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Abstrakt  

Název:  Komparace a identifikace silových předpokladů u elitních fotbalistů  

v závislosti  na ontogenezi. 

Cíl:        Cílem této práce je porovnání explozivní síly dolních končetin a izokinetické 

síly extenzoru a flexoru kolena u elitních fotbalistů kategorií U16, U18 a 

U21 klubu SK Slavia Praha. 

Metody: Charakteristickým znakem naší práce je komparace. Metodu komparace 

používáme v části výsledkové, ve které porovnáváme dosažené výkony 

silových schopností jednotlivých kategorií v testech vertikálních výskoků a 

v testech na izokinetickém dynamometru. Výzkumným souborem byli mladí 

hráči (n46) ze tří věkově odlišných kategorií U16 (15 hráčů), U19 (17 hráčů) 

a U21 (14 hráčů). 

Výsledky: Výsledkem naší práce je zjištění, že výkony u jednotlivých kategorií  

v testech vertikálních výskoků v rámci dosažené maximální síly jsou velmi 

vyrovnané, avšak prvenství ve výkonu v maximální výšce sledujeme u týmu 

kategorie U21. Pořadí jednotlivých kategorií se tedy v rámci dosažené 

maximální síly oproti dosažené maximální výšce ve vertikálních výskocích 

neshoduje. Dalším zjištěním je, že u hráčů kategorie U21 v porovnání 

s mladšími kategoriemi sledujeme slabší dosažené výkony s výraznějšími 

výkonnostními rozdíly mezi skupinami svalů flexoru a extenzoru kolene.   

Závěr:   Z výzkumu naší práce vyplývá, že rostoucí věk má prokazatelný vliv na 

výkonnost testovaných hráčů, a to z hlediska maximální dosažené výšky, 

nikoliv však maximální dosažené síly, pokud je vyjádřena v relativních 

hodnotách.  

Klíčová slova: silové schopnosti, kategorie U16, U19 a U21, izokinetická 

dynamometrie, vertikální výskoky, fotbal 
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Abstract 

Title:       The comparison and identification of strength abilities among elite footballers 

depending on ontogenesis. 

Objectives:  The aim of this work is to compare the explosive power of the lower limbs 

and the isokinetic power of the knee extensor and knee flexor of elite 

football players in cathegories U16, U18 and U21 of the club SK Slavia 

Praha. 

Method:   Our work is based on using the comparative method. The respective method 

of comparison is used in the section related to results., in which we compare 

the achieved strenght abilities of each category in the vertical jump tests and 

the isokinetic dynamometer tests. The research team were young players 

(n46) from three age-old categories U16 (15 players), U19 (17 players) and 

U21 (14 players). 

The results: The result of the study is a finding that the performance of the individual 

categories in the vertical jump tests within the maximum power achieved is 

very balanced, but the best average results in the maximum height were 

found at U21 team. The order of the individual categories is not the same as 

the maximum height achieved in the vertical jump. Another finding is that 

for U21 players compared to younger categories, we observe weaker 

achievements with greater performance differences between between the 

muscle groups of flexor and the knee extension. 

Conclusion: The research of our work  shows that the growing age has a demonstrable 

effect on the performance of the tested players, in terms of the maximum 

height reached, but not the maximum achieved force, if expressed in relative 

values. 

Key words: Strength abilities, categories U16, U19 and U21, isokinetic dynamometry, 

vertical jumps, football  



6 

 

       Obsah 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 8 

2 ÚVOD DO ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY .................................................... 9 

2.1 SILOVÉ SCHOPNOSTI ............................................................................................................................ 9 

2.2 BIOLOGICKÉ DETERMINANTY SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ ................................................................................ 10 

 Příčně pruhovaná svalovina ............................................................................................... 10 

 Druhy silových schopností .................................................................................................. 11 

 Metody rozvoje silových schopností ................................................................................... 13 

2.2.3.1 Maximální síla ......................................................................................................................... 14 

2.2.3.2 Rychlá a výbušná síla ............................................................................................................... 15 

2.2.3.3 Silově vytrvalostní síla ............................................................................................................. 16 

2.3 SILOVÉ SCHOPNOSTI A ONTOGENEZE ..................................................................................................... 17 

 Senzitivní období ................................................................................................................ 17 

 Vymezení základních ontogenetických fází ........................................................................ 19 

 Charakteristika dorosteneckého věku ................................................................................ 21 

 Charakteristika období mladé dospělosti ........................................................................... 23 

2.4 SILOVÉ SCHOPNOSTI VE FOTBALE .......................................................................................................... 23 

 Charakteristika svalové činnosti u hráčů ve fotbale ........................................................... 24 

 Morfologické a funkční vlastnosti svalů ve fotbale ............................................................ 27 

 Cíle tréninku svalové síly ve fotbale ................................................................................... 27 

 Základní trénink svalové síly ve fotbale .............................................................................. 28 

 Funkční trénink svalové síly ve fotbale ............................................................................... 28 

 Izokinetické testování ve fotbale ........................................................................................ 29 

3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE ............................................................ 31 

3.1 CÍL PRÁCE ....................................................................................................................................... 31 

3.2 HYPOTÉZY PRÁCE .............................................................................................................................. 31 

3.3 ÚKOLY PRÁCE................................................................................................................................... 31 

4 METODIKA PRÁCE ........................................................................................... 32 

4.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU ........................................................................................... 32 

4.2 ORGANIZACE VÝZKUMU ..................................................................................................................... 34 

4.3 METODY ZÍSKANÝCH VÝZKUMNÝCH ÚDAJŮ ............................................................................................. 35 

 Vertikální výskok s pomocí paží (CMJ1 – with arms) .......................................................... 35 

 Výskok z podřepu (SJ) ......................................................................................................... 36 

 Testování svalové síly flexorů a extenzorů kolene (Cybex) ................................................. 36 

 Somatometrické měření ..................................................................................................... 37 



7 

 

4.4 METODY ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ......................................................................................................... 38 

 Boxplot ............................................................................................................................... 38 

 Konstrukce krabicového grafu (boxplot) ............................................................................ 39 

5 VÝSLEDKY PRÁCE ........................................................................................... 41 

5.1 KOMPARACE EXPLOZÍVNÍ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN V TESTU CMJ1 .............................................................. 42 

5.2 KOMPARACE EXPLOZÍVNÍ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN V TESTU CMJ2 .............................................................. 44 

5.3 KOMPARACE EXPLOZÍVNÍ SÍLY DOLNÍCH KONČETIN V TESTU SJ .................................................................... 47 

5.4 KOMPARACE SVALOVÉ SÍLY FLEXORU A EXTENZORU KOLENE ....................................................................... 50 

5.5 SOMATOMETRICKÉ MĚŘENÍ ................................................................................................................ 53 

6 DISKUZE .............................................................................................................. 56 

7 ZÁVĚR .................................................................................................................. 59 

8 ZDROJE ................................................................................................................ 60 

8.1 LITERATURA ..................................................................................................................................... 60 

8.2 INTERNETOVÉ ZDROJE ........................................................................................................................ 63 

9 PŘÍLOHY .............................................................................................................. 64 

  

  



8 

 

1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je komparace a identifikace silových předpokladů u 

elitních fotbalistů v závislosti na jejich ontogenezi. Jedná se o výzkumnou práci, jež 

zpracovává a vyhodnocuje naměřené hodnoty u elitních fotbalistů třech věkově 

odlišných kategorií klubu SK Slavia Praha. 

Již od útlého věku jsem se aktivně věnoval fotbalu, který vždy naplňoval mé potřeby 

pohybu a disciplíny. Postupně jsem se vypracoval od žákovských klubů přes 

mládežnické kategorie až k dospělé kategorii A týmu FC Zličín. Kladný vztah k fotbalu 

spolu s náklonností k fotbalovému týmu SK Slavia Praha, kde působím třetím rokem 

jako trenér mládežnických týmů v centru mládeže, mě přivedly ke snaze zjistit a 

porovnat kvalitu hráčů po stránce jejich silových schopností.  

Úkolem práce proto bylo otestovat zmíněné svalové schopnosti probandů týmů U16, 

U19 a U21 v laboratoři sportovní motoriky UK FTVS. Testování proběhlo ve dvou 

základních úrovních. První bylo měření prostřednictvím izokinetické dynamometrie 

CYBEX, poté následovalo testování vertikálních výskoků.  

Práce zkoumá, do jaké míry se výsledky jednotlivých kategorií od sebe liší a jaký vliv 

mohou mít věková specifika probandů na jejich výkon.  

Cílem výzkumu tedy bylo zjištění a komparace explozivní síly dolních končetin a 

izokinetické síly extenzoru a flexoru kolena, a to za využití metody zpracování 

získaných údajů do grafické podoby prostřednictvím tzv. boxplotů užívaných 

v deskriptivní statistice, dále porovnání výsledků u jednotlivých věkových kategorií a 

jejich vyhodnocení s ohledem na možné ontogenetické změny.  

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. První Úvod do zkoumané 

problematiky představuje rešerši odborné literatury, jež je souhrnem dosavadních 

poznatků k tématu. Druhá kapitola je zaměřena na podrobné vymezení cílů, úkolů a 

hypotéz, jež byly stanoveny na začátku výzkumu. V dalších kapitolách je podrobně 

popsána metodika získaných výzkumných údajů a zpracování výsledků spolu 

s charakteristikou zkoumaného souboru. Získané a naměřené údaje jsou graficky 

zpracovány a písemně vyhodnoceny v kapitolách Výsledky měření a Diskuze. Kapitola 

Závěr pojednává o možnostech dalšího zpracování či rozšíření výzkumu. 
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2 Úvod do zkoumané problematiky  

Silové schopnosti jsou společně s ostatními pohybovými schopnostmi důležitou složkou 

vedoucí k dosažení vysoké sportovní výkonnosti ve fotbale.  Je proto nutné sledovat 

vývoj silových schopností již v mládežnických týmech, abychom mohli předcházet 

možným zraněním, která bývají způsobena například ochablým a zkráceným svalstvem 

či vzájemnými dysbalancemi antagonistických svalových skupin.  

Dnešní úroveň testování přináší velmi důležité a cenné informace, které umožňují 

odstraňovat nebo minimalizovat veškeré aspekty, jež by mohly u sportovců vést 

v dalších letech jejich sportovní kariéry nejen k opoždění (retardaci) vývoje, ale 

zejména ke vzniku patologických funkčních změn dospívajícího organismu. Ty mohou 

mít za následek poruchy pohybového systému.  

Trenéři by se proto měli v této oblasti velmi dobře orientovat a zvolit pro trénování 

svých svěřenců vždy správnou a vhodnou cestu, která respektuje veškerá fyziologická a 

anatomická specifika týkající se daného věku jedince.  

  

2.1 Silové schopnosti 

Silové schopnosti jsou jednou z hlavních složek kondiční výkonnosti, jež jsou určovány 

prostřednictvím svalové síly. Ta vyplývá z kontrakce svalů, jež se podílejí na pohybu. 

Silové schopnosti u člověka řadíme do pohybových schopností majících kondiční 

charakter a směřujících spolu s pohybovými dovednostmi k dosažení daného 

sportovního výkonu.  

Podle Čelikovského (1990) můžeme silovou schopnost považovat za základní a 

rozhodující předpoklad jedince, bez něhož by se při pohybové činnosti nemohly 

projevovat ostatní schopnosti.  

