11), který 

pozitivně ovlivnil vytrvalostní předpoklady testovaných hráčů. Největšího rozdílu 



60 

 

dosáhl proband 3, který se zlepšil o 47 sekund oproti vstupnímu testování. Ačkoliv 

došlo u tohoto probanda k nejvýraznějšímu progresu, jeho dosaţený čas patřil 

k nejhoršímu výsledku ze všech testovaných hráčů, protoţe se jako jediný nedokázal 

dostat pod hranici 10 minut, přitom průměr celého týmu byl 8 minut 40 sekund. 

Domnívám se, ţe příčina neúspěchu u tohoto hráče by mohla být v jeho psychice. Tento 

proband hraje na pozici záloţníka a během zápasu nejsou patrné zjištěné nedostatky 

vytrvalostních předpokladů. Minimálního zlepšení dosáhl proband 6, který výsledný čas 

dokázal sníţit o 7 sekund na 8 minut 55 sekund. Nevýznamné zlepšení lze spatřit v 

nízké účasti na tréninkových jednotkách, která byla 50 %, jak nám dokládá tabulka č. 2. 

Tato častá nepřítomnost byla zapříčiněna studiem na vysoké škole mimo místo trvalého 

bydliště a ukazuje na zanedbávání individuálního osobního tréninku. Výsledky, které 

jsme získali při vstupním a výstupním měření, nám ukazuje graf č. 5, který 

zaznamenává hodnoty testovaných hráčů v centimetrech.  

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupních časů se neliší od hodnot výstupních časů“ a 

přijímáme alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupních časů se liší od hodnot 

výstupních časů“ (příloha č. 10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní 

přípravy statisticky významně zvýšila z průměrného dosaţeného času 9 minut 7 sekund 

(σ = 0,03) o 27 sekund na průměrnou hodnotu 8 minut 40 sekund (σ = 0,03).   

Graf č. 5: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Běh na 2 km hráčů Bílého 

Podolí 
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 Z týmu Vrdy se vstupního i výstupního testování účastnilo 14 hráčů. Po 

absolvování zimní přípravy nastalo významné zlepšení u 13 hráčů (93%) a u 1 hráče 

(7%) došlo ke zhoršení výsledného času. Podle přílohy č. 7 se z původního průměrného 

dosaţeného času 8 minut 29 sekund zlepšil průměrný čas všech testovaných o 21 

sekund na 8 minut 8 sekund. Největší změna byla zaznamenána u probanda 5, který se 

zlepšil o 59 sekund oproti vstupnímu testování. Ačkoliv došlo u tohoto probanda 

k nejvýraznějšímu progresu, jeho dosaţený čas byl nejhorší výsledek ze všech 

testovaných hráčů Vrdů. Lze se jen dohadovat, zda i u tohoto testovaného hráče sehrála 

roli psychika a nízká motivace stejně jako u probanda 3 z týmu Bílé Podolí. Nejmenší 

změna byla zaznamenána u probanda 7, který i přes dobrou účast na trénincích (81%) si 

pohoršil výsledný čas o 11 sekund oproti vstupnímu testování. Příčinou by mohl být 

jeho aktuální zdravotní stav a skrytá nemoc. Výsledky, které jsme získali při vstupním a 

výstupním měření, nám ukazuje graf č. 6, který zaznamenává dosaţené časy.  

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupních časů se významně neliší od hodnot výstupních 

časů“ a přijímáme alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupních časů se liší od hodnot 

výstupních časů“ (příloha č. 10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní 

přípravy statisticky změnila.  

Graf č. 6:  Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Běh na 2 km hráčů Vrdů 

 

 Na grafu č. 7 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 
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Graf č. 7: Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením vytrvalostních předpokladů 

hráčů Bílého Podolí a Vrdů 

 

Diskuze: 

 Jak můţeme vidět na grafu č. 7, zlepšení nastalo aţ na jednoho probanda u všech 

testovaných hráčů. Z toho usuzujeme, ţe aplikovaný tréninkový plán byl zvládnutelný a 

přinesl poţadované výsledky a významně tak ovlivnil vytrvalostní předpoklady 

testovaných jedinců. 

 Při porovnání průměrných vstupních hodnot hráčů nacházíme významné rozdíly 

mezi testovanými skupinami v úrovni jejich trénovanosti. Jako hlavní příčinu tohoto 

rozdílu spatřuji v lepší kondici hráčů Vrdů v den měření, která mohla být způsobena 

věkovými zvláštnostmi, kdy nedošlo k tak výraznému poklesu úrovně trénovanosti 

v průběhu zimní přestávky. Zatímco hráči Bílého Podolí měli průměrný čas potřebný 

k překonání 2 kilometrů 9 minut a 7 sekund, hráčům Vrdů stačilo na stejnou vzdálenost 

8 minut a 29 sekund. Při výstupním testování hráči Bílého Podolí nedosáhli na úroveň 

vstupních hodnot hráčů Vrdů, i kdyţ se jejich průměr zlepšil o 27 sekund na výsledný 

průměrný čas 8 minut 40 sekund. Hráči Vrdů zlepšili průměr o 21 sekund a jejich 

výstupní hodnota byla 8 minut a 8 sekund, coţ nám potvrzují data uvedená v příloze    

č. 7. Pozitivní ovlivnění vytrvalostních parametrů lze přisuzovat vhodně zvolené 

konstrukci tréninkového plánu. V tréninkových jednotkách byly pouţity všechny 

metodicko-organizační formy, které slouţily k rozvoji vytrvalostních předpokladů.  
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 V současné době se pro rozvoj dlouhodobé vytrvalosti začínají vyuţívat více 

intervalové metody místo dříve pouţívaných souvislých metod, které nebyly a nejsou u 

hráčů fotbalu příliš oblíbené, ale které jsou charakteristické pro zimní přípravné období.  

Trenér Vrdů v prvním měsíci přípravy zařazoval souvislé metody v rámci herních 

cvičení a průpravných her z důvodu probíhání tréninkových jednotek v prostoru 

tělocvičny. Herní cvičení a průpravné hry by měly vzhledem k charakteru herního 

výkonu převládat. Zatímco tréninky Bílého Podolí probíhaly jednou týdně ve 

sportovním areálu klubu, kde byla převáţná část tréninku věnována souvislé metodě a 

rozvoji obecné vytrvalosti a jednou týdně v tělocvičně, kde se vyuţívaly intervalové 

metody rozvoje. Výše zmíněné metody pro rozvoj vytrvalosti uvádí například Votík 

(2001). Velmi účinnou metodou rozvoje se ukázaly průpravná cvičení, herní cvičení a 

také průpravné hry, které se trenéři snaţili přizpůsobit aktuálnímu stavu a rozpoloţení 

celého týmu.  

 Důleţité tak bude dodrţování tréninkového plánu a zařazení metod pro rozvoj 

vytrvalosti do tréninkových jednotek, které vedou k pozitivním změnám u hráčů. 

 Test běh na 2 kilometry jsme zařadili do našeho výzkumu pro jeho 

jednoduchost, finanční nenáročnost a snadné pouţití v terénních podmínkách. Dalším 

důvodem bylo jednoduché zjištění aktuální úrovně stavu trénovanosti jednotlivých 

hráčů pomocí rovnoměrného zatíţení.  

5.3 Hodnocení motorických testů - Hod těžkým míčem a Kop na 

vzdálenost    

 Z 11 hráčů Bílého Podolí, kteří se účastnili výstupního měření, se zlepšilo 6 

probandů, u 1 probanda nedošlo k ţádným změnám a u 4 probandů došlo ke zhoršení 

výsledků oproti vstupním hodnotám. Při porovnání výsledků uvedených v příloze č. 7 

se zlepšil průměr hráčů o 20 centimetrů z původních 10 metrů a 60 centimetrů na 

výstupní hodnotu 10 metrů a 80 centimetrů, coţ můţeme povaţovat za věcně 

významné. Maximálního zlepšení dosáhl proband 6, jehoţ rozdíl činil 2 metry a 50 

centimetrů. Naopak výrazné zhoršení nastalo u probanda 2, kterému byla naměřena       

o 1 metr a 90 centimetrů kratší vzdálenost oproti vstupnímu měření, i kdyţ tento hráč 

měl 100% účast na trénincích. Dosaţené výsledky hráčů Bílého Podolí jsou 

zaznamenány na grafu č. 8.  
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 Zjištěný rozdíl nebyl statisticky významný (příloha č. 10). Vlivem absolvované 

zimní přípravy se průměrná hodnota 10 metrů a 60 centimetrů (σ = 0,59) zvýšila na 10 

metrů a 80 centimetrů (σ = 1,11).  

Graf č. 8: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Hod těţkým míčem hráčů 

Bílého Podolí  

 

 Na grafu č. 9 můţeme vidět, ţe u týmu Vrdů ze 14 testovaných osob nastalo 

zlepšení u 11 hráčů (79%) a u 3 hráčů (21%) došlo ke sníţení dosaţené vzdálenosti 

oproti naměřené vstupní hodnotě. Nejvýraznější zlepšení nastalo u probanda 10, který 

dokázal zlepšit své maximum o 90 centimetrů, a naopak výrazný pokles výstupní 

hodnoty byl zaznamenán u probanda 3, který si pohoršil o 50 centimetrů. V závislosti 

na absolvované zimní přípravě se průměr výstupních hodnot posunul o 30 centimetrů na 

10 metrů a 40 centimetrů (příloha č. 7), coţ nám potvrzuje věcnou významnost.  

 Obsahem přípravy obou klubů byl také trénink na zlepšení silových schopností 

horní poloviny těla. Trenéři zařazovali posilování s vlastní vahou těla ve formě 

kruhového tréninku. Posilování těchto partií má v tréninku fotbalisty své nezastupitelné 

místo. V dnešním fotbale je velmi důleţité podrţet míč, odclonit soupeře, získat více 

prostoru a k tomu nám pomáhá právě práce horní poloviny těla, kterou jsem se rozhodli 

otestovat pomocí hodu těţkým míčem. 

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupních vzdáleností se neliší od hodnot výstupních 

vzdáleností“ a přijímáme alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupních vzdáleností se 

liší od hodnot výstupních vzdáleností“ (příloha č. 10). Vlivem absolvované zimní 
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přípravy se průměrná hodnota 10 metrů a 10 centimetrů (σ = 1,33) statisticky významně 

zvýšila na 10 metrů a 40 centimetrů (σ = 1,21).  

Graf č. 9: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Hod těţkým míčem hráčů      

Vrdů 

 

 Na grafu č. 10 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 

Graf č. 10: Rozdíl mezi vstupním a výstupním výkonem v testu Hod těţkým míčem 

hráčů Bílého Podolí a Vrdů 

 

 Dalším testem explozivní síly dynamické byl kop přímým nártem na vzdálenost. 

Z 11 hráčů, kteří prošli vstupním i výstupním měřením nastalo zlepšení u všech osob 
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(100%) vlivem absolvované zimní přípravy, coţ povaţujeme za věcně významné. 

