
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce:                   Vypracoval: 

doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.         Jakub Šmaň 

 

 

 

 

Praha, březen 2019 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem 

uvedl všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část 

nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne 29. 3. 2017                                           

                                                                                                                         Jakub Šmaň 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych touto cestou poděkoval doc. Mgr. Michalu Štefflovi, Ph.D., za cenné 

rady, vstřícnost, trpělivost, čas a odborné vedení bakalářské práce. Dále bych chtěl 

poděkovat paní Mgr. Ivaně Kinkorové, Ph.D. za pomoc při odběru a analýze laktátu 

a ostatním, kteří se na testování podíleli. Rovněž bych chtěl poděkovat zúčastněným 

probandům za jejich ochotu a spolupráci. Zejména chci poděkovat své rodině a blízkým 

přátelům za podporu, kterou mi poskytovali během celého studia. V neposlední řadě také 

poděkování patří mé přítelkyni za její pomoc a trpělivost při zpracování bakalářské práce. 



 

 

ABSTRAKT 

 

Název: 

Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu 

Cíle: 

Cílem práce bylo zjistit, zda alkalická voda může ovlivnit anaerobní výkon jedince 

ve sportu. 

Metody: 

Jedná se o práci empiricko-teoretickou, při které jsou získávány data 

experimentálním způsobem. Skupinu tvořilo 11 probandů mužského pohlaví (19 až 23 

let), kteří studují vojenský obor na UK FTVS v Praze. Všichni probandi absolvovali 

zdravotní prohlídku a podepsali informovaný souhlas. Probandi podstoupili 

bio - impedanční analýzu, odběr laktátu, odběr vzorku moči, zátěžový Step-test a test na 

zjištění reakce pomocí světelného a zvukového signálu. 

Výsledky: 

Průměrný výkon probandů Step-testu v první části měření za obě testování po 

užívání obyčejné vody je 715,8 W, oproti průměrnému výkonu probandů po užívání vody 

alkalické, který je vyšší a dosahuje hodnoty 872 W. První část měření reakční rychlosti na 

světelný signál za obě testování vyšla po užívání obyčejné vody pouze o 0,001 m·s-1 nižší než po 

užívání alkalické vody. V druhé části měření za obě testování vyšla průměrná reakce po užití 

obyčejné vody o 0,004 m·s-1 nižší než průměrná reakce po užívání vody alkalické. Klidová hladina 

laktátu před zátěží po užívání obyčejné vody byla průměrně 1,54 mmol·l-1. Průměrná klidová 

hladina laktátu před zátěží po užívání alkalické vody je 1,90 mmol·l-1. Po třídenním užívání 

alkalické vody dosahuje průměrný nárůst hodnoty laktátu po zátěži 579,6 % a po užívání obyčejné 

vody dosahovala průměrná hodnota nárůstu laktátu po zátěži 681,3 %. 

Klíčová slova: 

alkalická voda, laktát, pitný režim, reakce na světelný signál, Step-test 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: 

The effect of alkaline water on the metabolic response to anaerobic exercise 

Objectives: 

The purpose of this study was to investigate the effects of drinking different types 

of water in response to anaerobic exercise. 

Methods: 

The bachelor thesis corresponds with an empirically based study 

of the observational and experimental character. The measured research sample consisted 

of students (n=11) from the military department attending a full-time form of study 

at the Fakulty of Physical Education and Sport of Charles University in Prague. 

The subjects had passed mandatory medical check-up and obtained informed consent, 

which was signed by all the participants in advance. Bioelectrical impedance analysic, 

lactate and urine consentration, Step-test, noise and light reaction tests where measured 

during the experiment.  

