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Východiska: S rostoucí specifičností kondiční přípravy ve sportovních hrách by mělo docházet k ověřování efektivity 
tréninkového procesu prostřednictvím motorického testování hráčů. K porozumění chyb aplikovaných testů je nutností 
znalost jejich validity a reliability, přičemž validita je chápána jako vlastnost každého měření, která popisuje míru, se 
kterou aplikovaný test reflektuje či hodnotí ty vlastnosti, kvůli kterým bylo dané měření zkonstruováno a aplikováno. 
Cíle: Cílem studie je systematicky zmapovat metody stanovení validity motorických testů ve sportovních hrách, 
využití jednotlivých typů validity a analýza pozitiv a metodologických problémů při posuzování jednotlivých typů 
validity motorických testů ve sportovních hrách v českých a zahraničních publikacích a pomoci takto odborníkům 
při volbě adekvátního motorického testu. Metodika: Pro potřeby studie bylo nalezeno 276 publikací v databázích 
Web of Science a Scopus podle předem stanovených kombinací klíčových slov. Výsledky: Z celkového počtu 
276 publikací bylo podle stanovených exkluzivních kritérií a duplikací 227 vyřazeno, tedy do analýzy bylo použito 
59 publikací. Nejčastěji volený typ validity byla kriteriální validita (30 studií) a konstruktová validita (21 studií). 
Závěry: Za hlavní doposud nevyřešený problém je považován chybějící vztah mezi kondiční připraveností hráčů 
a herním výkonem v utkání, který je naopak v individuálních sportech pevně stanoven.
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Úvod

V posledních letech nabývají sportovní hry obrovské 
popularity po celém světě (Girard, Mendez-Villanueva, 
& Bishop, 2011) a dochází také k dynamickému rozvoji 
herního výkonu většiny sportovních her. Samotný herní 
výkon je pak závislý na více faktorech jako je takti-
ka, psychika, technika a kondice hráče. Se zmíněným 
rozvojem sportovních her narůstá důležitost kondič-
ní připravenosti hráčů (Barnes, Archer, Hogg, Bush, 
& Bradley, 2014; Drinkwater, Pyne, & McKenna, 2008; 
Green, Pivarnik, Carrier, & Womack, 2006). Z toho 
důvodu je nezbytné zaměření tréninkového procesu 
mimo jiné na kondiční připravenost hráčů, s čímž je 
dále úzce spojena potřeba monitoringu kondiční při-
pravenosti v tréninkovém procesu (Mancha-Triguero, 
García-Rubio, Calleja-González, & Ibáñez, 2019), kte-
rá slouží trenérům a odborníkům nejen ke sledování 
efektivity tréninkového programu, ale i identifikaci 
talentů, sledování intra-individuálního rozvoje hráčů 
a v neposlední řadě zjišťování silných a slabých stránek 
jednotlivých hráčů (Baechle & Earle, 2008; Dobbin, 

Hunwicks, Highton, & Twist, 2018; Sayers, A., Say-
ers, B. E., & Binkley, 2008).

Nicméně v současné době existuje vysoký počet 
motorických testů, které hodnotí kondiční připrave-
nost – agility, maximální sílu, rychlost, anaerobní vy-
trvalost apod., přičemž každý test nemusí být vhodný 
pro sportovní hry (Mancha-Triguero et al., 2019; Paul, 
Gabbett, & Nassis, 2016; Paul & Nassis, 2015a). Z toho 
důvodu může být výběr a aplikace vhodného testu pro 
trenéry a sportovní odborníky problematická. Nezbyt-
ností je tedy znalost problematiky vlastností motoric-
kého testu tak, aby byly výsledky aplikovaných testů 
relevantní (Baechle & Earle, 2008). Stejné doporučení 
uvádí i Hopkins (2000), kdy při testování interindivi-
duálních, a hlavně intraindividuálních změn kondiční 
připravenosti hráčů, je třeba porozumět vlastnostem 
aplikovaných testů.

Znalost validity a reliability motorických testů je 
tedy stěžejní pro sportovní odborníky (Hopkins, 2000). 
Husted, Cook, Farewell a Gladman (2000) dále přidá-
vají potřebnost zjištění senzitivity testu, tedy schop-
nosti testu reagovat na změny výkonnosti. Buchheit, 
Lefebvre, Laursen a Ahmaidi (2011) podobně jako 
Gonzalo-Skok, Tous-Fajardo, Luis Arjol-Serrano, 
a Mendez-Villanueva (2014) pak ve smyslu senzitivity 
mluví o využitelnosti testu.
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Validita je charakteristika, která́ popisuje míru, se 
kterou aplikovaný test reflektuje či hodnotí ty vlastnos-
ti motorického testu, kvůli kterým byl zkonstruován 
a aplikován (Atkinson & Nevill, 1998). Paul a Nassis 
(2015a) uvádí čtyři základní typy validity: logická, 
obsahová, kriteriální a konstrukční. Logická validita 
představuje nejjednodušší formu validity, která se ne-
dokládá statistickými výpočty. Jde o validitu, kdy oči-
vidně test obsahuje prvky samotného výkonu (Thomas, 
Nelson & Silverman, 2005). Dalším typem je pak ob-
sahová validita, která se v kontextu testování kondiční 
připravenosti nevyužívá, na rozdíl od kriteriální vali-
dity. Ta posuzuje platnost nové metody měření vzhle-
dem ke zvolenému kritériu kvality (“zlatý standard”). 
Rozeznávají se dva typy této validity, a to souběžná 
a predikční. Souběžná validita koreluje výsledky da-
ného měření a výsledky jiného testu nebo parametru 
sportovního výkonu, který již byl uznán jako validní 
ukazatel. Prediktivní pak řeší, do jaké míry výsledek 
ve zvoleném motorickém testu predikuje budoucí 
sportovní výkon (Baechle & Earle, 2008). Impellizze-
ri a Marcora (2009) dále přidávají potřebnost zjištění 
dlouhodobé validity testu (longitudinal validity), což 
je schopnost testu zachytit reálné změny v daném kri-
tériu za určité časové období (Husted, Cook, Farewell, 
& Gladman, 2000). Změny naměřené validním moto-
rickým testem by potom měly korelovat se změnami 
zjištěnými pro dané kritérium (zlatý standard; Impel-
lizzeri & Marcora, 2009). Konstruktová validita vyja-
dřuje do jaké míry je reprezentován přesně stanovený 
teoretický základ (Baechle & Earle, 2008). Využívá 
se v situaci, kdy se kvantifikuje jev, který není dobře 
měřitelný, a je tedy nezbytné vycházet z teoretického 
koncepčního modelu daného konstruktu a jeho indi-
kátorů (Impellizzeri & Marcora, 2009). Nejčastěji je 
využíváno konstruktové validity na základě porovnání 
výsledků skupiny instruované (trénované) a neinstruo-
vané, nebo různé úrovně herního výkonu (Impellizzeri 
& Marcora, 2009).