Silové schopnosti definujeme jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor 

svalovou kontrakcí (Perič a Dovalil, 2010). 
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Podle Dovalila (2002) se v poslední době trenéři ve všech sportovních odvětvích 

zaměřují na úroveň rozvoje silových schopností u svých svěřenců za účelem zvýšení 

celkové výkonnosti a předcházení možným zraněním.  

 

2.2 Biologické determinanty silových schopností  

  Příčně pruhovaná svalovina 

Příčně pruhovaný sval tvoří 36-40% tělesné hmotnosti. Stavební jednotkou svalu je 

svalové vlákno. Základní jednotku svalového vlákna tvoří sarkomera, která obsahuje 

kontraktilní bílkoviny aktin a myozin, tropomyozin-troponin, ale také myoglobin, jež 

přenáší kyslík do svalů. Příčné pruhování svalu je dáno rozdílnou lomivostí světla 

v jednotlivých částech svalového vlákna (Kohlíková, 2015). 

Typy svalových vláken: 

Hájek (2001) ve své publikaci rozlišuje z hlediska biologického základu silových 

schopnostní následující typy svalových vláken: 

• I. typ: červená vlákna, která jsou pomalá nebo také oxidativní, tedy s aerobním 

typem krytí svalové práce 

• II. typ: bílá vlákna, která jsou rychlá nebo také glykolytická, tedy s anaerobním 

typem krytí svalové práce 

 

 Tento typ vláken se dále dělí na: 

II.A: bílá, rychlá, oxidativní, 

II.B: bílá, rychlá glykolytická, 

II.C: přechodný typ mezi dvěma výše uvedenými typy 

 

Jiné dělení typů svalových vláken je popsáno v publikaci Havla a Hnízdila (2009):  

• SO (Slow-oxidativ): červená pomalá oxidativní vlákna s malou velikostí   

neuronů, které ovládají 10-180 vláken. (tmavě zbarvená) 
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• FG (Fast-Glygolytic): rychlá bílá vlákna glykolytická vlákna s vysokým 

anaerobním výkonem (světle zbarvená) 

• FOG (Fast-Glygolitic-Oxidativ): rychlá bleděčervená vlákna, oxidativní (rychlá 

reakce na podnět) s velkými neurony, které ovládají 300-800 vláken (šedě zbarvená) 

 

  Druhy silových schopností  

Stoppani (2008) tvrdí, že v průběhu typické tréninkové jednotky dochází k desítkám až 

stovkám svalových stahů (kontrakcí), které pohybují tělem nebo náčiním. 

Strukturované silové vlastnosti popisují jednotliví autoři různě: 

Podle Čelikovského (1990) dělíme komplex silových schopností na dva druhy a tyto 

jejich formy: 

a) Statické silové schopnosti: 

- Jednorázová forma  

- Vytrvalostní forma 

b) Dynamické silové schopnosti:  

- Explozivně-silová forma 

- Rychlostně-silová forma 

- Vytrvalostně-silová forma 

 

Podle Dovalila a Periče (2010) dělení silových schopnosti primárně vychází z typů 

svalových kontrakcí, které se od sebe liší jinou délkou svalu a odlišným napětím. Jedná 

se tedy o kontrakci, jež je: 
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a) Izometrická, statická – napětí se zvyšuje, délka se nemění 

b) Izotonická, dynamická – délka svalu se mění, napětí zůstává přibližně stejné, 

dynamickou (izotonickou) kontrakci dělí dále podle typu pohybu a svalu na: 

- koncentrickou – délka svalu se zmenšuje (zkracuje), nemění se napětí; 

- excentrickou, brzdivou – délka svalu se zvětšuje (protahuje), napětí se opět 

nemění. 

 

Podle Pavlíka 1996 rozdělujeme silové schopnosti na: 

a) Staticko – silové 

• krátkodobá (jednorázová) staticko-silová schopnost 

• vytrvalostní staticko-silová schopnost 

b) Dynamicko – silové 

• explozivně-silová schopnost 

• rychlostně-silová schopnost 

• vytrvalostně-silová schopnost 

 

 Podle Fleishmana (1964) 

a) Statická síla 

b) Dynamická síla 

c) Explozivní síla 

 

Autoři Zatsiorsky a Kraemer (2006)  

a) Statická síla 

b) Dynamická síla 

c) Amortizační síla 
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  Metody rozvoje silových schopností 

Metod rozvoje silových schopností je nesčetné množství a jejich klasifikace se opět liší 

z hlediska pojetí jednotlivých autorů. Existují však dvě základní kritéria dělení, kdy 

prvním je dělení podle typů svalové kontrakce, druhým užití jednotlivých metod 

v daném sportovním odvětví. (Perič a Dovalil, 2010).  

Podle Periče a Dovalila (2010) je podstatou dynamické síly izotonická kontrakce 

projevující se pohybem hybného systému či jeho části, a to v závislosti na velikosti 

odporu (např. hmotnost břemen, či velikost odporu prostředí) a rychlosti. 

Další zásadou, podle níž rozvíjíme svalové schopnosti, jsou metodotvorní činitelé. 

Podle Hnízdila a Havla (2009) mezi takové činitele řadíme: 

• Intenzitu zatížení (např. maximální) 

• Délku trvání (např. do 10-15 s) 

• Počet opakování v jedné sérii (např. do 10-15 s) 

• Délka zotavných intervalů v sérii (např. 30-120s) 

• Počet sérií (např. 3) 

• Délka trvání zotavných intervalů mezi sériemi (např. 1-3 min, po každé sérii 

mírně prodloužit) 

• Charakter činnosti v zotavných intervalech (např. pasivní) 

 

Hnízdil a Havel (2009) uvádí, že je mezní silový výkon podmíněn: 

• Příčným průřezem agonistů a množstvím svalových vláken v nich  

• Převahou FG vláken (rychlých)  

• Synchronizací zapojení hybných jednotek a jejich počtem 

• Relaxačním stupněm antagonistů 

• Doplněním energetického krytí ve svalech (ATP, CP, glykogen) 

• Aktivací CNS  
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Autoři Šťastný a Petr (2012) vyzdvihují důležitost CNS (centrální nervový systém), 

který sehrává klíčovou roli ve schopnosti generovat svalovou sílu. Prvním důležitým 

aspektem je množství zapojených svalových vláken, které při pohybu jedinec aktivuje 

(intramuskulární koordinace). Druhým aspektem je řízená souhra zapojení jednotlivých 

svalových skupin, během vykonávaného pohybu. (intermuskulární koordinace).  

  

Perič a Dovalil (2010) rozlišují 8 základních metod rozvoje a stimulace silových 

schopností:  

a) Metoda maximálních úsilí, 

b) Metoda opakovaných úsilí, 

c) Metoda rychlostní, 

d) Metoda vytrvalostní,  

e) Metoda plyometrická, 

f) Metoda izometrická,  

g) Metoda izokinetická, 

h) Metoda intermediární 

 

2.2.3.1 Maximální síla  

Významným faktorem silového tréninku je maximální síla, jejíž rozvoj přímo ovlivňuje 

ostatní druhy síly např. výbušnou a rychlou sílu. Maximální síla se dá rozvíjet několika 

metodami. (Perič a Dovalil 2010).  

Pro rozvoj maximální síly existuje:  

1) Metoda maximálních úsilí 

Jedná se o rozvoj staticko-silových schopností, tedy maximální síly. Tato metoda je 

založena na vysokých až maximálních zátěžích (95-100% maxima). Počet opakování je 

1 až 3 krát v jedné sérii. To vyžaduje zapojení a aktivaci co největšího  
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počtu motorických jednotek a klade důraz na pomalejší pohyby s menším rozsahem. 

(Čelikovský a kol. 1979).  

 

2) Metoda opakovaných úsilí  

Tato metoda je založena na opakovaném cvičení s nemaximálním odporem a 

nemaximální rychlostí. Počet opakování v jedné sérii je 8 až 15 krát. Vedle silového 

potenciálu dochází u této metody také k zlepšení nervosvalové koordinace (Hnízdil a 

Havel, 2009). 

 

3) Metoda izometrická 

Podstatou je působení proti nepřekonatelnému odporu, většinou se jedná o tlakové 

cvičení proti stěně, zařízení tělocvičny apod. Počet opakování v jedné sérii je 3 až 5 

krát, ale může být i vyšší. Délka kontrakce je zpravidla 5 až 15 s. Nevýhoda této metody 

spočívá především ve snížení mezisvalové koordinace a zhoršeném krevním zásobení 

svalu. (Perič a Dovalil 2010). 

  

4) Metoda intermediární 

Intermediární metoda spojuje v průběhu cvičení dynamickou a statickou práci. Dochází 

tak ke střídání svalové práce v izokinetickém a izometrickém režimu. Odpor by měl být 

takový, aby mohl umožnit cvičení včetně výdrži. Tato metoda směřuje k prodloužení 

napětí činných svalů, avšak nedochází k rozvoji mezisvalové koordinace. (Hnízdil a 

Havel, 2009). 

 

2.2.3.2 Rychlá a výbušná síla 

Podle Tvrzníka a Segeťové (1988) je rychlá síla na rozhraní silových a rychlostních 

schopností. Nejvíce tuto sílu ovlivňují intermuskulární a intramuskulární koordinace.  

Rozvoj rychlé síly spočívá především v aktivaci rychlých motorických jednotek. 

Principem rychlostně-silového tréninku je, aby sportovci vykonávali pohyb s malým  
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odporem (břemenem) jak v koncentrických, tak v excentrických fázích s maximální 

možnou rychlostí (Pavlík, 1996). 

Výbušná (explozivní) síla je definována jako schopnost dosáhnout maximálního 

zrychlení v závěrečné fázi pohybu. (Hnízdil a Havel, 2009). 

Pro rozvoj rychlé a výbušné síly existuje několik metod:  

1) Metoda rychlostní 

Jedná se o metodu s co možná nejrychlejším provedením daného pohybu. Velikost 

odporu bývá 30 až 60%. Počet opakování v jedné sérii je 6 až 12 krát nebo je dána 

délkou zatížení 5-15s (Dovalil a Perič, 2010). 

2) Metoda plyometrická  

Principem této metody je tzv. svalové předpětí, které je způsobeno stažením svalu ještě 

před vlastní svalovou kontrakcí. (Dovalil a Perič, 2010). 

Podle Tlapáka se jedná o metodu, u níž dochází k zastavení brzdivého pohybu v co 

nejkratší dráze.  

3) Metoda izokinetická 

Tato metoda je tvořena speciálními posilovacími zařízeními a pracuje s variabilním 

odporem, který závisí na velikosti vyvíjeného úsilí. Mezi těmito dvěma aspekty platí 

přímá úměrnost. Doporučené dávkování pro cvičení je 5 až 8 sérií po 6 -8 opakováních. 

(Hnízdil a Havel, 2009). 

2.2.3.3 Silově vytrvalostní síla 

Silová vytrvalost je popsána jako schopnost udržet sílu při jejím nejmenším poklesu co 

nejdelší dobu během vykonávaného pohybu (Tvrzník a Segeťová, 1988). 