Průměr týmu naměřených vstupních hodnot činil 40 metrů a 40 centimetrů a po 

ukončení přípravného období se zlepšil o 6 metrů a 60 centimetrů na výstupní hodnotu 

47 metrů, jak nám potvrzují data uvedená v příloze č. 7. Důvody zlepšení lze spatřit ve 

zvoleném tréninkovém procesu, který byl zvládnutelný a kde byly zařazovány prvky na 

rozvoj dynamické explozivní síly dolních končetin. Hodnoty získané při vstupním a 

výstupním měření můţeme vidět na grafu č. 11. Data zaznamenaná v příloze č. 7 také 

ukazují na značný rozdíl mezi minimální a maximální dosaţenou vzdáleností mezi 

jednotlivými probandy, který ve vstupním testování činil 19 metrů a při výstupním 

měření 14 metrů. 

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupních vzdáleností se neliší od hodnot výstupních 

vzdáleností“ a přijímáme alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupních vzdáleností se 

liší od hodnot výstupních vzdáleností“ (příloha č. 10). Průměrná hodnota se vlivem 

absolvované zimní přípravy statisticky významně zvýšila z průměrné hodnoty 40 metrů 

a 40 centimetrů (σ = 5,27) na průměrnou hodnotu 47 metrů (σ = 4,21).  

Graf č. 11: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Kop na vzdálenost hráčů 

Bílého Podolí 

 

 Po ukončení zimní přípravy, která trvala 8 týdnů a obsahovala cvičení na rozvoj 

dynamické síly explozivní, bylo provedeno výstupní měření hráčů Vrdů, které jsme 

porovnali s hodnotami vstupního testování. Ze 14 testovaných hráčů nastalo zlepšení u 
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13 (93%) a u 1 hráče (7%) došlo ke zhoršení. Tyto výsledky nám potvrzují účinnost 

zvoleného programu a jeho věcnou významnost. U hráčů staršího dorostu můţeme vidět 

ještě větší rozdíly v dosaţené vzdálenosti, neţ tomu bylo u muţů. Činily 29 metrů při 

vstupním a 24 metrů při výstupním měření. Hodnoty získané při vstupním a výstupním 

měření můţeme vidět na grafu č. 12.   

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupních vzdáleností se neliší od hodnot výstupních 

vzdáleností“ a přijímáme alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupních vzdáleností se 

liší od hodnot výstupních vzdáleností“ (příloha č. 10). Průměrná hodnota se vlivem 

absolvované zimní přípravy statisticky významně zvýšila z průměrné hodnoty 43 metrů 

a 10 centimetrů na průměrnou hodnotu 47 metrů a 50 centimetrů. 

Graf č. 12: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Kop na vzdálenost hráčů 

Vrdů 

 

 Na grafu č. 13 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 
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Graf č. 13: Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením Kopu na vzdálenost hráčů 

Bílého Podolí a Vrdů 

 

 

Diskuze: 

 Na výkonnostní úrovni je ve fotbale důleţitým faktorem především to, aby 

navrţený tréninkový plán byl zvládnutelný pro většinu hráčů a aby přinesl poţadované 

změny pohybových schopností, které byly stanoveny před začátkem přípravného 

období. Podle získaných výsledků lze usuzovat, ţe došlo pravděpodobně vlivem 

absolvované zimní přípravy k ovlivnění silových předpokladů probandů.  

 V testu hodu těţkým míčem se z celkového počtu 25 probandů zlepšilo 17 

(68%) jedinců, u jednoho jedince (4%) nedošlo k ţádným změnám a u 7 testovaných 

(28%) došlo ke zhoršení výstupních vzdáleností. Při porovnání průměrných hodnot 

obou skupin jsme zjistili, ţe hráči Bílého Podolí se v průměru zlepšili o 20 cm 

z původních 10 metrů a 60 centimetrů a tým Vrdy dokonce o 30 cm. U druhého 

jmenovaného týmu byla ovšem vstupní hodnota o 50 centimetrů kratší, a to 10 metrů a 

10 centimetrů. Pravděpodobnou příčinou malého zlepšení výsledků v testech 

zaměřených na tuto oblast se ukázalo, ţe v rámci tréninkových jednotek se u fotbalistů 

horní polovina těla zanedbává. Zatímco v testu explozivní síly dolních končetin došlo aţ 

na 1 probanda (4%) k výraznému zlepšení dosaţených hodnot výstupního testování, a to 

u 24 hráčů (96%), hráči Bílého Podolí se zlepšili v průměru o 6 metrů a 60 centimetrů, 

zatímco hráči Vrdů o 4 metry a 40 centimetrů. Tento rozdíl je dán niţší úrovní 



69 

 

dosaţených vstupních hodnot hráčů Bílého Podolí, protoţe výstupní průměrné hodnoty 

jsou podobné, jak nám potvrzují data v příloze č. 7. U hráčů Vrdů byla také prokázána 

věková závislost na dosaţených výsledcích, protoţe nejniţších hodnot dosáhli hráči, 

kteří ještě nedosáhli plnoletosti. Tento test je dobrý pro zjištění aktuálního stavu 

výbušné a rychlé síly jednotlivých hráčů v součinnosti se správnou technikou hodu. 

 Vhodnou metodou pro zvýšení síly se ukázalo zařazení jednoduchého kruhového 

tréninku do tréninkové jednotky. Ten umoţňuje zatěţovat sportovce nejen po stránce 

silové, ale má i vytrvalostní charakter. Tuto metodu k rozvoji silových schopností 

doporučuje například Votík (2001). Obsahem stanovišť byla cvičení převáţně 

vyuţívající vlastní váhy těla (kliky, dřepy, skoky, přeskoky, atd.), ale byla pouţita i 

různá náčiní (švihadla, plné míče, atd.).  

 Výhodou těchto testů je časová a finanční nenáročnost a moţnost provádět dané 

testy téměř kdekoliv.  

5.4 Hodnocení motorického testu - Skok daleký z místa 

 Při porovnání vstupních a výstupních hodnot měření, které můţeme vidět na 

grafu č. 14, bylo zjištěno, ţe u 6 osob (55%) došlo ke zlepšení, u 3 osob (27%) nedošlo 

k ţádné změně a u 2 osob (11%) nastalo zhoršení. Nejvýraznějšího změna nastala u 

probandů 1, 6 a 10, jak můţeme vidět na grafu č. 14 a to i přesto, ţe účast těchto hráčů 

na tréninkových jednotkách byla jen 50%. Důvodem tohoto zlepšení by pravděpodobně 

mohla být menší únava oproti pravidelně trénujícím hráčům. Průměrná vstupní hodnota 

všech probandů byla 214,5 centimetrů. Při výstupním měření byl zaznamenán progres o 

5,5 cm na průměrnou hodnotu týmu 219 centimetrů (příloha č. 7). Při pouţití 

bodovacích tabulek s ohledem na kalendářní věk podle Měkoty a kol. (2002) odpovídá 

hodnocení „průměrný“ vzhledem k populaci. Při porovnání s normami, které stanovil 

FAČR v roce 2013 pro reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), by byl tento výsledek 

klasifikován jako výrazně podprůměrný. Abychom mohli hráče hodnotit podle norem 

FAČR jako průměrné, bylo by potřeba překonat vzdálenost alespoň 255 centimetrů, coţ 

nedokázal ani jeden hráč (příloha č. 7). Na tomto testu je patrný rozdíl motorické 

výkonnosti mezi profesionálním a výkonnostním hráčem fotbalu.    

 Výzkum, který prováděl Kišš v roce 2007, kdy porovnával výsledky testové 

baterie studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s výsledky z roku 2000. Baterie 

obsahovala také test skok daleký z místa. V roce 2000 byla naměřena průměrná hodnota 
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237 centimetrů a v roce 2007 226,5 centimetrů (σ = 18,96). Při porovnání s našimi výsledky 

(219 centimetrů [σ = 12,8]) nedosáhli hráči fotbalu takových hodnot jako testovaní studenti. 

Vliv na zhoršující se výsledky by pravděpodobně mohla mít nedostatečná pohybová 

aktivita, která je charakteristickým rysem dnešní doby.  

 Zjištěný rozdíl nebyl statisticky významný (příloha č. 10). Průměrná hodnota se 

vlivem absolvované zimní přípravy zvýšila z průměrné hodnoty 214,5 centimetrů (σ = 

10,31) na průměrnou hodnotu 219 centimetrů (σ = 12,81).  

Graf č. 14:  

 

Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Skok daleký z místa hráčů 

Bílého Podolí 

 

 V rámci zimní přípravy, do které byly zařazeny cvičební prvky pro rozvoj 

silových předpokladů, jsme zaznamenali zlepšení u 5 probandů (36%), u 3 (21%) se 

neprojevily ţádné změny a dokonce u 6 hráčů (43%) došlo ke sníţení dosaţené 

vzdálenosti. Průměr celého týmu se zhoršil o 1 cm z původních 227 centimetrů na 

výstupní hodnotu 226 centimetrů (příloha č. 7). Srovnáme-li hodnoty za pouţití 

bodovacích tabulek a s ohledem na kalendářní věk, zjistíme, ţe klub Vrdy patří 

průměrně do slovního hodnocení „průměrný“ stejně jako tým muţů Bílého Podolí 

v rámci celé populace (Měkota a kol., 2002). Největšího zlepšení dosáhl proband 8, 

který se zlepšil o 8 centimetrů, a naopak nejhorší výsledek byl zaznamenán u probanda 

10, kterému byla naměřena o 12 centimetrů kratší výstupní hodnota. Při porovnání 

s normami, které stanovil FAČR v roce 2013 pro reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), 
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by byl tento výsledek klasifikován jako výrazně podprůměrný. I u hráčů mladé 

dospělosti se nám potvrdil významný rozdíl v motorické výkonnosti mezi 

profesionálním a amatérským hráčem fotbalu.    

 Zjištěný rozdíl nebyl statisticky významný (příloha č. 10). Průměrná hodnota se 

vlivem absolvované zimní přípravy sníţila z průměrné hodnoty 217 centimetrů (σ = 

17,18) na průměrnou hodnotu 216 centimetrů (σ = 18,14).  

Graf č. 15: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Skok daleký z místa hráčů 

Vrdů 

 

 Na grafu č. 16 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 
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Graf č. 16: 

 

Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením Skoku dalekého z místa 

hráčů Bílého Podolí a Vrdů 

 

Diskuze: 

 Z celkového počtu zúčastněných 25 probandů z obou klubů nastalo zlepšení u 11 

hráčů (44%), 6 probandů (24%) zůstalo na stejných vstupních hodnotách a u 8 hráčů 

(32%) nastalo zhoršení, jak nám potvrzují data v příloze č. 7. Zatímco hráči Bílého 

Podolí se zlepšili v průměru o 5,9 centimetrů, tak u testovaných hráčů Vrdů po aplikaci 

tréninkového programu nastalo v průměru zhoršení o 1 centimetr oproti vstupním 

hodnotám. U hráčů Bílého Podolí byl při vstupním měření zjištěn rozdíl 50 centimetrů 

mezi jednotlivými probandy, kdy se vzdálenosti pohybovaly v rozmezí od 190 

centimetrů aţ do 240 centimetrů. Podle dosaţeného výsledku vyhledáme v bodovací 

tabulce slovně vyjádřené kvalitativní hodnocení zjištěné úrovně probandů.  Podle 

přílohy č. 9 lze určit, ţe 7 hráčů dosáhlo „průměrného“, 3 hráči „podprůměrného“ a 3 

hráči „nadprůměrného“ hodnocení (Měkota a kol. 2002). Po absolvování 8 týdnů 

přípravy se ve slovním hodnocení projevilo zlepšení jen u 2 probandů, kde důvodem 

byla vyšší dosaţená výstupní vzdálenost. U hráčů Vrdů, se dosaţené vzdálenosti 

pohybovaly v rozmezí 190 aţ 255 centimetrů. Starší dorostenci mají bodovací tabulky 

se stejným slovním hodnocením jako dospělí. Při vstupním měření bylo zjištěno, ţe 7 

hráčů je „průměrných, 4 „nadprůměrní“ a u 3 hráčů bylo hodnocení výkonu 

„podprůměrné“ (příloha č. 9).   
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 Silová cvičení byla většinou zařazena, jak doporučuje Perič a Dovalil (2010) po 

koordinačně náročných a rychlostních cvičeních v hlavní části tréninkové jednotky. 