Podle Atkinsona (2002) je výkon ve sportovních 
hrách multifaktorovým konstruktem na rozdíl od in-
dividuálních a jednoduše měřitelných sportů jako je 
atletika apod. Zatímco u individuálních sportovců lze 
výsledek v motorických testech považovat za „nezávis-
lou proměnnou“ a v podstatě přímo ovlivňující výkon 
sportovce, ve sportovních hrách jde pouze o indikátor 
poukazující na kvalitu výkonu jedné části definovaného 
konstruktu, která do jisté míry může a nemusí ovliv-
ňovat finální podobu a kvalitu herního výkonu díky 
zastupitelnosti jednotlivých složek herního výkonu. 
Zřejmě proto podle Mendez-Villanueva a Buchheita 
(2013) zatím není objasněný vztah mezi výkony v růz-
ných motorických testech a herním výkonem hráčů, 
tedy není zatím jasná prediktibilita kvality herního 
výkonu na základě výsledků kondičních motorických 

testů. Dalším zřejmým důvodem je fakt, že v herním 
výkonu jsou převážně využívány otevřené pohybové 
dovednosti, kdy je klíčová vysoká úroveň percepce 
a koncentrace pod tlakem soupeře, a týmová spoluprá-
ce a není zde proto přímý vztah mezi úrovní kondiční 
připravenosti hráče a jeho výkonem v utkání, ale určitá 
úroveň kondice je potřebná, ne však rozhodující (Gab-
bett, Carius, & Mulvey, 2008; Reilly, 2001). I proto 
většina aplikovaných motorických testů nepoukazuje 
na úroveň herního výkonu, ale pouze na úroveň kapacit, 
o kterých se domníváme, že determinují kvalitu herního 
výkonu na základě analýzy vnitřního a vnějšího zatíže-
ní v utkání (Bishop, 2008). 

Vzhledem k tomu, že studie stanovují různé typy 
validit, je potřebné vyhledat studie a pokusit se nalézt 
výhody a nevýhody či metodologické problémy při 
stanovení jednotlivých typů validity u motorických 
testů aplikovaných ve sportovních hrách. Cílem stu-
die je systematicky zmapovat metody stanovení vali-
dity motorických testů ve sportovních hrách, využití 
jednotlivých typů validity a analýza pozitiv a meto-
dologických problémů při posuzování jednotlivých 
typů validity motorických testů ve sportovních hrách 
v českých a zahraničních publikacích a pomoci takto 
odborníkům při volbě adekvátního motorického testu. 

 
Metodika

Pro vyhledání publikací bylo využito vyhledávání pu-
blikací indexovaných v databázích SCOPUS a Web 
of Science v období od roku 2001až 2019. Sběr dat 
byl ukončen k 30. srpnu 2019. Pro zmapování čes-
kého prostředí jsme prohledali sportovně zaměřené 
časopisy indexované v ERIH+. Pro vyhledávání byla 
aplikována kombinace klíčového slova „validity“ vždy 
s některým z následujících „Agility“, „Change of Di-
rection“, „Strength“, „Jumping“, „Aerobic“, „Endur-
ance“ a „Repeated Sprint ability“. Takto vznikly jejich 
kombinace, na základě kterých jsme vyhledávali pub-
likace: „Validity AND Agility“, „Validity AND Change 
of Direction“, „Validity AND Strength“, „Validity AND 
Jumping“, „Validity AND Aerobic AND players“, „Va-
lidity AND Endurance AND players“, „Validity AND 
Repeated Sprint Ability AND players“. 

Jako exkluzivní kritéria byly zvoleny pouze rok 
vydání publikace publikované po roce 2001, výzkumný 
soubor hráčů sportovních her jiného než brankového 
a síťového typu, nebyly zahrnuty výzkumy vodního 
póla, výzkumy, které nebyly zaměřené na profesionální 
a poloprofesionální úrovni ve věku nad 15 let. 

Vyhledávací strategie byla provedena ve třech 
kolech, kdy byly vyhledány příspěvky řešící validitu 
motorických testů zaměřených na hodnocení 1) Agility 
(kombinované herní lokomoce), 2) síly dolních konče-
tin hráčů a 3) speciální vytrvalosti hráčů. Vyhledávací 
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strategie byla zaměřena pouze na anglicky psané pří-
spěvky. Výsledky vyhledávání byly převedeny do pro-
gramu Mendeley (verze 1.19.4), kde byly odstraněny 
duplikované příspěvky. Poté oba hlavní autoři na zákla-
dě studia abstraktu a klíčových slov příspěvků roztřídili 
články do výše uvedených tří skupin.

V každé studii, která splňovala stanovená kritéria, 
pro potřeby plnění cíle byla sledována složka kondi-
ce, kterou motorický test hodnotil, název motorického 
testu, typ stanovované validity a způsob statistického 
zpracování dat, které vedlo k posouzení validity moto-
rického testu. Výsledky byly zaznamenány do tabulek 
a následně diskutovány.

Výsledky a diskuze

V databázích Web of Science a SCOPUS po zadání jed-
notlivých kombinací klíčových slov bylo extrahováno 
276 studií, jak je uvedeno na Obrázku 1. V periodicích, 
které vycházejí v českém prostředí v databázi ERIH+ 
(Česká kinantropologie, Tělesná kultura a Studia Kin-
anthropologica) nebyla nalezena práce, která by se za-
bývala sledovanou problematikou.

Poté, co byly odstraněny duplikované studie a stu-
die, které nesplňovaly předefinovaná kritéria, zbylo 
32 publikací, které řešily validitu motorických testů 
speciální vytrvalosti, z nichž bylo dle exkluzivních 
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Obrázek 1 Flow diagram
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kritérií (věk a úroveň herního výkonu) odstraněno 
10 prací, 60 publikací řešících validitu motorických 
testů agility a změny směru pohybu, z nichž bylo dle 
exkluzivních kritérií (věk a úroveň herního výkonu) 
odstraněno 44 prací. Dále 20 publikací řešící validitu 
motorických testů síly, z nichž byly dle exkluzivních 
kritérií (věk a úroveň herního výkonu) odstraněny 
4 práce a konečně 5 publikací řešících validitu moto-
rických testů schopnosti opakovat činnosti maximální 
intenzitou (Obrázek 1).

Do zahrnutých studií se zapojilo 2945 mužů 
a 65 žen ve věku od 15 let do 36 let. Týkaly se spor-
tovních her brankového typu (fotbal, ragby, basketbal, 
házená) a síťového typu (volejbal, badminton, netball). 
Celkem 4 práce ověřovaly logickou validitu, 21 prací 
ověřovalo konstruktovou validitu a 30 prací pak kri-
teriální.