Mezi metody rozvíjející silovou vytrvalost patří: 

1) Metoda silově vytrvalostní 

Hlavním znakem této metody je vysoký počet opakování (20-50 i více), obvyklé je 

dávkování tzv. „do odmítnutí“. Velikost odporu je 30-40% maxima, rychlost je střední 

až pomalá (Hnízdil a Havel, 2009). 
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2) Metoda kruhová  

Základy této metody jsou převzaty z metody silově vytrvalostní. Většinou se jedná o 

posilovací cvičení na několika stanovištích, která se střídají podle zatěžování různých 

svalových skupin. Doporučený počet stanovišť je 6 až 12 krát. (Hnízdil a Havel, 2009).  

2.3 Silové schopnosti a ontogeneze  

Při rozvoji silových schopností ve fotbale, ale i v ostatních sportech je vždy důležité 

znát charakteristiky jednotlivých věkových období, ve kterých se hráči právě nacházejí. 

Proto se doporučuje respektovat anatomické, fyziologické a pedagogicko-psychologické 

zvláštnosti u všech věkových kategorií. Věkové zákonitosti jsou definovány ve změnách 

tělesných rozměrů a proporcí, ve stavbě i funkci tělesných orgánů, v psychice i ve 

vztahu k ostatním, v chování či výkonnosti (Dovalil, 2002). 

Rozvoj dynamických silových schopností závisí především na stupni morfo-funkční 

zralosti nervosvalového systému. Naopak statické silové schopnosti závisí spíše na 

možnosti zátěžové hypertrofie a ukončení růstové pubertální akcelerace (Havlíčková, 

2003). 

Rozvoj silových schopností začíná v mladším školním věku. Zhruba kolem 10 let jsou 

vytvořeny předpoklady pro rozvoj dynamické síly v kombinaci s rychlostí (skoky, 

hody), později s vytrvalostí. Maximální síla bývá dosažena kolem 20 let u mužů. 

Tréninkem lze dosáhnout vrcholu později. Statická síla se rozvíjí daleko do dospělosti. 

Přílišné statické zatěžování v období růstu vyvolává nežádoucí změny na pasivním 

hybném systému (Havlíčková, 2003). 

 

  Senzitivní období  

Pro rozvoj silových schopností je důležité znát věkové zákonitosti jedince, jež chápeme 

jako jednotlivá senzitivní období jeho vývoje. 

Senzitivní období jsou vývojové etapy, během nichž je nejlepší předpoklad pro rozvoj 

daných pohybových schopností a dovedností. (Perič, 2008). 
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Dovalil (2002) je popisuje jako etapy ontogeneze organismu, ve kterých dochází vlivem 

tréninku k nejvýraznějšímu nárůstu úrovně dané schopnosti.  

Perič (2004) uvádí, že síla je základem všech kondičních schopností. Její rozvoj by měl 

tedy provázet celkový sportovní vývoj každého jedince. Obecnou silovou schopnost lze 

podle něj rozvíjet od deseti let. Etapa nejvyšší efektivity tréninku pak nastává po 

čtrnáctém roce života. Společně s nástupem senzitivního období pro rozvoj obecné síly 

pozoruje také pozvolný nástup senzitivního období pro rozvoj síly výbušné. Vrchol 

efektivity jejího rozvoje nastává při dosažení osmnáctého roku života, u maximální síly 

je to rozmezí roku devatenáctého a dvacátého.  

Jednotlivá senzitivní období v závislosti na rozvoji jednotlivých silových schopností 

vymezili autoři Hnízdil a Havel (2009) takto:  

➢ Absolutní síla  

  -        chlapci 13-14 a 16-17 let    

  -        dívky 10-12 a 16-17 let 

➢ Staticko-silové schopnosti  

- chlapci 14-17 let 

- dívky 9-12 let 

➢ Dynamicko-silové schopnosti  

- chlapci 11-12 let 

- dívky 9-12 let 

➢ Rychlostně-silové schopnosti  

- chlapci 7-9 let 

- dívky 7-11 a 13-14 let  

Jiná senzitivní období pro silové schopnosti popisuje Perič (2008): 

➢ Nejvyšší přírůstky svalové síly  

- chlapci (13-15 let) 

- dívky (10-13 let) 
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Krištofič (2006) uvádí senzitivní období pro rozvoj silových schopností následovně:  

➢ Období mezi 7. – 10. rokem by měl být kladen důraz na rozvoj mezisvalové 

koordinace, přesnost poloh a pohybů při dotváření pohybových stereotypů (především u 

celostních pohybů, jakými jsou běh, komíhání, houpání), na držení těla a funkci svalů. 

 

➢ Mezi 10. – 11. rokem dochází u dětí ke zvýšení efektivity tréninkového úsilí 

vlivem zdokonalení nervové regulace svalových činností. 

 

➢ Do 13. – 14. roku (u dívek do 15 let) se svalová síla zvyšuje téměř lineárně. Poté 

dochází souběžně s náhlým zrychlením růstu jedince k jejímu prudkému nárůstu. 

Posilování již vyvolává i u dětí, podobně jako u dospělých, metabolickou odezvu v 

organismu, avšak jedná se o jiný druh. Dětem stále chybí systémy pro specifickou 

odezvu, nicméně i u nich dochází ke zvýšení obecné kondiční kapacity (posilování tedy 

přináší jistý efekt). V dětském věku je však důležitější rozvoj mezisvalové koordinace 

než rozvoj nárůstu absolutní síly. Zvýšení svalové síly je především důsledkem 

neurologické adaptace nikoli svalové hypertrofie, ke které v prepubescentním věku ještě 

ve větším měřítku nedochází. Proto by také měly v pohybové zátěži převažovat 

dynamické a vedené pohyby nad výdržemi. 

 

  Vymezení základních ontogenetických fází  

Čelikovský (1979) rozděluje ontogenetická období tímto způsobem: 

➢ Prenatální období  

➢ První dětství  

 - Období kojence (0-12 měsíců) 

 - Období batolete (1-3 roky) 

➢ Druhé dětství  

- Předškolní věk ( 3-6 roků) 
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➢ Mladší školní věk čili období prepubescence (6-11 let) 

➢ Období pubescence (11-15 let)  

➢ Období hebetické (15-30 let) 

➢ Životní stabilizace a vyvrcholení  

- Adultium (30-45) 

- Intervium (střední věk, 45-60 let) 

- Senium (od 60 let) 

 

Odlišné dělení popisují autoři Kopecký, Tomanová a Kikalová (2014):  

➢ Prenatální období  

➢ Těhotenství a porod (280 dní) 

➢ Postnatální období  

➢ První dětství  

- Novorozenecké období (28 dní od narození) 

- Kojenecké období (od 28 dne do 1 roku) 

- Batolecí období (1-3 roky) 

- Předškolní věk (3-6 let)  

➢ Druhé dětství a období dorostenecké  

- Mladší školní věk (6-11 let) 

- Starší školní věk (11-15 let) 

- Dorostenecký věk (15-18 let) 

➢ Období dospělosti a stáří  

- Dospělost  

- Stáří  

  



21 

 

Dylevský (2009) vymezuje: 

➢ První dětství (Infans I.) 

- začíná ve 4. - 5. měsíci nitroděložního vývoje 

- Novorozenecké období (28dní) 

- Kojenecké období (12 měsíců) 

- Batole (1-3 roky) 

- Předškolní věk (4-7 let) 

➢ Druhé dětství (Infans II.) 

- Mladší školní věk (7-11 let) 

- Starší školní věk (11-15 let) 

➢ Mladistvá dospělost (15-18 let) 

➢ Plná dospělost (do 30 let) 

➢ Období zralosti (do 45 let) 

➢ Období středního věku (do 60 let) 

➢ Období stáří (do 75 let) 

➢ Období vysokého stáří (do 90 let) 

➢ Období kmetského věku (nad 90 let) 

  Charakteristika dorosteneckého věku  

Tento věk bývá často označován také jako věk mladistvý, adolescence či druhá 

pubertální fáze.  Ve sportu toto období představuje všechny pohybové aktivity, které je 

možné provádět. Vytváří se stereotyp potřeby pohybu jako kompenzace denního 

zatížení. Návyk na pohyb je důležitý. Věkové ohraničení dorosteneckého věku je dáno 

ukončením povinné školní docházky (15 let) a dovršením 18. roku života. (Dylevský, 

1997). 

Čelikovský (1979) toto období popisuje jako období postpubescence (15-20 let). Jedná 

se o období dospívání, pro které je typické dosažení vrcholu motorické  
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aktivity, kdy je možné rozvíjet již speciální trénovanost. Vývoj dívek je rychlejší než u 

chlapců, avšak v konečné fázi postpubescence již chlapci dosahují stejné úrovně vývoje 

jako dívky. V tomto období dochází také k nejvyššímu rozvoji rychlostních a 

obratnostních schopností. 

Je důležité zmínit, že jedinci v tomto období nejsou plně vyvinuti po fyzické stránce, 

avšak anatomické disproporce a disharmonie motoriky se již výrazně ztrácejí.  

Langmeier a Krejčířová (2006) popisují toto období jako období adolescence (15-22 

let). Charakteristickým znakem je postupné dosažení plné reprodukční zralosti a 

dokončení tělesného růstu. Zprvu však dochází k nerovnoměrnému růstu dolních a 

horních končetin, což má za následek určitou disharmonii postavy, která se v dalších 

letech postupně vytrácí.  

Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) se období dospívání během sta let výrazně 

prodloužilo, ale zároveň se jeho nástup značně urychlil z důvodu sekulární akcelerace, 

která zrychluje i celkový růst. Zkracuje se tedy doba dětství a oddaluje nástup plné 

dospělosti.  

Somatické změny u adolescentů již nemají takovou dynamiku, jako tomu bylo u 

pubescentů. Nedochází zde již k prudkým změnám, spíše ke zklidnění vývoje a 

ukotvení změn, k nimž v době pubescence došlo. Probíhá dozrávání mozku, které se 

ustaluje po šestnáctém až sedmnáctém roku života (Vašutová, 2005). 

Chlapci v rozmezí věku od patnácti do osmnácti let vyrostou v průměru o sedm 

centimetrů.  Růst trupu je větší než růst končetin. To znamená, že adolescenti již nejsou 

tzv. ,,samá ruka – samá noha“. Jejich tělo získává konečné dospělé proporce (Říčan, 

2004).  

Ze všech výše uvedených textů vyplývá, že v dorosteneckém období již nespatřujeme 

velké fyzické změny organismu, nýbrž jsou patrné změny psychické. Je proto vhodné 

do tréninku zařazovat více taktické přípravy než v předchozích obdobích, neboť dle 

Periče (2012) dochází k rozvoji abstraktního myšlení, jež je nezbytné pro nácvik a 

zdokonalování taktiky. 
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  Charakteristika období mladé dospělosti  

Čelikovský (1979) popisuje toto období jako období mecítma, v němž dosahují 

dospívající muži nejvyšší úrovně základních pohybových schopností, což se projevuje 

vysokou sportovní výkonností a dále se také vytváří nejlepší předpoklady k získání 

nejvyšší úrovně silových a vytrvalostních schopností. Maxima se objevují také 

v rozsahu kloubní pohyblivosti, která po dosažení 20 let života u mužů pozvolně klesá. 

Pro muže je typická snaha o co nejekonomičtější motorické pohyby, které se 

v předešlých vývojových obdobích příliš nevyskytovaly.  

Podle Langmeiera a Krejčířové (2006) se jedná o období časné dospělosti, které je 

vymezené zhruba od 20 do 25-30 let.  