Trenéři zvolili jako vhodnou metodu stimulace pro rozvoj výbušné síly kruhový trénink, 

který byl zaměřen na komplexní rozvoj silových předpokladů. Obsahem stanovišť byla 

cvičení převáţně vyuţívající vlastní váhy těla (kliky, dřepy, skoky, přeskoky, atd.), ale 

byla pouţita i různá náčiní (švihadla, plné míče, atd.). Tato metoda byla v tréninkovém 

programu vyuţita kaţdý týden, protoţe pro zvýšení silových předpokladů je potřeba 

pravidelné zatěţování. Principem metody je maximální počet opakování a rychlost 

provedení stanoveného pohybu za jednotku času. Na začátku přípravy trenéři vyuţili   

30 sekund zatíţení a 30 sekund odpočinku a později čas i zotavení prodlouţili na         

60 sekund z důvodu zlepšené výkonnosti hráčů vlivem absolvovaných tréninků.  

 Test, kterým jsme se rozhodli zjistit úroveň explozivní síly dynamické, byl skok 

daleký z místa. Výhodou tohoto testu je jednoduchost a snadná proveditelnost téměř 

kdekoliv.  

5.5 Hodnocení motorického testu – Leh - sed opakovaně 

 Při pohledu na graf č. 17, který znázorňuje vstupní a výstupní hodnoty hráčů 

Bílého Podolí můţeme vidět, ţe vlivem tréninkového procesu, který obsahoval cviky na 

rozvoj silových předpokladů, nastalo zlepšení u 8 probandů (73%) a u 3 osob (27%) 

došlo ke zhoršení. Na začátku zimní přípravy bylo průměrně dosaţeno 44 leh - sedů za 

minutu a po 8 týdnech přípravného období se průměr celého týmu zlepšil o 2 leh - sedy 

na výstupní hodnotu 46, coţ můţeme povaţovat za věcně významné. Nejvýraznějšího 

progresu dosáhl proband 1, který se zlepšil o 9 leh - sedů, naopak největší zhoršení bylo 

zaznamenáno u hráče 8, kde byl rozdíl 10 leh - sedů. Tento hráč ze studijních důvodů 

neabsolvoval ani jeden trénink v tělocvičně, kde byla vţdy část tréninkové jednotky 

zaměřena na rozvoj dynamické síly. Při porovnání výstupních výsledků s příslušnou 

bodovací tabulkou (příloha č. 9) zjistíme, ţe pouze u 3 hráčů bylo dosaţeno 

„průměrného“ hodnocení, 5 probandů prokázalo „nadprůměrné“ a 3 hráči dokonce 

„výrazně nadprůměrné“ hodnocení podle Měkoty a kol. (2002), které ukazuje na velmi 

dobrou úroveň dynamické síly v porovnání s běţnou populací.  

 Kišš v roce 2007 porovnával výsledky testové baterie studentů Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy s výsledky z roku 2000. Baterie obsahovala také test Leh 

sed opakovaně. V roce 2000 byla naměřena průměrná hodnota 46,93 a v roce 2007 
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40,86 (σ = 7,98). Při porovnání s našimi výsledky (46 [σ = 6,45]) dosáhli hráči fotbalu 

podobných hodnot jako testovaní studenti v roce 2000.  

 Zjištěný rozdíl nebyl statisticky významný (příloha č. 10). Průměrná hodnota se 

zvýšila z průměrné hodnoty 44 leh - sedů (σ = 5,53) za minutu na průměrnou hodnotu 

46 leh - sedů (σ = 6,45).  

Graf č. 17:  

 

Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Leh - sed opakovaně 

hráčů Bílého Podolí 

 

 Získané výsledky jsme porovnali, jak nám ukazuje graf č. 18. V závislosti na 

tréninkovém programu došlo u 11 hráčů (79%) ke zlepšení, 2 probandi (14%) zůstali na 

stejných hodnotách a u 1 osoby (7%) došlo ke zhoršení. Při vstupním testování se 

ukázala vysoká úroveň trénovanosti hráčů Vrdů, protoţe bylo v průměru dosaţeno 52 

leh - sedů za minutu. V souvislosti s absolvovaným tréninkem došlo ke zlepšení 

v průměru o 3 leh - sedy na výstupní hodnotu 55 leh - sedů za minutu, coţ povaţujeme 

za věcně významné. Kdyţ porovnáme jednotlivé výstupní výsledky probandů 

s příslušnou bodovací tabulkou (příloha č. 9), zjistíme, ţe 5 hráčů je „výrazně 

nadprůměrných“, 7 probandů je „nadprůměrných“ a pouze 3 hráči jsou „průměrní“, coţ 

nám signalizuje výborný rozvoj silových předpokladů v tomto testu.  

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupní se neliší od hodnot výstupních“ a přijímáme 

alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupní se liší od hodnot výstupních“ (příloha      
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č. 10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní přípravy statisticky významně 

zvýšila z průměrné hodnoty 52 leh - sedů (σ = 5,05) za minutu na průměrnou hodnotu 

55 leh - sedů (σ = 5,23).  

Graf č. 18:  

 

Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Leh - sed opakovaně 

hráčů Vrdů 

 

 Na grafu č. 19 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 

Graf č. 19: Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením Leh - sed opakovaně hráčů 

Bílého Podolí a Vrdů 
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5.6 Hodnocení testu - Shyby 

 V rámci zimní přípravy, která trvala 8 týdnů, byly do tréninkových jednotek 

zařazeny cviky na rozvoj silových předpokladů horní poloviny těla prostřednictvím 

kruhového tréninku (kliky, tricepsové kliky, vzpory, hody s medicinbalem, 

zkracovačky, atd.). Na grafu č. 20 můţeme vidět vstupní a výstupní hodnoty hráčů 

Bílého Podolí. Vlivem tréninkového procesu nastalo zlepšení u 9 hráčů (82%), u 1 (9%) 

došlo ke stagnaci a 1 proband (9%) se zhoršil. Pří vstupním testování byl průměr týmu 5 

shybů a při výstupním měření bylo zaznamenáno zlepšení na 6 shybů (příloha č. 7). 

Toto zlepšení lze povaţovat za věcně významné, protoţe jak mi doloţili oba trenéři, 

samotný cvik shyb nebyl do tréninkové jednotky zařazen ani jednou. Při porovnání 

s normami, které stanovil FAČR v roce 2013 pro reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), 

by byl tento výsledek klasifikován jako výrazně podprůměrný podobně jako u 

předchozích testů. Na tomto testu jsou opět patrné vysoké poţadavky, které jsou 

kladené na profesionální hráče fotbalu.    

 Výzkum, který prováděl Kišš v roce 2007, kde porovnával výsledky testové 

baterie studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy s výsledky z roku 2000. Baterie 

obsahovala také test Shyby. V roce 2000 byla naměřena průměrná hodnota 8,59 shybů a 

v roce 2007 8,49 shybů (σ = 4,86). Při porovnání našich výsledků (6 shybů [σ = 3,91]) 

můţeme konstatovat, ţe hráči fotbalu mají slabší horní polovinu těla, která je 

pravděpodobně způsobena v nedostatečném zařazení silových cviků do tréninkové 

jednotky.  

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupní se neliší od hodnot výstupních“ a přijímáme 

alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupní se liší od hodnot výstupních“ (příloha č. 

10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní přípravy statisticky významně 

zvýšila z průměrné hodnoty 5 shybů (σ = 3,17) na průměrnou hodnotu 6 shybů (σ = 

3,91).  
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Graf č. 20: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Shyby hráčů Bílého 

Podolí 

 

 Na konci zimní přípravy čekalo výstupní testování počtu opakovaných shybů i 

14 hráčů Vrdů. Výsledky jejich měření můţeme vidět na grafu č. 21. Zlepšení nastalo u 

6 probandů (43%), 7 hráčů (50%) bylo beze změny a 1 proband (7%) se zhoršil. Průměr 

celého týmu při vstupním testování nebyl ani 3 shyby a ani 8 týdnů zimní přípravy, 

která obsahovala prvky na rozvoj dynamické síly, nevedly k výraznějšímu zlepšení 

výstupních hodnot, které činily v průměru 4 shyby. Tyto výsledky nám ukazují 

významné rozdíly v silových předpokladech jednotlivých probandů, ale i přesto 

poukazují na věcnou významnost tohoto testu. Při porovnání s normami, které stanovil 

FAČR  v roce 2013 pro reprezentační fotbalisty (příloha č. 9), by byl tento výsledek 

klasifikován jako výrazně podprůměrný.  

 Zjištěný rozdíl byl statisticky významný (α = 0,05), proto zamítáme nulovou 

hypotézu (H₀): „Hodnoty vstupní se neliší od hodnot výstupních“ a přijímáme 

alternativní hypotézu (H₁): „Hodnoty vstupní se liší od hodnot výstupních“ (příloha č. 

10). Průměrná hodnota se vlivem absolvované zimní přípravy statisticky významně 

zvýšila z průměrné hodnoty 3 shybů (σ = 3,21) na průměrnou hodnotu 4 shybů (σ = 

3,87).  
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Graf č. 21: Vstupní a výstupní hodnoty motorického testu Shyby hráčů Vrdů 

 

 Na grafu č. 22 můţeme vidět rozdíly mezi vstupními a výstupními hodnotami 

měření obou testovaných skupin. 

