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Abstrakt 

 

Název:  Tonizace před výkonem 

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je komparace cviku benč na následnou 

aktivitu s různým časovým odstupem neboli tonizování před 

výkonem, což můžeme též nazvat post-aktivační potenciace – PAP 

(z angl. post-activation potentiation).  

 

Metody:  Ve své práci jsme použili statistické metody, metodu komparace a 

vlastní celkové slovní hodnocení. Měření bylo vypracováno pomocí 

přímé metody dynamických úsilí. Měřili jsme explozivní sílu 

pomocí sportovního radaru Stalker ATS II, který zaznamenává 

rychlost vrženého medicinbalu. Odhod byl proveden v sedě s oporou 

zad. Odhod byl proveden v sedě s oporou zad. Bylo testováno 10 

osob provozujících silové sporty jako, ragby, box, thaibox, MMA ve 

věku 25–38 let. Zaměřili jsme se na konzultaces odborníky a trenéry. 

 

Výsledky:  Hledali jsme spojitost mezi intervalem odpočinku a velikostí odporu 

pro efekt preaktivace neboli svalové tonizace. Tento postup by měl 

mít za efekt nárůst požadované výkonnosti pro určitý pohyb, nebo 

výkon. Shrneme-li celou výzkumnou část, dospějeme k názoru, že 

silové rozcvičení a svalová tonizace s 85 % OM a s 6 opakování 

prokázala nárůst výkonu při provádění odhodů ve všech fázích 

intervalu odpočinku. Doporučený interval odpočinku závisí na 

silové výkonnosti, technické úrovni a individuálních projevech. Pro 

sportovce s velkou silou, je vhodnější co nejkratší interval 

odpočinku. 

 

 Klíčová slova: benč, silové schopnosti, tonizace, výkon  



 

 

 Abstract: 

 

 Title:  Toning before exercise 

 

Goal:  The main aim of this work is to compare the exercise with the 

following activity with a different time interval or toning before 

exercise, which we can also call post-activation potentiation (PAP).  

 

Methods:  In our work, we used statistical methods, a comparison method and 

total of our own verbal evaluations. The measurement was 

developed using a direct dynamic effort method. We measured the 

explosive strength using the Stalker ATS II sports radar, which 

records the speed of the dropped medicine. Throw was done in the 

back with a back support. Ten people from sports rugby,box, 

thaibox, MMA age 25-38 years were tested. We focused on the 

consultation with experts and coaches.  

 

Results:   We sought a link between the rest interval and the resistance size for 

the effect of pre-activation or muscle toning. This procedure should 

have the effect of increasing the required performance for a certain 

movement or performance. Summing up the entire research section, 

we come to the conclusion that power upgrading and muscle toning 

with 85 % OM and with 6 repetitions have shown an increase in the 

speed of the speed of performance in all stages of rest interval. 

Recommended rest interval depends on strength, technical level and 

individual expressions. For athletes with great strength, it is 

advisable to have the the rest interval 

 

 Keywords:  bench-press, performance, post-activation, strength abilities 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

• PAP – post-aktivační potenciace  

• ADP – adenosindifosfát 

• ATP – kyselina adenosintrifosforečná 

• Ca++ – vápenatý iont 

• CP – creatinefosfát 

• E – energie 

• K+ – draslík 

• LA – laktát 

• MMA – Mixed Martial Arts | smíšená bojová umění 

• NA+ – sodík  

• O2 – kyslík 

• OM – opakovací maximum, RM – repetition maximum | opakovací maximum 

• IO – Interval odpočinku 

• P–fosfor 

• PAP – postaktivační potenciace  

• RFD – rychostní vývoj síly 

 



11 

 

ÚVOD 

 

     Rozbor problematiky mě osobně velmi zaujal, jelikož sám mám velmi blízko 

k bojovým sportům a k ragby. Jakožto zápasník, hráč a trenér řeším během přípravy 

silovou složku. Využití tohoto principu si představujeme před různými soutěžemi, kde je 

třeba využít explozivní sílu. Práce by mohla rozšířit dosavadní poznatky z oblasti vlivu 

intervalu odpočinku na explozivní sílu. V závislosti na doplnění poznatků by se mohl 

zefektivnit i samotný proces tréninku, jelikož zvolením nevhodného intervalu odpočinku 

nemusí dojít k rozvoji – pro nás – žádoucí explozivní síly. 

     Vhodnost využití získaných dat, která – jak předpokládáme – budou podobná již 

provedeným podobným výzkumům, bychom uplatnili nejvíce v atletických disciplínách, 

což již dokazuje historie a konkrétní sportovci, kteří oné metody využili. Pro zpracování 

využijeme statistických metod a slovního hodnocení. Z hlediska provedených výzkumů 

a odborných článků s tímto tématem bychom zmínili prof. J. Verkhoshanského z 

Moskevského institutu sportu, který jako jeden z prvních v roce 1986 publikoval článek 

s touto tematikou. Profesor J. Verkhoshanský je známý většině také jako badatel, který 

použil plyometrický trénink (Shock Method), postavený na principech PAP, kde pracuje 

hlavně s hlubokými dřepy a výskoky. Digby (2002) ve svém článku Post-activation 

Potentiation: Role in Human Performance (Potencializace posílení: Role člověka ve 

výkonu) uveřejňuje, že existují určité důkazy, že PAP může zlepšit vysokou rychlost a 

výkon, je však zapotřebí více výzkumů k určení nejlepší strategie pro využívání PAP. 

Teoreticky si lze představit, jak PAP může zlepšit výkon. Krčmár (2014) uvádí, že pro 

tonizaci neboli postaktivační potenciaci (PAP) je potřeba vyhledat odpovídající velikost 

zatížení. Z pohledu fyziologie, adaptace organismu se doporučuje zatížení na úrovni 80–

100 % OM a pohyb vysokou rychlostí V průběhu této práce celou problematiku 

rozebereme a pokusíme se objasnit pricip. 

     Jeden z příkladů konkrétního sportovce, kdy různé odkazy a stránky s metodou PAP 

zmiňují příběh známého sportovce, atleta Bena Johnsona. Když vynecháme jeho 

dopingovou aféru, zbyde nám příběh o stimulaci svalového aparátu. Olympijské finále 

24. září 1988, 10 minut před hlavním závodem na 100 m, provádí tři dřepy s činkou o 

váze 600 liber. Tato stimulace vyvolá potencovaný, zesílený výkon v daném závodě a 

Johnson vyhrává v novém světovém rekordu 9,79 s. 
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I. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Rozbor problematiky 

 

     Pomocí komparace budeme posuzovat, jak se bude chovat daný objekt za stejných 

podmínek, a to v různém časovém odstupu. Při hledání podkladu pro problematiku 

tonizace před výkonem jsem došel, k již provedeným výzkumům, které se opíraly o stejný 

základ s podobnými cviky. Jejich pohled se nazývá postaktivační potenciace, užívaná 

zkratka je PAP (z angl. post-activation potentiation). Lze přeložit jako dočasně zvýšená 

síla kontrakce svalu na základě jeho předchozí stimulace. Pro další použití budeme 

používat slova tonizace nebo jako ekvivalent zmíněnou zkratku PAP, která taktéž 

vystihuje předmět našeho zkoumání. 
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1 FYZIOLOGIE SVALSTVA 

 

1.1 Kosterní svalstvo 

 

     Kosterní neboli také příčně pruhovaný sval se skládá z mnoha svalových vláken. 

Mluvíme o dlouhých cylindrických soubuních svalových buněk, tedy o mnohojaderných 

útvarech. Jednotlivá vlákna se skládají z paralelně situovaných myofibril, které se z 

podélného pohledu skládají z jednotek nazývajících se sarkomery. Sarkomery obsahují 

filamenta, která jsou tvořena proteiny aktinem (tenká vlákna) a myozinem (tlustší 

vlákna), jež se částečně prolínají. Příčné pruhování svalu je způsobeno rozdílnou 

lomivostí světla v různých částech svalového vlákna. Je tvořeno pravidelně se střídajícími 

úseky aktinu a myozinu. Myozinová filamenta mají spojovací můstky, které jsou během 

kontrakce v kontaktu s filamenty aktinu pomocí příčných spojů. Dle modelu klouzajících 

filament nastává zkrácení sarkomer. Filamenty aktinu se zasouvají do myozinových 

filament. Svaly s delšími sarkomerami produkují větší sílu, a to proto, že mají větší 

možnost přesahu (Petr &Šťastný, 2012). 

     Kosterní svalovina je složena z mnoha svalových buněk, které mají vláknitou formu. 

Vlákna se sjednocují do svazku pomocí vazivové tkáně. Takto spojená vlákna se nazývají 

snopečky. Pro větší svaly se spojují do snopců a ty vytvářejí svalové bříško. Skupina 

snopečků či snopců vymezuje rozsah pohybu, tvar svalu a určuje svalovou sílu 

(Merkunová & Orel, 2008). 

     Nejobjemnější částí lidského těla jsou kosterní svaly, které tvoří až 40 % tělesné 

hmotnosti. Hlavním podnětem pro vývoj a funkceschopnost svalové tkáně je pohyb. 

Pojem mobilita je znám jako schopnost pohybovat se volně bez omezení. Opačný výraz 

pro mobilitu je imobilita. Příčně pruhovaná svalová tkáň je základem svalové soustavy a 

je schopna kontrakce. Je spojena se skeletem a vytváří nervově řízený aktivní pohybový 

aparát. Aktivní pohybový aparát je sval, který je připojen ke kosti šlachou. V těle je 

celkem kolem 600 svalů s celkovou hmotností 36 % z celkové hmotnosti těla u mužů a 

s 32 % u žen. Další složkou svalu je vazivo, které spojuje a obaluje svalová vlákna 

(endomysium), obaluje celý sval a celé svalové skupiny (povázka svalová-fascie) a 

vytváří úpony svalu ke kosti, tzv. šlachy (Bartůňková et al., 2013). 
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     Kosterní svaly vždy pracují spolu, a to ve svalových smyčkách. Centrální nervový 

systém ovládá rychlost, velikost a sled stahů svalových skupin v určitém funkčním řetězci 

(Bursová, 2005). 

     Přidalová & Riegerová (2002) uvádějí, že počet anorganických a organických 

látektvoří 25 %, zbytek kosterního svalu je ze 75 % tvořen z vody. Jungueira (1974) 

popsal schéma struktury kosterního svalstva (viz Obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Schéma struktury kosterního svalu (Jungueira, 1997) 

 

 

 

1.1.1 Svalová kontrakce 

 

     Klidový stav se označuje jako klidový membránový potenciál. Vniká rozložením iontů 

na K+ a Na+ na obou stranách membrány. Extracelulárně dominuje Na+, a opačně 

intraculárně K+. Membránový potenciál právě udržuje NA+, K+ a ATP. Impulz přináší 

motorický nerv z míšního motoneuronu do nervosvalové ploténky v sarkolemě. Ionty 

Na+ a K+ získávají průchodnost sarkolemy, membrány se vyrovnávají a vzniká 

depolarizace. To má za následek spuštění akčního potenciálu a depolarizace se šíří po 

sarkolemě, membránách uvnitř buňky po t-tubulech, sarkoplazmatické retikuláum má na 

starosti uvolnění Ca++aktinem . Pohybem příčných můstků dochází k aktivaci vazby 

mezi aktinem i myozinem a to je důsledkem vazby Ca++ na troponin. Kontrakce je 
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transformace biologické energie – chemomechanická transformace, zdrojem je ATP. 

Nervový impuls dojde na konce axonu motorického neuronu a vyvolá uvolnění 

acetylcholinu. Acetylcholin proniká do synaptické štěrbiny, váže se na receptor 

postsynaptické membrány (acetylcholinový receptor nikotinového typu) a vyvolá 

depolarizaci membrány nervosvalové ploténky. Zvýšenou propustností pro Na+ a K+ 

ionty vzniká akční potenciál. Acetylcholinestráza inaktivuje acetylcholin, takže další 

akční potenciál nemůže vzniknout, dokud se z motorického neuronu neuvolní další 

acetylcholin. Akční potenciál depolarizuje sarkolemu šířící se po t-tubulu a otevírá kanály 

Ca++ sarkoplazmatického retikula. Kationty se uvolňují do sarkoplasmy a putují k 

myofilametům. Ionty Ca++ se váží s tropinem, vzniká kalciotroponinový komplex, zruší 

se vazba troponinu s tropomyosinem a vytváří se vazba aktinu a myozinu. Vazbou 

vznikají příčné můstky aktomyozinu.  Tato vazba je dána uvolněním volných aktivních 

míst na aktinu, po kterých se natahují hlavy myozinu. Zvyšuje se napětí a objevuje se 

izometrická kontrakce. Při anizometrické kontrakci se hlavy myozinu posouvají a tenká 

vlákna aktinu kloužou a přibližují k centru sarkomery. K této činnosti je třeba dodání 

energie (ATP) a je třeba i přítomnosti Mg++. Ca++ kanály se uzavírají a ionty Ca++ se 

aktivní pumpou (pomocí ATP) vracejí z cytoplasmy zpět do sarkoplasmatického retikula, 

výměna za Mg++. Troponin – tropomyozinový komplex – se vrací do výchozí pozice, 

kde je opět zablokována vazba myozinu na aktin (Bartůňková, 2013). 

 

Cyklická hydrolýza: 

ATP ⇾ ADP + P + E           Zdroje energie pro pohyb 

ADP + P + E ⇾ ATP           Energie pro resyntézu ATP (Perič & Dovalil, 2010). 