Většina odborníků na vývojovou psychologii (J. Langmeier, E. Krejčíková, V. Čechová 

či D. Trpišovská) shodně definuje začátek dospělosti jako nástup klidového období, kdy 

z hlediska fyziologie člověka nedochází k žádným výraznějším změnám. Růst lidského 

těla stagnuje, průměrný roční přírůstek nepřevyšuje 1 centimetr. Pouze sílí svalstvo a 

vrcholí činnost endokrinních žláz (pohlavní žlázy). V období mezi 25. až 30. rokem 

života dosahuje jedinec vrcholu svalové síly, po němž následuje její postupný pokles. 

Ve stejném časovém úseku dochází také k dozrávání všech orgánů, které přechází do 

tzv. stabilizační fáze. Úroveň smyslového vnímání vrcholí v mladší a střední dospělosti, 

z čehož vyplývá schopnost dobře se adaptovat či potřeba učit se a vzdělávat. 

2.4 Silové schopnosti ve fotbale 

Silové schopnosti mají významný podíl společně s ostatními pohybovými schopnostmi 

k  dosažení herního výkonu ve fotbale. Požadovaný rozvoj silových schopností závisí 

především na pozici hráče a jeho stylu. To znamená, že jinou stavbu svalů a úroveň 

rozvoje silových schopností bude mít útočník, brankář nebo obránce. (Psotta a kol, 

2006). 

Fotbal patří mezi kolektivní sportovní hry. Zaujímá přední místo mezi nejnáročnějšími 

hrami, a to vzhledem ke svému obsahu i nárokům, které klade na hráče. Zatížení hráčů 

je způsobeno především velkým objemem a intenzitou práce, ale také rozsáhlou škálou 

nejrůznějších pohybů.  
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Ve fotbale řeší hráči ve velmi krátkých intervalech složité a neopakující se herní situace, 

ve kterých je potřeba být pohotový a tvořivý ve vynalézání originálních a účelných 

způsobů řešení. (Matoušek a kol. 1973). 

Schopnost hráče vynaložit sílu během fotbalového zápasu nezáleží výhradně na síle 

svalů použitých při daném pohybu. Vynaložená síla je také ovlivněna hráčovou 

schopností zkoordinovat akci a svaly ve správnou chvíli (Bangsbo, 2003; Cook, 

Whitehead, 1999). 

V utkání jsou na hráče kladeny vysoké nároky na produkci svalové síly. Jedná se o 

krátké opakující se intervaly ve vysoké intenzitě, a to především akceleraci při sprintu, 

dále změnu směru pohybu, souboj či rychlé vyvinutí dostatečné úrovně síly. Hlavním 

faktorem pro úspěšnost těchto činností je explozivní síla, která je pro fotbalisty 

specifická, neméně důležitá je pak síla dynamická. (Psotta a kol. 2006).  

Základem pro explozivní sílu je dostatečná úroveň absolutní síly příslušných svalových 

skupin. Celkovou produkci síly v průběhu utkání podmiňuje svalová vytrvalost. (Psotta 

a kol. 2006). 

  Charakteristika svalové činnosti u hráčů ve fotbale  

Již na první pohled je patrné, že svaly na dolních končetinách mají obrovský význam 

pro uskutečnění kvalitního fotbalového výkonu. Při fotbale jsou nohy nejen 

prostředkem ke změně pozice a přemístění z místa na místo, nýbrž také hlavním 

pomocníkem při manipulaci s míčem. Nesmíme však opomenout zapojení dalších 

důležitých svalových skupin, jež se nachází v horních končetinách a trupu. Fotbalista je 

aktivizuje při běhu, kopu do míče, výskocích nebo při samotném vhazování. 

Běh 

Běh je přirozenou obměnou chůze. U běžeckého kroku stejně jako u chůze rozlišujeme 

dvě základní fáze – letovou a opěrnou, kdy dochází k zapojení stejných svalových 

skupin.  
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V závěru opěrné fáze se na odrazové končetině zapojují extenzory kolene (m. 

quadriceps femoris) a kyčelního kloubu (m. glutaues maximus, hamstringy), dále 

plantární flexory kloubu hlezenního (m.triceps surae). V letové fázi se aktivizují 

především flexory kyčle (m. iliopsoas, m. rectus femoris) a m. tibialis anterior. U 

sprintů dochází k nezbytné dopomoci břišních svalů. (Bernacíková, Kapounková, 

Novotný a kol., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kop do míče 

Kop do míče je nezbytným úkonem ve fotbale. Při kopu rozlišujeme dvě základní 

polohy -  explozivní extenzi v oblasti kolenního kloubu (m. quadriceps femoris) a flexi 

v kloubu kyčelním (m. rectus femoris, m. iliopsoas a m. tensor fasciae latae za současné 

kontrakce svalů břišních). Kop podporuje stojná dolní končetina, kde dochází k 

aktivizaci zejména svalů kloubu kyčelního (m. gluteus maximus, m. gluteus medius), 

kloubu kolenního (m. quadriceps femoris). Dále pak plantární a dorzální flexory (m. 

tibialis anterior, m. triceps suare (Havlíčková, 1993). 

Obrázek 1: Zobrazení zapojených svalových skupin při běhu (Bernacíková, Kapounková, 

Novotný a kol., 2010). 
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Výskok 

Výskok je pohybovou dovedností, při níž je zapojena většina svalů či svalových skupin. 

K nejzatíženějším patří trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae), čtyřhlavý sval stehenní 

(m. quadriceps femoris), velký a střední sval hýžďový (m. gluteus maximus, m gluteus 

medius), ohybače kyčle, břišní svaly, vzpřimovač trupu, hamstringy, ad. (Kirkendall, 

2013). 

Hra hlavou 

Při hře hlavou je nejvíce zapojené krční svalstvo izometricky. Pokud míč spíše 

usměrňujeme, dochází k asymetrickým izotonickým kontrakcím (Havlíčková, 1993). 

Autové vhazování 

Při autovém vhazování jsou nejvíce zapojovány svaly horní poloviny těla, a to široký 

sval zádový (m. latissimus dorsi), velký sval prsní (m. pectoralis major), trojhlavý sval 

pažní (m. triceps brachii) či velký sval oblý (m. teres major) (Kirkendall, 2013). 

  

Obrázek 2: Zobrazení svalů zapojených pří kopu do míče (Bernacíková, Kapounková, Novotný 

a kol., 2010). 
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  Morfologické a funkční vlastnosti svalů ve fotbale  

Charakter svalových vláken je u fotbalistů především rychlostní. Ve čtyřhlavém svalu 

stehenním se nachází 40 až 60% a ve dvojhlavém lýtkovém svalu 40 až 50% těchto 

svalových vláken. Jedná se o FG- glykolytická  vlákna a FOG- rychlá oxidativně 

glykolytická vlákna (přechodová). Elitní fotbalisté mají oproti ostatním sportovcům 

např: plavcům, běžcům, cyklistům výrazně vyšší zastoupení rychlých vláken. Avšak ve 

srovnání s trénovanými jedinci na rychlostně silové výkony (sprinteři) mají podíl FG 

vláken podstatně nižší. Pro elitní fotbalisty je spíše charakteristický vyšší podíl FOG 

svalových vláken. Tato skutečnost odpovídá jejich adaptaci na rychlostně vytrvalostní 

výkony (Psotta a kol, 2006). 

 

  Cíle tréninku svalové síly ve fotbale 

Podle Psotty a kolektivu (2006) je cílem tréninku svalové síly u fotbalistů: 

• Udržování a rozvíjení způsobilosti nervosvalového systému co nejrychleji 

vyvinout sílu ve specifických fotbalových činnostech 

• Prevence proti zranění  

• Udržování způsobilosti svalů zpevňovat spojení v kloubech ve specifických 

činnostech, jejichž funkcí je kloubní ochrana a účelný přenos při provedení 

dynamických činností 

• Udržování optimálního funkčního stavu svalů trupu a horních končetin, jež se 

nepodílejí z velké části na výkonu většiny herních činností ve fotbale, nicméně jsou 

nedílnou součástí pro vytvoření biomechanických podmínek k provedení těchto 

činností. 

• Po delší inaktivitě (snížené trénovanosti) optimalizování úrovně základních 

silových předpokladů  

Bangsbo (2003) uvádí tři trochu odlišné cíle tréninku svalové síly ve fotbale: 

• Zlepšení silového výkonu svalů při náročných aktivitách během fotbalových  

zápasů (střelba, skákání, zrychlení). 
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• Předcházení zranění 

• Znovuzískání síly po úrazu v kratší době 

 

Podle Novotné, Čechovské a Bunce (2006) jsou základními podmínkami při tvorbě 

posilovacích programů: 

 

a) respektování biologického, případně kalendářního věku 

b) při výběru cviků neimprovizovat, nepoužívat neprověřené cviky 

c) provádět plánovaný počet opakování cviku správnou technikou 

d) regulovat správné dýchání (při zátěži výdech, při návratu vdech, nezadržovat dech) 

e) umožnit částečnou regeneraci vhodnou délkou přestávek a odpočinku 

f) po posilování zařadit uvolňovací a protahovací cvičení. 

 

  Základní trénink svalové síly ve fotbale 

Základní trénink svalové síly se zaměřuje na udržování a rozvoj nervosvalových a 

morfologických předpokladů u svalových skupin, které jsou důležité pro herní výkon. 

Součástí základního tréninku je trénink dynamické a statické síly (Psotta a kol. 2006). 

Základní trénink je vhodné zařadit v první fázi přípravného období. V dalších fázích 

přípravného období a v soutěžním období jsou doplňkovým tréninkem k funkčnímu 

tréninku svalové síly a vlastnímu fotbalovému tréninku (Psotta a kol. 2006). 

 

  Funkční trénink svalové síly ve fotbale 

Funkční trénink si klade za cíl podněcování způsobilosti fotbalových hráčů k vyvíjení 

rychlé a koordinované svalové síly ve specifických fotbalových činnostech.  
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Do těchto činností se řadí např. běžecká lokomoce, autové vhazování, souboje, výskoky 

či střelba. Přínos funkčního tréninku pro fotbalové hráče tkví především v podněcování 

svalové síly, která je úzce spojena s realizací specifických činností. (Psotta a kol. 2006)  

Funkční silový trénink zlepšuje obecnou a koordinační sílu, které mají vliv na sílu 

fotbalovou (specifickou). Základní silový trénink vede především ke zlepšení obecné 

síly a v menší míře k rozvoji koordinační a fotbalové síly (Bangsbo, 2003). 

Podle Psotty a kolektivu (2006) se z hlediska svalové práce funkční trénink může 

provádět třemi metodami: 

• Metoda izolované svalové činnosti 

• Plyometrická metoda  

• Metoda komplexní svalové činnosti. 

  Izokinetické testování ve fotbale  

Dvir (2004) vysvětluje izokinetiku jako dynamickou svalovou kontrakci, při níž je 

rychlost pohybu konstantní čili stále stejná. Děje se tak při působení svalů či celých 

svalových skupin vůči přizpůsobujícímu se kontrolovanému odporu, (jež vychází ze 

speciálního zařízení.) 

Poznatků izokinetiky se dnes využívá jak v oblasti medicíny a rehabilitace, tak v oblasti 

sportovní vědy, kde je zaveden také pojem tzv. izokinetické dynamometrie. 