Graf č. 22: Rozdíl mezi vstupním a výstupním měřením Shybů hráčů Bílého Podolí 

a Vrdů 

 

Diskuze: 

 V testu leh - sed se oba týmy podle norem testové baterie UNIFITTEST 6-60 

pohybují v hodnocení „nadprůměrný“. Z celkového počtu 25 probandů, kteří se 



79 

 

účastnili vstupního i výstupního měření v rámci zimní přípravy, nastalo u 19 hráčů 

(76%) zlepšení, 3 (12%) zůstaly na stejných hodnotách a u 4 probandů (16%) nastal 

pokles v počtu správně provedených opakování. Tyto výsledky nám potvrzují účinnost 

aplikovaného tréninkového plánu, který ovlivnil silové předpoklady probandů. Oba 

týmy se zlepšily v průměru o 3 leh - sedy za jednu minutu, i kdyţ dosaţené výstupní 

hodnoty hráčů Bílého Podolí byly v průměru 46 leh - sedů, zatímco u hráčů Vrdů činil 

průměr dokonce 55 leh - sedů za minutu. Při uţití normových tabulek (příloha č. 9) 

s ohledem na pohlaví a věk probandů jsme došli k závěru, ţe dosaţené výstupní 

hodnoty obou týmu jsou „nadprůměrné“. Naopak v testu na maximální počet opakování 

shybů zaostávají obě skupiny ve srovnání s populací, protoţe jejich slovní hodnocení 

dle tabulek je „podprůměrný“ (příloha č. 9). Vlivem tréninkového procesu, který 

obsahoval 16 jednotek, se z 25 testovaných osob dokázalo zlepšit 15 hráčů (60%), 8 

(32%) jich nevykázalo ţádné změny a u 2 probandů (8%) nastalo zhoršení. Z týmu 

Vrdy nedokázalo 5 probandů při vstupním a výstupním měření provést ani jeden shyb. 

Dle mého názoru je důsledkem neúspěchu jejich vyšší tělesná hmotnost, jak můţeme 

vidět v příloze č. 6. Stejně jako v předchozím testu i zde došlo ke zlepšení, a to v 

průměru o jeden shyb. V tomto testu se také projevila závislost na věku, protoţe u hráčů 

Bílého Podolí byla průměrná hodnota výstupního měření 6 shybů, zatímco u hráčů Vrdů 

jen necelé 4 shyby, jak můţeme vidět v příloze č. 7. 

 Jak jsme jiţ uváděli v předchozích diskuzích, pro rozvoj silových předpokladů 

trenéři vyuţívali jednoduchý kruhový trénink. Na této amatérské úrovni se trenéři musí 

spokojit při posilování s vlastní váhou těla a za pouţití několika málo pomocných 

náčiní, protoţe návštěva posilovny, která by pro rozvoj těchto předpokladů byla velkým 

přínosem, je nákladná a většina klubů si ji nemůţe dovolit. Dalším výborným doplňkem 

tréninku by mohly být balanční pomůcky, které se pouţívají k omezení svalové 

nerovnováhy, procvičují celé tělo, rozvíjí rovnováhu a zpevňují postavu.   

 Ke zjištění úrovně dynamické síly na začátku a na konci zimní přípravy jsme se 

rozhodli pouţít testy leh - sed opakovaně za jednu minutu a test shyby na maximální 

počet opakování.  
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5.7 Somatická měření 

 Významnými indikátory tělesné zdatnosti a nepřímo i pohybové výkonnosti jsou 

také různé somatické charakteristiky. Výčet somatických měření v naší testové baterii 

odpovídá běţně uţívanému standardu - hodnocena je tělesná výška, tělesná hmotnost, 

mnoţství podkoţního tuku pomocí kaliperu typu Best a následně index tělesné 

hmotnosti, které lze vidět v příloze č. 6. Testování se účastnili všichni probandi Bílého 

Podolí (13), včetně dvou zraněných, kteří nemohli absolvovat výstupní měření 

motorických předpokladů. Tělesná výška testovaných hráčů Bílého Podolí byla 

v průměru 177,6 centimetrů. Stejná průměrná hodnota byla naměřena i u hráčů Vrdů, 

kteří ještě nemají ukončený tělesný růst.  

 Z průměrné hodnoty 75,6 kilogramů (σ = 8,93) se váhový přírůstek u hráčů 

Bílého Podolí zvýšil o 0,3 kilogramu, zatímco u hráčů Vrdů došlo během zimní 

přípravy k nárůstu tělesné hmotnosti o 1,9 kilogramů z průměrné vstupní hodnoty 70,6 

kilogramů (σ = 11,99) na výstupní hodnotu 72,5 kilogramu (σ = 12,23).  

 Jak nám ukazují data naměřená u hráčů Vrdů v příloze č. 6, u ostatních 

somatických měření nedošlo v závislosti na zvýšené hmotnosti ke změnám. Důvodem 

tohoto průměrného zvýšení tělesné hmotnosti by mohl pravděpodobně být nárůst čisté 

beztukové hmoty, který se dal vlivem působení tréninkových jednotek v tomto věkovém 

období očekávat.   
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6 DISKUZE K HYPOTÉZÁM 

Hypotéza H1: „Předpokládáme, že absolvování 16 tréninkových jednotek zaměřených 

na zlepšení kloubní pohyblivosti v rámci zimního přípravného období v délce osmi 

týdnů, pozitivně ovlivní rozsah kloubní pohyblivosti u výkonnostních fotbalistů, 

hodnocenou pomocí testu hloubka předklonu v sedu“ se potvrdila.  

  V testu hluboký předklon v sedu bylo zaznamenáno u 22 testovaných osob 

(88%) zlepšení, u 1 osoby (4%) stagnace a u 2 osob (8%) jsme zjistili zhoršení 

výstupních hodnot měření oproti vstupním hodnotám. Z původních 23,7 centimetrů (σ = 

6,84) se průměr hráčů Bílého Podolí zlepšil o 7,2 centimetru na výstupní hodnotu 30,9 

centimetrů (σ = 4,11), zatímco u hráčů Vrdů byla při vstupním měření zaznamenána 

průměrná hodnota 27,4 centimetru (σ = 8,65), která se pravděpodobně vlivem zimní 

přípravy zlepšila o 3,1 centimetru na 30,6 centimetru (σ = 7,72). 

Hypotéza H2: „Předpokládáme, že absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci 

zimního přípravného období v délce osmi týdnů, pozitivně ovlivní dynamickou sílu 

explozivní u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testu leh - sed za jednu 

minutu a testu opakované shyby“ se potvrdila pouze u hráčů Vrdů v testu leh - sed a 

v testu opakované shyby se potvrdila. 

 V testu leh - sed u celkového počtu 25 probandů, kteří se účastnili vstupního i 

výstupního měření v rámci zimní přípravy, nastalo vlivem aplikovaného tréninkového 

plánu k významnému ovlivnění jejich silových předpokladů, kdy u 19 hráčů (76%) bylo 

zaznamenáno zlepšení, u 3 (12%) se neprojevily ţádné změny a u 4 probandů (16%) 

nastalo zhoršení. Oba týmy se zlepšily v průměru o 3 leh - sedy za jednu minutu, i kdyţ 

dosaţené výstupní hodnoty hráčů Bílého Podolí byly v průměru 46 leh - sedů (σ = 6,45), 

zatímco u hráčů Vrdů činil průměr 55 leh - sedů za minutu (σ = 5,23). 

 V testu shyby se vlivem tréninkového procesu, který obsahoval 16 tréninkových 

jednotek, z 25 testovaných osob dokázalo zlepšit 15 hráčů (60%), 8 (32%) jich 

nevykázalo ţádné změny a u 2 probandů (8%) nastalo zhoršení. Stejně jako 

v předchozím testu i zde došlo ke zlepšení, a to v průměru o jeden shyb, coţ nám 

potvrzuje věcnou i statistickou významnost. U hráčů Bílého Podolí byla průměrná 

hodnota výstupního měření 6 shybů (σ = 3,91), zatímco u hráčů Vrdů necelé 4 shyby (σ 

= 3,87). 
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Hypotéza H3: „Předpokládáme, že absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci 

zimního přípravného období v délce osmi týdnů, pozitivně ovlivní dynamickou sílu 

explozivní dolních končetin u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testů skok 

daleký z místa a kop do dálky“ se potvrdila u testu kop do dálky a nepotvrdila v testu 

skok daleký z místa.  

 V testu skok daleký z místa jsou výsledky dosaţené při výstupním měření 

překvapivé, protoţe z celkového počtu zúčastněných 25 probandů z obou klubů nastalo 

zlepšení pouze u 11 hráčů (44%), 6 probandů (24%) zůstalo na stejných vstupních 

hodnotách a u 8 hráčů (32%) nastalo zhoršení. Zatímco hráči Bílého Podolí se dokázali 

zlepšit v průměru o 5,9 centimetrů z původních 214,5 centimetrů (σ = 10,31) na 

výstupní hodnotu 219 centimetrů (σ = 12,8), tak u testovaných hráčů Vrdů po aplikaci 

tréninkového programu nastalo v průměru zhoršení o 1 centimetr z původních 227 

centimetrů (σ = 17,18) na výstupní hodnotu 226 centimetrů (σ = 18,14). 

 Oproti tomu v testu kop do dálky došlo aţ na 1 probanda (4%) k výraznému 

zlepšení dosaţených hodnot výstupního testování, a to u 24 hráčů (96%). Výsledky 

tohoto testu potvrdily jak věcnou, tak i statistickou významnost. Průměr týmu Bílého 

Podolí při vstupním měření činil 40 metrů a 40 centimetrů (σ = 5,28) a po ukončení 

přípravného období se zlepšil o 6 metrů a 60 centimetrů na výstupní hodnotu 47 metrů 

(σ = 4,22). Průměr všech testovaných jedinců Vrdů se zlepšil o 4 metry a 40 centimetrů, 

kdyţ při vstupním měření byla zaznamenána vzdálenost 43 metrů a 10 centimetrů (σ = 

7,49) a při výstupním 47 metrů a 50 centimetrů (σ = 6,56).   

Hypotéza H4: „Předpokládáme, že absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci 

zimního přípravného období v délce osmi týdnů, pozitivně ovlivní dynamickou sílu 

explozivní horních končetin u výkonnostních fotbalistů, hodnocenou pomocí testu hod 

těžkým míčem“ se potvrdila pouze u hráčů Vrdů.  

 V testu hod těţkým míčem se z celkového počtu 25 probandů zlepšilo 17 (68%) 

jedinců, u jednoho (4%) zůstala hodnota nezměněna a u 7 testovaných (28%) došlo ke 

zhoršení výstupních vzdáleností. Při porovnání průměrných hodnot obou skupin jsme 

zjistili, ţe hráči Bílého Podolí se v průměru zlepšili o 20 cm z původních 10 metrů a 60 

(σ = 0,59) centimetrů a u týmu Vrdy nastalo zlepšení o 30 cm, ale u kterého byla 

vstupní hodnota o 50 centimetrů kratší neţ u hráčů Bílého Podolí a to 10 metrů a 10 

centimetrů (σ = 1,33). 
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Hypotéza H5: „Předpokládáme, že absolvování 16 tréninkových jednotek v rámci 

zimního přípravného období v délce osmi týdnů, pozitivně ovlivní hodnocené 

vytrvalostní schopnosti u obou testovaných skupin, což se projeví lepšími dosaženými 

časy při běhu na 2 km, minimálně o 20 sekund“ se potvrdila. 

 V testu běh na 2 km z celkového počtu 25 hráčů, kteří v rámci zimní přípravy 

absolvovali 16 tréninkových jednotek a několik přípravných zápasů, nastalo zlepšení 

výstupních hodnot u 24 probandů, coţ je 96% a u 1 probanda (4%) došlo ke zhoršení. 