 

 

1.1.2 Rychlost svalové kontrakce 

 

     Produkce síly v čase souvisí s velikostí síly, která je nutná k vykonání konkrétního 

pohybu. V obecné rovině se uplatňuje tzv. Hillova křivka závislosti síly na čase. Hillova 

křivka vychází z Hillovy rovnice popisující vztah síly a rychlosti během svalové 

kontrakce. Zároveň z ní vyplývá, že mezi svalovou prací a rychlostí pohybu platí 



16 

 

převrácený vztah. Při zvedání stejně těžkého závaží co nejrychleji je generována menší 

svalová síla než při stejném, pomalém a kontrolovaném pohybu. S rostoucí rychlostí 

pohybu je tedy možné použití menší svalové síly. V tréninku je proto nutné plánovaně 

měnit rychlost kontrakce, přičemž pomalejší kontrakce v tréninku maximální síly vedou 

k vyššímu svalovému napětí (Petr & Šťastný, 2012) (viz Obrázek 2). 

     Čihák (2011), Přidalová & Riegerová (2002) popisují rychlost kontrakce, která je 

různá a záleží na druhu svalového vlákna. Kontrakce rychlých vláken je do 25 milisekund 

a u pomalých svalových vláken je do 75 milisekund. Sval zdvihne hmotnost 5–12 kg na 

1 cm2. 

     Kontrakce svalu je možná za podmínek vzájemné spolupráce aktinu a myozinu. 

Rychlost kontrakce se odvíjí podle druhu svalových vláken zastoupených v daném svalu. 

U rychlého typu proběhne kontrakce do 25 milisekund, zatímco u pomalých do 75 

milisekund (Přidalová & Riegerová, 2002). 

 

Obrázek 2: Hillova křivka a znázornění veličin, které se podílejí na produkci svalové síly (Petr & 

Štastný, 2012) 

 

 Vysvětlivky: L – délka svalu, V – rychlost kontrakce, F – síla generovaná svalem 
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1.2 Typologie a funkce svalových vláken 

 

     Podle Dylevského (2009) mají svalová vlákna řadu společných znaků, které dovolují 

jejich jednotný obecný popis, ale sval je ve skutečnosti heterogenní populací vláken 

lišících se řadou mikroskopických, histochemických a fyziologických vlastností. 

Dylevský (2009), Kohlíková (2013) rozlišují čtyři typy svalových vláken: 

• pomalá červená vlákna;  SO – slow-oxidative (pomalá vlákna) 

• rychlá červená vlákna;  II a, FOG –fast oxidative-glycolytic (střední vlákna) 

• rychlá bílá vlákna;  II b, FG – fast glycolytic (rychlá vlákna) 

• přechodná vlákna.  III – nediferencovaná 

 

     Grasgruber & Cacek (2008) a Máček & Radvanský (2011) popisují rozdělení na tři 

základní typy: 

• I, SO – slow-oxidative 

• II a, FOG – fast oxidative-glycolytic 

• II b, FG – fast glycolytic 

 

• Typ I–pomalá vlákna, oxidativní 

     Označení SO (z anglického slow-oxidative) nebo taktéž červená vlákna jsou podstatná 

pro dlouhodobou práci probíhající za přístupu kyslíku. Jsou velice imunní proti únavě a 

mají početnější obsah myoglobinu, jenž váže kyslík. Smrštění probíhá nejpomaleji ze 

všech typů (Grasgruber & Cacek, 2008; Radvanský, 2011). 

     Pomalá červená vlákna jsou vhodná pro sporty, kde převládá vytrvalostní a 

protahovací činnost z důvodu pomalejší kontrakce. Jejich ekonomičnost se hodí 

především pro pomalý pohyb, polohové a statické výdrže. U těchto svalů dochází zřídka 

k únavě. Říká se jim také „tonická vlákna“ (Kohlíková, 2013). 
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• Typ II a–středně rychlá vlákna, oxidativně-glykolytická 

     Označení FOG (z anglického fast oxidative-glycolytic) jsou z pohledu unavitelnosti 

méně odolná než vlákna SO, avšak mají schopnost se rychleji kontrahovat. Jsou to vlákna 

přechodná, plní pomyslný přechod mezi typem I a II b. Mají menší podíl myoglobinu i 

mitochondrií (Grasgruber & Cacek, 2008; Radvanský, 2011). 

     Slouží po krátký časový úsek, kdy dochází k rychlým kontrakcím konaným velkou 

silou. Jejich ekonomičnost je vhodná především pro rozvoj svalů, které provádějí pohyb 

velkou silou v rychlém čase. Mají nízkou odolnost proti únavě (Kohlíková, 2013). 

• II b–rychlá vlákna, glykolytická 

     Označení FG (z anglického fast glycolytic) jsou označována za bílá svalová vlákna. 

Z hlediska sportu jsou významná pro explozivní profily sportu a anaerobní zátěž. Mají 

nejmenší množství myoglobinu a mitochondrií. Smrštění je čtyřikrát rychlejší než typ I, 

ale dokáží se smrštit až čtyřikrát rychleji než vlákna typu II (Grasgruber & Cacek, 2008; 

Radvanský, 2011). 

     Rychlá bílá vlákna díky silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a vysoké 

aktivitě Ca a Mg iontů umožňují tato vlákna provádět rychlý stah maximální silou. Mají 

vysokou odolnost proti únavě (Kohlíková, 2013). 

• III – nediferencovaná vlákna 

     Přechodná vlákna představují vývojově nediferencovanou populaci vláken, která je 

zřejmě potenciálním zdrojem předchozích tří typů vláken (Kohlíková, 2013) (viz Tabulku 

1). 

TYP VLÁKNA ANATOMICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 

FUNKČNÍ 

CHARAKTERISTIKA 

TYP I SO Velmi tenká, bohatě 

kapilarizovaná 

statické pomalé pohyby a 

statické funkce 

TYP II A FOG středně silná a kapilirizovaná rychlý a silový pohyb 

TYP II B FG velmi silná málo 

kapilirizovaná 

maximální silový pohyb 

TYP III seznam nediferencovaná vlákna není známa 

Tabulka 1: Anatomická a funkční charakteristika svalových vláken (Kohlíková, 2013) 
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1.2.1 Svalová inervace 

 

     Řízení motoriky na míšní úrovni tvoří prvek zvaný Sherrignotova motorická jednotka. 

Je to soubor, který se nazývá alfa-motoneuron. Hlavní funkce je pohybová a trofická. 

Další rozdělení je kvalitativní tonické, fyzické a kvantitativní malé, velké motorické 

jednotky (Holubářová et al., 2007). 

     Kohlíková (2013) uvádí, že základní jednotkou řízení motoriky je motorická jednotka, 

zahrnující jeden axon alfa-motoneuronu, vystupující z předních rohů míšních a 

rozvětvující se k několika vláknům kosterního svalu. Počet vláken ve svalové jednotce se 

v různých svalech liší. 

• Malá motorická jednotka je u svalů majících pracovat rychle a jemně, počet 3–8 

vláken, např. okohybné svaly, drobné svaly ruky. 

• Velká motorická jednotka se vyskytuje tam, kde se jedná především o dlouhodobé 

udržení napětí, 1500–2000 svalových snopců. Většina svalu obsahuje oba typy 

motorických jednotek, ale podle funkce svalu vždy jeden typ převládá. 

     Sval může zvyšovat svoji sílu, to je dáno zvýšením počtu aktivně zapojených 

motorických jednotek. Výchozí délka svalu má vliv na jeho sílu. Čím je tato délka větší, 

tím je také větší síla. Jak popisuje Petr & Šťastný (2012), motorické jednotky jsou 

aktivovány podle zákona ,,vše, nebo nic“, což znamená, že jsou buď zapojeny, nebo 

nezapojeny. Při excitaci motoneuronu neexistuje nic mezi tím, žádný mechanismus 

postupné gradace. 
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2 REAKCE ORGANISMU NA TONIZACI 

 

    Využitím tonizace před utkáním ve volejbale se zabýval Vavák (2011). Tonizace 

způsobuje nabuzení organismu před výkonem a má svoje fyziologické opodstatnění. 

Efekt okamžité superkompenzace je vědecky dokázaný a nezpochybnitelný. Tonizace je 

způsob, jak se dá tělo nastartovat na následný fyzický výkon. V podstatě jde o to, že 

organismus se nestimuluje po všech stránkách, jako kdyby měl následně v průběhu 

krátkého času podat vysoký sportovní výkon. Ten však nepřijde. Tělo má tedy množství 

nahromaděné okamžité energie na uvolnění, ke kterému ale nedojde. V podstatě se 

vyplaví budivé katecholaminy, např. adrenalin, které dráždí nervový a následně i svalový 

systém. To vyvolá celou řadu reakcí v organismu. 

     Corriher (2016) udává využití potencializace pro disciplínu hodu diskem. 

Potencializace po aktivaci těla přináší navýšení výkonu, a to přímo v rychlostním vývoji 

síly Rate of Force Development (RFD – rychlostní vývoj síly)). Toto navýšení je 

důsledkem předešlé svalové aktivace (Stone et al., 2008; Judge et al., 2012). Úkolem PAP 

je vylepšit zrychlení RFD sportovce (Sale, 2002; Judge et al., 2012). Před využíváním 

metody PAP musí trenér postupovat vložením základního tréninkového programu, kde 

vyzkouší PAP metodu v různých časových odstupech. Proces je vhodný pro sportovce s 

určitou vyspělostí, u začátečníka by se aktivace nemusela projevit (Sale, 2002; Stone et 

al., 2008). 

     Hodně studií zkoumalo komplexní trénink, který zahrnuje metodu PAP a mají za úkol 

způsobit neuromuskulární adaptaci pro zvýšení svalového výkonu RFD. Před vykonáním 

výbušného pohybu je potřeba vykonat cvičení s těžkým odporem, a to před 

plyometrickým cvičením se stejnými biomechanickými atributy (Gourgoulis, 2003).    

Dlouhodobý komplexní trénink vytváří schopnost generovat sílu svalu. Pro krátkodobý 

výkon je silové cvičení prospěšné a je ho třeba začlenit do tréninku výbušné, dynamické 

síly (Güillich et al., 1996). 

     . Pro příklad Verkoshansky (1986) se domnívá, že optimální zatížení je 90 % pro 1 

OM. K tonizaci je potřeba využívat cviky na rozvoj speciální síly (Vanderka, 2013). 

Lockie at al. (2017) uvádí, že skeletální svaly a jejich pohyb je závislý na kontraktilní 

historii. Po zahájení stimulace pomocí cviku, který způsobuje kontraktní historii, dochází 

k únavě a vlastní potenciaci. Síla, kterou je sval schopen vyprodukovat po předchozí 

kontraktilní aktivitě, je výsledkem nerovnováhy mezi únavou a potenciálem. Kontraktní 
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odezva v únavě způsobuje její oslabení, což se projevuje nižší silou aktivity, než se 

očekává. Na druhou stranu posílení preaktivace svalové práce, která je zvýšena po 

kontraktivaci, je zmíněný fenomén PAP. Zvýšená výkonnost souvisí s nárůstem rychlosti 

vyvinuté síly ve svalech podílejících se na konkrétním působení. Mechanismus 

zodpovědný za reakci PAP je nejistý a většina článků popisuje, že dva hlavní a případně 

třetí faktor jsou zodpovědné za koordinaci PAP, kondiční činnost, akcelerace a maximální 

rychlost. Metoda PAP je výhodná při silových cvičeních, především pro aktivity, které 

vyžadují dynamickou svalovou kontrakci.  

     Další pohled, který ovlivňuje svalovou kontrakci a PAP princip, je sval a jeho 

histologie. Vhodnějším svalem pro metodu PAP jsou svalová vlákna typu II oproti typu 

I (Ryder, 2007). Arabatzi et al. (2004) popsal vztah závislosti pohlaví a věku. PAP 

podléhá těmto faktorům a projevem je akutní navýšení absolutní svalové síly a nabývání 

(RFD) u dospělých jedinců. Vzestup a aktivace se týká pouze dospělých, u dětí k tomuto 

projevu nedochází. Tsimachidise et al. (2013) tvrdí, že PAP a jeho propojení v časové 

linii není ovlivňováním absolutní síly, ale již zmíněným rychlostním vývojem síly RFD. 

Rychlost potenciace je to, co ovlivňuje výkon a využití vlastní maximální síly. 

     Pohlížet na postaktivační potenciál lze ve více pohledech. Jako na mechanismus 

vzrušivosti, který působí jako zvětšení stimulu, který aktivuje axony alfa-motoneuronu, 

a proto produkují přímé složení akčního potenciálu svalstva. Tento proces vede ke 

stimulaci a k nárůstu výkonu. Další možnost fungování je na principu fosforylace lehkých 

myozinových řetězců. Proto na posaktivační potenciál působí fyziologické a neurální 

mechanismy (Jeffreys, 2008; Folland, 2008). Interval odpočinku je různý a nebyl 

jednoznačně stanoven (Váváka, 2007; Hilfiker et al., 2007; Wilsona et al., 2013). 

     Digby (2002) podobně popisuje pozoruhodné vlastnosti PAP metody. Uvádí, že větší 

rychlost svalových vláken je u svalových vláken typu II, protože rychlá vlákna procházejí 

větší fosforylací myosinových regulačních lehkých řetězců v reakci na kondicionování 

činnosti. Svaly s vyšším procentním podílem svalového vlákna typu II (např. 

Gastrocnemius vs. soleus) a lidé s vyšším procentem vláken typu II uvnitř svalu (viz 

Obrázek 3) dosahují většího PAP efektu. Nejvíce to ovlivňují genetickými faktory, ale 

roli hraje i věk a úroveň aktivity. Očekává se, že PAP nabídne největší potenciál pro 

výkon krátké maximální intenzity a činnosti vyžadující maximální rychlost. 
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Obrázek 3: Aktivace PAP (Digby, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 je příkladem potencializace po aktivaci (PAP).  