Problematika validity motorických testů 
hodnotících úroveň speciální vytrvalosti
Hodnocení úrovně speciální vytrvalosti v poslední době 
prodělalo zřejmě nejvíce změn v oblasti sportovních 
her, a to nejen tréninkové metody, ale také využíva-
né metody diagnostiky, u nichž je třeba ověřit jejich 
platnost (Tabulka 1). Způsobem, kterým se ověřuje va-
lidita motorických testů, je prostřednictvím konstruk-
tové validity, tedy na základě rozdílů mezi výsledky 
profesionálních hráčů a hráčů nižší úrovně. Konkrétně 
pak Phomsoupha, Berger a Laffaye (2018) řešili tímto 
způsobem kritériální validitu „Multiple Repeated Sprint 
Ability test“ u badmintonistů, podobně i Rodríguez-
-Marroyo et al. (2017) ověřovali motorický test pro 
hráče volejbalu „Volleyball intermittent endurance test 
(VIET)“. Di Mascio, Ade a Bradley (2015) validovali 
porovnáním elitní a poloelitní úrovně dorosteneckých 
fotbalistů motorický test, který k RSA přidává i rozho-
dovací procesy, a to „Reactive Repeated Sprint Ability 
test (RRST)“. Stejně Impellizeri et al. (2008) ověřo-
vali u fotbalistů „Repeated-Shuttle-Sprint-Ability test 
(RSSA test)“ a Selmi et al. (2016) u motorického testu 
„Multiple Repeated Sprint Ability test (MRSA)“. Scan-
lan, Dascombe a Reaburn, (2012) řešili ověření validity 
u basketbalového motorického testu „The Basketball 
Exercise Simulation Test (BEST)“. Kromě stanovení 
konstrukční validity se zabývali i stanovením vztahu 
mezi výkonem v BEST a velikostí aerobní kapacity 
hráč. Tento problém je diskutován níže.

Avšak využívání takto postavené konstruktové 
validity pouze na výkonnostních rozdílech není zcela 
metodologicky vhodné. Vzhledem k jiným tréninko-
vým objemům hráčů různé úrovně může být takto po-
jatá konstruktová validita zavádějící, protože více než 
o kauzálním vztahu výkonu v motorickém testu může 
vypovídat o tom, jaký je rozdíl právě v tréninkovém 
objemu (Impellizzeri & Marcora, 2009). Za vhodné vy-

užití konstruktové validity by se mohlo zdát posouze-
ní rozdílů na základě herního postu (Aziz, Mukherjee, 
Chia & Teh, 2008; Impellizeri et al., 2009) v případě, 
že se od sebe prokazatelně liší i funkční nároky v utkání 
jednotlivých postů. 

Podle Hulse et al. (2012) by se ve sportovních hrách 
měla upřednostňovat především kriteriální validita, 
avšak pouze v případě, že existuje „zlatý standard“, 
tedy vhodné kritérium ke srovnání. U individuálních 
sportů, kde je samotný sportovní výkon v závodě pří-
mo závislý na úrovni kondiční připravenosti, tedy spor-
tovní samotný výkon lze považovat za zlatý standard. 
Ve sportovních hrách tomu však není, proto je třeba 
kritérium pro porovnání hledat. 

Z pohledu úspěchu týmu v utkání je zjevné, že 
právě v koncovkách utkání dochází vlivem únavy 
k signifikantně nižší překonané vzdálenosti vysokou 
až maximální intenzitou (Krustrup, Dvorak, Junge, 
& Bangsbo, 2010) a její nedostatečnost může být pro 
výsledek v utkání klíčová. Proto míra a kvalita, s jakou 
je hráč schopen opakovat činnosti maximální intenzitou 
po celou dobu utkání, se ukazuje jako klíčový ukazatel 
rozvoje specifické únavy (Girard et al., 2011). z tohoto 
pohledu se schopnost udržet co nejvyšší překonanou 
vzdálenost vysokou až maximální intenzitou během 
koncovek utkání jeví jako indikátor speciální hráčské 
vytrvalosti, tedy jeho schopnost opakovaně vykonávat 
činnosti vysoké až maximální intenzity a potenciál 
hráče se rychle po této činnosti zotavovat (Carling, 
Le Gall, & Dupont, 2012). 

Měření specifické aerobní výkonnosti (měření 
 aerobní kapacity hráče, nikoliv jeho kvality spojenou 
s herním výkonem) se v tomto smyslu odlišuje od mě-
ření speciální vytrvalosti hráčů – jde pouze o složku 
speciální vytrvalosti. Měření speciální vytrvalosti hráčů 
spočívá v odolávání únavě, tedy být schopen opakovat 
činnosti vysokou až maximální intenzitou po celou 
dobu utkání, proto by měl validní test predikovat tuto 
schopnost. Vzhledem k výše zjištěnému, testy aerob-
ní výkonnosti nemusejí být validními testy pro výše 
definovanou speciální vytrvalost. Z těchto důvodů je 
třeba dobře zvažovat volbu motorického testu vzhle-
dem k poskytnutí validních informací, které chce trenér 
získat. V Tabulce 1 uvádíme autory, kteří se zabývali 
ověřením validity motorických testů ve sportovních 
hrách.

Obecně je ve sportovním tréninku za indikátor vy-
trvalosti považována velikost maximální spotřeby kys-
líku (VO2max; Martínéz-Lagunas & Hartmann, 2014). 
Avšak Bangsbo a Lindquist (1992) stejně jako Impel-
lizzeri et al. (2008) a Chamari et al. (2004) nepovažují 
VO2max za vhodné kritérium pro ověření kriteriální 
validity, které by indikovalo specifickou vytrvalostní 
připravenost hráčů k utkání vzhledem intermitentní po-
vaze herního výkonu, a tedy ke komplexnějšímu využití 
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aerobního i anaerobního metabolismu (Casajüs, 2001; 
Hunter, Hilyer, & Forster, 1993). Podobné zjištění mají 
i další výzkumy hledající vztah mezi výkonem intermi-
tentního charakteru a jednotlivými typy energetického 
krytí (Bishop, Girard, & Mendez-Villanueva, 2011; 
Castagna, Manzi, D’Ottavio, Annino, Padua, & Bishop, 
2007; Drust, Reilly, & Cable, 2000; Hoffman, Epstein, 
Einbinder, & Weinstein, 1999). Dochází totiž k odliš-
ným znakům akutní únavy během kontinuálního vý-
konu, než je tomu v utkání či u testů intermitentního 
charakteru. Stejně tak je aerobní výkonnost hráče cha-
rakterizovaná hlavně schopností provádět specifickou 
činnost po relativně dlouhou dobu a rychlost zotavení 
hráče po vysoce intenzivní činnosti (Clemente, Martins, 
& Mendes, 2014), a proto není vhodné aplikovat testy 
kontinuálního charakteru. Tato zjištění jsou dále také 
potvrzena studií Tomlina a Wengera (2001), kteří zjisti-
li, že speciální vytrvalost hráčů basketbalu úzce souvisí 
se schopností opakovat činnosti maximální intenzity 
po dobu utkání. 