Izokinetická dynamometrie je charakteristická tvorbou proměnlivého odporu a jeho 

měřením. Používá se téměř výhradně k měření volní svalové kontrakce. To znamená, že 

hodnotíme charakteristiku projevu svalové činnosti jako jednu z komponent 

senzomotorického systému Je tedy založena na působení proměnlivého odporu, jež 

vyvolává volní svalovou kontrakci, jejíž velikost je následně měřena a vyhodnocena. 

Intenzitu zmíněné svalové kontrakce však ovlivňuje mnoho faktorů, jež mají 

individuální charakter. Patří mezi ně například míra motivace, schopnost spolupráce či 

jiné psychologické aspekty. (Brown, 2000). 

Podle Browna (2000) je nutné tyto individuální aspekty zohlednit jak v případě 

testování, tak v případě tréninku pomocí izokinetického dynamometru. Jako další  
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faktory ovlivňující výsledky testů zmiňuje pohlaví, věk, výšku, váhu, úroveň 

trénovanosti či dominanci jedné z končetin. 

Izokinetické testování svalové síly je využíváno k hodnocení efektů tréninkových 

programů, především však k identifikování svalových oslabení nebo jejich kompenzaci. 

Využití najde také při identifikaci dysbalancí a profylaxi zranění (Baltzopoulos a 

Brodie, 1989). 

Z hlediska izokinetického testování svalových skupin se v současné době v oblasti 

fotbalu využívá hned několik zařízení, jakými jsou IsoMed 2000, Kin-Com či Cybex. 
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3 Cíle, hypotézy a úkoly práce  

3.1 Cíl práce 

Cílem této práce je porovnání explozivní síly dolních končetin a izokinetické svalové 

síly extenzoru a flexoru kolena u elitních fotbalistů kategorií U16, U19 a U21 klubu SK 

Slavia Praha.  

 

3.2 Hypotézy práce 

H1:  Předpokládáme, že probandi týmu U21 dosáhnou nejlepších výsledků naměřené 

maximální výšky ve všech testech vertikálních výskoků. 

H2: Předpokládáme, že probandi týmu U21 testovaní izokinetickým dynamometrem 

(Cybex) dosáhnou nejlepších výsledků při měření maximální síly (N.m.kg-1) skupiny 

svalů extenzorů kolena a flexorů kolena u dominantní končetiny. 

H3: Předpokládáme, že pořadí kategorií U16,U19,U21 při komparaci výsledků 

maximální výšky a maximální síly bude u všech testů vertikálních výskoků totožné. 

 

3.3 Úkoly práce  

1) Studium a rešerše odborné literatury k problematice silových schopností a 

zákonitostí ontogeneze  

2) Získání informačního souhlasu od všech probandů či jejich zákonných zástupců 

před uskutečněním testování. 

3) Účast na testování a měření úrovně silových schopností probandů v laboratoři 

sportovní motoriky UK FTVS. 

4) Zpracování získaných dat do textové a grafické podoby prostřednictvím tzv. 

boxplotů.  

5) Vyhodnocení výsledků a určení závěru pro teorii a fotbalovou praxi. 

6) Sestavení bakalářské práce. 
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4 Metodika práce 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný soubor této bakalářské práci tvořilo celkem 46 testovaných hráčů kategorií 

U16, U19, U21 klubu SK Slavia Praha.   

Kategorie U16 – počet hráčů 15:    

Tabulka 1: Kategorie U16 (věk, výška, hmotnost) 

 

 

 

 

 

 

Kategorie U19 – počet hráčů 17: 

Tabulka 2: Kategorie U19 (věk, výška, hmotnost) 

 

 

 

 

 

  

Kategorie U16 - 27. 01. 2017                                 

Průměrný věk: 16 let 

Průměrná výška: (176,67 ±5,12 cm) 

Průměrná hmotnost: (65,31 ±5,64 kg) 

Kategorie U19 - 25. 01. 2017  

Průměrný věk: 18,5 let 

Průměrná výška: (179,07 ±4,55 cm) 

Průměrná hmotnost: (72,04 ±6,57 kg) 
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Kategorie U21 počet hráčů 14: 

Tabulka 3: Kategorie U21 (věk, výška, hmotnost) 

 

 

 

 

 

 

Výzkumný soubor se skládal z chlapců a mužů narozených v letech 1996 až 2001. 

Testovaní byli v době realizace výzkumu evidování jako hráči klubu SK Slavia Praha. 

Všechny tři kategorie U16, U19 a U21 hrají nejvyšší ligovou soutěž. 

Tabulka 4: Soutěže kategorií U16, U19 a U21 

 

 

 

 

 

 

Výzkumný soubor se skládá z hráčů všech postů (brankář, obránce, záložník, útočník). 

Tréninkové jednotky (TJ) u týmu kategorie U16 jsou v množství 3 za týden (+ zápas). 

Tréninkové jednotky u kategorií U19 a U21 jsou v množství 4-5 za týden. TJ trvají 

v rozmezí 1 až 1,5 hod. To se však může lišit u jednotlivých týmů a trenérů. Rozdílnost 

TJ je dále určena průběhem dnů v týdnu. 

Všichni probandi byli obeznámeni s cílem a metodikou měření, souhlasili s participací 

na výzkumu a s použitím získaných dat pro výzkumné účely. Testovanými byli pouze 

hráči bez akutních zdravotních problémů. Před provedením měření všichni probandi  

  

Kategorie U21 - 25. 01. 2017  

Průměrný věk:  19,5 let 

Průměrná výška: (182,01 ±6,98 cm) 

Průměrná hmotnost: (75,19 ±7,30 kg) 

Kategorie Soutěž  

U16 1. česká liga-skupina A mladšího dorostu 

U19 1. česká liga staršího dorostu   

U21 1. česká juniorská liga 
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nebo jejich zástupci podepsali informační souhlas, který byl uznán etickou komisí  

Fakulty tělovýchovy a sportu.  

4.2 Organizace výzkumu 

V období od 25. do 27. ledna roku 2017 probíhalo v laboratoři sportovní motoriky 

FTVS UK testování probandů fotbalových kategorií U16, U19 a U21 klubu SK Slavia 

Praha. Testování se skládalo z testů tělesného složení, posturální stability, vertikálních 

výskoků (CMJ - free arms, CMJ - fixed arms a SJ – fixed arms), testování překopávání 

a zakopávání na izokinetickém dynamometru (Cybex) a funkčního zátěžového testu. 

Pro srovnávání a porovnávání silových schopností mezi probandy jednotlivých kategorií 

bylo v bakalářské práci využito pouze výsledků testů vertikálních výskoků a testů 

překopávání a zakopávání na izokinetickém dynamometru.  

K realizaci došlo v průběhu tří pracovních dnů (pondělí, úterý), a to po jednom dni 

volna probandů. V rámci každé kategorie došlo k vytvoření menších skupin po 5-8 

hráčích. Ty postupně docházely v předem stanovené časy do laboratoře, kde se současně 

střídaly s jinou skupinou hráčů z důvodu kapacity laboratoře a dodržení časového 

harmonogramu. Testované skupiny obcházely stanoviště v následujícím pořadí: 

➢ Tělesné složení 

➢ Rozcvičení 

➢ Posturální stabilita  

➢ Vertikální výskoky     

• Vertikální výskok s pomocí paží (CMJ1-with arms) 

• Vertikální výskok bez pomoci paží (CMJ2- fixed arms) 

• Výskok z podřepu (SJ- fixed arms) 

➢ Zakopávání a předkopávání na izokinetickém dynamometru (CYBEX) 

➢ Funkční zátěžový test  

Pro potřeby splnění naší práce jsme vybrali testy vertikálních výskoků zaměřených na 

explozivní sílu dolních končetin a test zakopávání a předkopávání na izokinetickém 

dynamometru (CYBEX) zaměřený na izokinetickou sílu dolních končetin. 
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Před uskutečněním testování byla každá skupina obeznámena s úkony daného 

stanoviště. Všichni probandi měli možnost si tyto pohybové úkony vyzkoušet tzv. 

nanečisto. Poté již následovalo skutečné testování, ve kterém hráči chodili na jednotlivá 

stanoviště po jednom či dvou. Po dokončení měření je vystřídali další v pořadí.  

4.3 Metody získaných výzkumných údajů  

  Vertikální výskok s pomocí paží (CMJ1 – with arms) 

Vertikální skok (CMJ) se primárně používá k měření výbušné síly dolních končetin. 

Stal se jedním z nejčastěji používaných testů trenérů a výzkumníků k nepřímému 

měření výkonu v dolních končetinách. Tento test lze provést jak s dopomocí paží tak 

bez nich. Provedení CMJ s použitím švihového pohybu paží ukázalo, že výkon se 

následně zvýší o 10% i více. (Science for sport, 2016). 

Prvním testem zaměřeným na odrazovou a výbušnou sílu dolních končetin byl 

Countermovement jump (CMJ1 – with arms) neboli vertikální výskok s pomocí paží. 

(CMJ1 – with arms) test se prováděl tak, že se proband se postavil jedním chodidlem na 

jednu dynamometrickou desku a druhým chodidlem na druhou. V rámci testování se 

zapojovaly paže, které přispívaly k lepšímu výkonu. Před samotným zahájením akce 

byly paže v přirozené poloze. První pohyb, jenž proband vykonával, bylo pokrčení 

v kolenech, a to individuálně dle přirozenosti jedince. Na tento pohyb navazoval pohyb 

v ramenním kloubu, kdy byly paže vytrčeny vzhůru. Následovala letová fáze, ve které 

se chodidla odlepila od desek. V průběhu letové fáze měl proband nohy natažené a 

nepokrčoval je.  

Cílem tohoto testu bylo dosáhnout co nejvyššího výskoku a dopadnout zpět oběma 

chodidly zpět na desky nebo nejlépe na stejné místo ze kterého byl prováděn odraz. 

V tomto testu jsme sledovali výšku výskoku, relativní maximální sílu a relativní maximální 

výkon. Nejlepší výsledek byl ten, ve kterém proband dosáhnul co nejlepší dosažené 

hodnoty ve všech třech zmíněných kritériích.  

Druhým testem byl Countermovement jump (CMJ2 – fixed arms) neboli test 

vertikálního skoku bez pomoci paží. Test se prováděl stejným způsobem jako test 

(CMJ1 – with arms), avšak proband měl paže položeny na bocích a nemohl s nimi 

vykonávat pohyb při výskoku.  
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V tomto testu jsme sledovali opět výšku výskoku, relativní maximální sílu a relativní 

maximální výkon. 

  Výskok z podřepu (SJ) 

 Jedná se o výskok z  podřepu. Test SJ (fixed arms) začínal podobným způsobem jako 

testy (CMJ1 – with arms a CMJ2 – fixed arms). Testovaný proband stál oběma chodidly 

na dynamometrických deskách. Poté prováděl pokrčení v kolenou a dostával se tak do 

individuální polohy ve dřepu, v němž následovala výdrž 4-5 sekund. Na pokyn 

testujícího prováděl proband z této polohy co největší odraz a v letové fázi nepokrčoval 

nohy. Testovací interval byl 60 s a proband zvládl 3 skoky. Cílem testu bylo sledování 

indikátorů maximální síly, maximálního výkonu a maximální výšky.  

Testovaní jedinci měli celkem 3 pokusy z každého ze zmíněných testů.  Ze všech testů 

se zaznamenávaly pouze nejlepší dosažené výkony.  