• napětí, které je vyvolané ve svalu, který byl po nějakou dobu v klidu; 

• kondicionování, jako je elektricky vyvolaná kontrakce svalu; 

• kontrakce brzy poté vyvolá navýšeni síly na zkrácený časový průběh typický pro 

PAP.  

 

 

2.1 Fosforylace lehkého řetězce myozinu 

 

   Horák (2017) zmiňuje výsledky výzkumu a to, že spřažení excitace a kontrakce svalu 

nabývá na základě posun hodnoty membránového napětí neboli deporalizace membrány 

sarkoplazmatického retikula k otevření napěťově závislých vápníkových kanálů. Také 

vylučování Ca2+ iontů do cytoplasmy svalové buňky. V buňce dochází k vazbě na 

troponin C a zároveň Ca-senzitivní protein zvaný calmodulin (Calcium-modulated 

protein), jenž má úlohu tzv. second messengeru, je druhým nositelem, který přenáší 

extracelulární signál intracelulárně (Stull, 2011). Calmodulin má obrovský smysl pro 

modulaci svalové kontrakce. Význam jeho navýšení je v aktivitě iontů a v závislosti iontů 

Ca2+ pro následující vzájemné působení s kinázou, kinázu lehkého řetězce myozinu, 

MLCK. (MLCK myosin light chain kinase). MLCK je odpovědný za oddělení 

PAP 

 200 ms 10 s 

Twitch 

MVC or Tetanus 
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organického fosfátového zbytku z ATP. Jeho transfer na řetěz myozinu má efekt přeměny 

prostorového uspořádání krčku myozinu a společnou interakci aktinu a myozinu na 

začátku svalové kontrakce (Stull, 2011). Derenne (2010) definoval různé druhy silové 

zátěže pro sporty, u kterých vypsal přínos metody PAP (viz Tabulky 2 a 3). 

 

 
Muži Tonizace 

prostřednictvím 

silového zatížení 

Interval odpočinku Výsledky 

Atletika 

vertikální a 

horizontální skoky 

Podřepy: 

3–5 sérií, 

1–3 opakovaní se 

zatížením na úrovni 

60–90 % – 1 OM 

 

3 min Zlepšení výkonnosti 

Atletika sprinty Dřepy: 

1–3 opakovaní se 

zatížením na úrovni 

90 % – 1 OM 

5–10 min Zlepšení 

výkonnosti – 

na 20 metrů, 

akcelerační rychlost 

Ragby Dřepy: 

1 série, 

5 opakovaní se 

zatížením na úrovni 

100 % – 5 OM 

5 min Zlepšení výkonnosti 

na 20 a 30 metrů, 

akcelerační rychlost 

Basketbal, volejbal, 

házená, 

fotbal 

Podřepy:  

1 série, 

10 opakovaní se 

zatížením na úrovni 

90 % – 1 OM 

5 min Zlepšení výkonnosti 

na 10 a 20 metrů, 

akcelerační rychlost 

Tabulka 2 Doporučené silové zatížení k vyvolání PAP u mužů (DeRenne, 2010) 
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Ženy Tonizace 

prostřednictvím  

silového zatížení 

Interval odpočinku Výsledky 

Atletika – 

sprinty a skoky 

Podřepy: 

1 série, 

4 opakovaní se 

zatížením na úrovni 

100 % – 4 OM 

9 min Zlepšení výkonnosti v 

běhu na 100 metrů 

Hokej a softbal Podřepy:  

2 série, 4 opakovaní 

se zatížením na 

úrovni 30 % –  3RM 

5 min Zlepšení výkonnosti 

Tabulka 3: Doporučené silové zatížení k vyvolání PAP u žen (DeRenne, 2010) 
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3 CHARAKTERISTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 

3.1 Silové schopnosti 

 

     V rovině fyziologie je svalová síla podmíněna hlavně počtem svalových vláken a  

úrovněmi mužského hormonu testosteronu, jenž má za následek anabolický efekt. 

Důsledkem silového tréninku tělesný testosteron vzrůstá a klesá v závislosti na okamžité 

intenzitě cvičení (Grasgruber & Cacek, 2008). 

     Silová schopnost je rozhodující a je to činnost bez které se nemohou ostatní schopnosti 

při motorické činnosti rozvinout. Je to schopnost vykonávat vnější odpor nebo síly 

zadaného pohybového úkolu. Základní definic svalových schopností je velmi mnoho a 

každý autor formuluje svůj pohled, všichni však mají stejné závěry (Čelikovský, 1990).  

     Definice silové schopnosti dle Periče & Dovalila (2010) je následující: ,,Silové 

schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor svalovou 

kontrakce.“ Naproti tomu Měkota & Novosad (2005) uvádějí: ,,Sílu člověka definujeme 

jako schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí.“ Podobný 

pohled má Lehnert (Lehnert et al., 2010): „Síla je schopnost překonávat, udržovat nebo 

brzdit odpor svalovou kontrakcí při dynamickém nebo statickém režimu svalové 

činnosti.“ 

     Ehlenz (2003) popisuje svalovou sílu jako „schopnost nervově-svalového aparátu za 

pomoci svalové kontrakce překonávat odpor, udržovat vnější odpor anebo působit proti 

němu.“ 
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3.1.1 Typy svalových činností 

 

Ehlenz (2003) rozeznává dva typy svalové kontrakce: 

• Izotonickou: izotonické, dynamické napětí svalu zůstává stejné, ale mění se délka 

svalu; dále se rozděluje na koncentrickou, kde se sval zkracuje a napětí se nemění. 

Pak na excentrickou, brzdivou, kde se sval násilím protahuje a napětí se nemění.  

• Izometrickou: izometrické, statické: napětí se zvyšuje, délka svalu se nemění, ale 

vzrůstá napětí svalu. 

      Dělení svalových kontrakcí se napříč literaturou liší. Kupříkladu Hougluma & Bertoti 

(2012) člení sílu do tří skupin na:  

• dynamickou; 

• izometrickou; 

• navíc dodávají izokinetickou sílu. 

 

Dynamickou sílu rozdělují na:  

• excentrickou; 

• koncentrickou; 

• izokinetickou.  

Izokinetickou sílu popisuje jako sílu vyvíjenou proti nestálému odporu i rychlosti. 

 

Stopanni (2006) rozděluje pouze do tří skupin kontrakcí:  

• koncentrickou;  

• excentrickou;  

• izometrickou. 

Kategorie dále nerozvádí.  
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     Dovalil (2009) dále dělí svalovou činnost následovně (viz Obrázek 4). 

A. dynamicko-excentrická; 

B. dynamicko-koncentrická; 

C. statická. 

 

Obrázek 4: Základní typy svalové činnosti proti odporu (Dovalil et al., 2010) 

 

 

 

      Perič & Dovalil (2010) rozdělují: 

Statické silové schopnosti: jednorázová vytrvalostní forma, snažíme se vydržet ve 

statické poloze. Napětí se zvyšuje, sval se neprotahuje, délka se nemění. Jedná se o 

vyrovnanost mezi vnější a vnitřní silou. 

 

Dynamické silové schopnosti:   

• explozivní silová; 

• rychlostně silová; 

• vytrvalostně silová. 

     Napětí se nezvyšuje, zůstává stejné jak při excentrické, tak i při koncentrické 

kontrakci. Délka svalu se mění, sval se protahuje a následně zkracuje. 
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     Perič & Dovalil (2010) uvádějí klasifikaci druhu silových schopností a rozdělují je na 

vnější projev, typ kontrakce svalstva, ale i na požadavky rozvoje. 

• Statická síla: jedná se o izometrickou kontrakci, držení těla či břemene 

v polohách. 

• Dynamická síla: jedná se o  izotonickou kontrakci, projevuje se pohybem 

systému či jeho částí. 

V závislosti na velikosti a rychlosti břemene můžeme dále rozdělovat na: 

• Výbušnou (explosivní): maximální zrychlení s nízkým odporem, odrazy, hody. 

• Rychlou: jedná se o nemaximální zrychlení v nízkém odporu, údery v boxu, běh 

přes překážky. 

• Vytrvalostní sílu: jedná se o práci s nízkým odporem a stálou rychlostí, 

příkladem je veslování; nebo jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

déletrvající svalovou činností.  

     Dicka (2014) tvrdí, že explozivní síla znamená maximální zvýšení míry síly za 

jednotku času. Čelikovský (1990) rozděluje silové schopnosti, viz (Obrázek 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILOVÉ 

SCHOPNOSTtI 

DYNAMICKOSILOVÉ 

SCHOPNOSTI 

1 EXPLOSIVNĚ-SILOVÁ 

FORMA 

2 RYCHLOSTNĚ-SILOVÁ 

FORMA 

3 VYTRVALOSTNĚ-

SILOVÁ FORMA 

STATICKOSILOVÉ 

SCHOPNOSTI 

 

1 JEDNORÁZOVÁ 

FORMA 

2 VYTRVALOSTNÍ 

FORMA 

 Obrázek 5: Silové schopnosti (Čelikovský, 1990) 
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3.1.1.1 Maximální síla 

 

     Malou rychlostí překonávat maximální odpor neboli vzpírání (Perič & Dovalil, 2010). 

Počet zapojených svalových vláken, je součet plochy v průřezu, a tak se zvětšuje 

maximální svalová síla (Krištofič, 2014). Stopanni (2008) uvádí, že „maximální síla je 

nejvyšší množství síly, jež je sval nebo skupina svalů schopna utvořit při určitém 

lokomočním výkonu za jediné opakovací maximum“. 

     Zatsiorskij (2000) definuje maximální sílu jako „schopnost určité skupiny svalu 

vyvinout maximální volní kontrakci v závislosti na volní motivaci. Jansa et al., (2007) 

klasifikuje silové schopnosti (viz Tabulku 4). 

 

Druh silové 

schopnosti 

Velikost odporu Rychlost pohybu Opakování pohybu 

výbušná maximální malá Krátce 

rychlá nemaximální Maximální Krátce 

vytrvalostní nemaximální Nemaximální Dlouho 

Tabulka 4: Klasifikace silových schopností (Jansa et al., 2007) 

 

 

 

3.1.1.2 Rychlostní schopnosti 

 

     Rychlost je schopnost provádět krátkodobě pohyb s nejvyšší dosažitelnou rychlostí, 

vysokým úsilím a bez výrazného vnějšího odporu (Osten, 2005). 

 

Rozeznáváme 3 druhy rychlosti:  

• rychlost reakce;   

• rychlost jednotlivého pohybu;  

• rychlost frekvence.  
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     Tyto druhy rychlosti spolu úzce souvisejí, ale jsou na sobě nezávislé. Když rozvíjíme 

jeden druh rychlosti, neznamená to, že rozvíjíme i ty ostatní. Rozhodujícími prvky při 

rozvoji rychlosti je vysoká motivace a koncentrace (Perič & Dovalil, 2010). 

     Dufour (2015) definuje maximální rychlost jako okamžik uvedení do krajního vypětí, 

kdy se požaduje téměř chirurgická souhra. Koncentrická svalová činnost při zrychlení se 

střídá se smíšenou. Do cyklu vstupuje rovněž činnost excentrická, která předchází vlastní 

koncentrické činnosti při odrazu. 

 

Bernaciková et al. (2013) dělí na následující kategorie: 

• Acyklická rychlost: jednorázové provedení pohybu, explozivní síla a koordinace; 

o Startovní rychlost: podnět a záhájení pohybu, produkce explozivní síly; 

o Rychlost jednorázových pohybů: rychlost jednotlivých pohybů, kopy, 

údery. 

• Cyklická rychlost: je opakování motorických sekvencí; 

o Akcelerační rychlost: schopnost dosažení maximální rychlosti těla jako 

celku, či jednotlivých segmentů; 

o Maximální rychlost: je maximální dosažitelná rychlost časti či celého těla; 

o Frekvenční rychlost: je schopnost vykonat co nejvíce opakujících se 

pohybů v daném čase; 

o Rychlost se změnou směru: využití ve sportovních hrách; 

o Hráčská cyklická rychlost: je charakteristická pro sportovní projev ve hře; 

o Rychlost kombinací: spojování pohybů. 

• Reakční rychlost: je reakce na podnět, a to co v nejkratším čase. Podněty jsou 

dotykové, zrakové a sluchové; 

• Hráčská acyklická rychlost. 

 

     Rychlostní schopnosti jsou ovlivňovány hlavně dědičně a lze je natrénovat pouze 

přibližně z 20 %. Nejlepší období pro rozvoj rychlosti je mezi 7.–11. rokem (Perič & 

Dovalil, 2010). 
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4 SILOVÉ SCHOPNOSTI VE SLEDOVANÝCH 

SPORTECH 

 

4.1 Ragby 

 

     Sledované osoby v testu této práce jsou hráči ragby a závodníci v boxu a smíšeném 

bojovém zápase, z těchto důvodu tedy charakterizujeme jejich silové schopnosti. Ragby 

patří k jednomu z nejvšestrannějších sportů, který vyžaduje vysoké nároky na pohybový, 

oběhový i dýchací systém. Během sportovní hry se střídá herní úsilí běžecké spolu s 

typem úsilí zápasnického. Základním rozvojem pro herní činnost je rychlost a vytrvalost, 

dále se rozvíjí všechny silové schopnosti a taktéž důležitá pohybová složka flexibility 

(Melichna et al., 1995). 

     Sláma (1984) specifikuje pohybovou činnost dle hlediska práce, a to zdůvodu délky 

hrací doby a profilem herních činností, kde svoji roli hraje i velikost hřiště a počet hráčů. 

Jedná se o velký rozsah působení s proměnlivou intenzitou a velkou škálou motorických 

struktur a jejich kombinací. 