Dalším doporučením, které zvyšuje validitu mě-
ření je využití primárně terénních motorických testů 
(Svensson & Drust, 2005), laboratorní ekvivalenty lze 
validně aplikovat pro zjištění VO2max v případech, kdy 
se hráč navrací po dlouhodobém zranění nebo po ne-
vhodně dlouhém přechodném období. Výsledky pak 
slouží pouze jako ověření velikosti základní aerobní 
složky na herně-specifický trénink, tedy pouze ukazují, 
zda hráč splňuje alespoň minimální hranice VO2max 
pro trénink (Svensson & Drust, 2005). Léger a Gadoury 
(1989) a Ramsbottom, Brewer a Williams (1988) pak 
také poukazují na nízkou logickou validitu laboratorní-
ho měření vzhledem ke střídajícím se typům specifické 
herní lokomoce, stejně tak v sobě neobsahují excent-
rickou svalovou činnost, jako jsou např. změny směru 
pohybu, které se během utkání velmi často vyskytují 
(Currell & Jeukendrup, 2008). 

Jeden z nejoblíbenějších motorických testů je 
„Multi Stage Fitness Test (MSFT)“ neboli Legerův 
20 m člunkový běh. Tento motorický test považujeme 
za první, který se snaží alespoň částečně reflektovat 
charakter zatížení během utkání. Tento test byl ověřen 
posouzením velikosti shody mezi výkonem v samot-
ném testu a celkovou překonanou vzdáleností hráče 
v utkání a vzdálenosti překonanou činností maximální 
intenzity jako kritérii speciální vytrvalosti (Buchheit, 
Spencer, & Ahmaidi, 2010). Stejně tak probíhalo ověřo-
vání obou variant moderních „Yo-Yo Intermittent testů“ 
(Rampinini et al., 2007). Podobně i Buchheit, Lefebvre, 
Laursen a Ahmaidi (2011) jej použili pro ověření kri-
teriální validity jako zlatý standard při použití testu 
 „ 30-15 intermittent test“.

Krustrup et al. (2006) provedli pravděpodobně 
nepodrobnější studií zabývající se ověřením validity 
a reliability testů speciální vytrvalosti u fotbalistů, kdy 

kromě monitoringu srdeční frekvence využili i měření 
hladiny laktátu v krvi a pro posouzení poklesu energe-
tických zdrojů ve svalu i svalovou biopsii. Na základě 
výsledků ho považují za validní ukazatel speciální vy-
trvalosti ve fotbale.

Dobbin et al. (2018) využil souběžnou kriteriální 
validitu, kdy ověřovali modifikovaný vysoce intenziv-
ní intermitentní běžecký test pro rugby jako indikátor 
speciální vytrvalosti. Jako kritérium pro posouzení sou-
běžné validity, použili ukazatele vnitřního a vnějšího 
zatížení a subjektivní vnímání zatížení a porovnali je 
s výsledky v „YO-YO Intermittent recovery testu“, tedy 
neupravené původní verzi testu (Krustrup et al., 2003), 
která je považována za validní ukazatel.

Sykes, Nicholas, Lamb a Twist (2013) vytvořili 
a ověřili specifický ragbyový test, který simuluje pod-
mínky utkání. Jeho validitu ověřovali porovnáním uka-
zatelů vnějšího a vnitřního zatížení v utkání. Zjistili, že 
je validním ukazatelem speciální vytrvalosti, nicméně 
nevýhodou je délka jeho trvání po dobu 80 min.

V poslední době se výzkum začíná opírat o data 
získaná ze sofistikované analýzy výkonu hráče v utká-
ní v podobě charakteristiky vnějšího zatížení a vnitřní 
odezvy na něj. Za kritérium pro hodnocení kriteriální 
validity je brán pokles vzdálenosti překonané vysokou 
intenzitou v průběhu utkání či pokles intenzity činností 
v průběhu utkání (Barbero-Álvarez, Pedro, & Naka-
mura, 2013; Bradley et al., 2011; Dobbin et al., 2018). 
Pokud pohlížíme na pojetí speciální vytrvalosti jako 
schopnosti odolávat únavě, tedy být schopen opakovat 
činnosti potřebnou (vysokou až maximální) intenzitou 
po celou dobu utkání, zdá se, že takto použité kritérium 
může být pro posuzování motorických testů speciální 
vytrvalosti jako nejvhodnější. 

Problematika validity motorických testů 
hodnotících úroveň rychlosti a agility
Zatímco speciální vytrvalost ve sportovních hrách vy-
jadřuje schopnost hráče opakovat činnosti vysoké až 
maximální intenzity po celou dobu utkání, pak v této 
části jsou řešeny motorické testy, které hodnotí kvali-
tu a rychlost provedení těchto činností. Jde o klíčový 
faktor herního výkonu. Za nejpodstatnější považujeme 
projevy akcelerace, rychlosti, a hlavně agility neboli 
herní lokomoce (Sekulic et al., 2017). 

Prvním řešeným problémem je, zda se testování 
rychlosti a akcelerační rychlosti nepřekrývají s mě-
řením agility, jak by se mohlo zdát. Young, James 
a Montgomery (2002) však uvádí, že vztah mezi testy 
agility, které jsou založeny na dovednosti změnit směr 
běhu a typ lokomoce, a testy rychlosti, jen malý. Z to-
hoto důvodu se doporučuje věnovat u hráčů pozornost 
jak testování agility, tak rychlosti.