Results: 

The average power in Step-test, was in the first part of the measurement of both 

tests after regular water intake 715,8 W, compared to alkaline water intake, which was 

higher and reached 872 W. In the first part of the measurement for both tests, the average 

time of reaction to light signal was 0.001 m·s-1 lower after using regular water than after 

using alkaline water. Furthermore, in the second part of the measurement, the average 

time of reaction to light signal after using regular water was 0.004 m·s-1 lower than after 

using alkaline water. The average lactate level during the resting period after regular 

water intake was 1,54 mmol·l-1 compared to 1,9 mmol·l-1 after alkaline water intake. After 

the three-day of alkaline water intake, the average after exercise lactate level increase was 

579,6 %, compared to 681,3 % increase after regular water intake. 

Keywords: 

Alkaline water, lactate, water intake, time of reaction to light signal, Step-test
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Úvod 

Výběr tématu bakalářské práce vycházel zejména z vlastního zájmu o danou 

problematiku, jelikož mě jako sportovce vždy zajímalo, jak docílit co nejlepšího výkonu 

ve sportu, a proto jsem si vybral toto téma pro zpracování bakalářské práce. Myslím si, že 

i samotné zpracování a organizace výzkumu pro mě bylo velkým přínosem, protože po 

absolvování vojenského oboru budu pracovat s vojáky a zpracovávat a evidovat jejich 

sportovní výkony. 

Zdravý životní styl se stal pro dnešní dobu velkým fenoménem. Podle mého 

názoru by i voják měl dodržovat správnou životosprávu, protože zejména strava a životní 

styl má velký vliv na sportovní výkony jedince, a právě voják by se měl udržovat v co 

nejlepší kondici. Do odvětví zdravého životního stylu spadá především i pitný režim. 

Většina lidí si klade otázku, jaký typ vody nebo vhodný přídavek do pití by měli 

během, před i po jejich výkonu užívat tak, aby byly jejich výsledky co nejlepší. Zda může 

jiná voda, než voda obyčejná ovlivnit nějakým způsobem výkon jedince jsme zjistili 

v našem výzkumu. 

V této práci jsme se zabývali tím, jak třídenní užívání alkalické vody (pH 8,8) 

může ovlivnit anaerobní výkon jedince. V teoretické části jsme rozebrali definici 

sportovního výkonu a podrobně jsme rozepsali jeho význam. Dále jsme zmínili pitný 

režim a jeho úskalí při fyzické zátěži. V neposlední řadě jsme se zabývali laktátem 

a anaerobní zátěží. 

Z prostudované teorie jsme vycházeli v praktické části, kde jsme popsali průběh 

výzkumu, zanalyzovali získaná data, ze kterých jsme vyvodili výsledky zkoumání. 

Výzkum měl kvantitativní charakter, jehož nástrojem byl experiment. Testovali jsme 

probandy, kteří studují vojenský obor při UK FTVS, ve dvou cyklech, přičemž tři dny 

před každým testováním probandi užívali alkalickou nebo obyčejnou vodu. Jednalo se 

o dvojitě zaslepenou studii, kdy probandi ani testující nevěděli, jakou vodu před daným 

testováním probandi užívali. Výsledky v jednotlivých testování jsme porovnávali tak, 

abychom viděli, zda alkalická voda ovlivňuje výkon jedince, nebo zda probandi dosahují 

po užití alkalické vody stejných výsledků, jako po užívání vody obyčejné. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda alkalická voda může ovlivnit anaerobní 

výkon jedince. Výstupem bakalářské práce jsou získané výsledky z jednotlivých 

testování a z analýzy dat.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

V úvodu teoretické části práce budou podrobněji vysvětleny pojmy, které se pojí 

se sportovním výkonem a rychlostními schopnostmi. Dále zde budou uvedeny 

metabolické zóny práce, bude přiblížen pojem laktát. Budou rozvedeny homeostatické 

mechanismy při fyzickém zatížení a v závěru teoretické části práce bude popsán pitný 

režim. 

1.1 Sportovní výkon 

K pochopení mé bakalářské práce je dle mého názoru za potřebí nejprve vysvětlit 

a přiblížit pojmy týkající se sportovního výkonu. 