     Rugby Ready (2014) a ragby celkově vyžaduje velké pohybové schopnosti, jedná se 

o komplex technických prvků a velkých fyzických nároků. Charakterizuje se jako 

kombinace síly a rychlosti. Tato tréninková příručka ragby se zaměřuje na schopnost 

mobility a stability. Koordinace složitých pohybů při vysoké rychlosti a zároveň si přitom 

udržet určitou rychlost pohybu. Silovou složku charakterizuje maximální síla. Je to síla 

jedince, kterou je schopen vyvinout zprostředkováním svalů proti vnějšímu odporu. V 

ragby se u všech hráčů vyžaduje určitý díl každé z těchto složek, ale relativní důležitost 

každé složky se bude lišit v závislosti na herní pozici hráče. Choutka et al. (1987) popisují 

kondiční složky vyskytující se u hráčů ragby. Jedná o rozvoj obecných vlastností jako 

síla, vytrvalost, rychlost a obratnost, které se ovšem při jednotlivých činnostech prolínají 

tak, že jedna bez druhé by nemohla fungovat. 
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4.2 Bojové sporty 

 

     V našem testování byly zastoupeny bojové styly MMA (Mixed Martial Arts – smíšená 

bojová umění). Pavelka & Reinders (2015) rozdělují silové schopnosti na kategorie podle 

specifičnosti sportovní disciplíny následovně: 

• karate a různé skupiny kickboxu; 

• box, thaibox; 

• judo, zápas, brazilské jiu-jitsu; 

• MMA. 

Karate, různé skupiny kickboxu 

     Karate a různé skupiny kickboxu preferují rychlost a maximální rychlost před 

maximální silou úderu. Tyto sporty většinou nemají v pravidlech zastoupené KO, 

(Knockout). Velké nároky jsou kladeny na výbušnou sílu dolních končetin. 

Box, thaibox 

     Zde se již preferuje síla úderu, a to z důvodu zastoupení KO. Proto zde hraje roli 

maximální rychlost končetin. 

Judo, zápas, brazilské jiu-jitsu 

     Mají požadavky více silového charakteru, jako je maximální síla, výbušnost, síla trupu 

a končetin. 

MMA 

     MMA je zastoupena přes rychlost, výbušnost, silovou vytrvalost, sílu trupu i končetin. 

Míra specifičnosti je společná s thaiboxem i boxem. 

 

     V kontaktních sportech jde především o střed těla, transfer mezi končetinami a 

řetězení svalových řetězců, potažmo o sladění práce a energie. Dispozice boxera je 

především ve výbušnosti a fyzické síle a určité pohybové technice (Grasgruber, 2008;). 

V rozvoji pohybových schopností v boxu se jedná zejména o sílu (explozivní), rychlost 

(reakční, akční), vytrvalost (aerobní, anaerobní), koordinaci (orientační, diferenciační, 

synaptickou, adaptační) (Bernaciková et al., 2010). 
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5 METODOTVORNÍ ČINITELÉ 

 

     Pojem metodotvorní činitelé popisují Petr & Štastný (2012) jako „činitele zátěžových 

parametrů“. Naopak Brown (2017) nezapočítává rychlost pohybu a výběr cviku. Velikost 

odporu je po výběru cviku podle Stoppaniho (2008) jedním z nejdůležitějších 

metodotvorných činitelů. Lehnert (2010) pohlíží na sportovní trénink jako na adaptaci 

nervosvalového systému, kde adaptační změna probíhá na úrovni fyziologické, 

biochemické, morfologické, ale i strukturální. Adaptační požadavky na rozvoje dílčích 

druhů síly je nutné efektivně propojovat s metodotvornými činiteli. Jinak to popisuje 

Stoppani (2006), kdy naopak nazývá zátěžové parametry jako tréninkově proměnné. Do 

souboru metodotvorných činitelů navíc přidává volba cviku a jejich pořadí. 

 

5.1 Typ odporu 

Perič & Dovalil (2010) dělí odpor následovně: 

• vlastní odpor těla; 

• odpor těla soupeře; 

• odpor určitého břemene; 

• odpor prostředí. 

Lehnert (2010) popisuje rozvoj silových schopností při různých typech cvičení: 

• Využitím velkého počtu opakování při nemaximální rychlosti a odporu; 

• Překonáváním nemaximálního odporu, ale zato s vysokou rychlostí; 

• Překonáváním velkého vnějšího odporu. 
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5.2 Velikost odporu, počet opakování, rychlost opakování 

 

Perič & Dovalil (2010) rozdělují metodotvorné činitele na: 

• Velikost odporu: hmotnost použitého břemene, reakce pevné opory, nebo silou 

partnera, trenažérem. Pro lepší souvislost je vhodné používat pojem opakovací 

maximů (OP), což znamená, že 100 % OM je hodnota maximální hmotnosti, 

kterou lze přemístit maximálně pouze jednou.  

• Počet opakování: udává počty provedení, odpor musí být dostačující pro 

maximální provedení více než jednoho opakování s maximálním vypětím. 

Rychlost provedení pohybu: bude-li počet opakování vyšší, potom se musí 

rychlost promítnout v režii svalu. Maximální rychlost provedení zvyšuje svalové 

napětí. 

 

Orientační počet opakování při cviku a při určité zátěži (Perič & Dovalil, 2010) (viz 

Tabulku 5). 

 

 

 
Tabulka 5: Orientační počet opakování při cviku a při určité zátěži (Perič & Dovalil, 2010) 

 

 

POČET OPAKOVÁNÍ VELIKOST ODPORU 

(% MAXIMA) 

1 100 

2-3 90 

3-5 80 

5-7 70 

7-10 60 

25 50 

35 40 

50 30 
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5.3 Doplňkové parametry  

 

5.3.1 Interval odpočinku 

 

 

     Délka opočinku se řídí podle zajištění v energetickýh zónách. Kromě vytrvalostní síly 

je potřeba rychlostních silových schopností, které jsou zajišťovány především z ATP-CP 

zóny. Vhodný odpočinek mezi jednotlivými sériemi se doporučuje 2–3 min. (výjimku 

tvoří specifické kombinace a stimulace silové vytrvalosti) (Perič & Dovalil, 2010). 

 

Interval odpočinku při silovém tréninku můžeme rozdělit na:  

 

• krátký, do 1 min. (např. při zaměření na silovou vytrvalost, svalovou hypertrofii 

především menších svalových skupin a u jednokloubových cviků); 

• střední, 1–3 min. (např. při zaměření na rychlou sílu, svalovou hypertrofii) 

• dlouhý, přes 3 min. (např. při zaměření na maximální nebo explozivní sílu). 

 

     Perič & Dovalil (2010) uvádějí, že interval odpočinku vychází z druhu vykonávané 

činnosti a jejího energetického krytí. Rozvoj silových schopností je zajišťován hlavně z 

ATP-CP zóny. Popisují různé intervaly z pohledu rozvoje silového nebo vytrvalostního 

tréninku. Nejvhodnější doba pro rozvoj silových schopností je 2–3 minuty a mezi sériemi 

1–2 minuty. 

      Jansa & Dovalil (2007) potvrzují, že 2–3 minuty jsou přiměřený odpočinek mezi 

jednotlivými opakováními. Petr & Šťastný (2012) mluví o intervalu odpočinku jako o 

pauze mezi jednotlivými sériemi, případně cviky (viz Tabulku 6). 
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Tabulka 6: Vliv intervalu na silovou schopnost (Petr & Šťastný, 2012) 

 

 

5.3.2 Charakter odpočinku 

 

    Převládá postoj převážně aktivní, a to s tím, že není vhodné mezi cviky zařazovat 

protahovací cvičení, protože nastává snížení svalového napětí (Petr & Šťastný, 2012). 

 

 

5.4 Členění regeneračních forem 

 

     V tématu práce se zabýváme silovou preaktivací v návaznosti na délce intervalu 

odpočinku, ale celkově je potřeba se seznámit s celkovou formou regenerace. ,,Jakákoliv 

činnost vede vždy k větší či menší únavě a každá únava si vyžaduje určitou dobu a určité 

metody k postupnému zotavení“ (Jirka, 1990) (viz Obrázek 6). 

    Wilmore & Costil (2013) uvádějí, že vyčerpání energetických složek muže mít za 

příčinu neschopnost provádět pohybovou činnost se stejnou intenzitou jako na začátku 

práce. To vyplývá z únavy nervové soustavy, že snížení kontrakce mechanismu 

svalového vlákna a z nahromadění kyseliny mléčné ve svalech. 

     Hošková (2010) popisuje rozdělení do dvou skupin, a to na aktivní a pasivní 

regeneraci. Jakákoliv osoba vykonávající činnost vyvolá u sebe únavu různé velikosti, a 

to vyžaduje zahájit proces k zotavení pomocí určité metody v závislosti na čase. 
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     Členění regeneračních forem se provádí na dvě základní složky – na regeneraci aktivní 

a pasivní. ,,Regenerace je trvalý proces, který je vlastní každému organismu a je trvalou 

a neoddělitelnou součástí života každého jednotlivce“ (Jirka, 1990). 

 

5.4.1 Aktivní regenerace 

 

     Představuje metody, procedury a vnější zásahy, které jsou plánovité a cíleně vedou k 

urychlení celého procesu pasivní regenerace. Aktivní regenerace urychluje zotavné 

procesy, to vede k možnosti zvýšeného úsilí v tréninku (Jirka, 1990; Kabát & Vanderka, 

2014). Dále uvádějí, že aktivní odpočinek představuje pohybovou činnost do 65 % 

VO2max, která se nejčastěji aplikuje po zápase nebo tréninkové jednotce. 

     Aktivní regeneraci dělíme z časového hlediska na časnou a pozdní. Tyto dvě 

regenerace by neměly chybět v tréninkovém procesu sportovce (Hošková, 2010; Jirka, 

1990). 

 

• Časná regenerace  

     Hošková (2010) rozděluje dále na první a druhou fázi. První fáze se pohybuje v čase 

do 90 minut po ukončení zátěže. Druhá fáze začíná po ukončení prvé a trvá do další 

tréninkové jednotky. Časná regenerace likviduje akutní únavu. V tréninkovém režimu 

musí být zastoupen  regenerace, která se prolíná celým procesem. 

• Pozdní regenerace 

     Jirka (1990) hledí na pozdní regeneraci jako na aktivní formu odpočinku s nižší 

intenzitou. Pozdní regeneraci zařazujeme do přechodného období, a to po ukončení 

období závodního. Hlavní složkou je forma a způsob odpočinku, kde řešíme fyzické, ale 

i psychické síly sportovce. 
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Obrázek 6: Vztah mezi pohybovou aktivitou a zotavením (Jirka, 1990) 

 

 

 
 

POHYBOVÁ AKTIVITA                                     ÚNAVA                                            ZOTAVENÍ 

 

                                             

                                             REGENERAČNÍ PROCES 

 

 

5.4.2 Pasivní regenerace 

 

     Vychýlení rovnováhy fyziologických funkcí a vnitřního prostředí během zátěže, ale i 

po zátěži je superkompenzačním mechanismem, který posouvá výchozí hodnoty 

žádaným směrem. Při velké aktivitě navozuje centrální nervový systém celkový útlum, 

protože jednotlivé systémy postupně zotavuje a brání jejich poškození (Jirka, 1990). 

Kabát & Vanderka (2014) popisují, že pasivní odpočinek se opírá o rychlé snížení 

energetických nároků. 
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5.5 METODY STIMULACE SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ  

 

     Perič & Dovalil (2010) uvádějí: „Metody rozvoje se liší od pohledu autora na danou 

problematiku, a to díky různým kritériím dělení podle svalové koncentrace.“ Toto jsou 

základní metody rozvoje silových schopností (Perič & Dovalil, 2010; Zatsiorsky & 

Kraemer, 2014; Grasgruber & Cacek, 2008). 

 

5.5.1 Metody používající se k rozvíjení maximální síly 

 

• Metoda maximálních úsilí:  

     Smyslem je překonat co největší odpor 95–100 % maxima. Počet opakování je 1–3×, 

důležitost je kladena na správné provedení cviku. Krátkodobé úsilí zvyšuje počet 

aktivovaných svalových vláken (Perič & Dovalil, 2010). 

     Metodu maximálního úsilí je možno využít k maximálním nárůstům síly. Její 

zapotřebí brát v potaz při využívání rozvoje intermuskulárním stejně i intramuskulární. 

Centrální nervový systém se upraví dle působení síly (Zatsiorsky & Kraemer, 2014). 

 

• Metoda opakovaných úsilí:  

     Cvičení s vysokým nemaximálním odporem, které je vhodné pro silově vyspělé 

cvičence. Odpor je přibližně na 80 % maxima a počty opakování 8–15× (Perič & Dovalil, 

2010).  

     Zatsiorsky & Kraemer (2014) popisují metodu opakovaného úsilí na principu cvičení 

s odporem a s vynaložením vlastního úsilí až do selhání při nejvyšším možném počtu 

opakování, který je sportovec schopen provést. 
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• Metoda excentrická – brzdivá 

     Tato metoda spočívá v excentrické práci, kde zátěž je svalově brzděna, toto napětí 

produkuje velké růstové podněty. Velikost odporu je 120-160 %, interval odpočinku 2–3 

minuty. Počet opakování 2–3×, trvání podnětu 2–3 sekundy. Je potřeba zvýšená 

dopomoc. Metoda rozvíjí absolutní sílu (Perič & Dovalil, 2010). 

     Při brzdivém pohybu je sval schopný vyvinout největší sílu. Excentrická práce využívá 

supramaximální odpor kolem 100–120 % maxima. Metoda je vhodná při nervosvalovém 

stimulu nebo pro možnost na překonávání stagnace. Kdy je největší zapojení rychlých 

svalových vláken, jelikož jsou vystavena velké zátěži v koncentrickém stahu. Počet cviků  

je 1–5, počet opakování 1–5, počet sérií 1–3, interval odpočinku řádově minuty z důvodu 

dostačující energetické obnovy. Je potřeba zajistit dopomoc (Grasgruber & Cacek, 2008). 