Dalším problémem, který je řešen v souvislosti 
s testováním rychlosti, je význam maximální rychlosti. 
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Tabulka 1 Přehled studií zabývajících se validitou motorických testů hodnotících úroveň speciální vytrvalosti
 

Studie Typ validity Sledovaná kritéria Výzkumný soubor (n)
Věk: M ±  SD Stat. zpracování dat

Aziz, Mukherjee, Chia, & Teh 
(2008) Konstruktová Úroveň HV 

a hráčské role
120 fotbalistů
24,1  ±  4,1 ANOVA

Barbero-Álvarez et al. (2013) Kriteriální HIR, rychlost v utkání 
nad 13 km/h

15 fotbalistů
14,3 ± 1,3 Korelační analýza

Bradley et al. (2011) Kriteriální, 
souběžná Dist, HIR, VHIR 162 fotbalistů

n.d. Korelační analýza

Buchheit et al. (2010) Konstruktová Úroveň HV 122 házenkářů
15,9 ± 1,1–26,5 ± 4,7 ANOVA

Castagna et al. (2018) Logická – 26 fotbalistů
14,9 ± 1,2 ----

Di Mascio, Ade, & Bradley 
(2015)

Logická 
a konstruktová Úroveň HV 169 fotbalistů

17 ± 1 až 21 ± 3 Korelační analýza

Dobbin et al. (2018) Souběžná, 
kriteriální

SF, La, 
Borgův index únavy 

32 hráčů ragbistů 
17,1 ± 1,1 korelační analýza

Chamari et al. (2004) Kriteriální vVO2max 34 fotbalistů
17,5 ± 1,1 Korelační analýza

Impellizeri et al. (2009) Konstruktová Úroveň HV 108 fotbalistů
24 ± 4 ANOVA

Impellizzeri et al. (2008) Konstruktová Úroveň HV 
a hráčské role

108 fotbalistů
24 ± 4 ANOVA 

Krustrup et al. (2003) Kriteriální, 
souběžná

SF, sv. biopsie, 
krevní metabolity

17 fotbalistů
25–36 let Koeficient variability

Krustrup et al. (2006) Souběžná La, Kreatin fosfát, pH 37 fotbalistů Korelační analýza
Martínez-Lagunas 
& Hartmann (2014) Kriteriální VO2max 18 fotbalistek

21,5 ± 3,4 Korelační analýza

Phomsoupha et al. (2018) Konstruktová Úroveň HV 42 badmintonistů
19–31 let ANOVA

Rampinini et al. (2007) Kriteriální, 
souběžná Dist, HIR, VHIR 18 fotbalistů

26,2 ± 4,5 Korelační analýza

Rodríguez-Marroyo et al. 
(2017) Konstruktová Úroveň HV, pohlaví 71 volejbalistů

19,7 ANOVA

Scanlan, Dascombe, 
& Reaburn (2014)

 Kriteriální, 
souběžná FS, SF, La 14 basketbalistů

24,9 ± 2,3 Korelační analýza

Selmi et al. (2016) Kriteriální 
a konstruktová Závodní úroveň, TS, FS 24 fotbalistů t-test, korelační analýza

Sykes, Nicholas, Lamb, 
& Twist (2013) Logická SF, Dist, typ Lokomoce 16 hráčů ragby

22,4 ± 7,1 --

Thatcher & Batterham (2004) Kriteriální SF, RPE, 
vdechovaný vzduch

24 fotbalistů
29,8 ± 3,3 ANOVA

Vysvětlivky: n – velikost výzkumného souboru, M±SD – průměrný věk ± směrodatná odchylka, FS – nejrychlejší sprint, TS – součet časů 
všech sprintů, vVO2max – rychlost na úrovni maximální spotřeby kyslíku, VO2max – maximální spotřeba kyslíku, HV – herní výkon, 
Dist – překonaná vzdálenost během utkání, SF – srdeční frekvence, RPE – Borgova škála subjektivního vnímání zátěže, La – hladina 
laktátu v krvi, HIR – vysoce intenzivní běh, VHIR – velmi vysoce intenzivní běh

Je potřeba rozlišovat dle velikosti hřiště. U sportovních 
her na menších hřištích se nedoporučuje testovat ma-
ximální rychlost, jelikož ji během utkání hráči nikdy 
nedosáhnou (Simperingham, Cronin, & Ross, 2016). 
Ta je dle Carlinga (2009) dosahována až v rozmezí 
40–60 metrů. Tedy lze ji doporučit sledovat u fotbalu, 
rugby apod.

Podle Walkera a Turnera (2009) je sprint na krát-
kou vzdálenost, akcelerační a decelerační rychlost, 
rychlost změny směru součástí agility, které mají kri-
tický význam (logicky validní) pro kvalitu agility a tím 
i herního výkonu hráče v utkání. Vzhledem k tomu, 
že základem sportovních her jsou otevřené dovednos-
ti, začaly se motorické testy agility dělit na reaktivní 
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a nereaktivní. Někteří autoři (Sekulic, Krolo, Spasic, 
Uljevic, & Peric, 2014; Sheppard & Young, 2006) je 
pak nazývají jako předem naplánované (Pre-planned) 
a nepředvídatelné (non-planned). Podle Sekulice et al. 
(2014) totiž samotné exekuci pohybu předchází per-
cepční a kognitivní procesy, které mají v samotném 
utkání kritický význam pro kvalitu herního výkonu. 
Pomáhají totiž hráči rozpoznat potřebu změny směru 
a vykonat ji efektivně. Lze tedy tento požadavek, aby 
motorický test obsahoval reakci na nepředvídatelný pri-
márně vizuální podnět, považovat za výrazně zvyšující 
validitu motorického testu. 

Reaktivní testy byly ověřeny jako validní u hráčů 
rugby (Gabbet & Benton, 2009; Green, Blake & Caul-
field, 2011), fotbalu (Veale, Pearce & Carlson, 2010), 
netbalu (Farrow, Young & Bruce, 2005) a basketbalu 
(Lockie, Jeffriess, McGann, Callaghan, & Schultz, 
2014), a to na základě rozlišení mezi věkovými a vý-
konnostními skupinami hráčů. Výsledky těchto studií 
podporují zahrnutí testů s percepčními a kognitivními 
prvky do testových baterií týmových sportů pro zajiš-
tění relevantních výsledků, které mohou více vypoví-
dat o úrovni herního výkonu hráčů. Navíc Lockie et 
al. (2014) došli k závěrům, že nereaktivní testy nejsou 
schopny rozlišit mezi hráči na základě výkonnostní 
úrovně (konstruktová validita), v porovnání s testy re-
aktivními, které jsou validní. 

Pro přesnější ověření validity se zde ukazují jisté 
problémy, kvůli kterým se nejčastěji používá stanove-
ní konstruktové validity, tedy porovnání dvou různých 
výkonnostních úrovní (Tabulka 2). Sekulic et al. (2017) 
při stanovení konstruktové validity vychází z analýzy 
zatížení hráčů v utkání, kdy hráči basketbalu hrající 
z vnějšího prostoru mají daleko více změn směru, ak-
celerace a decelerace, než tomu je u hráčů ve vnitřním 
prostoru. Tedy ověřují validitu motorického testu vzhle-
dem k hráčské roli. Sporis, Jukic, Milanovic a Vucetic 
(2010) ověřovali validitu 6 testových protokolů agility 
u hráčů fotbalu s ohledem na specifické hráčské role, 
přičemž pro tři základní fotbalové pozice (útočník, 
obránce a záložník) byly identifikovány tři různé tes-
tové protokoly vykazující nejvyšší validitu. 