Sportovní výkon můžeme obecně charakterizovat jako projev schopností 

sportovce. Tento projev lze postupně kultivovat a rozvíjet dlouhodobým a cílevědomým 

tréninkem. Cílem tréninkového procesu a procesu rozvoje sportovce je právě zmiňovaný 

výkon, který je vždy ovlivňován vrozenými dispozicemi, sociálním a přírodním 

prostředím a tréninkovým procesem. Sportovní výkon můžeme také definovat jako 

činnost sportovce se zaměřením na řešení pohybového úkolu, při kterém se projevují 

specializované schopnosti jedince v určité činnosti. Řešení pohybového úkolu je vždy 

vymezeno pravidly. Dále musíme zohlednit sportovní odvětví a disciplínu, do které 

konkrétní úkol patří. Výkon můžeme v podstatě označit i za výsledný projev 

výkonnostního rozvoje sportovce (Choutka, Dovalil 1991). 

Sportovnímu výkonu a řadě jeho změn je nutné rozumět jako výsledku 

mnohaletého působení těch nejrůznějších vlivů (prostředí, tréninku, dědičnosti, 

materiálních podmínek atd.). Ukazuje se, že důležitost optimální skladby faktorů 

podmiňujících výkonnost (schopnost opakovaně podávat výkon) se zvyšuje s rostoucím 

sportovním výkonem. Z logiky vyplývá, že pokud vnímáme výkon jako integraci 

faktorů, pak při nižší úrovni nebo absenci dojde k oslabení finálního 

produktu - sportovního výkonu (Dovalil 2009). 

Sportovní výkon je finálním produktem složitého procesu nazývaného sportovní 

trénink. Sportovní trénink má za cíl především dosažení co možná nejlepší individuální 

úrovně sportovní výkonnosti. Sportovní trénink můžeme charakterizovat jako 

dlouhodobý proces, kde na základě odpovídajícího všestranného vývoje sportovce 

dochází ke zvyšování speciální výkonnosti. Sportovní výkon tvoří mnoho složek, které 
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se rozvíjejí v tréninkovém procesu a dohromady spolu navzájem úzce souvisejí. 

(Formánek, Hořčic 2003). 

Formánek a Hořčic (2003) ve své publikaci rozdělují sportovní výkon do 

kondiční, psychologické, technické a taktické složky. Velmi pozitivní vliv na tyto složky 

má správné zatěžování organismu. V tělesném a funkčním rozvoji se zatěžování 

organismu projevuje zejména na základě fyziologických a biomechanických 

adaptací, které řadíme do kondiční složky. Psychologická složka formuje a utváří 

osobnost a její psychický a sociální rozvoj. Taktická a technická složka zahrnuje 

motorický rozvoj, který se projevuje zdokonalováním a osvojováním nových dovedností. 

1.1.1 Struktura a složky sportovního výkonu 

Za sportovní výkon považujeme určitý systém prvků s danou strukturou, kterou 

lze dále definovat jako organické propojení a uspořádání sítí vzájemných vztahů. 

Jednotlivé faktory sportovního výkonu vnímáme jako samostatné součásti sportovních 

výkonů, které vycházejí z kondičních, taktických, technických, somatických 

a psychických základů výkonu. Z hlediska struktury sportovního výkonu vymezuje 

sportovní výkon počet a uspořádání faktorů. Sportovní výkony dělíme na monofaktoriální 

a na multifaktoriální. U monofaktoriálních sportovních výkonů převládá převážně jeden 

konkrétní faktor. Oproti tomu jsou multifaktoriální sportovní výkony založeny na větším 

počtu zastoupených faktorů (Dovalil, 2009). 