  Testování svalové síly flexorů a extenzorů kolene (Cybex) 

 Tento test je určen pro zjištění silového projevu dolních končetin při flexi a extenzi 

kolene (zakopávání a předkopávání). Jedná se o velmi důležitý a zásadní test pro 

fotbalisty, a to zejména z hlediska svalové dispozice dolních končetin a rizik svalového 

a kloubního zranění.  

Dauty, Potiron-Josse a Rochcongar (2003) uvádí, že v testu na izokinetickém 

dynamometru jsou využity metody Hc- kontrakce v hamstringu a Qc- kontrakce 

v quadricepsu. Dále popisují poměr síly flexorů k extenzorům Hamstring/Quadriceps – 

H/Q ratio. Je to velmi často užívaný parametr používaný jako indikátor normativní 

rovnováhy sil mezi flexory a extenzory kolene. Poměr H/Q je závislý na úhlové 

rychlosti.  

Podle laboratoře sportovní motoriky UK FTVS výzkumy jednoznačně potvrzují 

využitelnost dat izokinetického měření svalové síly před sezónou, ale i v jejím průběhu. 

Získané údaje pomohou nastínit riziko zranění kolenních vazů a oslabení zadních 

stehenních svalů. Dále slouží jako ověřovací mechanizmus stavu svalového aparátu. 
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Izokinetický dynamometr (Humac Norm dynamometr) byl použit pro měření 

unilaterální síly kontrakce flexorů a extenzorů kolene.  

Hráči nebyli předchozí den vystaveni vysokému tréninkovému zatížení. Probandi byli 

testováni v pozici vsedě, horními končetinami se drželi madel podél sedadla. Opěrku 

sedadla měli sklopenou pod úhlem. Dalším krokem bylo zafixování pomocí pásů v 

oblasti pánve a stehen. Ramena probandů byla fixována ramenními opěrkami a osa 

otáčení dynamometru byla shodná s osou otáčení kolenního kloubu. Nejprve provedl 

proband zkušební extenzi s následnou flexí v kolenním kloubu. Rameno dynamometru 

při tomto pohybu vyvíjelo minimální odpor a přístroj se tím zkalibroval. Poté již 

následovala dvě ostrá překopávání a zakopávání s odporem ramene dynamometru. 

(Koncentrická kontrakce do flexe byla následována koncentrickou kontrakcí do 

extenze). Měření jsme realizovali při úhlové rychlosti 60°.s-1. Následovala pauza a 

přenastavení dynamometru na druhou končetinu. Stejný postup platil i při měření druhé 

končetiny. 

  Somatometrické měření  

V rámci našeho výzkumu jsme získávali takové antropomotorické údaje, které jsou ve 

fotbale ale i ostatních sportech důležitým faktorem určujícím výkonnost. Pracovali jsme 

s tělesnou výškou (SM1), tělesnou hmotností (SM2) a body mass indexem (BMI) neboli 

indexem tělesné hmotnosti (SM3). Naměřené hodnoty mohou být jedním z určujících 

faktorů úrovně tělesné zdatnosti u testovaných fotbalistů.  

Tělesná výška (SM1) 

K naměření tělesné výšky byl použit upevněný digitální metr na stěně (SECA 242 

Hamburg, Německo). Měření probíhá tak, že si testovaní jedinci stoupnou zády ke stěně 

a metru. Jejich stoj je vzpřímený, a paty spolu u sebe. U každého testovaného se 

nacházel metr na prostředku týlní kosti. Všichni probandi byli testováni ve stejnou 

dobu, jelikož v průběhu dne dochází ke kolísání tělesné výšky. Výsledky měření byly 

zapisovány s přesností na jeden milimetr od podložky kraniálně po nejvyšší bod jedince 

(hlava). 
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Tělesná hmotnost (SM2) 

K naměření tělesné hmotnosti byla použita kalibrovaná digitální váha (SECA 769 

Hamburg, Německo). Testovaní jedinci měli na sobě pouze nejnutnější oděv a neměli 

obuv. Výsledky měření byly zapisovány s přesností na 0,1 kg.  

 

Body mass index (BMI) – index tělesné hmotnosti (SM3) 

Body mass index, index tělesné hmotnosti nebo též Quetelet index je kvocientem 

tělesné hmotnosti, u něhož se bere v úvahu jak výška, tak hmotnost měřená v kg/m2 

(Sciencedailly, 2016).  

 

Výpočet se provádí dle vzorce:    

   

BMI = hmotnost (kg) / tělesná výška2 (m) 

 

4.4 Metody zpracování výsledků  

Pro zpracování získaných hodnot a údajů jsme v rámci této bakalářské práce využili tzv. 

boxplotů. Ty jsou jedním z nástrojů v deskriptivní (popisné) statistice. 

  Boxplot 

Jedná se o standartní techniku pro grafickou prezentaci pěti číselných údajů, kterými 

jsou maximální hodnota, minimální hodnota, horní a dolní kvantil a medián. Díky těmto 

hodnotám jsme schopni jednoduše porovnat soubory dat, které musí být analyzovány a 

přenést je na krabicový diagram.  

 

Maximální hodnota – Je to matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje 

nejvyšší hodnotu ze všech vstupních parametrů. 
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Minimální hodnota – Je to matematická funkce, jejíž funkční hodnota představuje 

nejnižší hodnotu ze všech vstupních parametrů. 

První kvartil (dolní kvartil) – Jedná se o 25 % hodnot, které jsou nižší než hodnota 

dolního kvartilu (x25). 

Medián – Je to kvantil rozdělující statistický soubor na dvě stejně početné množiny 

(x50). 

Třetí kvartil (horní kvartil) – Jedná se o 75% hodnot, které jsou nižší než hodnota 

dolního kvartilu (x75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Konstrukce krabicového grafu (boxplot) 

Krabicový graf (boxplot) se skládá z obdélníku a antén. Obdélník obsahuje přibližně 

polovinu hodnot souboru dat. Dolní a horní kvartil určují spodní a horní hranu 

obdélníku. Oblast mezi kvartily se nazývá mezikvartilový rozsah.  

Podle Pottera (2006) mezikvartilový rozsah určuje tzv. linii (často označovanou jako 

vousy) rozšířenou tak, aby značila extrémy distribuce.  

  

Obrázek 3: Schéma boxplotu 
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Jedná se o maximální a minimální hodnoty v datovém souboru nebo také extrémní 

odlehlé hodnoty tzv. outliery, které se vymykají průměrným naměřeným hodnotám. 

Dále uvádí, že medián rozděluje obdélník na dvě části. Umístění mediánu v obdélníku 

charakterizuje sešikmení. Pokud medián dělí obdélník na dvě poloviny, je rozdělení dat 

symetrické. Pokud se medián přibližuje k jedné z hran obdélníku, rozdělení dat je 

sešikmené v opačném směru. Úsečky, které vychází z obdélníku, jsou nazývané jako 

antény nebo vousy a jsou zakončeny tzv. vnitřními hradbami.  

Získaná data jsme zpracovali v počítačovém programu Microsoft Excel do přehledných 

tabulek, jež nám posloužily k dalšímu statistickému zpracování. 

 Pro výpočty jsme zvolili následující statistické charakteristiky: aritmetický průměr, 

medián, dolní kvartil, horní kvartil, maximální hodnota, minimální hodnota a 

směrodatná odchylka.   
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5 Výsledky práce 

Hlavním tématem této bakalářské práce byla komparace a identifikace silových 

předpokladů u elitních fotbalistů v závislosti na jejich ontogenezi. Výzkum se soustředil 

na získání několika typů údajů týkajících se silových schopností probandů třech věkově 

odlišných kategorií klubu SK Slavia Praha. Cílem výzkumu bylo zpracování těchto dat 

do grafické podoby prostřednictvím tzv. boxplotů užívaných v deskriptivní statistice, 

porovnání výsledků u jednotlivých věkových kategorií a jejich vyhodnocení s ohledem 

na možné ontogenetické změny. Šetření proběhlo v rámci kategorií U16 (15 hráčů), U19 

(17 hráčů), U21 (14 hráčů) fotbalového klubu SK Slavia Praha. Během zimní přestávky 

(mezi podzimní a jarní částí soutěží) jsme nasbírali data od 46 hráčů tří věkově 

odlišných skupin.  
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5.1 Komparace explozívní síly dolních končetin v testu CMJ1  

Boxplot – CMJ1(with arms) – maximální výška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnost v dosažené výšce jsme v testu výskoku s dopomocí paží (CMJ1-

with arms) zaznamenali u týmu U21 s mediánem 45,6 cm, v jehož řadách byl i hráč 

s nejlepším výkonem v dosažené výšce, která činila 53,9 cm. Tým U19 dosáhnul 

mediánu 44,7, jež ho řadí hned za tým U21.  Na třetím místě je tým U16 s mediánem 

40,2 cm, jehož hráč dosáhl nejnižšího naměřeného výkonu v dosažené výšce, a to 35 

cm. Naopak nejlepší hráč zmíněného týmu svým výsledkem 50,7 cm předčil výkon 

nejlepšího hráče věkově starší kategorie U19.  

Z krabicového grafu (boxplot) lze rozpoznat další zajímavý ukazatel, kterým je 

variabilita (tzv. variační rozpětí). Největší variabilitu vykazuje tým U21 a tým U16. 

30

35

40

45

50

55

60

U16 U19 U21

CMJ1 test (with arms)
Maximální výška (cm)

m
ax

im
ál

n
ív

ýš
ka

 (
cm

)

Graf 1: Komparace výkonu dosažené výšky ve výskoku s dopomocí paží 
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Homogennějším a vyrovnanějším týmem s ohledem na výkony jednotlivých hráčů je 

tým U19. Jedná se o vyváženější družstvo s vyrovnanými výkony.  

Boxplot – CMJ1(with arms) – maximální síla 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnost v dosažené síle jsme v testu výskoku s dopomocí paží (CM1-with 

arms) zaznamenali u týmu U21 s mediánem 2,64 N.kg-1. Hodnota mediánu u zbylých 

týmů U16 a U19 byla 2,56 N.kg-1. Tyto týmy mají tedy stejnou hodnotu mediánu. Tým 

U19 má hráče s nejlepším výkonem dosažené maximální síly 3,42 N.kg-1, má však ve 

svém družstvu také hráče s nejhorším výkonem dosažené maximální síly, jejíž hodnota 

činí 2,28 N.kg-1. Nejvyšší homogenitu sledujeme u týmu U 16, naopak tým U 21 

vykazuje největší variabilitu. 

Porovnáme-li výsledky grafů č. 1 a 2, zjistíme, že pořadí kategorií U 21 a U19 bylo 

zachováno.  
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Graf 2: Komparace výkonu dosažené síly ve výskoku s dopomocí paží 
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Stejně tak se příliš nezměnila ani variabilita a homogenita jejich výkonů. To nelze říci o 

týmu U16, kde je v případě maximální síly hodnota mediánu srovnatelná s kategorií 

U19 a došlo zde také k výraznému srovnání výkonu probandů patrného z malého 

variabilního rozpětí.  

Z toho vyplívá, že maximální síla nebyla v případě kategorie U16 vynaložena 

dostatečně efektivně, aby vedla ke zvýšení výkonu u maximální výšky, jako tomu bylo 

u staršího týmu U19. Příčinou by mohla být nízká trénovanost daná menšími 

zkušenostmi mladších hráčů či nedokonalá kooperace svalů a kostry vycházející 

z ontogenetických předpokladů mladších probandů. 