Při výběru adekvátního testu může být trenérům 
překážkou vysoký počet existujících reaktivních a ne-
reaktivních testových protokolů, které jsou v současné 
době široce využívány a ověřeny jako validní a reli-
abilní („Illionois, L-Run, Pro-Agility, T-test a 505“) 
(Stewart, Turner & Miller, 2014). Navíc stále vznikají 
nové testové protokoly agility, které se taktéž ukazují 
jako validní a reliabilní (Bidaurrazaga-Letona et al., 
2015; Brahim, Bougatfa & Amri, 2013; Fessi et al., 
2016; Kutlu, Yapici, Yoncalik, & Çelik, 2012). Testové 
protokoly by tak měly být aplikovány na základě roz-
boru nároků herního výkonu, které by měl daný test 
replikovat (Stewart et al., 2014) 

Brown (2012) ověřoval ve své studii „Lane agil-
ity test“, který se využívá při draftu hráčů basketbalu 
do NBA. Tento test validoval porovnáním výsledků 
„Agility T-testu“ a „Pro Agility testu“, které označil 
jako standard pro hodnocení schopnosti změnit směr 
a zároveň nechal trenéry subjektivně ohodnotit doved-
nost hráčů pohybovat se po hřišti rychle a efektivně bez 
míče. V tomto případě však, vzhledem k subjektivnímu 
posouzení kritéria kvality, nelze hovořit o kriteriální va-
liditě testu, spíše se kloní k validitě logické.  Hachana 
et al. (2013) ověřovali, zda „Illinois Agility Test“ je 
vhodným testem pro hodnocení schopnosti změnit 
směr tím způsobem, že jako již ověřený standard si 
bere „Agility T-test“, podobně jako Brown (2012). 
V Tabulce 2 uvádíme přehled studií zabývajících se 
validitou motorických testů hodnotících úroveň rych-
losti a agility. 

Problematika validity motorických testů 
hodnotících úroveň síly
V současné době jsou v literatuře k nalezení izome-
trické, isokinetické a isoinertiální testy síly (Tabul-
ka 3). Velice často jsou využívány právě izometrické 
testy síly, i přestože jsou prováděny ve statické poloze 
a neposkytují dostatek informací o síle v dynamickém 
prostředí (Gamble, 2012). Z toho důvodu nejsou po-
važovány za specifické pro potřeby testování ve spor-
tovních hrách a klesá tím i jejich ekologická validita. 
Validita izometrických testů byla ověřována ve studiích 
Harta, Nimphiusové, Wilkieové a Newtona (2012), Ro-
mero-Francové, Jiménez-Reyese a Montaño-Munuery 
(2017), Toonstraové a Mattacoly (2013) a Wagnera 
(2010), přičemž zkoumané testové protokoly izomet-
rické síly byly označeny jako validní a reliabilní. 

Naopak za zlatý standard testování síly je pova-
žována isokinetická dynamometrie (Dolny, Collins, 
Wilson, Germann, & Davis, 2001; Drouin et al., 2004; 
Hartmann, Knols, Murer, & De Bruin, 2009; Paul 
& Nassis, 2015b). Dle Harrisona et al (2013) je iso-
kinetická dynamometrie úzce spojena s lepším výko-
nem v testech vertikálního výskoku, který je považován 
za kritérium maximální síly dolních končetin. Nicméně 
validita isokinetické dynamometrie je negativně ovliv-
něna povahou testování, kdy probíhá v sedě a zahrnu-
je pouze pohyby v jednom kloubu, tedy nespecifické 
pro herní výkon (Gamble, 2012). Navíc pro terénní 
testování se nejeví isokinetická dynamometrie jako 
vhodný test síly z důvodu časové a ekonomické nároč-
nosti (Gamble, 2012). Testy isokinetické dynamometrie 
byly v literatuře prokázány, že nekorelují s funkčními 
pohybovými úkony, tudíž nejsou schopny vypovídat 
o úrovni herního výkonu hráče a nereflektují konkrétní 
pohybové vzory prováděné v utkáních (Cronin & Hans-
en, 2005; Greenberger & Paterno, 1995; Requena B., 
Requena F., García, de Villarreal, & Pääsuke, 2012). 
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Tabulka 2 Přehled studií zabývajících se validitou motorických testů hodnotících úroveň rychlosti a agility
 

Studie Typ validity Sledovaná kritéria Výzkumný soubor (n)
Věk (roky): M ± SD Stat. zpracování dat

Bidaurrazaga-Letona et al. 
(2015) Konstruktová Modified Barrow 

agility test
51 hráčů fotbalu
10,4 ± 1,2 Korelační analýza

Brahim et al. (2013) Konstruktová Multi-Change of Direction 
Agility Test (NMAT) 44 fotbalistů Korelační analýza

Brown (2012) Kriteriální Lane agility test vs. T-test, 
Pro agility test

24 basketbalistů
n. d. Korelační analýza

Farrow et al. (2005) Logická/ 
konstruktová

Reactive 
vs. planned agility test

32 netballistů 
19,5 ± 0,79 ANOVA

Fessi et al. (2016) Kriteriální New repeated sprint T-test
44 fotbalistů, 
házenkářů a ragbistů
20,5 ± 0,5

ANOVA

Gabbett & Benton (2009) Konstruktová Reactive Agility 66 ragbistů 
24,5 ± 4,2 t-test

Green et al. (2011) Konstruktová Change of Direction 
Speed Test 28 ragbistů t-test

Hachana et al. (2013) Kriteriální Illinois Agility Test 
(IAGT) vs. T-test

105 basketbalistů
20,82 ± 1,31 t-test

Kutlu et al. (2012) Kriteriální 
a konstruktová Agility and Skill test 113 fotbalistů

21,2 ± 3,0 Korelační analýza

Lockie et al. (2014) Kriteriální 
a konstruktová Y-Shaped Agility Test 20 basketbalistů 

22,30  ±  3,97 Korelační analýza

Sekulic et al. (2014) Konstruktová Reaktivní „Stop’n go test 36 mužů a 21 žen Korelační analýza
Sekulic et al. (2017) Konstruktová Agility T-test 110 basketbalistů t-test
Sheppard, Young, Doyle, 
Sheppard & Newton 
Sheppard et al. (2006)

Konstruktová Change of direction speed 
test (CODST)

38 australských 
fotbalistů
21,8 ± 3,2

ANOVA

Sporis et al. (2010) Faktorová 
a konstruktová

6 agility nereaktivních 
testů

150 fotbalistů
19,1 ± 0,6 Korelační analýza

Stewart et al. (2014) Faktorová llinois, L-Run, Pro-Agility, 
T-test a 505

44 studentů 
16,7  ±  0,6 Faktorová analýza

Veale et al. (2010) Konstruktová Reactive agility test (RAT)
60 australských 
fotbalistů
16,60 ± 0,50

Neparametrická 
analýza rozptylu

Vysvětlivky: n – velikost výzkumného souboru, M±SD – průměrný věk ± směrodatná odchylka

I přes tyto fakta jsou testy isokinetické dynamometrie 
široce využívány. Dle Svenssona a Drusta (2005) není 
problém jejich využívání, ale výsledky takových testů 
by měly být pečlivě interpretovány a správně využity 
pro měření určitých prvků, které jsou schopny hodnotit 
např.: efekt tréninkového programu a celková svalová 
síla.