Podle Dovalila (2009) se faktory vytvářející a ovlivňující výkon dají rozlišit na: 

• somatické faktory-obsahují konstituční znaky jedince, vztahující se k určitému 

sportovnímu výkonu, 

• taktické faktory-tvořivé jednání sportovce (paměť, „činnostní myšlení“, vzorce 

jednání jako taktické řešení), 

• kondiční faktory-soubor pohybových schopností, 

• technické faktory-technické provedení určité specifické sportovní dovednosti, 

• psychické faktory-zahrnuje emoční, motivační a kognitivní procesy, využívané 

v regulaci a řízení jednání vycházející z osobnosti sportovce. 
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Obr. 1: Struktura sportovního výkonu podle Dovalila a kol. (2009) 

1.1.2 Kondiční faktory 

Za kondiční faktory ve sportovním tréninku považujeme pohybové (motorické) 

schopnosti. Sportovní výkon tvoří soubor pohybových činností, ve kterých můžeme určit 

projevy vytrvalosti, rychlosti, síly aj. Jejich procentuální zastoupení v příslušné pohybové 

činnosti se liší podle druhu pohybového úkolu. Předpokladem je, že jde o projevy 

pohybových schopností člověka, o kterých vypovídá např. rychlost, složitost pohybu, 

přesnost provedení, překonávaný odpor, jejich trvání a podobné charakteristiky pohybů. 

Fyziologie, biochemie, biomechanika, anatomie aj., nám poskytují základní poznatky 

o pohybových schopnostech člověka, ve výsledku se však jedná o schopnosti člověka 

(Dovalil, 2009). 

Podle Měkoty a Novosada (2005) dělíme pohybové schopnosti do tří skupin. 

Jedná se o kondiční schopnosti (kondičně-energetické), schopnosti koordinační 

(informační) a nově také schopnosti hybridní (kondičně-koordinační). Mezi kondiční 

schopnosti se řadí vytrvalostní, silové a z části také rychlostní schopnosti. 
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Obr. 2: Hierarchické uspořádání motorických schopností (Měkota, Novosad, 2005) 

Na druhém obrázku můžeme vyčíst do které pohybové schopnosti patří příslušná 

schopnost. Podle Dovalila (1986) rozlišujeme následující základní schopnosti: vytrvalost, 

sílu, rychlost, pohyblivost a obratnost. Ve naší práci se dále zaměříme pouze na rychlostní 

schopnosti. 

1.2 Rychlostní schopnosti 

Slovo rychlost je definováno mnoha způsoby. Malý (2006, s 18) uvádí, že rychlost 

je: „schopnost vykonat pohybovou činnost co možná nejvyšší intenzitou“. Oproti tomu 

Čelikovský a kol. (1990) definuje rychlost jako schopnost realizovat pohybový úkol nebo 

provést motorickou činnost v co možná nejkratším čase. 

1.2.1 Úroveň rychlostních schopností 

Rychlost je do značné míry podmíněna geneticky. Dovalil (2012) uvádí, že právě 

rychlostní schopnosti mají ze všech pohybových schopností nejvyšší míru dědičnosti, a to 

70-80 %. Podle Bedřicha (2006) je úroveň rychlostních schopností dána následovně: 
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• svalovým systémem-vysokým zastoupením rychlých vláken ve svalech, 

intenzivním střídáním svalového napětí, schopností aktivovat současně velké 

množství motorických jednotek, rychlými změnami svalového napětí, uvolnění 

a stahů antagonistů, synergistů, pružností svalu, 

• psychickými předpoklady-emoční stabilitou a koncentrací, přesným a rychlým 

vytvořením představy o pohybu, 

• nervovým systémem-rychlostí vedení vzruchů, rychlostí přenosu dat při 

nervosvalové činnosti, 

• energetický systém-rychlou resyntézou ATP, vysokým zdrojem CP. 