 

5.2 Komparace explozívní síly dolních končetin v testu CMJ2  

Boxplot – CMJ2(fixed arms) – maximální výška 
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Graf 3: Komparace výkonu dosažené výšky ve výskoku  bez dopomoci paží 
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Nejvyšší výkon dosažené výšky v testu výskoku bez dopomoci paží (CMJ2-fixed arms) 

jsme zaznamenali u týmu U21 s mediánem 40,2 cm, v jehož řadách byl i hráč 

s nejlepším výkonem, který činil 47,7 cm. Tým U19 dosáhnul mediánu 38,4, jež ho řadí 

hned za tým U21. Na třetím místě je tým U16 s nejnižší hodnotou mediánu 33,8 cm 

a hráčem, jehož dosažená výška výskoku byla 28,5cm. Jednalo se o nejslabší 

zaznamenaný výkon. 

 Dalším ukazatelem byla variabilita (variační rozpětí). Z krabicového grafu (boxplotu) 

je patrné, že týmem s největší variabilitou je tým U21, jehož následuje tým U16. 

Homogennějším a vyrovnanějším družstvem je opět tým U19. 

 

Boxplot – CMJ2(fixed arms) – maximální síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2

2.25

2.5

2.75

3

3.25

3.5

U16 U19 U21

CMJ2 test (fixed arms)
Maximální síla (N.kg-1) 

M
ax

im
ál

n
ís

íla
 (

N
.k

g-1
)

Graf 4: Komparace výkonu dosažené síly ve výskoku bez dopomoci paží 
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V případě míry vyvinuté síly při výskoku bez dopomoci paží bylo nejvyššího výkonu 

dosaženo u týmu U21 s  hodnotou mediánu 2,59 N.kg-1. V tomto týmu byl opět hráč 

s nejlepším výkonem v dosažené síle, která činila 3,23 N.kg-1. Tým U19 dosáhnul 

mediánu 2,54 N.kg-1, jež ho řadí na druhé místo. Na třetím místě se umístil tým U16 

s nejnižší hodnotou mediánu 2,41 N.kg-1 a také s nejnižší dosaženou maximální sílou 

hráče ve svých řadách, která činila 2,07 N.kg-1. Avšak v řadách týmu U16 byl i hráč, 

jehož hodnota maximální dosažené síly značně předčila nejlepšího hráče týmu U19. 

Z grafu vyplívá, že družstvem s nejvyšší homogenitou je tým U19. Zde probandi 

předvedli vyrovnané výkony. Méně homogenním týmem je v tomto případě tým U21. 

Naopak nejvyšší variabilita je patrná u týmu U16 s velmi nevyrovnanými výkony hráčů.  

Porovnáme-li výsledky grafů č. 3 a 4, zjistíme, že pořadí kategorií U 21 a U 19 bylo 

zachováno. Došlo však ke změně variačního rozpětí. Zatímco v grafu č. 3 je výrazná 

variabilita u týmu kategorie U21, v grafu č. 4 je kategorie U21 spíše homogennějším 

družstvem s vyrovnanými výkony jednotlivých hráčů. To samé lze v opačném znění říci 

o týmu U16, který se z homogennějšího družstva v grafu č. 3 proměnil v družstvo 

variabilnější v grafu č. 4. 
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5.3 Komparace explozívní síly dolních končetin v testu SJ 

Boxplot – Squat jump (SJ) – maximální výška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnost v dosažené výšce při výskoku ze dřepu bez dopomoci paží jsme 

neměřili u týmu U21 s hodnotou mediánu 38,8 cm, v jehož řadách byl i hráč s nejvyšší 

dosaženou výškou, která činila 47,7 cm. Na druhém místě se umístil tým U19 

s hodnotou mediánu 36,0 cm. Třetím družstvem byl tým U16 s hodnotou mediánu 31,3 

cm, v jehož řadách byl i tentokrát hráč s nejnižší dosaženou výškou, jejíž hodnota činila 

26,7 cm.  

Dalším ukazatelem byla variabilita (variační rozpětí). Z krabicového grafu jsme 

zpozorovali, že nejhomogennějším družstvem s vyrovnanými výkony hráčů byl tým 

U19. Naopak tým U16 a zejména tým U21 se vyznačovaly vyšší úrovní variability ve 

výkonech u hráčů svých řad.  
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Graf 5: Komparace výkonu dosažené výšky ve výskoku ze dřepu bez 

dopomoci paží 
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Boxplot – Squat jump (SJ) – maximální síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnosti v dosažené maximální síle na kilogram váhy dosáhlo družstvo 

kategorie U19, což bylo velmi překvapivé vzhledem k výsledkům zaznamenaným 

v předchozím grafu č. 5. Hodnota mediánu kategorie U19 činila 2,26 N.kg-1. Největší 

maximální sílu vyvinul hráč z téhož družstva s hodnotou 2,67 N.kg-1. Druhým týmem 

v pořadí bylo družstvo kategorie U21 s mediánem 2,15 N.kg-1. Jen o něco málo horší 

byl tým kategorie U16, jehož medián dosáhl hodnoty 2,12 N.kg-1. V řadách téhož týmu 

byl hráč s nejnižší dosaženou maximální sílou, jejíž hodnota činila 1,83 N.kg-1. 

Z grafu opět vyplívá míra variability (variační rozpětí) hráčů jednotlivých kategorií. 

Všechny tři kategorie  U16, U19 a U21 měly v  řadách hráče s velmi vyrovnanými 

výkony. Jednalo se tedy o homogennější hodnoty. Týmy U19 a U21 měly poměr 

dolního a horního kvartilu velmi vyrovnaný.  
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Graf 6: Komparace výkonu dosažené síly ve výskoku ze dřepu bez 

dopomoci paží 
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Téměř polovina hráčů dosáhla lepšího výsledku, než byla hodnota mediánu a naopak 

polovina hráčů byla pod touto hodnotou. Rozdíl spatřujeme u kategorie U16, v níž se 

většina hráčů pohybovala v rámci horního kvantilu. Dosáhli tedy vyššího výkonu, než 

byla samotná hodnota mediánu.  

Porovnáme-li výsledky grafů č. 5 a 6, zjistíme, že pořadí kategorií U19 a U21 se 

změnilo. Zatímco tým kategorie U16 skončil v obou případech na třetím místě. V grafu 

č. 5 je na prvním místě ve výkonu maximální výšky tým kategorie U21. V grafu č. 4 

v dosažení maximální síly je první místo zastoupeno družstvem kategorie U19. I když 

probandi týmu U19 vynaložili pro výskok ze dřepu nejvyšší maximální sílu ze všech 

testovaných týmů, jejich maximální výška výskoku nebyla nejlepší, jak tomu bylo u 

týmu kategorie U21. Z toho vyplívá, že maximální síla nebyla v případě kategorie U19 

vynaložena dostatečně efektivně, aby vedla ke zvýšení výkonu u maximální výšky, jako 

tomu bylo u staršího týmu U21. Příčinou by mohla být nízká trénovanost daná menšími 

zkušenostmi mladších hráčů či slabá intramuskulární a intermuskulární kooperace 

zapojených svalů. 
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5.4 Komparace svalové síly flexoru a extenzoru kolene 

Dalším ze způsobů, jakým byli jednotliví probandi testováni, bylo měření izokinetickým 

dynamometrem (Cybex). 

Boxplot – Cybex test dominantní nohy (CXT1) – maximální síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnost v dosažené maximální síle u skupiny svalů extenzoru kolena byla 

naměřena v rámci týmů U16 a U19, kde hodnota mediánu činila 3,21 N.m.kg-1. Naopak 

družstvo kategorie U21 výrazně zaostalo za předešlými s mediánem o hodnotě 2,92 

N.m.kg-1. Ve svých řadách však měla hráče s nejvyšší dosaženou maximální sílou 3,81 

N.m.kg-1. Nejnižší dosažená maximální síla byla zjištěna u hráče kategorie U16, jehož 

výkon odpovídal hodnotě 2,19 N.m.kg-1. 
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Graf 7: Komparace výkonu dosažené maximální síly dominantní nohy –CYBEX             

(skupina svalů extenzoru kolena) 
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Dalším ukazatelem byla variabilita (variační rozpětí) výkonu hráčů testovaných 

kategorií.  

Z krabicového grafu jsme zpozorovali, že nejhomogennějším družstvem 

s vyrovnanějšími hráči byl tým kategorie U19. Naopak týmy U16 a zejména tým U21 se 

vyznačovaly vyšší úrovní variability ve svých řadách, tedy velmi rozdílnými výkony 

probandů.  

 

Boxplot – Cybex test dominantní nohy (CXT2) – maximální síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší výkonnosti v dosažené maximální síle u skupiny svalů flexoru kolena dosáhlo 

družstvo kategorie U19, jehož hodnota mediánu byla 1,95 N.m.kg-1. Na druhém místě 

se umístilo družstvo kategorie U21 s hodnotou mediánu 1,89 N.m.kg-1. Této kategorii 

však patří prvenství za nejvyšší dosaženou maximální sílu, jejíž hodnota činila 2,38  
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N.m.kg-1. Nejnižší dosažené maximální síly dosáhnul hráč kategorie U16 s hodnotou 

1,49 N.m.kg-1.  

Zatímco u grafu č. 7 převažovala variabilita u týmu kategorie U21, u grafu č. 8 se stal 

tým kategorie U21 spíše homogennějším družstvem.  

Dalším ukazatelem byla variabilita (variační rozpětí). Z krabicového grafu jsme 

zpozorovali, že nejhomogennějším družstvem s vyrovnanějšími výkony hráčů byl tým 

kategorie U21. Naopak týmy kategorie U19 a zejména U16 se vyznačovaly vyšší úrovní 

variability ve svých řadách, tedy velmi rozdílnými výkony. 

Porovnáme-li výsledky grafů č. 7 a 8, zjistíme, že pořadí kategorií U21,U19 a U16 se 

liší. V grafu č. 7, jež byl zaměřen na maximální sílu skupiny svalů extenzoru kolene, 

bylo pořadí týmů následující – nejvyšších hodnot dosáhly kategorie U16 a U19 se 

stejnou hodnotou mediánu, za nimi s výrazným odstupem družstvo U21 s nejnižší 

hodnotou mediánu v dosažené maximální síle. Graf č. 8 zaměřený na maximální sílu 

skupiny flexoru kolene zobrazuje jiné pořadí. Nejlepšího výkonu dosáhlo družstvo 

kategorie U19, za ním se však umístilo družstvo kategorie U21 a dále pak družstvo 

kategorie U16 s nejnižším mediánem dosažené maximální síly.  