 

• Metoda izometrická:  

     Podstata tkví v působení proti nepřekonatelnému odporu (stěna, zařízení tělocvičny). 

Délka kontrakce by měla být vyvíjena asi 5–15 sekund, délka odpočinku 3 minuty. Počet 

opakování se různí podle vyspělosti osob, ale postupem času vzrůstá. Výhodou je, že při 

tomto cvičení lze přesně zapojit jen část vybraných svalových skupin. Nevýhoda je 

snížení mezisvalové koordinace kvůli zhoršenému zásobení svalů krví. Využití jen v 

kombinaci s dalšími metodami (Perič & Dovalil, 2010). 

     Příkladem by byl tlak proti odporu, síla musí být větší než koncentrická síla jedince. 

Účinek je prokázán u cvičení se submaximálními a maximálními hmotnostmi. Trénink 

s maximální hmotností má větší vliv na rozvoj statické síly (Grasgruber & Cacek, 2008). 

 

• Metoda intermediární:  

     Propojení dynamické a statické kontrakce v jednom cviku. Začátek je v dynamickém 

překonávání odporu, který v následném průběhu přechází do zastavení a k výdrži (cca 5 

sekund). Počet opakování je 2–4 (Perič & Dovalil, 2010). 
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     V průběhu dynamického opakování je fáze zastavení s výdrží a následné dokončení 

celého pohybu. K zastavení dochází 1–3×. Doba cvičení není ohraničena počtem sérií ani 

opakování. Obyčejně se počet opakování pohybuje kolem 10. Jedná se o smíšení metody 

opakovaného úsilí a metody izotonické se submaximální intenzitou (Cacek et al., 2007). 

 

 

5.5.2 Metody k rozvíjení síly rychlé a výbušné 

 

     Rychlá síla je schopnost dosáhnout co největšího silového impulsu v časovém 

intervalu, ve kterém se musí pohyb realizovat, nebo dosáhnout v co nejkratším čase co 

nejvyšší hodnoty síly. Rychlá síla je rozhodující pro pohyby trvající do 200–250 m/s (u 

činností delších je to maximální síla) (Michal et al., 2014). 

 

Michal et al. (2014) popisují rozdělení rychlé síly na: 

• Startovní sílu: pohyb maximální rychlostí v nejkratším čase. Příklad sportovní 

disciplíny je např. při startu ve sprintu, kopy, údery;  

• Explozivní (výbušnou) sílu: jde o pohyb v konečné fázi a dosažení co nejvyšší 

rychlosti. Příkladem je podání v tenise, skok vysoký, odraz na smeč ve volejbale. 

 

• Metoda rychlostní:  

     Nejdůležitější je provést daný pohyb co možná nejrychleji. Počet opakování 6–12 

nebo podle délky zatížení 5–15 sekund (Perič & Dovalil, 2010). 

     Určující složkou je rychlost provedení pohybu a tomu by měla odpovídat zátěž 50–70 

% maxima, počet opakování 5–30. Je možno výrazně navýšit počty, zvláště pak pro 

vytrvalostní disciplíny (Grasgruber & Cacek, 2008). Metoda je vhodná na konec 

předzávodního cyklu. V rychlostní metodě cílíme na rychlou a explozivní sílu (Cacek et 

al., 2007). 
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• Metoda kontrastní 

Podstata tkví ve střídání těžších a lehčích podmínek a provádění s nejvyšší možnou 

intenzitou. Velikost odporu 30–70 % maxima. Metodu lze využít k přechodu z pomalé 

maximální síly do rychlé explozivní síly (Dovalil et al., 2008). 

     Zásadním východiskem je střídání cviku pomalých a rychlých pohybů. To znamená 

ztížení a zlehčení podmínek, a to pro využití pro rozvoj pohybového komplexu. Důležitá 

je obratnost, koordinace a rychlost reakce (Grasgruber & Cacek, 2008). 

• Metoda plyometrická: 

     Nejprve před vlastní svalovou kontrakcí dochází k svalovému předpětí. Toho lze 

dosáhnout především kinetickou energií. Například seskok ze švédské bedny na zem a 

rovnou odraz. Následně vyskakujeme na další bednu. Při dopadu na zem vzniká brzdivá 

kontrakce a dochází k takzvanému svalovému předpětí, po kterém následuje silnější 

svalové koncentrické smrštění, zkrácení svalu (Perič & Dovalil, 2010). 

     Základem metody je schopnost připravit nejvýhodnější silový impulz v kombinaci 

excentrického natažení svalstva pro okamžité koncentrické smrštění. Tato akce natažení, 

zkrácení navyšuje sílu v konečné části. Tento efekt vyvolává elastické chování svalstva, 

které je reakcí na předešlé excentrické smrštění, kontrakci svalstva (Měkota & Novosad, 

2005). 

• Metoda izokinetická: 

     Počet opakování 6–8, 5–8 sérií. Rychlost je nejvyšší možná, doba odpočinku 1–2 

minuty. Mezi sériemi 5–8 minut. Metoda je určená pro pokročilé cvičence. Tento typ 

tréninku vyžaduje speciální trenažéry na principu setrvačníku, hydraulického odporu. 

Principem je úsilí maximální, narůstá podle velikosti odporu (Perič & Dovalil, 2010).  

     Grasgruber & Cacek (2008) popisují podstatu cvičení na aparátech, kde dochází 

k proměnlivé zátěži, během které je rychlost konstantní. Izokinetická cvičení jsou 

protikladem cvičení se zátěží. Při cvičení s činkami je průběh zatížení svalstva konstantní 

naproti rychlosti, která není stálá (Grasgruber & Cacek, 2008). 
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     Metody posilování popisuje Dovalil (2009) (viz Tabulku 7). Posilování maximální 

sily, metody posilování síly rychlé a výbušné popisují Perič & Dovalil (2010) (viz 

Tabulky 8 a 9). 

 

Velikost odporu Rychlost Metoda 

 

Maximální 

 Těžkoatletická 

izometrická 

excentrická 

nemaximální Maximální Rychlostní 

kontrastní 

plyometrická 

nemaximální nemaximální opakovaných úsilí 

intermediární 

izokinetická 

vytrvalostní 

Tabulka 7 Metody posilování (Dovalil, 2009) 

 

 

 

 

Parametry 

zatížení: 

Maximálního 

úsilí 

Opakovaných 

úsilí 

Izometrická Intermediální 

Velikost odporu 

kolem: 

95–100 % OM 80 % OM 5–15 s.  80 % OM 

Rychlost 

pohybu: 

malá nemaximální kontrakce Dynamická 

statická 

Počet opakování: 1–3 8 × 15 dle vyspělosti 2–4 

Interval 

odpočinku: 

3–5 min. 3–5 min. 3. min. 3–5 min. 

Tabulka 8: Metody posilování, maximální síla (Perič & Dovalil, 2010) 
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Parametry zatížení: Rychlostni Plyometrická Izokinetická 

Velikost 

odporu 

kolem: 

30–60 % OM dána výškou pádu a 

výskoku (max. 1 m), 

hmotností břemene 

úsilí narůstá podle 

velikosti odporu 

Rychlost 

Pohybu 

vysoká až maximální Předpětí 

následná akce 

maximální 

Počet opakování 6–12 

(5–15 s) 

5–6 v sérii,  

menší počet sérií (3–5) 

6–8 opakování 

 v 5–8 sériích 

Interval odpočinku: 1–2 min 

3–5 min mezi sériemi 

3–8 min mezi sériemi 1–2 min, 3–5 min 

mezi sériemi 

Tabulka 9: Metody posilování, síly rychlé a výbušné (Perič & Dovalil, 2010) 

 

 

     Pro dané téma práce jsme použili pouze tabulky s vhodnými metodami posilování, s 

popisy metod pro stimulaci rychlosti, výbušnosti a maximální síly. 
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II VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

Výzkumné otázky 

 

VO1: Na základě teoretických poznatků se vyskytla otázka, jestli je tonizace vhodná, a 

to při nejkratším odpočinku, a naopak děj do několika desítek minut? 

 

VO2: Jak určit odpovídající procentuální velikost odporu při cviku benč. Jak určit 

velikost odporu v kg pro 15, 10, 6 a 1 opakování každého sledovaného? 

 

VO3: Je tonizace v nějaké závislosti na velikosti odporu? 

 

Hypotézy práce  

 

H1: Předpokládáme, že interval odpočinku 5 minut je nejoptimálnější ze zkoumaných 

možností. 

 

H2: Předpokládáme, že zvolená procentuální hmotnost 85 % bude splňovat nejvhodnější 

předpoklad pro svalovou tonizaci u daných cvičení. 
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6 CÍLE PRÁCE 

 

Cíle práce 

 

Hlavním cílem této práce je komparace cviku benč na následnou aktivitu s různým 

časovým odstupem neboli tonizování před výkonem, což můžeme též nazvat post-

aktivační potenciace – PAP (z angl. post-activation potentiation).  

 

Úkoly práce  

 

• prostudovat odbornou literaturu; 

• zformovat testovací baterii pro rozcvičení a hlavní část pro svalovou tonizaci; 

• vytvořit časovou osu pro intervaly odpočinku; 

• provést výzkum na probandech dle vytvořeného formátu testu; 

• zapsat a analyzovat získaná data měření; 

• vyhodnotit a porovnat s jinými výzkumy;  

• závěr a hodnocení práce. 
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7 METODOLOGIE PRÁCE 

 

7.1 Charakteristika souboru 

     Pomocí statistické metody jsme hledali nejlepší informace z dostupných dat, jako jsou 

již uveřejněné články a výzkumy. Získané údaje měřením můžeme porovnat již ze závěrů 

jiných výzkumů. Metodou komparace se bude posuzovat, jak se výkon probandů měnil v 

různých časových odstupech, a to při zachovaní stejných podmínek v testu. Závěrem 

zhodnotíme vlastním slovním hodnocením. 

     Testované osoby dostaly registrační číslo pro zachování anonymity. Počet testovaných 

sportovců byl 10, a to pouze muži. Z tohoto počtu bylo 6 zápasníků boxu, 1 MMA a 3 

hráči ragby. Dosahovali průměrného věku 24,7 roku. Průměrná hmotnost odporu v kg na 

85 % OM byla 80,92 kg. Průměrný počáteční kontrolní odhod byl 6,24 m/s. Průměr 

odhodů v testovací baterii byl 6,75 m/s. Probandi jsou závodníci již se zkušenostmi 

v silovém tréninku. Výzkum byl schválen etickou komisí UK FTVS Praha. Všichni 

účastníci byli poučeni a podepsali informovaný souhlas. Měření probíhalo pouze 

v posilovně  UK FVTVS  Praha. 

     Jak zápasníci, tak i hráči ragby využívají výbušnou (explozivní) sílu horních končetin. 

Oba typy subjektu budeme brát jako jednu testovanou skupinu. Pouze jeden sportovec 

silově vyčníval mnohem větší silou při benči než ostatní účastníci.  

 

 

7.2 Design výzkumu 

 

Postup testování 

 

     Testované osoby provádí cvik benč na rovné lavici (viz kapitola 7. 3. 1). Cílem testu 

je, aby testovaná osoba zvedla předepsanou zátěž a splnila počty opakování ve stanovený 

čas. Následně provedla standardizované trčení medicinbalu s předem daným časovým 

odstupem (experimentálním časem). Všichni účastníci měli stejné podmínky při 

testování. Pro odhod medicinbalem jsme použili gumový medicinbal o hmotnosti 3 kg, 

s kterým prováděli odhody všichni probandi dle Měkota & Blahuš (1983). 
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Zahájení testování 

 

• Poučení o bezpečnosti, informovaný souhlas; 

• Organizace: určení hmotnosti pro provádění cviku; 

o Upřesnění testovacích poloh, ukázka provedení cviků; 

o Organizace osob; 

• Individuální rozcvičení: bez zátěže, lehké, dynamické; 

• Kontrolní odhod: 3 vstupní odhody;  

Kontrolní (vstupní) odhod slouží jako informace pro porovnávání odhodů po svalové 

tonizaci. Všechny odhody byly prováděny s minimálním časem pro další odhod (do 30 

s). 

 

Individuální rozcvičení před testem  

 

     Náplní individuálního rozcvičení byla příprava na testování. Cvičení bylo prováděno 

střední intenzitou bez zátěže a bylo orientováno na kloubní mobilizaci, dynamické 

protažení svalstva a přípravu pro vstupní odhody. 

1) Kontrolni odhody 

 

Probandi provedli tři kontrolní odhody. 

 

2) Rozcvičení se zátěží dle protokolu 

 

IO (interval odpočinku) 

• 0. série: 10 × 20 kg (proband s vyčnívajícím silovým potenciálem provedl cvik 

s 50 kg); 

o IO 0 min, přechod; 

• I. série: 6 × 65 % OM; 

o IO 3 min; 

• II. série: 4 × 75 % OM; 

o IO 3 min; 

• III. Série: 6 × 85 % OM; 

o IO 0 min. 
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3) Baterie – testovací cviky 

 

• Odhod ihned po benči do (30 s), 3 odhody dle zadání; 

o Odpočinek aktivní: chůze; 

• Odhod 5 min. po provedení cviku, 3 odhody dle zadání; 

o Odpočinek aktivní chůze, lehká mobilizace horních končetin; 

• Odhod po 30 min od provedení cviku, 3 pokusy. 

 

4) Ukončení měření 

 

• Připomínky, hodnocení, konec testování. 

