
SOUHRN 

Název:  Možnosti  ovlivnění  vybraných  složek  tělesné  zdatnosti  u  adolescentů 

v krátkodobém parkourovém programu 

Cíl: Cílem  práce  bylo  posoudit  vliv  parkourového  tréninku  na  vybrané  komponenty 

tělesné  zdatnosti -  tělesné  složení,  svalovou  zdatnost, aerobní  zdatnost,  flexibilitu - 

v krátkodobém intervenčním pohybovém programu. 

Metody: Desetitýdenní experimentální studie se zabývala možnostmi využití parkouru 

k ovlivnění  základních  parametrů  tělesné  zdatnosti  u  chlapců  ve  věku  16±2  roky 

(N=10).  Tělesné složení  bylo  analyzováno  metodou  bioelektrické  impedance.  Svalová 

síla a vytrvalost byly měřeny terénními testy. Aerobní výkon byl měřen při zátěžovém 

testu  na  běhacím  koberci  v laboratoři.  Úroveň  flexibility  byla  měřena  testem  hluboký 

předklon v sedu. K vyhodnocení výsledků byla použita jednofaktorová analýza rozptylu 

s opakováným  měřením  (ANOVA).  Síla  vztahu  mezi  závisle  a  nezávisle  proměnnou 

byla  vyjádřena  koeficientem  velikosti  účinku  omega squared  (ω2). Pearsonova 

oboustranná korelace byla využita k determinaci vzájemných vztahů mezi zjišťovanými 

parametry. 

Výsledky: V důsledku  parkourového  intervenčního  programu nebyly  zjištěny  žádné 

signifikantní  změny  v posttestových  hodnotách  analýzy  tělesného  složení.  Zastoupení 

tuku vzrostlo o 0,18 %, tukuprostá hmota (FFM) klesla o 0,07 kg a poměr mezibuněčné 

a vnitrobuněčné  hmoty  (ECM/BCM)  klesl  o  0,02. Došlo  k  signifikantnímu  zlepšení 

výkonu v testu skok daleký z místa o 17,2 cm (p < 0,001, ω2 = 0,71). K signifikantnímu 

zlepšení  výkonu  došlo  v testu  výdrž  ve  shybu  34±24  s  pretest vs.  37±24  s  posttest 

(p = 0,02, ω2 = 0,41).  Došlo  k  signifikantnímu  zlepšení výkonu  v testu sed-leh 

49±10 vs.  54±7  opakování  za  minutu  (p  =  0,006, ω2 = 0,52). V testu  ruční 

dynamometrie  nedošlo  ke  zlepšení  výkonu  v  posttestu  oproti  pretestu. Parkourová 

intervence  zlepšila  parametry  aerobní  zdatnosti. Hodnota  nejvyšší  dosažené  spotřeby 

kyslíku (V̇O2peak) byla signifikantně zlepšena o 2,5 ml·min
-1·kg-1 (p = 0,001, ω2 = 0,69). 

Spotřeba  kyslíku  při  submaximální  rychlosti  běhu  (V̇O2 10km/h)  byla  signifikantně 

snížena o 1,0 ml·min-1·kg-1 (p = 0,002, ω2 = 0,62 ). Došlo  k  signifikantnímu zlepšení 

ve  spotřebě  kyslíku  na  úrovni  anaerobního  prahu  (V̇O2ANP)  o 2,1 ml·min
-1·kg-1 

(p = 0,001, ω2  = 0,70).  Srdeční frekvence  na  úrovni  anaerobního  prahu  (SFANP)  byla 

signifikantně  snížena  ze  178±6 tepů·min-1 pretest  na  175±6 tepů·min-1 posttest 

(p <  0,001, ω2  =  0,82). Došlo ke zvýšení rychlosti běhu na úrovni anaerobního prahu 

 



(vANP) o 0,2 km·hod
-1 oproti pretestu (p = 0,011, ω2 = 0,46). Nejvyšší dosažená tepová 

frekvence  (SFpeak)  byla  signifikantně  snížena ze  197±7 tepů·min
-1 pretest 

na 194±7 tepů·min-1 posttest  (p < 0,001, ω2   = 0,83).  Byla  nalezena  negativní  korelace 

(r  = - 0,558) mezi hodnotami V̇O2 10km/h a výkonem v testu skok daleký z místa.V testu 

hluboký předklon v sedu došlo k signifikantnímu zlepšení výkonu z 21±10 cm  pretest 

na 25±8 cm posttest (p = 0,003, ω2  =  0,58). 
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