1.2.2 Determinanty rychlostních schopností 

Rychlostní schopnosti člověka může ovlivnit mnoho faktorů. Podle Psotty (2006) 

mezi tyto faktory patří: 

• rychlostní vedení vzruchu v nervových vláknech, 

• mezisvalová koordinace, 

• vnitrosvalová koordinace, 

• psychické procesy, 

• velikost svalové síly, 

• biochemické a fyziologické vlastnosti svalů (složení svalových vláken, aktivita 

enzymů anaerobního a aerobního metabolismu a glykogenu). 

1.2.3 Dělení rychlostních schopností 

Reakční rychlost  

Reakční rychlost je dána dobou reakce od začátku působení podnětu po zahájení 

pohybu. V podstatě jde o schopnost reakce v co nejkratším čase. Reagovat můžeme na 

mnoho signálů (zrakové, zvukové, kinestetické a dotykové/hmatové). Reakční rychlost 

má do určité míry vliv na celkové trvání pohybu (Dovalil a kol, 2012). 
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Podle Pavlíka (2010) dělíme dále reakční rychlost na složitou a jednoduchou: 

• složitá reakce-sportovec reaguje na předem neznámou situaci (pohyb soupeře, let 

míče), 

• jednoduchá reakce-sportovec předem ví, jak reagovat na očekávaný signál. 

Akční rychlost 

Akční rychlost se zásadně liší od rychlosti reakční, a to především v druhu a délce 

pohybu. Čelikovský (1990) uvádí, že akční rychlost je schopností, jak co nejrychleji od 

započetí pohybu zvládnout určitý pohybový úkol. 

Rychlosti dle druhu pohybu podle Dovalila (2012) dělíme na: 

• acyklická rychlostní schopnost: Maximální rychlost jednorázového pohybu 

proti malému odporu jsou například výskoky, kopy atd. 

• cyklická rychlostní schopnost: Vysoká frekvence nebo maximální rychlost 

v opakujících se strukturách pohybu (běh). Cílem je co nejrychleji se přemístit 

v prostoru nebo překonat určitou vzdálenost v co nejkratším čase. Cyklickou 

rychlostní schopnost můžeme dále ještě rozdělit na maximální frekvenci, rychlé 

změny směru a schopnost akcelerace. 

• komplexní rychlostní schopnost: Využití maximální rychlosti v kombinaci 

cyklických a acyklických pohybů (střelba, běh). Velký vliv na komplexní 

rychlostní schopnosti mají vytrvalostní, koordinační a silové schopnosti. Podle 

zastoupení jmenovaných schopností můžeme dále rozlišit, zda se jedná o činnost 

vytrvalostně-rychlostního, koordinačně-rychlostního nebo silově-rychlostního 

charakteru. 

1.3 Metabolické zóny práce 

1.3.1 Aerobní zátěž 

O aerobním zatížení hovoříme tehdy, pokud je organismu dýcháním dodáváno 

dostatečné množství kyslíku. Sportovec při pomalé intenzitě bez problému dokáže uhradit 

požadavky energetického krytí za přístupu kyslíku. Při déle trvající sportovní aktivitě 

dochází k čerpání energie z tuků a glykogenu. V jakém poměru a jaký podíl budou 

zaujímat jednotlivá ‚‚paliva‘‘ zaleží na intenzitě sportovního výkonu a na trénovanosti 
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daného sportovce. Při vyšší trénovanosti sportovce bude jedinec schopen při dlouhém 

aerobním výkonu získávat energii spíše z podílu tuků, a tím tak zachovávat zbývající 

zásoby glykogenu. Dlouhodobým sportovním tréninkem můžeme ovlivnit hranici, kdy 

v našem organismu dojde k přechodu ze spalování glykogenu na tuky. Nejlepší 

výkonnostní sportovci dokáží podávat výkony až do 90 % maximální intenzity, kdy 

využívají především tuky jako jejich hlavní zdroj energie. Netrénovaní jedinci mohou do 

glykogenového metabolismu přejít již na 50 % své maximální intenzity. Typickým 

příkladem jsou např. běžci (začátečníci), kteří se snaží redukovat svoji váhu. Tito běžci, 

kteří jsou odhodlaní zredukovat svoji váhu, běhají většinou příliš rychle, začnou okamžitě 

pálit dostupné cukry, a tím velmi rychle ztrácet svou energii. Dostaví se pocit únavy 

a slabosti a k výraznějšímu pálení tuků už tedy nedochází (Tvrzník, 2014). 