 

 

7.3 Metodika cviku benč a trčení medicinbalu obouruč vpřed 

 

7.3.1 Benč 

 

     Evans (2007) rozebírá provedení cviku, používané svaly, anatomický pohled a dráhu 

pohybu (viz Obrázek 8). 

     Provedení cviku: popisuje provedení benče ve třech bodech: 

• Cvik provedeme v leže na lavici, kde uchopíme činku nadhmatem v šíři ramen; 

• Činku kontrolovaně, pomalu spouštíme na střední část hrudníku; 

• Tlakem zvedneme činku až do propnutí loktů. 
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Používané svaly: 

• Primárně: Velký prsní sval (musculus pectoralis major) 

• Sekundárně: Přední hlava deltového svalu (musculus deltoideus)   

  Trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii) 

 

 

 

Anatomický pohled: 

Pozice těla: při lehu na lavici musí mít hýždě a ramena kontakt s podložkou. Chodidla 

zapřené o zem. 

Umístění rukou: provedeme v leže na lavici, kde uchopíme činku nadhmatem v šíři 

ramen.  

Dráha pohybu: 

     Činku kontrolovaně, pomalu spouštíme na střední část hrudníku. Tlakem zvedneme 

činku až do propnutí loktů, činka se pohybuje vertikálně. 

     Liebman (2015) v encyklopedii posilování a anatomie dále popisuje technické 

připomínky. Vyhněte se odrazu zátěže od hrudníku, důležitá kontrola stlačování hrudníku 

Obrázek 8: Technika benče s osou, (Evans, 2013) 
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dolů při dokončování cviku. Cvik se nedoporučuje, když máte bolesti zápěstí, bolesti 

ramen a třeba bolesti spodní části zad.  

Přínos: zvětšení síly, objem hrudníku. Cvik zaměřen na horní končetiny a vrchní část 

trupu. 

 

 

7.3.2 Trčení medicinbalu 

 

     Trčení je test zaměřený na explosivní sílu horních končetin. V sedu na lavici s oporou 

zad, rameny a hlavou na stěně, pažemi pokrčenými, lokty ve výši ramen, provedeme 

odhod. Snažíme se neodpoutat ramena od podložky. Při odhodu je výdech. 

     Jebavý et. al., (2014) definují vrhy i hody jako koordinačně velmi náročné. Jsou 

funkčně mobilizující a všeobecně zatěžující pro pohybovou strukturu v čase a v prostoru.  

Šimon, (2004) uvádí, že rychlost odhodu a délka doletu podléhá velikosti svalové síly. 

V otázce trčení medicinbalu popisují primárně svalový účinek Jebavý & Doubravský 

(2011) a Jebavý, Hojka & Kaplan (2014) jako explozivní sílu horních končetin a prsního 

svalstva, zapojení mezilopatkového svalstva. Totožné zapojení jako u předchozího cviku 

benč. Podobnost zapojení svalových skupin a řetězení při aktivaci je velmi podobné. 

 

 

7.3.3 Medicinbal 

 

,,Medicinbaly lze v silové přípravě využít v různých formách svalových kontrakcí. 

V režimu izometrické kontrakce (výdrž ve statické poloze se zátěží – statická síla), v 

režimu izotonické kontrakce (pohyb se zátěží – dynamická síla) a také pro stimulaci 

výbušné (explozivní) síly. Ta je rozvíjena zejména při takových odhodech, kdy se 

sportovec snaží o nejvyšší zrychlení (akceleraci) pohybu i v plyometrickém režimu 

(chytání letícího medicinbalu a následné odhození). Plyometrický trénink je oblíbenou 

formou tréninku sloužící k dosažení větší rychlosti, výbušnosti a startovní síly a rovněž 

dobře stimuluje vnitrosvalovou a mezisvalovou koordinaci. Plyometrický trénink využívá 
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schopnosti svalu navodit tzv. předpětí zvyšující sílu svalu, která je potřebná pro rozvoj 

výbušné síly“ (Jebavý & Doubravský, 2011). Medicinbaly (viz Obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Medicinbal (Jebavý & Doubravský, 2011) 

 
 

 

 

7.4 Sběr dat 

 

     Měření bylo vypracováno pomocí přímé metody dynamických úsilí. Měřili jsme 

explozivní sílu pomocí sportovního radaru Stalker ATS II, který zaznamenává rychlost 

vrženého medicinbalu. Výrobce (www.stalkerradar.com) popisuje, že se jedná o 

univerzální sportovní radar k měření rychlosti čehokoliv, co je v pohybu na vodě, na zemi 

nebo ve vzduchu. Radar je velmi přesný, citlivý a má velký rozsah. Velká všestrannost 

funkcí. Přístroj je schopen registrovat rychlost pohybu od 0 do 1448 km/h. Radar 

zaznamenává měřenou rychlostí 46 odečtů za sekundu a je nastaven na odeslaní dat přes 

port ve formě zprávy.  

Funkce: Stalker ATS II umožňuje měření pro tyto činnosti (viz Obrázek 10). 

 

Baseball Mode: Obousměrná rychlost; 

Režim – Vozidlo: Pohyb vozu až dvě míle (3,21 km) daleko. Obousměrný provoz; 

Carnival Mode: Záznam vyhozených míčů jen několik cm od přístroje; 

Tenisový Mode: Měření rychlosti míčků, na jakékoliv straně hřiště. 
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Obrázek 10: Stalker II (.stalkerradar.com) 

 
 

 

Kalibrace přístroje 

 

     Přesnost přístroje jsme ověřili pomocí stejného zařízení, kdy jsme měření prováděli 

oběma přístroji najednou. Oba aparáty vykazovaly shodu v naměřených datech. 

 

 

7.4.1 Velikost odporu 

 

Určení procentuálního velikosti: 

 

     Petr & Štastný (2012) uvádějí, že jednou z nejužívanějších metod přepočtu je 

Brzyckého (1993) predikční rovnice. Dále poukazují, že u některých rovnic je vhodné 

predikovat pouze určité počty opakování, např. 4–8 RM. Jsme-li schopni vykonat určitý 

počet opakování s maximálním odporem, tak prostřednictvím jedné z predikčních rovnic 

můžeme odhadnout předpokládanou procentuální velikost (viz Tabulka 10). 

 

Příklad:  

 

Je-li osoba schopna vykonat 10 opakování na benči s maximální odporem, v tabulce 

zjistíme, že jeho odhadované procentuální maximum je 75 %. 
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Opakovací 

maximum (=RM) 

 

Beachle (2000) 

[%] 

 

Brzycki (1993) 

[%] 

 

Landers (1984) 

[%] 

 

dos Remedios 

(2007) [%] 

 

1 RM 100,0 100,0 100,0 100,0 

2 RM 95,0 97,2 96,0 92,2 

3 RM 93,0 94,4 93,3 90,0 

4 RM 90,0 91,7 90,6 87,0 

5 RM 87,0 88,9 87,9 85,0 

6 RM 85,0 86,1 85,3 82,0 

7 RM 83,0 83,3 82,6 - 

8 RM 80,0 80,5 79,9 75,0 

9 RM 77,0 77,8 77,3 - 

10 RM 75,0 75,0 74,6 70,0 

11 RM 70,0 72,2 71,9 - 

12  RM 67,0 69,4 69,2 65 

Tabulka 10: Odhadovaný RM při různých velikostech odporu dle několika autorů (Petr & Štastný 

2012) 

 

 

Jak určit velikost odporu pro 1 OM  

 

     Známe-li 1 OM/RM (RM, repetition maximum, opakovací maximum)  poté následně 

dopočítáme hledaná procenta a tímto předpokládanou hmotnost. Není-li nám známa 

hmotnost odporu pro 1 OM, nalezneme předpokládané opakovací maximum pomocí již 

připravených tabulek nebo vzorců pro přepočet hmotnosti. 1 OM je 100 % maximální 

silové práce. 

 

Rovnice pro výpočet maximální hmotnosti pro 1 OM 

 

Příklad:  

 

Použili jsme rovnici podle, Brzycki (1993). 

Je-li osoba schopna vykonat 6 opakování na benči s maximální odporem 80 kg, pomocí 

vzorce zjistíme, že jeho odhadované 1 OM maximum je 92,91 kg = 100 % OM. Podle 

tabulky Martens (2006), kterou jsme využili v našem testu, vychází hodnota 94,3 kg. 

 

• Rovnice Brzycki (1993) 

Hmotnost ÷ (1.0278 – (0.0278 × počet opakování)) = 92,91 

 

• Rovnice Baechle (2000) 

Hmotnost × (1 + (0,033 × počet opakování)) = 95,84 
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• Epleyova rovnice (1985) 

(0,033 × počet opakování × hmotnost) + hmotnost = 95,84 

 

• Landersova rovnice (1985) 

(100 × hmotnost) ÷ (101,3 – (2,67123 × počet opakování)) = 93,81 

 

     Přepočtem rovnic jsme dospěli k poznatku, že rovnice a jejich výsledek se rozchází o 

2,93 kg. 
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Příklad: 

 

Martens (2006) popisuje, že je-li sportovec schopen provést 10 opakování se 45,0 kg na 

bench pressu, nalezneme v levém sloupci příslušnou hmotnost a zjistíme jeho opakovací 

maximum 60,1 kg (viz Tabulku 11). 

 
 Odhad maximální svalové síly (1RM) z osmi základních testů 

Zvednutá váha 

(kg) 

Maximální počet opakování (% 1RM) 

6 (85 %) 8 (80 %) 10 (75 %) 12 (67 %) 15 (65 %) 

      5 5,8 6,6 6,6 7,6 7,6 

7,5 9,0 9,8 10,0 11,0 11,5 

10 12,0 12,4 13,5 14,9 15,5 

12,5 14,6 15,6 16,6 18,6 19,0 

15 17,5 19,0 20,0 22,5 23,1 

17,5 20,5 22,0 23,4 26,0 27,0 

20 23,5 25,1 26,5 30,1 31,0 

22,5 26,5 28,0 30,0 33,5 34,5 

25 29,5 31,3 33,1 37,2 38,6 

27,5 32,3 34,0 36,3 40,8 41,7 

30 35,1 37,3 40,2 44,7 46,2 

32,5 38,0 40,8 43,1 48,2 50,1 

35 41,1 43,9 46,7 51,7 54,0 

37,5 44,0 46,9 50,1 55,8 57,6 

40 47,0 49,8 53,2 59,7 61,6 

42,5 50,1 53,4 56,7 63,3 65,2 

45 53,0 56,4 60,1 67,2 69,1 

47,5 56,0 59,3 63,1 70,7 73,1 

50 58,5 62,6 66,7 74,4 76,7 

55 64,7 68,8 73,4 73,4 82,1 

60 70,6 75,2 79,8 89,5 92,2 

65 76,6 81,3 86,8 97,0 99,8 

70 82,1 87,8 93,4 104,6 107,9 

75 88,1 93,7 99,8 112,0 115,3 

80 94,3 100,1 106,8 119,6 123,1 

85 100,2 106,5 113,2 127,0 130,6 

90 106,6 113,4 121,1 134,6 138, 

100 117,5 124,7 132,9 148,8 153,3 

110 129,2 137,5 146,6 164,0 169,1 

120 141,3 150,0 160,2 179,1 184,6 

130 152,7 162,6 173,2 194,1 200,1 

140 164,7 175,0 186,6 209,0 215,6 

Tabulka 11 Odhad max. svalové síly 1 RM (Martens, 2006) 
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     V testovací baterii cviku jsme hledali opakovací maximum pro silové rozcvičení při 

různých velikostech odporu (65 %, 75 %, 85 %). Použili jsme tabulku pro vztah 

odhadovaného opakovacího maxima, a to při odlišných velikostech odporu podle Beachle 

(2000) a Zahradník & Korvas (2012) (viz Tabulka 12). 

 

% 1 RM Počet povolených opakování 

100 1 

95 2 

93 3 

90 4 

87 5 

85 6 

83 7 

80 8 

77 9 

75 10 

70 11 

67 12 

65 15 

Tabulka 12: Procento 1 RM a počet možných opakování (Zahradník & Korvas, 2012)  

 

 

 

7.5 Vyhodnocování dat 

     Z hlediska spolehlivosti měření je potřeba se seznámit s pojmy jako validita, 

reliabilita, objektivita a chyba. 

 

Validita 

 

     „Validita odkazuje na přiměřenost, smysluplnost a užitečnost specifických závěrů, jež 

se provádějí na základě výsledku měření“ (Hendl, 2004). „K výkladu validity musíme 

brát v úvahu kritérium, k němuž test vztahujeme. Kritérium vyjadřuje přesně vymezený 

účel testování a přijaté měřítko toho, co se má měřit“ (Měkota & Blahuš, 1983). 

• Validita měří účinnost testu, zda měří, co jsme chtěli měřit. 
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Reliabilita  

 

     „Pod pojmem reliabilita rozumíme podíl skutečného výsledku k pozorovanému“ 

(Blahuš, 1996). „Na reliabilitu lze pohlížet jako na atribut ukazující na existenci chyb při 

měření a na jejich velikost“ (Hastad & Lacy, 1998). 

• Reliabilita určuje, zda opakování testu u stejné osoby dosáhne shodného 

výsledku. 

 

Objektivita 

 

     „Je-li test objektivní, musí být dosaženo obdobných výsledků i u jiných 

experimentátorů“ (Měkota & Blahuš, 1983). 

• Objektivita musí mít stejný výsledek i u ostatních osob. 