Z toho usuzujeme, ţe aplikovaný tréninkový plán významně ovlivnil vytrvalostní 

předpoklady testovaných jedinců. Rozdíly mezi vstupním a výstupním měřením 

potvrzují věcnou i statistickou významnost. Hráči Bílého Podolí měli průměrný čas 

potřebný k překonání 2 kilometrů 9 minut a 7 sekund a při výstupním měření se jejich 

průměr zlepšil o 27 sekund na čas 8 minut 40 sekund. Při porovnání obou klubů 

najdeme významné rozdíly v naměřených hodnotách, protoţe hráči Vrdů překonali 

vzdálenost 2 kilometrů při vstupním testování za 8 minut a 29 sekund, coţ je o 38 

sekund lepší čas neţ potřebovali hráči Bílého Podolí. Po ukončení zimní přípravy se čas 

vrdovských hráčů při výstupním měření zlepšil v průměru o 21 sekund na výstupní 

hodnotu 8 minut a 8 sekund a byl o 32 sekund lepší neţ průměrné výstupní hodnoty 

hráčů Bílého Podolí. Rozdíl mezi vstupními a výstupními hodnotami obou klubů zůstal 

srovnatelný. 
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7 ZÁVĚR  

 Cílem této práce bylo provést analýzu kondičních předpokladů v rámci zimního 

přípravného období a posoudit, zda tréninkový proces v délce 8 týdnů a 16 

tréninkových jednotek je dostatečný a bude jím potvrzena změna motorické výkonnosti 

u hráčů výkonnostní úrovně. V práci jsme testovali celkem 25 hráčů ze dvou klubů: FC 

Bílé Podolí muţe a TJ Slavoj Vrdy starší dorost, kteří hrají na podobné výkonnostní 

úrovni.   

 Jako vhodnou diagnostickou metodu na této úrovni jsme pro zjištění 

motorických změn zvolili testovou baterii UNIFITTEST 6-60 doplněnou o specifické 

fotbalové dovednosti kop do dálky a hod těţkým míčem z důvodu nenáročnosti jak 

finanční, časové, materiálové, ale i prostorové. Testování se v dnešní době neustále 

rozvíjí, zdokonaluje a většina fotbalových klubů nejen na vrcholové úrovni je zařazuje 

jako nedílnou součást tréninkových procesů. Je to prostředek zpětné vazby, která 

trenérům umoţňuje získat informace o aktuální úrovni trénovanosti jednotlivých hráčů a 

podle toho pracovat s intenzitou a velikostí zátěţe v tréninkových jednotkách. Dále je to 

cenný zdroj informací o úspěšnosti tréninkového procesu, který můţeme zpětně 

zhodnotit podle nárůstu, či poklesu výkonnosti jednotlivých hráčů a vzít si ponaučení do 

další práce.  

 Dle reakce trenérů, s nimiţ jsem mohl na výzkumu spolupracovat, 

předpokládám, ţe výsledky, které dostali k dispozici, budou důvodem opakování 

testování motorické výkonnosti v kaţdé části přípravného období. Doufám, ţe i na této 

amatérské úrovni si získá své opodstatněné místo v tréninku jako nepostradatelná 

součást přípravných období a poslouţí jako zpětná vazba pro řízení tréninku. 

 Získané výsledky se nám podařilo ověřit pomocí hypotéz, které jsme si stanovili 

před začátkem výzkumu, kdy hypotézy H1, H5 byly potvrzeny. Hypotézy H2 a H4 byly 

potvrzeny pouze u hráčů Vrdů. Hypotéza H3 byla potvrzena pouze v testu kop na 

vzdálenost. V testu skok daleký z místa hypotéza potvrzena nebyla, kdy nenastalo 

takové zlepšení, jak bychom očekávali po absolvování zimního přípravného období. 

Důvodem by pravděpodobně mohla být relativně krátká doba k tomu, aby mohlo dojít 

k významnému ovlivnění dynamické síly explozivní, které je zapotřebí  

v tomto testu. 
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 Největšího zlepšení bylo dosaţeno v testu běh na 2 km a kop na vzdálenost, kdy 

se v obou testech zlepšilo z celkového počtu 25 probandů 96 % testovaných. V testu 

hluboký předklon v sedu, se zlepšilo 88 % testovaných. Dobrý výsledek byl také 

zaznamenán v testu leh - sed za minutu, kde nastal progres u 76 % hráčů, a v testu hod 

těţkým míčem, kdy se zdokonalilo 68 %. V testu shyby došlo ke zlepšení u 60 % 

testovaných. Nejmenší progres byl zaznamenán v testu skok daleký z místa, kde se 

zlepšilo pouze 44 % hráčů. 

 Tréninkový plán (příloha č. 11), který obsahoval cvičení na rozvoj vytrvalosti, 

síly, rychlostní vytrvalosti a před začátkem soutěţe se postupně kladl větší důraz na 

rozvoj rychlosti, vedl k pozitivním změnám motorické výkonnosti u testovaných hráčů. 

Pro rozvoj kondičních schopností bylo vyuţito různorodých herních cvičení a 

průpravných her. 

 Na této úrovni není dostatek času na ovlivňování všech nedostatků, a proto je 

třeba stanovit si priority podle výsledků vstupní diagnostiky a zaměřit se na tu oblast 

kondičních předpokladů, která nám přinese co moţná největší změny v motorické 

výkonnosti. 

 V příštím výzkumu bychom se mohli věnovat také intenzitě zatíţení, která je 

v současné době velice sledovaným aspektem. Do testové baterie bychom doporučovali 

zařadit i testy fotbalových dovedností, které by pomohly ke komplexnějšímu posouzení 

motorické výkonnosti.   
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Váţený pane,  

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 ţádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem 

Změny motorické výkonnosti adolescentních a dospělých fotbalistů výkonností úrovně, 

prováděné ve sportovních areálech FC Bílé Podolí a TJ Slavoj Vrdy. Dále v 

tělocvičnách ZŠ Vrdy a Čáslavi. 

Cíl výzkumu: Cílem diplomové práce je zhodnotit efektivitu práce trenérů a celé zimní 

přípravy na jarní fotbalovou sezónu a porovnat tréninkový plán dospělých a 

adolescentních fotbalistů výkonnostní úrovně.  

Výzkumné metody: Budou pouţity neinvazivní metody výzkumu. Probandi budou 

změřeni na začátku a konci zimní přípravy na jarní fotbalovou sezónu. 

Popis výzkumu: Pro svůj projekt jsem si zvolil dva fotbalové týmy. Tým FC Bílé 

Podolí muţi, kteří hrají ve Středočeském kraji 1. B třídu skupinu C, a TJ Slavoj Vrdy 

starší dorost, kteří hrají ve Středočeském kraji 1. A třídu skupinu C. Na začátku zimní 

přípravy bude provedeno somatické měření (tělesná výška, tělesná hmotnost, podkoţní 

tuk pomocí kaliperu a z naměřených hodnot bude vypočítán index tělesné hmotnosti).  

Dále provedeme motorické testy, které budou vycházet z testové baterie UNIFITTES 

(6-60). Jedná se o testy: skok daleký z místa, leh - sed opakovaně, běh na 2 km, shyby a 

hluboký předklon v sedu. Tyto testy jsou doplněny o sportovní dovednosti kop na 

vzdálenost a hod těţkým míčem (2 kg). Po 8 týdnech proběhne opětovné měření 

probandů a budou se porovnávat výsledky, zda došlo ke zlepšení fyzické zdatnosti a 

změnám v somatických parametrech, nebo naopak zdali dojde ke zhoršení výsledků. 

Rizika cvičení a testování nepřesahují běţná rizika očekávaná u daných aktivit. 

Časové souvislosti: Měření proběhne poprvé v měsíci únoru 2017 a podruhé v 

měsíci březnu 2017 během tréninkové jednotky. 

Očekávaný přínos výzkumu: Očekáváme, ţe tento výzkum ukáţe, zda je na 

výkonnostní úrovni moţná kvalitní a efektivní zimní fotbalová příprava.  

Zpracování výzkumu: Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní 

podobě a publikovaná v diplomové práci a v odborných časopisech a na konferencích, 

případně budou vyuţitá při další výzkumné práce na UK FTVS. Po anonymizaci budou 

osobní data smazána. Jména probandů budou v práci anonymizována a probandi 

označení číslem. 

Výsledky výzkumu: Probandi se s výsledky výzkumu mohou seznámit v diplomové 

práci a přímo při druhém měření v měsíci březnu 2017.  

V maximální moţné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneuţita.  

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


 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavní řešitele projektu: Bc. Michal Frčka   

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

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Michal Frčka                  

Podpis:..........…... 

 

Prohlašuji a svým níţe uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, ţe dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a ţe jsem měl(a) moţnost si řádně a 

v dostatečném čase zváţit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a ţe 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: ...................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Popis a způsob provedení motorických testů 

Skok daleký z místa odrazem snožmo (T1) 

Charakteristika  

 Test dynamické, výbušně (explozivně) silové schopnosti dolních končetin. 

Zařízení 

 Rovná, pevná plocha, měřicí pásmo, záznamový arch. 

Provedení 

 Ze stoje mírně rozkročného těsně před odrazovou čarou (chodidla rovnoběţně, 

přibliţně v šíři ramen) provede testovaná osoba (dále jen TO) podřep a předklon, zapaţí 

a odrazem snoţmo se současným švihem paţí vpřed skočí co nejdále. Přípravné pohyby 

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

tři pokusy. 

Hodnocení a Záznam 

 Hodnotí se délka skoku v centimetrech (cm), zaznamenává se nejlepší ze tří 

pokusů. Přesnost záznamu l cm. 

Pokyny a pravidla  

 Pohybový úkol vysvětlíme a předvedeme.  

 Odraz se provádí z rovné, pevné a neklouzavé plochy, není dovolena opora. 

Doskok je na ţíněnku. Je nutné dbát na to, aby odrazová i dopadová plocha 

byly zhruba na stejné úrovni. 

Měří se vzdálenost od čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu (týká se i 

dotyku podloţky jinou částí těla neţ chodidlem) (Měkota a kol., 2002). 

Obrázek č. 6: Skok daleký z místa odrazem snoţmo  

 
Zdroj: Měkota a kol. (2002) 

 



 

Leh - sed opakovaně (T2) 

Charakteristika 

 Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a 

bedrokyčlostehenních flexorů.  

Zařízení 

 Tuhá gymnastická ţíněnka, stopky, záznamový arch. 

Provedení  

 TO zaujme základní polohu leh na zádech pokrčmo, paţe skrčit vzpaţmo 

zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podloţky. Nohy jsou pokrčeny v 

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

pomocník. Na povel provádí TO co nejrychleji opakovaně sed (oběma lokty se dotkne 

souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se dotknou podloţky) s cílem dosáhnout 

max. počet cyklů za dobu 60 s. 

Hodnocení a záznam  

 Hodnotí a zaznamenává se počet úplných a správně provedených cyklů (cviků) 

za dobu 1 minuty (jeden cyklus = přechod z lehu do sedu a zpět do lehu). Pokud TO 

nevydrţí cvičit celou jednu minutu, zaznamená se počet cviků za dobu, po kterou cvičit 

vydrţela (přerušení cvičení je přípustné). 