Z toho důvodu jsou v literatuře nadále hledány alter-
nativy pro testování síly. Martins, Rodrigues da Silva, 
Barbosa da Silva a Bevilaqua-Grossi (2017), Thorborg, 
Bandholm, a Hölmich (2013) a Whiteley, Jacobsen, 
Prior, Skazalski, Otten a Johnson (2012) ověřovali 
validitu a reliabilitu ručního dynamometru vzhledem 
ke zlatému standardu. Dříve byl vztah mezi ručním 
dynamometrem a zlatým standardem (isokinetická 

dynamometrie) také popsán v systematickém přehle-
du od Starka, Walkera, Phillipsové, Fejera a Becka 
(2011). Na základě výsledků těchto prací se ruční dy-
namometrie jeví jako validní i reliabilní pro testování 
síly. Nicméně se jedná taktéž o izometrické testování, 
které není považováno za specifické pro sportovní hry 
a nereplikuje jejich nároky a pohybové vzory.

Využívanější metodou pro testování síly je v sou-
časné době isoinertiální metoda, která vykazuje vyšší 
specificitu vzhledem k samotnému výkonu v utkání 
(Gamble, 2012). Jedná se o testy opakovacího maxi-
ma (OM – jakou hmotnost je hráč schopen zvednout 
určitým počtem opakování), přičemž je nejčastěji 
využíváno jedno OM (Bartolomei, Hoffman, Merni, 
& Stout, 2014; Horvat, Franklin, & Born, 2007). Testy 
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Tabulka 3 Přehled studií zabývajících se validitou motorických testů hodnotících úroveň síly

Studie Typ validity Sledované indikátory – 
kritéria

Výzkumný soubor (n)
Věk: M ± SD Stat. zpracování dat

Aragón (2000) Kriteriální Výška 
vertikálního výskoku n. d. t-test

Castagna, Ganzetti, Ditroilo, 
Giovannelli, Rocchetti, 
& Manzi (2013)

Kriteriální FT, výška 
vertikálního výskoku

20 hráčů rugby
15,5 ± 0,8 ANOVA

De Salles et al. (2012) Kriteriální Výška vertikální výskoku 45 fotbalistů
15,3 ± 0,66 Korelační analýza

Garcia-Lopez et al. (2005) Kriteriální FT, CT 38 volejbalistů
22,2 ± 5,8

ANOVA, 
korelační analýza

Glatthorn, Gouge, Nussbaumer, 
Stauffacher, Impellizzeri, 
& Maffiuletti Glatthorn (2011)

Kriteriální Vertikální výskok sportovci t-test

Harrison et al. (2013) Kriteriální
Vertikální výskok, 
isokinetická síla 
dolních končetin

20 hráčů rugby Korelační analýza

Markovic et al. (2004) Faktorová Vertikální výskok 93 sportovců
19,6 ± 2,1 Faktorová analýza

Maulder & Cronin (2005) Kriteriální Vertikální výskok, sprint 18 sportovců
25,1 ± 4,3 t-test

Moir (2008) Kriteriální Vertikální výskok 70 fotbalistů
n. d. ANOVA

Requena et al. (2012) Kriteriální Vertikální výskok 30 fotbalistů Korelační analýza
Rodríguez-Roseli, 
Mora-Custodio, 
Franco-Márquez, Yánez-García, 
& González-Badillo (2016)

Kriteriální Sprint 20 m, dřep
127 fotbalistů 
a 59 basketbalistů
n.d.

ANOVA

Sattler et al. (2012) Faktorová 
konstruktová

Herní pozice, FT, CT 95 volejbalistů
18–30

ANOVA, 
korelační analýza

Słomka et al. (2017) Kriteriální Vertikální výskok 31 hráčů (21,3 ± 1,7) 
volejbalu (17,2 ± 0,9) ANOVA

Wagner (2010) Kriteriální
Izometrická síla, 
fotbalový kop 
a vhazování

11 hráček fotbalu
19,73 ± 0,9 Korelační analýza

Whiteley et al. 
(2012) Kriteriální Isokinetická 

dynamometrie 
216 fotbalistů
n. d. Korelační analýza

Vysvětlivky: n – velikost výzkumného souboru, M±SD – průměrný věk ± směrodatná odchylka, FT – letová fáze, CT – doba kontaktu 
s podložkou

jednoho OM jsou uznávaným kritériem pro testová-
ní dynamické síly podle Baechleho a Earleho (2000) 
a Pescatellové, Areny, Riebeové a Thompsona (2014) 
a jejich kriteriální validita a reliabilita byla ověřována 
ve studiích Ferraresiho, Baldissery, Pereze, Júniora, Ba-
gnata a Parizotta (2013) a Verdijka, Van Loona, Meijera 
a Savelberga (2009), kdy se testy jevily jako reliabilní 
a validní v porovnání s isokinetickou dynamometrií. 
Pro testy jednoho OM jsou používány základní cviky 
jako dřep a mrtvý tah, které jsou považovány za validní 
testové protokoly (Gamble, 2012). Wisløff, Castagna, 
Helgerud, Jones a Hoff (2004) dále uvádí, že testy jed-
noho OM jsou přenositelné do herního výkonu a kore-
lují s testem rychlosti.

Nevýhodou isoinertiální metody je zvýšené riziko 
zranění (Shaw, McCully, & Posner, 1995). Hráči by 
takovýto test měli podstoupit pouze až po správném 
zvládnutí techniky daného cviku (Sporis, Jukic, Osto-
jic, & Milanovic, 2009; Svensson & Drust, 2005). 
Právě z důvodu vyššího rizika zranění pro jedno OM 
byla ověřována validita bezpečnějšího testu 8 OM, 
kdy hráči nejsou nuceni vyvinout maximální úsilí 
(Taylor & Fletcher, 2013). Tento test vykazuje dosta-
tečnou validitu a reliabilitu, tudíž může být apliko-
ván s možným nižším rizikem vzniku zranění (Taylor 
&  Fletcher, 2012) 

Pro ověřování konstruktové validity testových pro-
tokolů síly je nejčastěji používán výkon v testech změny 
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směru a testech rychlosti, a to z důvodu, že maximál-
ní síla dolních končetin je úzce spojena s maxi mální 
rychlostí ve sprintu, kdy rychlost sprintu je výsledkem 
působení síly do podložky (Gamble, 2012). Bylo pro-
kázáno, že síla dolních končetin ovlivňuje schopnost 
změny směry (Sheppard & Young, 2006). Mimo jiné 
je také ověřována konstruktová validita testů silových 
schopností, kdy výsledky testů by měly rozlišit mezi 
věkovými kategoriemi, úrovní herního výkonu a v ur-
čitých sportech i herními pozicemi (Gissis, Nikolaidis, 
Papadopoulos, & Papanikolaou, 2003).