 

Chyba 

 

     ,,Chyba měření je rozdíl mezi skutečnou hodnotou měřené veličiny a hodnotou 

zjištěnou měřením. Každé měření je zatíženo určitou chybou a ke správné hodnotě se 

pouze přibližuje. Během měření se uplatňují vlivy, které se projeví odchylkou mezi 

skutečnou a naměřenou hodnotou reálně měřené veličiny. Do jaké míry je rozdílnost 

správná a naměřené hodnoty závisí na přesnosti měřicího přístroje a přesnosti měřicí 

metody“ (Englich, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99esnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_p%C5%99%C3%ADstroj&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_metoda&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%9B%C5%99%C3%ADc%C3%AD_metoda&action=edit&redlink=1
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8 VÝSLEDKOVÁ ČÁST  

 

8.1 Vliv intervalu odpočinku 

     Rozbor výsledků ukazuje nejlepší interval odpočinku po dynamickém silovém 

rozcvičení, po kterém následoval explozivní silový cvik. Získaná data demonstrují 

vzájemný vztah, kdy jsme aplikovali 3 různé intervaly odhodu – ihned po provedení cviku 

0 minut, následně po 5 minutách od cviku a 30 minut od provedení cviku. Zapsaná data 

odhodu jsou výsledky vždy těch nejlepších pokusů v dané kategorii. Každý odhod byl 

proveden třikrát a pro výzkum zapsán ten s nejlepším časem. Nejlepší odhod ze všech 

pokusů určil zařazení do příslušné časové kategorie (Interval odpočinku / Experimentální 

čas číslo 1–2–3). Získaná data jsme seřadili podle výkonnosti a dle výsledku v kategorii 

intervalu odpočinku. Postupně popíšeme každou kategorii a pokusíme se najít zmíněný 

vztah. 
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8.1.1 Experimentální čas č. 1: 0 minut 

 

     Experimentální čas č. 1: 0 minut od provedení cviku benč. Pouze jeden subjekt, a to 

hráč ragby s největším silovým potenciálem měl nejlepší pokus v této kategorii. 

Kontrolní odhod byl lehce pod průměrem, ale po naplnění systému tonizace subjekt 

provedl nejlepší odhod ve skupině. Potenciovaný odhod byl 0,9 m/s (6,9 m/s) (viz Graf 

1). 

 

 
Graf 1: Vliv odporu na rychlost odhodu v závislosti na intervalu odpočinku 0 min 

 

04 Kontrolní odhod: 6 m/s 

Nejlepší odhod: 6,9 m/s 

Nárůst rychlosti: 0,9 m/s 

Experimentální. čas č. 1: 0 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní odhod
Experimentální čas

č. 1 - 0 min
Experimentální čas

č. 2 - 5 min
Experimentální čas

č 3 - 30 min

Vývoj hodnot 6 6,9 6,8 6,8

6

6,9
6,8 6,8

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

R
YC

H
LO

ST
 m

/s

ČAS min

Experimentální  čas č. 1: 0 min - Proband 04
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8.1.2 Experimentální čas č. 2: 5 minut 

 

     V experimentálním čase č. 2: 5 minut, máme subjekty s nejlepším odhodem po 5 

minutách od provedení cviku benč. Složení je vzestupně od silově nejsilnějšího v této 

skupině: 05 ragby, 07 box, 09 box, 10 box (viz Graf 2). Testované osoby ukazují, že i 

když máme osoby s podobným silovým výkonem, jedním z předpokladů může být 

skutečnost, kdo více využívá výbušnosti horních končetin. Box je v tomto provedení 

dominující složkou, což potvrdil výsledek probandů 05 vs. 07. Proband s číslem 10 

dokázal iniciovat odhod o stejné výšši navýšení (0,6 m/s) jako silnější kolegové. Může to 

vykazovat individuální předpoklady, nejlepší čas odpočinku a také možnost vhodnosti 

metody. 

 

 
Graf 2: Vliv odporu na rychlost odhodu v závislosti na intervalu odpočinku 5 min 

 

05 Kontrolní odhod: 6,2 m/s  07 6,6 m/s 

Nejlepší odhod: 6,5 m/s   7,2 m/s 

Nárůst rychlosti: 0,3 m/s   0,6 m/s 

Eperimantální čas č. 2. 5 min   5 min 

 

09 Kontrolní odhod: 6,3 m/s  10 5,8 m/s 

Nejlepší odhod: 6,7 m/s   6,4 m/s 

Nárůst rychlosti: 0,4 m/s   0,6 m/s 

Eperimantální čas č. 2: 5 min   5 min 

Kontrolní odhod
Experimentální čas

č. 1 - 0 min
Experimentální čas

č. 2 -  5 min
Experimentální čas

č. 3 - 30 min

10 - Vývoj hodnot 5,8 5,8 6,4 5,9

09 - Vývoj hodnot 6,3 6,4 6,7 6,4

07 - Vývoj hodnot 6,6 6,2 7,2 5,7

05 - Vývoj hodnot 6,2 6,3 6,5 6,5

6,2 6,3 6,5 6,5

6,6 6,2 7,2
5,7

6,3 6,4
6,7

6,4

5,8 5,8
6,4

5,9

R
YC

H
LO

ST
 m

/s

ČAS min

Experimentální čas č. 2: 5 min- Proband 05-07-09-10
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8.1.3 Experimentální čas č. 3: 30 minut 

 

     Experimentální čas č. 3, 30 minut od provedení cviku benč. Nejpočetnější skupina 

čítající 5 osob. Složení skupiny je vzestupně od silově nejsilnějšího v této skupině:01 box, 

02 MMA, 03 ragby, 06 ragby, 08 box (viz Graf 3). V tomto časovém intervalu dosáhl 

proband s číslem 02 druhého nejvyššího zrychlení (0,8 m/s), i jeho silový výkon byl 

nadprůměrný. Probandi 01–03 dosáhli navýšení velikosti průměru skupiny. Nedostačující 

efekt v celém testování měli probandi 06 a 08, kdy iniciace byla pouze 0,2 m/s a silový 

potenciál patřil k  nejslabším ve skupině. Domníváme se, že takto slabý výkon je 

zapříčiněn svalovou nevyzrálostí a malou zkušeností se silovým tréninkem. 

 

 
Graf 3: Vliv odporu na rychlost odhodu v závislosti na intervalu odpočinku 30 min 

 

 

01 Kontrolní odhod: 6,4 m/s  02 5,8 m/s  03 6,6 m/s 

Nejlepší odhod: 6,9 m/s   6,6 m/s   7,2 m/s 

Nárůst rychlosti: 0,5 m/s   0,8 m/s   0,6 m/s 

Experimantální čas č. 3: 5 min  5 min    5 min 

 

 

Kontrolní odhod
Experimentální čas

č. 1 - 0 min
Experimentální čas

č. 2 - 5 min
Experimentální čas

č. 3 - 30 min

08 -  Vývoj hodnot 6,4 6,4 6,3 6,6

06-  Vývoj hodnot 6,3 6 6,3 6,5

03-  Vývoj hodnot 6,6 6,7 7 7,2

02 -  Vývoj hodnot 5,8 6 6,5 6,6

01 - Vývoj hodnot 6,4 6,6 6,8 6,9

6,4 6,6 6,8 6,9

5,8 6 6,5 6,6

6,6 6,7 7 7,2

6,3 6
6,3 6,5

6,4 6,4 6,3 6,6

R
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H
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ST
 m

/s

ČAS min

Experimentální čas č. 3: 30 min- Proband 01-02-03-06-08
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06 Kontrolní odhod: 6,3 m/s  08 6,4 m/s 

Nejlepší odhod: 6,5 m/s   6,6 m/s 

Nárůst rychlosti: 0,2 m/s   0,2 m/s 

Experimantální čas: 5 min   5 min 

 

 

8.1.3.1 Vyhodnocení dat z hlediska intervalu odpočinku 

 

     Nejkratší interval odpočinku byl zvolen 0 minut, což byl okamžitý odhod po ukončení 

silového cvičení. Limit byl do 30 sekund provést odhod. V této kategorii se prosadil pouze 

jeden z účastníků s velikostí odporu 127,5 kg – 85 % OM.  Zde různí autoři popisují, že 

okamžitý efekt preaktivace v nulovém intervalu odpočinku je bez požadovaného efektu. 

Gago (2016) popisuje vlastní experimentální výsledky, kde konstatuje, že jednoduchá 

krátká maximální izometrická kontrakce může zvýšit svalové kontraktilní vlastnosti, 

avšak do doby 5 minut bez významných změn. Tento závěr jsme nejspíše potvrdili. 

 

     Interval s trváním 5 minut od provedení cviku byl zastoupen počtem čtyř osob. Tato 

kategorie byla výkonnostně na 51; 76; 91 a 93 kg – 85 % OM. Sportovci dosahovali jak 

průměru, tak i podprůměru navýšení rychlosti odhodu (0,3; 0,4; 0,6; 0,6 m/s). Zde se 

nejspíše projevuje individuální specializace a zaměření. Boxer s menším odporem 

vyprodukuje stejnou nebo lepší rychlost než jiní sportoveci s menším důrazem na 

výbušnost horních končetin. Domníváme se, že se již začínájí projevovat individuální 

schopnosti. Golas et al., (2016) uveřejňují vlastní zkoumání a popisují nejlepší IO, který 

se rovnal 6 minutám, přesto někteří sportovci dosáhli špičkového výkonu po 4 minutách, 

zatímco několik dalších po 8 minutách. To odůvodňuje potřebu individualizovat objem a 

intenzitu. Měření pováděl se sportovci basketbalisty, kteří vykonávali různou aktivitu, 3–

5 opakování s 80–130 % OM. 

 

     Nejdelší interval odpočinku čítající celých 30 minut od provedení benče se zdá 

dostačující pro dostatečnou regeneraci, superkompenzaci vyčerpaných energetických 

zásob. Takto velký interval neudržel u všech sledovaných potřebnou svalovou preaktivaci 

ani nezaručil nárůst zrychlení. U dvou osob byla velmi malá výkonnost v odhodu a 

sportovci dosahovali shodně i nejmenšího silového zrychlení 0,2 a 0,2 m/s. (přesto to byl 

jejich nejlepší odhod). V této skupině bylo celkem pět sledovaných subjektů, zbylí tři 
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prokazovaly přibližnou silovou shodu ve váze 85; 85 a 80 kg (85 % OM) a ve zrychlení 

0,5; 0,8; 0,6 m/s. V tomto časovém horizontu došlo pravděpodobně k svalové potenciaci, 

právě jen u těchto třech Jsou zde stejné složky jak rozvíjející, tak limitující, stejně jako 

v předešlém intervalu odpočinku.  

     DeRenne (2010) uvádí ideální interval odpočinku mezi 8–12 minutami. Existuje však 

velké množství výzkumů, které ukázaly zlepšení výkonu mezi 3–12 minutami, dále taktéž 

(2, 4, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 min). 

 

 

8.2 Vliv velikosti odporu 

 

     Dále uvádíme pohled na problematiku z hlediska velikosti odporu a jeho vlivu na 

tonizaci. Hledali jsme souvztažnost v získaných datech. Sportovci jsou primárně seřazeni 

podle nejlepších výsledků zrychlení v m/s a velikosti odporu. 

 

     Graf 4, Data jsou řazena sestupně Dle největší rychlosti odhodu, všímáme si, zda 

máme nějaký vztah s velikostí odporu. V grafu se ukazuje čím silnější osoba, tím kratší 

může být inerval odpočinku pro požadovaný efekt.  

 

 

 
Graf 4: Projev tonizace podle zrychlení 

 

127,5 91,1 85 81 51 85 76,5 93,5 69,1 59,5
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     Graf 5 je seřazen podle velikosti odporu, je řazen sestupně. Popisuje odhody v m/s a 

jejich vztah k odporu. Pozorujeme křivku vývoje a všímáme si kumulace stejných hodnot 

v souvislosti velikosti odporu. Nečastější hodnota rychlosti zrychlení se jeví 0,6 m/s a 

s velikostí odporu 80–85 kg, (51 kg). 

 

 
Graf 5: Projev tonizace v posloupnosti velikosti odporu 

 

    Tabulka 13, je souhrn dat Pro lepší orientaci jsme použili tabulku a pozorovali jsme 

velikosti intervalu odpočinku, procentuální velikost odporu, největší hodnoty odhodu 

z celého testu a rozdíl mezi kontrolním vstupním měřením a nejrychlejším odhodem. 

Hledáme vliv velikosti odporu na svalovou tonizaci. 

 
Interval 

odpočinku 

min 

85 % OM, 

kg 

Nejlepší odhod m/s Zrychlení 

m/s 

0 127,5 6,9 0,9 

5 93 6,5 0,3 

5 91 7,2 0,6 

5 76 6,7 0,4 

5 51 6,5 0,6 

30 85 6,6 0,6 

30 85 6,9 0,5 

30 80 7,2 0,6 

30 60,1 6,5 0,2 

30 59,5 6,6 0,2 

Tabulka 13: Souhrn dat / čas / % / rychlost / zlepšení 

127,5 93,5 85 85 85 80 76,5 60,1 59,5 51

Vývoj hodnot m/s 0,9 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,6

0,9

0,3

0,6 0,6

0,5

0,6

0,4

0,2 0,2

0,6
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0,4

0,5

0,6
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    Tabulka 14 popisuje komplexní souhrn získaných dat, a to jak průběh vývoje odhodů, 

tak přiřazení k jednotlivým sportům a velikosti odporu. Barevně jsme oddělili podstatná 

data pro lepší orientaci. Řazení je podle druhu vykonávaného sportu a zároveň pořadí 

probandů v testu. V tabulce jsme přidali průměrná data sledovaných hodnot, která jsme 

zprůměrovali ze všech účastníků. 

 

Registr. 