Pokyny a pravidla  

 Test se provádí jen jednou. Po výkladu a ukázce si TO vyzkouší správné 

provedení (v pomalém tempu provede dva kompletní cviky).  

 Po celou dobu cvičení je třeba dodrţet úhel pokrčení v kolenou 90 stupňů, 

paty na podloţce, ruce v týl, prsty sepnuté, v základní poloze hlava, prsty a 

lokty na podloţce, v sedu dotek kolen lokty (kontroluje pomocník).  

 Není dovoleno odráţení pomocí loktů, hrudní části páteře a zad od 

podloţky.  

 Pohyb je třeba provádět plynule a bez přestávek po celou dobu jedné 

minuty, pauza (jedna i více) v důsledku únavy je však moţná.  

Skupinovým testováním ve dvojicích lze současně testovat několik osob, počet správně 

provedených cviků počítá necvičící. Testujícímu se hlásí průběţně čas po 15 sekundách 

(Měkota a kol., 2002). 



 

Obrázek č. 7: Leh - sed opakovaně  

 
Zdroj: Měkota a kol. (2002) 

Běh na vzdálenost 2 km (T3) 

Charakteristika 

 Test dlouhodobé běţecké vytrvalostní schopnosti. Má celostní a obecný 

charakter, z fyziologického hlediska indikuje především tzv. aerobní moţnosti 

organismu v terénních podmínkách. 

Zařízení 

 Silnice (s pevným, rovným povrchem) s naměřenou vzdáleností 1 km pro otočku 

a po stejné trase zpět, stopky, záznamový arch. 

Provedení 

 Startuje se z vysokého postoje podle běţných atletických zvyklostí. Úkolem je 

překonat vzdálenost 2 km v co nejkratším čase. Běh lze střídat s chůzí (pokud TO není 

schopna běhu). 

Hodnocení a záznam 

 Měří se čas uběhnuté vzdálenosti v sekundách (s). 

Pokyny a pravidla 

 Je třeba přesně změřit vzdálenost dráhy s obrátkou. 

 Předpokladem pro provádění tohoto testu je dobrý zdravotní stav.  

 V případě, ţe se v průběhu testu objeví určité obtíţe, je ţádoucí test ihned 

přerušit. 

Opakované shyby (T4)  

Charakteristika 

 Test dynamické, vytrvalostně silové schopnosti (perzistence) horních končetin a 

pletence ramenního. 



 

Zařízení  

 Doskočná hrazda (průměr ţerdi 2 - 4 cm)  

Provedení 

 Ze svisu nadhmatem na doskočné hrazdě (úchop v šíři ramen) se TO opakovaně 

přitahuje do shybu (brada nad ţerdí) a spouští zpět do základní polohy (paţe zcela 

napnuty). Cílem je provést maximální počet shybů.  

Hodnocení a záznam  

 Zaznamená se počet ukončených a správně provedených shybů. Přesnost 

záznamu l shyb.  

Pokyny a pravidla  

 Test se provádí plynule a bez přerušení, není povoleno vyuţívat pohyby 

(kmih, přítrhy apod.). 

Nedokonale provedený shyb se nezapočítává, test končí, jestliţe TO přeruší plynulý 

pohyb na dvě a více sekund. Popřípadě dvakrát za sebou se nepřitáhne do poţadované 

polohy (Měkota a kol., 2002). 

Obrázek č. 8: Opakované shyby  

 
Zdroj: Měkota a kol. (2002) 

Hluboký předklon v sedu (T5)  

Charakteristika  

 Test aktivní kloubní pohyblivosti, ohebnosti a svalové pruţnosti, především s 

ohledem na lokalitu páteře, bederního segmentu a kyčelní kloub. 

 



 

Zařízení  

 Standardní a unifikované měřicí zařízení. Stolek následujících rozměrů: délka 35 

cm, šířka 45 cm, výška 32 cm. Rozměry vrchní desky jsou: délka 55 cm, šířka 45 cm. 

Vrchní deska přesahuje o 25 cm stěnu, o níţ se opírají chodidla. Na vrchní desce je 

vyznačena stupnice od 0 do 50. Nula je na přední hraně desky. 

Provedení  

TO zaujme polohu sed snoţmo u testovacího zařízení, o jehoţ přední stěnu se opírá 

chodidly. Nohy jsou v kolenou napjaté. Předpaţí a postupně se předklání tak, ţe 

napnuté prsty rukou sune po délkovém měřítku na vrchní desce (posouvá jezdec 

posuvného měřidla) co nejdále. Nohy musí zůstat po celou dobu výkonu v kolenou 

napjaté, v krajní poloze je výdrţ 2 s. 

Hodnocení a záznam  

 Hodnotí se délka dosahu prostředních prstů na centimetrovém měřidle, v případě 

nestejné vzdálenosti obou rukou se hodnotí průměr dosahů prstů obou rukou. Přesnost 

záznamu 1 cm. Test se provádí dvakrát, zaznamená se lepší výsledek. 

Pokyny a pravidla 

 TO je bosa. Napnutá kolena fixuje u testované osoby examinátor nebo jeho 

pomocník. Pokus s pokrčenými koleny se zruší a nařídí se nový pokus.  

Krajní polohy v předklonu nesmí být dosaţeno hmitem. Platný je pouze dotyk v poloze, 

v níţ je moţná výdrţ (2 s) (Měkota a kol., 2002). 

Obrázek č. 9: Hluboký předklon v sedu  

 

 

 

 

Zdroj: Měkota a kol. (2002) 

Hod těžkým míčem obouruč (T6) 

Charakteristika 

 Test slouţí k hodnocení dynamické explozivní síly horních končetin. 



 

Zařízení  

 V tělocvičně, kde je na zemi vyznačená odhodová čára. Nejméně dva těţké 

(plné) míče o hmotnosti 2 kg, pásmo. 

Provedení 

 Ze stoje mírně rozkročného (špičky nohou těsně u čáry) čelem do směru hodu, 

míč nad hlavou, provede TO nápřah spojený se záklonem trupu, pak hodí míč, jak 

nejdál můţe. Nejprve TO provede dva cvičné hody, potom další tři hody, které se měří. 

Záznam 

 Zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího ze tří hodů. Záznam je v metrech, s 

přesností na 0, l m (Měkota, 1979). 

Kop míčem na vzdálenost (T7) 

Charakteristika  

 Test slouţí k hodnocení explozivní síly dolních končetin uţité při kopu přímým 

nártem. 

Zařízení  

 Na hřišti, kde je na zemi vyznačená čára, ze které se bude kopat. Nejméně tři 

kopací míče, pásmo a rozestavěné kuţele po 5 metrech pro snazší orientaci, záznamový 

arch. 

Provedení 

 Ze stoje provede TO rozběh a kopne míč přímým nártem maximálním úsilím, 

jak nejdál můţe. Kop se provádí dominantní nohou. Nejprve TO provede dva cvičné 

kopy, potom další tři kopy, které se měří. 

Záznam 

 Zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího ze tří kopů. Záznam je v metrech s 

přesností na 1 m. 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Somatická měření 

Tělesná výška (SM 1) 

Zařízení 

 Měřítko přilepené na stěnu, trojúhelník a záznamový arch.  

Provedení a hodnocení  

 Měřítko upevníme v odpovídající výšce na stěnu, která není opatřena 

podlahovou lištou. Měřená osoba stojí zpříma u stěny, které se dotýká patami, hýţděmi 

a lopatkami. Hlava je v rovnováţné poloze, tj. horní okraj zvukovodů a dolní okraj 

očnice jsou v rovině (nezaklánět hlavu!).   

 Odečítáme na měřítku pomocí trojúhelníku, který se odvěsnou lehce dotýká 

temene hlavy s přesností 0,5 cm (Měkota a kol., 2002). 

Tělesná hmotnost (SM 2) 

Zařízení  

 Osobní váha s přesností měření 0,1 kg.  

Provedení a hodnocení 

 Měříme v minimálním oděvu. Měříme s přesností 0,5 kg (Měkota a kol., 2002). 

Podkožní tuk (SM 3) 

Zařízení 

 Kaliper (tloušťkoměr) typu Best (přesnost 0,1 mm).  

Provedení  

 Dle Měkoty (2002) palcem a ukazovákem pevně uchopíme koţní řasu v místě, 

kde má být její tloušťka měřena. Tahem se řasa oddělí od svalové vrstvy, která leţí pod 

ní. Dotykové plošky tloušťkoměru umístíme k vrcholu ohybu kůţe. Měřenou tkáň 

sevřeme mezi hroty a při tlaku 0,2 kg mezi hroty (ryska proti rysce) odečteme hodnotu 

na stupnici. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je prakticky asi 1 cm. Měříme 

na třech standardních místech (obrázek č. 9). Měření kaţdé koţní řasy provádíme 3x, 

nejvyšší a nejniţší hodnotu škrtáme a pro součet pouţijeme střední hodnotu. 



 

1. Koţní řasa nad trojhlavým svalem paţním (tricepsem) - koţní řasu 

vytáhneme v zadu na volně visící pravé paţi, podélně v poloviční 

vzdálenosti od ramene k lokti.  

2. Koţní řasa pod dolním úhlem lopatky (subscapulární) – koţní řasu 

vytáhneme na zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky.  

3.  Koţní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) – 

koţní řasu vytáhneme 1 cm nad předním hřebenem kyčelním a 2 cm 

směrem k pupku. 

Hodnocení 

 Naměřené hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,1 mm. Provedeme součet 3 

koţních řas. Zařazení jedince odpovídajícího věku a pohlaví vzhledem k české populaci 

stanovíme podle tabulek (příloha č. 9) (Měkota a kol., 2002). 

Obrázek č. 10: Standardní místa měření podkoţního tuku  

 

 

 

 

 

Zdroj: Měkota a kol. (2002) 

Index tělesné hmotnosti (SM 4) 

 Index tělesné hmotnosti (obvykle označován zkratkou BMI z anglického 

originálu “Body Mass Index“) je doplňujícím ukazatelem, který odvozujeme z tělesné 

výšky a z tělesné hmotnosti. Je dán vztahem: 

BMI  

 Hodnoty hmotnosti se dosazují v kilogramech (kg) a tělesné výšky v metrech 

(m) (Měkota a kol., 2002). 