Z tohoto porovnání vyplívá, že hráči kategorie U21 mají velké rezervy v maximální síle 

u skupiny svalů extenzoru kolene a je potřeba svalstvo posílit a trénovat. Dále 

zjišťujeme, že tým kategorie U16 dosáhnul velmi dobrých výsledků u obou testů 

v porovnání se zbylými týmy kategorií U19 a U21. V případě obou testování na 

izokinetickém dynamometru dopadlo nejlépe družstvo kategorie U19.  
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5.5 Somatometrické měření 

Tělesná výška 

Nejvyšším celkem našeho testování byl tým U21 s průměrnou výškou (182,01 ± 

6,98cm). Kdy byl průměr navýšen několika vyššími jedinci. Na druhém místě jej 

následoval tým U19 s průměrnou výškou (179,07 ± 4,55cm). Nejmenší hráče celého 

testování jsme nalezli u týmu U16 s průměrnou výškou (176,67 ± 5,12cm). 
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Tělesná hmotnost 

Pořadí týmů v tělesné váze je totožné jako v případě tělesné výšky. Nejvyšší průměrnou 

hmotnost jsme zaznamenali u hráčů týmu U21 s hodnotou (75,19 ± 7,30kg). I v tomto 

případě byl průměr navýšen několika jedinci s vyšší váhou. Na druhém místě jej 

následoval tým U19 s průměrnou váhou (72,04 ± 6,57kg). Nejlehčí hráče celého 

testování jsme nalezli stejně jako u výšky v týmu U16 s průměrnou váhou (65,31 ± 

5,64kg). 
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Boxplot – BMI (body mass index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z krabicového grafu můžeme vidět, že hráče s nejvyšší hodnotou BMI jsme 

zaznamenali v družstvu kategorie U19, jehož medián měl hodnotu 22,7 kg/m². Trochu 

horší výsledek jsme pozorovali u družstva kategorie U21 s hodnotou mediánu 22,5 

kg/m² a také hráčem s nevyšší dosaženou hodnotou BMI, jež činila 26,7 kg/m². Nejnižší 

dosažený medián mělo družstvo kategorie U16 s hodnotou mediánu 20,8 kg/m² a 

hráčem s nejnižší dosaženou hodnotou BMI 18.1 kg/m².  

Dalším faktem patrným z grafu je variabilita (variační rozpětí). Největší variabilitu 

v hodnotách BMI sledujeme u hráčů kategorií U21 a U16. Homogennějším družstvem 

s hráči, kteří mají vyrovnanější hodnoty BMI je tým kategorie U19.   
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6 Diskuze 

Naše bakalářská práce měla za úkol komparaci silových schopností u elitních fotbalistů 

kategorií U16, U19 a U21 klubu SK Slavia Praha prostřednictvím testování izokinetické 

dynamometrie (CYBEX) a testování explozívní síly dolních končetin pomocí testů 

vertikálních výskoků. Cílem bylo zjistit, jak rozdílná bude výkonnost u třech věkově 

odlišných kategorií v rámci jednoho klubu.   

Po rešerši dostupné literatury a výzkumných prací jsme došli k závěru, že se jen velmi 

malé množství z nich zabývá komparací výkonů z hlediska ontogeneze. Nalezeny proto 

byly jen drobné paralely, a to zejména ve výzkumné studii Effects of age, gender and 

activity level on counter movement jump performance and variability in children and 

adolescents (Richter, Jekauc, Woll, Schwameder, 2010). Zde z výsledků práce vyplývá, 

že při testování dívek a chlapců ve věkovém rozmezí 10 až 17 let měl věk prokazatelný 

vliv na úroveň výkonu ve vertikálních výskocích, což se shoduje s výsledky naší práce.  

U dětí a mladistvých má biologický náskok ve vývoji významný vliv na sportovní 

výkonnost (Neumann, Pfutzner, Hottenrott, 2000). S tímto výrokem můžeme též 

souhlasit, jelikož jsme v rámci všech testovaných kategorií pozorovali výraznější 

rozdíly ve výkonnosti probandů při testování některých vertikálních výskoků či 

izokinetické síly. To bylo patrné z krabicových grafů zobrazujících rostoucí variační 

rozpětí u jednotlivých kategorií. Biologický věk tedy mohl sehrát významnou roli ve 

výsledcích našeho měření z hlediska výkonnosti probandů.  

Z našeho výzkumu vyplynulo, že s rostoucím věkem může výrazně růst výkonnost ve 

vertikálních výskocích v případě maximální dosažené výšky. V případě maximální síly 

se výkonnost také zvyšuje, ale jen nezávratným způsobem. I přesto, že hráči kategorií 

U16 a U19 v některých testech vertikálních výskoků vyvinuli téměř stejnou maximální 

sílu, nedokázali dosáhnout vyšší anebo stejné výšky výskoku jako probandi nejstaršího 

týmu U21. Z toho vyplívá, že důležitou roli ve výkonnosti v rámci dosažené výšky hraje 

technika, díky níž provádíme výskok a nervosvalová koordinace, jež napomáhá 

k lepšímu a efektivnějšímu řízení pohybů. Oba tyto faktory jdou ruku v ruce 

s pohybovým návykem a mírou zkušeností, jež se dále opírají o věk. Ten je významným 

ontogenetickým činitelem. 
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Dále jsme zjistili, že z testování na izokinetickém dynamometru vyplívá, že probandi 

týmu U21, bez ohledu na klasifikaci prostřednictvím normativní metody, dosáhli 

slabších výkonů oproti mladším kategoriím U16 a U19. Zaznamenali jsme u nich také 

značnou nevyrovnanost výkonů mezi skupinami svalů extenzorů a flexorů kolene. 

Tento výsledek jsme nepředpokládali. Naopak jsme se domnívali, že právě mladší 

probandi dosáhnou nejslabších výsledků, neboť rozdíly výsledků mezi těmito skupinami 

svalů budou nejrazantnější. Usuzovali jsme tak, neboť u mladších jedinců ještě stále 

dochází k výraznějšímu fyziologickému vývoji svalů a kostry.  

Je však nutno podotknout, že jsme v rámci výzkumu porovnávali především relativní 

hodnoty, tedy podíl výkonu a tělesné hmotnosti. V případě absolutních hodnot by se 

pořadí kategorií z hlediska výzkumu změnilo.  

Jednotlivé hypotézy výzkumu byly v naší práci vymezeny v následujícím znění:  

Hypotéza č. 1 Předpokládáme, že probandi týmu U21 dosáhnou nejlepších výsledků 

naměřené maximální výšky ve všech testech vertikálních výskoků. 

Ze všech tří grafu v testech vertikálních výskoků v maximální dosažené výšce jsme 

zpozorovali, že nejvyšší výkonnost v maximální výšce zaznamenalo družstvo kategorie 

U21. Prvenství tedy vždy obsadil tým s nejstaršími, nejvyššími a nejtěžšími hráči, i 

když v porovnání s výkony týmů kategorií U16 a U19 prvenství ve všech třech testech 

nebylo natolik výrazné, jak jsme očekávali. V rámci týmu U 21 jsou z výsledků patrné 

výraznější výkonnostní rozdíly jednotlivců, jež měly značný vliv na velikost variačního 

rozpětí v týmu. Hypotézu č. 1 potvrzujeme.  

 

Hypotéza č. 2 Předpokládáme, že probandi týmu U21 testovaní izokinetickým 

dynamometrem (cybex) dosáhnou nejlepších výsledků při měření maximální síly 

(N.m.kg-1) u skupin svalů extenzorů a flexorů kolene u dominantní končetiny. 

Výsledky grafů nám nabídly zajímavé zjištění. V případě testování maximální síly svalů 

přední strany stehna jsme zjistili, že družstvo kategorie U21 výrazně zaostalo za svými 

mladšími kategoriemi U16 a U19. V testování maximální síly u skupin svalů extenzorů 

a flexorů kolene u dominantní končetiny skončilo družstvo kategorie U21 na druhém 

místě.  
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V případě obou testování týmu kategorie U21 jsme našli jak hráče s nejvyšší dosaženou 

maximální silou skupin svalů extenzorů a flexorů kolene u dominantní končetiny, tak ve 

větší míře také hráče s výrazně slabými výkony, které ovlivnily výslednou hodnotu 

mediánu. U hráčů kategorie U21 je dále značný výkonnostní rozdíl mezi skupinami 

svalů extenzorů a flexorů kolene u dominantní končetiny. 

Tato dysbalance mezi antagonistickými skupinami svalů by mohla mít do budoucna 

negativní vliv na zdravotní stav hráčů. Bylo by proto vhodné tyto rozdíly co nejvíce 

eliminovat. Hypotézu č. 2 nepotvrzujeme. 

 

Hypotéza č. 3 Předpokládáme, že pořadí kategorií U16, U19, U21 při komparaci 

výsledků maximální výšky a maximální síly bude u všech testů vertikálních výskoků 

totožné. 

Pořadí týmů v maximální dosažené výšce ve vertikálních skocích již známe z hypotézy 

č. 1.  Prvenství ve všech třech testech vertikálních výskoků obsadilo družstvo kategorie 

U21. Předpokládali jsme, že pořadí týmů v rámci dosažené maximální síly bude shodné. 

Z výsledků na maximální sílu u testů CMJ1(with arms) a CMJ2(fixed arms) se nám 

potvrdilo, že se tým kategorie U21 skutečně umístil na prvním místě, tedy stejně jak 

tomu bylo i v případě maximální výšky. Rozdíl však nastal s výsledkem testu SJ, kde se 

tým kategorie U21 v rámci dosažené maximální výšky sice umístil na prvním místě, 

avšak v dosažené maximální síle až na místě druhém za družstvem kategorie U19. 

Z toho tedy vyplívá, že pořadí se u SJ v rámci maximální síly změnilo. Velmi 

zajímavým je také fakt, že i když hráči kategorie U21 zaostali za hráči kategorie U19 

v rámci testu SJ na maximální vynaloženou sílu potřebnou k výskoku na jeden kilogram 

váhy, přesto výška jejich výskoku ze dřepu byla ze všech testovaných týmů nejvyšší. Na 

tento výsledek mohly mít vliv dobře a efektivně zvládnutá technika výskoku ze dřepu 

nejstarších probandů, dále lepší ovládání nervosvalové koordinace. Hypotézu č. 3 

nepotvrzujeme. 
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7 Závěr 

Bakalářská práce s názvem Identifikace a komparace silových předpokladů u elitních 

fotbalistů v závislosti na ontogenezi měla za cíl porovnání výsledků testování u 

jednotlivých věkových kategorií a jejich vyhodnocení s ohledem na možné 

ontogenetické změny. Testování probíhalo ve dvou základních úrovních. Prvním bylo 

měření prostřednictvím izokinetické dynamometrie (CYBEX), druhým testování 

vertikálních výskoků. Oběma měřením byli podrobeni hráči tří fotbalových týmů 

kategorií U16, U19 a U21 klubu SK Slavia Praha. Všechny tyto týmy hrály nejvyšší 

soutěž ve své věkové kategorii v České republice. Celkem bylo otestováno 46 hráčů, 

z toho 15 hráčů týmu kategorie U16, 17 hráčů kategorie U19 a 14 hráčů kategorie U21.  

Z výzkumu naší práce jasně vyplývá, že rostoucí věk má prokazatelný vliv na 

výkonnost testovaných hráčů, a to z hlediska maximální dosažené výšky, nikoliv však 

maximální dosažené síly, pokud je vyjádřena v relativních hodnotách. Vliv ontogeneze 

dále nebyl v rámci výzkumu patrný při komparaci výkonů izokinetické síly mezi 

svalovou sílou flexoru a extenzoru kolene.  

Celý výzkum této bakalářské práce byl systematicky směřován k porovnání výkonu 

třech věkově odlišných kategorií s přihlédnutím k ontogenezi, avšak bez ohledu na 

normativní metody. Další výzkum by proto mohl být směřován tímto směrem – 

komparace výkonu s přihlédnutím k normě. Ta je utvářena na základě opakovaných 

měření mnohočetných věkově se lišících skupin probandů. Zajímavým by bylo také 

porovnání jiných věkových kategorií či rozšíření testování o další sportovní a pohybové 

úkony. 
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