č. osoby 

 

Věk Sport 85 % 

OM 

kg 

Kontrol. 

odhod 

m/s 

Odhod 

0 min 

m/s 

Odhod 

5 min 

m/s 

Odhod 

30 min 

m/s 

01 23 Box 85 6,4 6,6 6,8 6,9 

02 22 MMA 80 6,6 6,7 7,O 7,2 

03 27 Box 60,1 6,3 6,0 6,3 6,5 

04 34 Ragby 127,5 

 

6,0 6,9 6,8 6,8 

05 30 Ragby 93,5 6,2 6,3 6,5 6,5 

 

06 19 Ragby 59,5 6,4 6,4 6,3 6,6 

O7 22 Box 

 

51 5,8 5,8 6,4 5,9 

08 22 Box 85 5,8 6,0 6,5 6,6 

09 23 Box 76,5 6,3 6,4 6,7 6,4 

10 25 Box 91,1 6,6 6,2 7,2 5,7 

 Průměr 

věk 

 Průměr 

kg 

85 % OM 

Kontrol  

.odhod 

m/s 

  Průměr 

z nej. 

odhodů 

 24,7  80,92 6,24 

 

 

  6,75 

Tabulka 14 Seznam testovaných osob a souhrn hodnot 

 

Vysvětlivky: 

Sport: Box, MMA                           Ragby                                  Kontrolní odhod        

 

Nejlepší odhod                                Průměrné hodnoty       
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8.2.1 Vyhodnocení dat z hlediska velikosti odporu 

 

     Experimentální čas 1: 0 minut, což bylo okamžitý odhod po ukončení benče. Limit 

byl do 30 sekund provést odhod. V této kategorii s velikostí odporu 127,5 kg – 85 % OM 

se umístil jen jeden proband. Zde se domníváme, že jedinci s velkou silou jsou schopni 

provést odhod rychleji, ale v co nejkratším časovém odstupu od svalové preaktivace. Pak 

dochází k poklesu výkonnost, což ukazuje Graf 1, jeho rychlost poklesla, a tak se dále 

udržela i v nejdelším časovém odstupu. Nevíme, zda by si tonizaci udržel do čtvrté minuty 

a od páté by došlo k poklesu výkonnosti, který jsme zaznamenali. To je věc dalšího 

zkoumání. 

 

      Experimentální čas 2: 5 minut od provedení cviku benč. Byl zastoupen počtem čtyř 

osob. Tato kategorie byla výkonnostně na 51, 76, 91, 93 kg – 85 % OM. Tento časový 

ekvivalent byl vhodný nejen pro silnější jedince, ale i pro ty s menší silou odporu. Data 

vykazují vztah, že interval 5 minut je optimální pro silnější jedince, kteří jsou trénováni 

a mají zkušenost s dynamickým tréninkem. Ačkoliv jedinec s 51 kg (85 % OM) se může 

zdát slabý, váha odpovídala jeho somatotypu a zkušenosti s výbušností (boxer). Pro 

porovnání viz. Graf 2–hmotnost 51 kg, zrychlení 0,6m/s, 91 kg a zrychlení 0,6 ve stejné 

kategorii 5 min. 

 

     Experimentální čas 3: 30 minut od provedení cviku benč. Čas se může jevit jako 

nejlepší pro superkompenzaci vyčerpaných energetických zásob. Domníváme se, že je 

především vhodnější pro méně silově trénované jedince. Ani takto velký interval 

odpočinku nezaručuje nárůst zrychlení. Dva testovaní dosahovali nejmenšího silového 

zrychlení 0,2 m/s nad svůj kontrolní odhod. V kategorii 5 minut došlo k vyčerpání, 

nejspíš nedošlo ani k požadované stimulaci – jeden testovaný dosáhl stejné hodnoty jako 

při vstupním odhodu, a druhý dokonce poklesu pod svůj vstupní odhod. 

V této skupině bylo celkem pět sledovaných subjektů, tři prokazovaly přibližnou shodu 

85, 85, 80 kg (85 % OM) a taktéž ve zrychlení 0,6, 0,5 a 0,6 m/s. Proto je zřejmé, že větší 

interval odpočinku je pro silově trénované, ale s menší silovou výší. Zbylé dvě osoby jsou 

silově nevyzrálé (prvnímu bylo 19 let a druhý měl malou zkušenost se silovým 

tréninkem). 
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     Dospěli jsme k názoru, že pro interval odpočinku 0 minut je vhodnější pro velmi silové 

jedince, u nichž dochází rychle k vyčerpání energetických zásob, následkem čehož již 

nejsou schopni podat stejný výsledek za 5 minut a více. Naopak jedinci s o něco menším 

silovým potenciálem se budou dělit o interval 5 a více minut, kdy umějí lépe reagovat, 

využít složku superkompenzace. V nejdelším intervalu jsou sportovci se silovým 

předpokladem, spíše s nižším silovým projevem, jelikož potřebují dostatečný čas k 

regeneraci a obnově energetických zásob. Sledované časové intervaly (5; 30 min) měli 

největší shodu v nárůstu zrychlení a to o 0,6m/s. V tom to případě nehrála roly velikost 

odporu, kde toto zrychlení dosahovali oba konce silové škály v testu 

     Užití metody 0 minut je pravděpodobné, že nemá oporu a využití v praxi, oproti 

intervalům 5 minut nebo 30 minut, které se nejvíce podobají sportovnímu projevu. 

Celková vhodnost a užití metody je vhodnější pro sportovce s dostatečným silovým 

rozvojem. Jak uvádějí jiné studie, sportovec musí být na metodu připraven, musí být 

vyzkoušená a neplatí na každého.  

 

 

8.3 Vyhodnocení kritéria testu 

 

     Zaměříme-li se na obsahovou validitu testu, pak tedy test měřil, co jsme měřit 

zamýšleli. Pro účinnost testu by skupina probandů musela obsahovat minimálně 20 

účastníku a více. Jelikož toto kritérium skupina nesplňovala, domníváme se, že 

nemůžeme mluvit o validním testu. 

     Reliabilita zkoumání zjišťovala, zda opakováním testu u stejné osoby dosáhneme 

shodného výsledku. Toto tvrzení naplňujeme a kritérium splňujeme. 

    Objektivita výzkumu je založena na vztahu dosažení obdobných výsledků i u jiných 

experimentátorů. V tomto bodě se studie a výzkumy rozcházejí a nepotvrzují jednoznačně 

souvztažnost tonizace před výkonem. Úkoly vytyčené v této bakalářské prací byly 

splněny, ale pro kvalitnější výzkum by bylo potřeba větší skupinu testovaných osob s 

jednostrannou homogenitou skupiny. Jsem přesvědčen že práce svým obsahem naplnila 

naše vědecké otázky, ale potřebuje širší zkoumání. Ten to závěr mají všechny podobné 

studie, které jsou zaměřené zkoumáním vlivu tonizace před výkonem. 
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8.4 Otázky a hypotézy 

 

Odpověď na VO1:  

 

     Náš výzkum ukázal, že v tomto časovém rozpětí intervalu odpočinku 5 minut až 30 

minut došlo k tonizaci. V intervalu odpočinku 0 minut také došlo ke zrychlení, a to k 

velmi výraznému zrychlení, ale tento interval nejspíše vyhovoval pouze jednomu 

probandovi. Disponoval značnou silou oproti dalším zúčastněným. Výsledek ovšem 

ovlivňuje málo homogenní skupina testovaných probandů. 

 

Odpověď na VO2:  

 

     Jsme-li schopni vykonat určitý počet opakování s maximálním odporem, tak 

prostřednictvím jedné z predikčních rovnic můžeme odhadnout předpokládanou 

procentuální velikost. 

      Chceme-li určit velikost odporu, musíme znát 1 OM, a tak poté následně dopočítáme 

hledaná procenta a tímto předpokládanou hmotnost. Není-li nám známa hmotnost odporu 

pro 1 OM, nalezneme předpokládané opakovací maximum pomocí orientačních tabulek 

s doporučeným počtem opakování při cviku a při určité zátěži. 1 OM je 100 % maximální 

silové práce. 

 

Odpověď VO3: 

 

     Sledováním výstupu z dat nás zaujal vztah, kde platí, že čím silnější sportovec, tím 

dříve dojde k požadovanému svalovému stimulu. Je třeba brát v potaz individuální 

schopnosti jednotlivců. Abychom však prokazáli úplnou platnost tohoto tvrzení, museli 

bychom provést mnohem více měření a testování. 
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Odpověď na H1: 

 

      Předpokládáme, že interval odpočinku 5 minut může být optimálním intervalem 

odpočinku. Sportovec musí však splňovat určitá kritéria a jeho profilace musí být vhodná 

pro úsek kolem 5 minut. Platí zde velká míra individualizace. Je potřeba více výzkumů 

pro definování kritérií. 

 

Odpověď na H2: 

 

.     Ano, výsledný efekt se v požadovaných 85 % OM se dostavil. Naše testovací skupina 

byla malá, a proto výsledek může být zkreslen. 
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9 DISKUZE 

 

     K tématu bakalářské práce jsme prostudovali nejen odbornou literaturu a vědecké 

studie, ale i bakalářské a diplomové práce jiných kolegů s podobnou tématikou.  

     Vědecký článek: Factors Modulating Post-Activation Potentiation and its Effect on 

Performance of Subsequent Explosive Activities (Faktory modulace postaktivační 

potencializace a její vliv na výkon dalších výbušných činností). Tillin & Bishop (2012) 

popisují využít PAP metody ke zvýšení mechanické síly a tím i výkonu, nebo tréninku 

stimulujících výbušnou sportovní aktivitu. Výsledky studií ukazují zvýšení výkonnosti o 

2–10 % a poukazují na skutečnost, že je potřeba dalších výzkumů PAP metody v 

podmínkách aplikací na sport. 

     Následující články, The Effects of Post-Activation Potentiation on Linear and Change-

of-Direction Speed: Analysis of the Current Literature and Applications for the Strength 

and Conditioning Coach (Účinky postaktivačního posílení na lineární a rychlostní změny 

směru: Analýza současné literatury a aplikace pro trenéra síly a kondice). Lockie et al. 

(2017) poukazují, že je potřeba dalších výzkumů pro PAP metodu, neboť odpovědi na 

efektivitu se rozcházejí. Je spousta odpovědí na délku intervalu odpočinku, která je velmi 

individuální. Silový potenciál ovlivňuje požadovanou reakci PAP. Dále popisují, že v 

průběhu všech studií byly použity různé intervaly odporu a odpočinku. Každá z metod je 

vhodná pro jiného sportovce. Zatížení 60 % z 1 RM až 90 % z 1 RM vykazují potenciální 

účinky. Největší efekty pro lineární rychlost byly zjištěny při mírném (60 % 1 RM) a 

těžkém (85 % 1 RM) zatížení a upozorňují, že to není směrodatné pro všechny sportovce. 

     DeRenn (2010) shrnuje, že se na PAP efekt uskutečňuje obrovské množství výzkumu. 

Bez ohledu na to může být navrženo, aby doba odpočinku mezi 3 až 12 minutami byla 

nejúčinnější pro využití účinků PAP. Dále poukazoval na to, že by bylo vhodné 

identifikovat optimální čas odpočinku mezi kondičním cvičením a výkonovým cvičením, 

což může mít za následek, že doba trvání účinnosti je právě mezi 3–12 minutami. Použití 

cvičení s vysokým zatížením (> 80 %) se zdá být efektivnější pro vyvolání potenciálního 

zlepšení.  
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     Výzkumy, které jsme v průběhu popisovali, ukazují podobné závěry, ke kterým jsme 

také došli během našeho výzkumu. Všichni autoři zmiňují stejné faktory ovlivňující 

výkonnost pomocí metody PAP, svalové preaktivace neboli tonizace před výkonem.  

Je důležité si uvědomit, že účinky tonizace před výkonem jsou vysoce individualizované, 

a proto by postup měl být speciálně navržen pro každého sportovce zvlášť, abychom 

maximalizovali výsledky. 
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10 ZÁVĚR 

 

     Hlavním cílem této práce byla komparace cviku benč na následnou aktivitu s různým 

časovým odstupem (5–10–30 minut). V návaznosti jsme hledali vztah mezi intervalem 

odpočinku a určenou procentuální velikostí odporu (85 % OM). Zvolená metoda by měla 

mít vliv na nárůst požadované výkonnosti pro určitý pohyb nebo výkon. Shrneme-li celou 

výzkumnou část, dospějeme k názoru, že silové rozcvičení a svalová tonizace (85 % 6 

OM) prokázala nárůst rychlosti při provádění odhodů a tímto bychom mohli mluvit o 

dosažení požadovaného efektu tonizace před výkonem. 

     Největší efekt intervalu odpočinku pro lineární rychlost byla zjištěna při (85 % 6 OM 

v IO 5 minut). Taktéž se ale projevil pozitivní vztah v zatížení (85 % 6 OM v IO 30 

minut). V intervalu odpočinku 0 minut jsme dospěli k názoru, že efekt tonizace je 

v negativním vztahu. Z výzkumu vyplynul vztah, čím silnější sportovec – tím dříve 

nastoupí požadovaná silová preaktivace vedoucí k požadovanému nárůstu. Domníváme 

se, že to není směrodatné pro všechny sportovce. Celý proces je velmi individuální a nelze 

zde brát v potaz všechny okolnosti, které ovlivňují potenciál každého jednotlivce, je 

potřeba abychom neustále testovali.  

     Rád bych na tuto práci navázal ve své budoucí diplomové práci, kde bych upravil 

design výzkumu. Chtěl bych maximálně ujednotit homogenitu skupiny a hledat vztah 

s jiným silovým cvikem. Zvolil bych nižší počty opakování a navýšil procenta odporu. 

Hledal bych vztah s jinými intervaly odpočinku. 
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12 PŘÍLOHY 

 

Příloha č.1  
 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS Praha 

 

Příloha č.2  
 

Informovaný souhlas účastníků výzkumů 