 

 



 

Příloha č. 5: Tabulky po podzimní části fotbalové soutěže 

 

FC Bílé Podolí 

 
 

TJ Slavoj Vrdy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 6: Výsledky somatických měření 

 

FC Bílé Podolí 
 

Proband Výška 
Hmotnost 

vstupní 
Hmotnost 
výstupní 

Rozdíl 
hmotnost 

BMI 
vstupní 

BMI 
výstupní 

Rozdíl 
BMI 

1 182 82.5 84.5 2 24.9 25.5 0.6 

2 182 81 80.5 -0.5 24.5 24.3 -0.2 

3 173 77 77 0 25.7 25.8 0.1 

4 173 82 82 0 27.4 27.4 0 
5 182 84 81.5 -2.5 25.4 24.6 -0.8 

6 185 79 78 -1 23.1 22.8 -0.3 

7 172 69 71.5 2.5 23.3 24.2 0.9 

8 174 65 65 0 21.5 21.5 0 

9 170 62 63.5 1.5 21.5 22 0.5 

10 171 71 72.5 1.5 24.3 24.8 0.5 

11 180 70.5 71 0.5 21.8 21.9 0.1 

12 183 95 93 -2 28.4 27.8 -0.6 
13 182 77 79 2 23.2 23.9 0.7 

n 13 13 13 13 13 13 13 

x 177.6 76.5 76.9 0.3 24.23 24.34 0.12 
min 170 62 63.5 -2.5 13 13 -0.8 

max 185 95 93 2.5 28.4 27.8 13 

s 5.439646 8.9290293 8.099343 1.561763 2.15073 1.9826814 0.511283 
 

Proband 
Suma tuk 
vstupní 

Norma                   
1-5 

Suma tuk 
výstupní 

Norma                   
1-5 

Rozdíl 
suma 
tuk 

1 32 3 35 3 3 

2 24 2 27 3 3 
3 58 4 62 4 4 

4 66 4 53 4 -13 

5 33 3 32 3 -1 

6 41 4 50 4 9 
7 27 3 36 3 9 

8 26 3 33 3 7 

9 14 1 20 2 6 

10 26 2 30 3 4 

11 27 3 25 2 -2 

12 49 4 50 4 1 

13 25 3 29 3 4 

n 13 13 13 13 13 

x 34.5 3 37 3.2 2.6 

min 14 1 20 2 -13 

max 66 4 62 4 9 

s 14.95335 0.912871 12.619175 0.688737 5.766837 
 



 

TJ Slavoj Vrdy 

 

Proband Výška 
Hmotnost 

vstupní 
Hmotnost 
výstupní 

Rozdíl 
hmotnost 

BMI 
vstupní 

BMI 
výstupní 

Rozdíl 
BMI 

1 197 84 87 3 21.7 22.4 0.7 

2 176 73 73.5 0.5 23.6 23.7 0.1 

3 174 65 67.5 2.5 21.5 22.3 0.8 

4 181.5 61.5 63 1.5 18.7 19.2 0.5 

5 185 93 96 3 27.2 27.1 -0.1 

6 167 55 57 2 19.7 20.4 0.7 
7 191 90 91.5 1.5 24.7 25.1 0.4 

8 173 58 61 3 19.4 20.4 1 

9 173 70 69 -1 23.4 23.1 -0.3 

10 173.5 69.5 72 2.5 23.1 23.9 0.8 

11 180 77.5 80 2.5 23.9 24.9 1 

12 173 60.5 62.5 2 20.2 20.9 0.7 

13 176 73 75 2 23.6 24.2 0.6 

14 167 59 60 1 21.2 21.5 0.3 

n 14 14 14 14 14 14 14 

x 177.6 70.6 72.5 1.9 22.3 22.8 0.5 

min 167 55 57 -1 18.7 19.2 -0.3 

max 197 93 96 3 27.2 0 1 

s 8.569688 11.997481 12.22702 1.116805 2.35835 2.1917553 0.39391 
 

Proband 
Suma tuk 
vstupní 

Norma                   
1-5 

Suma tuk 
výstupní 

Norma                   
1-5 

Rozdíl 
suma 
tuk 

1 30 3 34 3 4 

2 35 3 36 3 1 

3 31 3 28 3 -3 
4 17 2 17 2 0 

5 48 4 44 4 -4 

6 17 2 18 2 1 
7 42 4 49 4 7 

8 17 2 18 2 1 

9 42 4 35 3 -7 

10 26 3 24 3 -2 
11 47 4 48 4 1 

12 22 2 22 3 0 

13 27 3 32 3 5 

14 24 3 28 3 4 

n 14 14 14 14 14 

x 30.4 3 30.9 3 0.6 

min 17 2 17 2 -7 

max 48 4 49 4 7 

s 10.94467 0.784465 10.795044 0.679366 3.756313 



 

Příloha č. 7: Výsledky motorických testů  

T 1 - Skok daleký z místa odrazem snoţmo 

FC Bílé Podolí 

Proband vstupní 
Norma                   

1-5 
výstupní 

Norma                   
1-5 

Rozdíl  

1 215 3 230 3 15 

2 230 4 230 4 0 

3 210 2 200 2 -10 

4 210 3 210 3 0 

5 220 3 215 3 -5 

6 210 2 230 3 20 

7 190 2 200 2 10 

8 210 3 210 3 0 

9 225 4 230 4 5 

10 210 3 235 4 25 

11 215 3 220 3 5 

n 11 11 11 11 11 

x 214.5 2.9 219 3 5.9 

min 190 2 200 2 -10 

max 230 4 235 4 25 

s 10.31327 0.700649 12.8098 0.700649 10.68133 

 

TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní 
Norma                   

1-10 
výstupní 

Norma                   
1-10 

Rozdíl  

1 233 6 230 6 -3 
2 245 7 245 7 0 

3 220 5 210 4 -10 

4 222 5 230 6 8 

5 254 8 255 8 1 

6 235 7 235 7 0 
7 220 5 220 5 0 

8 225 5 233 6 8 

9 200 3 190 2 -10 
10 252 8 240 7 -12 

11 203 3 200 3 -3 

12 228 6 225 5 -3 
13 234 6 240 7 6 

14 203 4 210 4 7 

n 14 14 14 14 14 

x 227 5.6 226 5.5 -0.79 

min 200 3 190 2 -12 
max 254 8 255 8 8 

s 17.175244 1.603567 18.13821 1.743118 6.6584657 

 

 



 

T 2 - Leh - sed opakovaně 

 FC Bílé Podolí 

Proband vstupní 
Norma                   

1-5 
výstupní 

Norma                   
1-5 

Rozdíl  

1 37 2 46 4 9 

2 38 3 35 3 -3 

3 42 3 50 4 8 

4 52 5 50 5 -2 

5 39 3 48 4 9 

6 51 4 58 5 7 

7 48 4 38 3 -10 

8 39 3 45 4 6 

9 46 4 51 5 5 

10 40 4 47 4 7 

11 38 3 41 3 3 

n 11 11 11 11 11 

x 44 3.5 46 4 3.55 

min 37 2 35 3 -10 

max 52 5 58 5 9 

s 5.53337 0.8201995 6.451216 0.774597 6.072292 

 

TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní 
Norma                   

1-10 
výstupní 

Norma                   
1-10 

Rozdíl  

1 55 8 60 9 5 

2 50 7 55 8 5 

3 46 6 52 7 6 

4 55 8 54 8 -1 

5 50 7 51 7 1 

6 51 7 54 8 3 

7 50 7 50 7 0 

8 55 8 61 9 6 

9 49 6 54 8 5 

10 47 6 49 6 2 

11 45 5 46 6 1 

12 54 8 58 9 4 

13 52 7 59 9 7 

14 65 10 65 10 0 

n 14 14 14 14 14 

x 52 7.14 55 7.93 3.14 

min 45 5 46 6 -1 

max 65 10 65 10 7 

s 5.0448538 1.231456 5.230931 1.206666 2.6269943 

 

 

 

 



 

T 3 - Běh na 2 km 

  FC Bílé Podolí TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní výstupní Rozdíl  vstupní výstupní Rozdíl  

1 9:28 9:42 0:14 7:36 7:23 0:13 

2 8:13 7:48 0:25 8:56 8:30 0:26 

3 11:00 10:13 0:47 7:30 7:16 0:14 

4 8:46 8:17 0:29 7:26 7:14 0:12 

5 8:22 7:40 0:42 10:04 9:05 0:59 

6 9:02 8:55 0:07 7:50 7:22 0:28 

7 9:16 8:56 0:20 8:21 8:32 -0:11 

8 9:15 8:48 0:27 8:38 8:30 0:08 

9 8:38 7:55 0:43 9:02 8:41 0:21 

10 9:29 8:54 0:35 8:55 8:40 0:15 

11 8:51 8:13 0:38 8:50 8:30 0:20 

12       8:32 8:21 0:11 

13       9:32 8:38 0:54 

14       7:36 7:23 0:13 

n 11 11 11 14 14 14 

x 9:07 8:40 0:27 8:29 8:08 0:21 

min 8:13 7:40 0:07 7:26 7:14 0:08 

max 11:00 10:13 0:47 10:04 9:05 0:59 

s 0.031321 0.033174 0.008812 0.033731 0.028742 0.010128 

 

T 4 - Opakované shyby 

 FC Bílé Podolí TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní výstupní Rozdíl  vstupní výstupní Rozdíl  

1 4 6 2 0 0 0 

2 2 3 1 4 5 1 

3 1 3 2 2 1 -1 

4 1 2 1 7 8 1 

5 4 3 -1 2 6 4 

6 2 2 0 9 12 3 

7 7 12 5 0 0 0 

8 7 8 1 0 3 3 

9 11 13 2 0 0 0 

10 7 8 1 6 6 0 

11 6 7 1 0 0 0 

12       7 8 1 

13       0 0 0 

14       3 3 0 

n 11 11 11 14 14 14 

x 4.727273 6.0909091 1.363636 2.857143 3.714286 0.8571429 

min 1 2 -1 0 0 -1 

max 11 13 5 9 12 4 

s 3.165151 3.9103592 1.501514 3.207135 3.871564 1.4600918 

 



 

T 5 - Hluboký předklon v sedu 

 FC Bílé Podolí TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní výstupní Rozdíl  vstupní výstupní Rozdíl  

1 25 30 5 16 25 9 

2 29 35 6 39 41 2 

3 19 30 11 12 21 9 

4 24 35 11 22 26 4 

5 18 30 12 37 39 2 

6 29 30 1 34 38 4 

7 30 31 1 28 26 -2 

8 19 21 2 32 33 1 

9 10 29 19 33 37 4 

10 34 36 2 36 37 1 

11 24 33 9 27 33 6 

12       15 14 -1 

13       23 28 5 

14       30 30 0 

n 11 11 11 14 14 14 

x 23.7 30.9 7.2 27.4 30.6 3.1 

min 10 21 1 12 14 -2 

max 34 36 19 39 41 9 

s 6.842381 4.1098551 5.758788 8.653272 7.723235 3.3708511 

 

T 6 - Hod těţkým míčem (2 kg) 

 FC Bílé Podolí TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní výstupní Rozdíl  vstupní výstupní Rozdíl  

1 10.5 10.2 -0.3 10.9 11.5 0.6 

2 11.8 9.9 -1.9 11.7 11.6 -0.1 

3 10.5 10 -0.5 11 10.5 -0.5 

4 10.5 10.6 0.1 9.7 9.9 0.2 

5 10.5 11 0.5 12.4 12.6 0.2 

6 10 12.5 2.5 8.4 9 0.6 

7 10 9 -1 11.3 12 0.7 

8 10 10 0 8.8 9.3 0.5 

9 10.5 12 1.5 8 8.8 0.8 

10 11.5 12.3 0.8 9.2 10.1 0.9 

11 10.2 10.7 0.5 10.1 10.3 0.2 

12       10.9 11.2 0.3 

13       9.9 9.6 -0.3 

14       8.8 9.1 0.3 

n 11 11 11 14 14 14 

x 10.6 10.8 0.2 10.1 10.4 0.3 

min 10 9 -1.9 8 8.8 -0.5 

max 11.8 12.5 2.5 12.4 12.6 0.9 

s 0.592222 1.110283 1.189958 1.331961 1.212413 0.409234 

 