Za logicky validní považujeme měření výbušné síly 
dolních končetin ve směru horizontálním (jako podpo-
ra akcelerační rychlosti), tak i ve směru vertikálním. 
V současné literatuře je velké množství metod k měře-
ní vertikálního výskoku, testových protokolů a metod 
zpracování dat vertikálního výskoku (Słomka et al., 
2017). Problematikou měření vertikálního výskoku je 
nedostatečná nebo chybějící standardizace v administ-
raci testování (Tomkinson & Olds, 2007). Některé testy 
pracují s výškou výskoku, dobou letu a jiné využívají 
vysokorychlostní kamery k zachycení pohybu testo-
vaného (Garcia-Lopez, Peleteiro, Rodriguez-Marroyo, 
Carlos, & Rábago, 2005). Nezbytností je určení validity 
a reliability jak nástrojů, kterými je vertikální výskok 
testován (silové plošiny, vysokorychlostní kamery, fo-
tobuňky atd…), tak i samotných testových protokolů, 
které by měly být specifické pro daný sport.

Za „zlatý standard“ testování vertikálního výskoku 
je považována technika video rozboru pohybu testo-
vaného (Aragón, 2000). Při zjišťování kriteriální va-
lidity měření vertikální výskoku bylo jako kritérium 
využito právě “zlatého standardu” ve studiích Aragón 
(2000), Dias et al. (2011) a Leard et al. (2007). Nic-
méně vzhledem k ekonomické náročnosti, obtížnosti 
správné kalibrace, transportu a náročnosti na obslu-
hu není v současné době tento systém tolik používán 
(Leard et al., 2007).

Široce využívanou metodou a také označovanou 
jako „zlatý standard“ pro měření vertikálního výsko-
ku je odrazová plošina (Castagna et al., 2013; Słomka 
et al., 2017). Vzhledem k materiální a časové náročnos-
ti nejsou odrazové plošiny využívány k pravidelnému 
testování v tréninkových podmínkách (Klavora, 2000), 
ale jsou spíše používány jako kritérium při zjišťování 
kriteriální validity dalších přístrojů k měření vertikál-
ního výskoku v tréninkových podmínkách (Castagna 
et al., 2013; De Salles, Vasconcellos, De Salles, Fon-
seca, & Dantas, 2012; Requena et al., 2012; Słomka 
et al., 2017). 

V tréninkových podmínkách se jeví praktičtější te-
rénní testy jako „jump and reach test“, „switch mat 
test“ nebo „belt test“ (Klavora, 2000). Nejvíce pou-
žívaným terénním testem je právě „jump and reach 
test“ známý také jako Sargent’s test (Sargent, 1921), 

jehož reliabilitu a kriteriální validitu ověřoval právě 
proti „zlatému standardu“ (silové plošiny) De Salles 
et al. (2012).

Při testování vertikálního výskoku je nezbytností 
vysoká míra specificity daného testového protokolu 
vzhledem k danému sportu. Validita nově vznikajících 
testových protokolů je ověřována vůči standardně vy-
užívaným a validním testům jako jsou „countermove-
ment jump“ (CMJ) a „squat jump“ (SJ) (Markovic, 
Dizdar, Jukic, & Cardinale, 2004; Sattler, Sekulic, Had-
zic, & Uljevic, 2012; Słomka et al., 2017).

Za limity naší studie považujeme možné pochybení 
ve vyhledávací strategii, kdy se mohou objevit publi-
kace, které neodpovídají zadaným klíčovým slovům, 
a přesto se věnují sledované problematice. Jako dal-
ší limitu studie považujeme subjektivní rozhodování 
o relevanci vyřazených studií na základě stanovených 
exkluzivních kritérií.

Závěry

Problematika stanovení validity motorických tes-
tů ve sportovních hrách je velmi často řešené téma. 
Za hlavní doposud nevyřešený problém je považován 
chybějící vztah mezi kondiční připraveností hráčů 
a úrovní herního výkonu v utkání, který je v indivi-
duálních sportech pevně stanoven. Z těchto důvodů je 
používána pouze souběžná validita a konstruktová, kte-
rá však taktéž není metodologicky správná. Za vhodné 
kritérium při posuzování speciální vytrvalosti pro sta-
novení kriteriální validity se jeví použít velikost pokle-
su intenzity a překonané vzdálenosti v průběhu utkání, 
se kterou jsou prováděny herní činnosti. U kvalitativ-
ních parametrů kondiční připravenosti hráčů (rychlost, 
rychlost změny směru a výbušná síla dolních končetin) 
to už tak jednoznačné není. Ve sledovaných studiích je 
nabízeno řešení v podobě aplikace kriteriální validity, 
kdy kritériem je hráčská role. Zatím však bylo apliko-
váno pouze v basketbale a platnost tohoto kritéria je 
třeba dále ověřit.
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verzity Palackého v Olomouci č. IGA_FTK_2020_002 
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Validity of motor tests used in sports games

Background: Physical fitness in team sports games has become an important factor that affects player’s game 
performance. Thus, the effectivity of training process should be monitored through appropriate field-based tests. 
Validity and reliability of such field-based tests are crucial attributes that should be known to understand the error 
of applied tests. Validity is the ability of the measurement tool to reflect what it is designed to measure. Objective: 
The aim of the study was to systematically analyse the research in the area of test validity assessment in team sports 
games, usage of particular types of test validity and analysis of positive and methodological problems when assess-
ing particular types of validity of motor tests in team sports games in the Czech and foreign studies and thus help 
experts to choose an adequate motor test. Methods: A total of 276 studies were found in Web of Science and Scopus 
databases based on the keywords search. Results: Fifty-nine manuscripts met the criteria and were included into the 
synthesis. The other 227 studies were extracted based on the exclusive criteria. The most used type of validity was 
criterion validity (30 studies) and construct validity (21 studies). Conclusion: The problem which should be solved 
by future research is unknown relationship between game performance and conditioning preparation of the players 
in team sports games, which, on the contrary, is fully determined in individual sports.

Keywords: agility, specific endurance, explosive strength, motor test
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