 

T 7 - Kop na vzdálenost 

 FC Bílé Podolí TJ Slavoj Vrdy 

Proband vstupní výstupní Rozdíl  vstupní výstupní Rozdíl  

1 44 50 6 45 51 6 

2 43 46 3 54 59 5 

3 44 53 9 46 51 5 

4 43 46 3 31 35 4 

5 47 49 2 60 55 -5 

6 41 49 8 44 48 4 

7 28 39 11 42 45 3 

8 35 40 5 43 49 6 

9 37 48 11 38 45 7 

10 41 50 9 37 43 6 

11 41 47 6 46 55 9 

12       44 48 4 

13       38 40 2 

14       35 41 6 

n 11 11 11 14 14 14 

x 40.4 47 6.6 43.1 47.5 4.4 

min 28 39 2 31 35 -5 

max 47 53 11 60 59 9 

s 5.277741 4.219005 3.202272 7.488086 6.560371 3.227628 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 8: Záznamový arch testování  

 

 



 

Příloha č. 9: Testové normy a standardy  

 

Pětistupňová norma součtu tří koţních řas - muţi 

 

 
 

Pětibodové normy pro dospělé 

 

 

 
 



 

Desetibodové normy pro mládeţ (6-20 roků) 

 

 
 

 
     Měkota a kol. (2002) 

 

FAČR - Normy silových testů a testů flexibility reprezentačních fotbalistů 

 

 

 
 

 



 

Příloha č. 10: Statistická významnost - dvouvýběrový párový t-test 

T 1 - Skok daleký z místa odrazem snoţmo 

 FC Bílé Podolí Vstup Výstup 

Stř. hodnota 213.1818182 219.0909091 
Rozptyl 106.3636364 164.0909091 

Pozorování 11 11 
Pears. korelace 0.591789039  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  
t Stat -1.83481167  
P(T<=t) (1) 0.048206961  
t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.096413923  

t krit (2) 2.228138842   
 

 TJ Slavoj Vrdy Vstup Výstup 

Stř. hodnota 226.7142857 225.9285714 
Rozptyl 294.989011 328.9945055 
Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.930330734  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 13  
t Stat 0.441524191  
P(T<=t) (1) 0.333044211  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.666088421  

t krit (2) 2.160368652   

 

T 2 - Leh - sed opakovaně 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 42.72727273 46.27272727 
Rozptyl 30.61818182 41.61818182 
Pozorování 11 11 

Pears. korelace 0.495331184  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  

t Stat 
-

1.936491673  
P(T<=t) (1) 0.040776699  
t krit (1) 1.812461102  

P(T<=t) (2) 0.081553398  

t krit (2) 2.228138842   

 



 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 51.71428571 54.85714286 
Rozptyl 25.45054945 27.36263736 

Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.869900317  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 13  

t Stat 
-

4.476406657  
P(T<=t) (1) 0.000311833  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.000623666  

t krit (2) 2.160368652   
 

 

T 3 - Běh na 2 km 

 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 547.2727273 520.0909091 
Rozptyl 2034.218182 2282.090909 
Pozorování 11 11 

Pears. korelace 0.927308668  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  
t Stat 5.036782976  
P(T<=t) (1) 0.000254513  
t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.000509027  

t krit (2) 2.228138842   

 

 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 509.1428571 488.9285714 
Rozptyl 2359.362637 1556.379121 
Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.937688314  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 13  
t Stat 4.214790146  
P(T<=t) (1) 0.000505655  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.001011311  

t krit (2) 2.160368652   

 

 

 



 

T 4 - Opakované shyby 

 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 4.727272727 6.090909091 
Rozptyl 10.01818182 15.29090909 
Pozorování 11 11 

Pears. korelace 0.931355451  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  

t Stat 
-

3.012072483  
P(T<=t) (1) 0.006535628  
t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.013071255  

t krit (2) 2.228138842   
 
 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 2.857142857 3.714285714 
Rozptyl 10.28571429 14.98901099 
Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.931929934  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 13  

t Stat 
-

2.196529596  
P(T<=t) (1) 0.023397385  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.046794771  

t krit (2) 2.160368652   
 

 

T 5 - Hluboký předklon v sedu 

 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 23.72727273 30.90909091 
Rozptyl 46.81818182 16.89090909 

Pozorování 11 11 
Pears. korelace 0.543103764  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  

t Stat 
-

4.136182344  
P(T<=t) (1) 0.001012062  

t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.002024123  

t krit (2) 2.228138842   



 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 27.42857143 30.57142857 
Rozptyl 74.87912088 59.64835165 

Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.92146139  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  

Rozdíl 13  

t Stat 
-

3.488583203  
P(T<=t) (1) 0.002000345  
t krit (1) 1.770933396  
P(T<=t) (2) 0.004000689  

t krit (2) 2.160368656   
 

T 6 - Hod těţkým míčem (2 kg) 

 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 10.54545455 10.74545455 
Rozptyl 0.350727273 1.232727273 
Pozorování 11 11 
Pears. korelace 0.127335258  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  

t Stat 
-

0.557435614  
P(T<=t) (1) 0.294744438  
t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.589488875  

t krit (2) 2.228138842   

 

 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 10.07857143 10.39285714 
Rozptyl 1.774120879 1.469945055 
Pozorování 14 14 
Pears. korelace 0.952572314  

Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 13  

t Stat 
-

2.873537515  
P(T<=t) (1) 0.00652712  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.013054239  

t krit (2) 2.160368652   

 

 



 

T 7 - Kop na vzdálenost 

 

FC Bílé Podolí  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 40.36363636 47 
Rozptyl 27.85454545 17.8 
Pozorování 11 11 

Pears. korelace 0.794904997  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 10  

t Stat 
-

6.873347642  
P(T<=t) (1) 2.16649E-05  
t krit (1) 1.812461102  
P(T<=t) (2) 0.00004332  

t krit (2) 2.228138842   
 

 

TJ Slavoj Vrdy  Vstup Výstup 

Stř. hodnota 43.07142857 47.5 
Rozptyl 56.07142857 43.03846154 
Pozorování 14 14 

Pears. korelace 0.902727722  
Hyp. rozdíl stř. hodnot 0  
Rozdíl 13  

t Stat 
-

5.133862102  
P(T<=t) (1) 9.60064E-05  
t krit (1) 1.770933383  
P(T<=t) (2) 0.000192013  

t krit (2) 2.160368652   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 11: Tréninkové plány zimní přípravy 

FC Bílé Podolí 2. 2. - 24. 3. 2017 

Den Datum Typ TJ Hodina Místo 

čtvrtek 2. 2. Testování + hra 18:30 Čáslav - tělocvična 

pátek 3. 2. Testování + hra 17:00 hřiště BP 

neděle 5. 2. Přátelské utkání - Světlá n. Sázavou 14:00 Umělá tráva Čáslav  

úterý 7. 2. Rozvoj vytrvalosti + herní cvičení 18:00 hřiště BP 

čtvrtek 9. 2. Rozvoj síly + herní cvičení 18:30 Čáslav - tělocvična 

sobota 11. 2. Rozvoj vytrvalosti + průpravná hra 13:00 hřiště BP  

úterý 14. 2. Rozvoj vytrvalosti + herní cvičení 18:00 hřiště BP 

čtvrtek 16. 2. Rozvoj síly + herní cvičení 18:30 Čáslav - tělocvična 

sobota 18. 2. Přátelské utkání - Načešice 15:30 Umělá tráva Čáslav  

úterý 21. 2. Rozvoj vytrvalosti + herní cvičení 18:00 hřiště BP 

čtvrtek 23. 2. Rozvoj rychlostní vytrvalosti + síly 18:30 Čáslav - tělocvična 

sobota  25. 2. Přátelské utkání - Habry 14:30 Umělá tráva Čáslav  

úterý 28. 2. Herní cvičení + průpravná hra 17:30 hřiště BP 

čtvrtek 2. 3. Rozvoj rychlostní vytrvalosti + síly 18:30 Čáslav - tělocvična 

neděle 5. 3. Přátelské utkání - Čáslav B 14:00 Umělá tráva Čáslav  

úterý 7. 3. Rozvoj rychlosti + herní cvičení  17:30 hřiště BP 

pátek 10. 3. Herní cvičení + průpravná hra 18:00 hřiště BP 

sobota 11. 3. Přátelské utkání - Červené Pečky 14:00 Umělá tráva Čáslav  

úterý 14. 3. Herní cvičení + průpravná hra 17:00 hřiště BP 

pátek 17. 3. Rozvoj rychlosti + herní cvičení  17:00 hřiště BP 

úterý 21. 3. Herní cvičení + průpravná hra 18:00 hřiště BP 

čtvrtek 23. 3. Testování + hra 18:30 Čáslav - tělocvična 

pátek 24. 3. Testování + hra 19:00 hřiště BP 

 



 

 

TJ Slavoj Vrdy 3. 2. - 24. 3. 2017 

Den Datum Typ TJ Hodina Místo 

pátek 3. 2. Testování + hra 18:30 ZŠ Vrdy - tělocvična 

sobota 4. 2. Testování + hra 10:00 hřiště Vrdy 

středa 7. 2. Rozvoj rychl. vytrvalosti + síly 18:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

pátek 9. 2. Herní cvičení + síla a obratnost 17:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

středa 14. 2. Rozvoj rychl. vytrvalosti + síly 18:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

pátek 16. 2. Herní cvičení + síla a obratnost 17:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

středa 21. 2. Rozvoj rychl. vytrvalosti + síly 18:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

pátek 24. 2. Herní cvičení + síla a obratnost 17:00 ZŠ Vrdy - tělocvična 

sobota  25. 2. Rozvoj vytrvalosti + herní cvičení  10:00 hřiště Vrdy 

středa 28. 2. Herní cvičení 17:30 ZŠ Vrdy - tělocvična 

pátek 2. 3. Herní cvičení + průpravná hra 18:30 hřiště Vrdy 

sobota  3. 3. Přátelský zápas - Suchdol 10:00 Umělá tráva K. Hora  

středa 7. 3. Rozvoj rychlosti + herní cvičení  17:30 hřiště Vrdy 

pátek 10. 3. Herní cvičení + průpravná hra 18:00 hřiště Vrdy 

sobota 11. 3. Přátelský zápas - Kutná Hora 10:00 Umělá tráva K. Hora  

středa 14. 3. Rozvoj rychlosti + herní cvičení  17:00 hřiště Vrdy 

pátek 17. 3. Herní cvičení + průpravná hra 17:00 hřiště Vrdy 

sobota 18. 3. Přátelský zápas - Ostrá 10:00 hřiště H. Bučice 

středa 21. 3. Rozvoj rychlosti + herní cvičení  18:00 hřiště Vrdy 

čtvrtek 23. 3. Testování + hra 16:30 ZŠ Vrdy - tělocvična 

pátek 24. 3. Testování + hra 17:00 hřiště Vrdy  

 

 

    

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