1.3.2 Anaerobní zátěž 

Za anaerobní zátěž považujeme takovou zátěž, kdy organismus již nestačí 

zajišťovat vyžadované množství kyslíku svalům a všem potřebným orgánům a vzniká tzv. 

kyslíkový dluh. Důsledkem toho je přechod z aerobního režimu do anaerobního 

metabolismu. Dochází k vyplavování laktátu, který se začne shromažďovat ve svalech 

a bránit tak výrazně jejich fungování. Tyto fyziologické podmínky jsou pro organismus 

velmi nepříznivé a následně pak organismus není schopen pracovat po dlouhou dobu. 

Jedná se tedy o krátkodobou trvající pohybovou aktivitu (hody, skoky, vrhy, sprinty, 

vzpírání atd.). Záleží především na individuální schopnosti sportovce, která ukazuje práci 

laktátu ve vyšších koncentracích. Výkonnostní běžci, trénující na delší závod, připravují 

svůj organismus na intenzivní anaerobní zátěž velmi systematicky a jejich tréninkový 

plán zahrnuje intervalový trénink. Jinak je tomu u elitních maratonců, kteří se dokáží 

pohybovat v aerobní zóně okolo hranice anaerobního prahu. Schopností těchto 

trénovaných běžců je velmi dobře a dostatečně odbourávat vyplavovaný laktát a svaly tak 

mohou lépe pracovat, aniž by docházelo k jejich překyselení. Po doběhnutí maratonu mají 

elitní běžci během několika minut hodnoty laktátu okolo 1 mmol·l-1. Oproti tomu neelitní 

maratonci mohou dosahovat po skončení závodu mnohem vyšších hodnot i přes 

6 mmol·l -1 (Tvrzník, 2014). 
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1.3.3 Anaerobní práh 

Podle Jiráka a Vlašiny (2009) vyjadřuje anaerobní práh přechod mezi 

metabolismem, převážně aerobním a metabolismem anaerobním v průběhu testování. Při 

zvyšování intenzity zatížení nejprve dochází k mírnému stoupaní hladiny kyseliny mléčné 

a jejich solí v krvi, ale zároveň dochází i k většímu odbourávání v cyklu kyseliny 

citronové až na endogenní vodu a CO2. Při příliš dlouhém trvání jednotlivého zátěžového 

stupně by došlo ke zvýšení a stabilizaci laktátu v krvi na vyšší hodnotě a v souvislosti 

s časem by setrvávala na jednotlivých zátěžových úrovních konstantní (seady-state). Od 

určitého stupně zatížení však tvorba kyseliny mléčné a jejich solí bude přesahovat 

možnosti jejího oxidativního odbourávání a laktát se bude v závislosti na čase zvyšovat. 

Tato změna nastává při hladině laktátu v krvi okolo 4 mmol·l-1. Určení anaerobního prahu 

je důležité, jak ve sportovním lékařství, tak i pro určení úrovně pohybové aktivity 

nemocných. 

Obr. 3: Anaerobní práh podle Miloše Škorpila (2010) 

1.3.4 Aerobní kapacita 

„Pod pojmem aerobní kapacita organismu rozumíme celkový objem energie, 

uvolnitelné oxidativním způsobem. Tato kapacita je, díky zásobě podkožního tuku, 

teoreticky neomezená. Základním ukazatelem je hodnota maximální spotřeby kyslíku, 

𝑽𝑶𝟐max resp. 𝑽𝑶𝟐at. Rychlost dodávky ATP je 1-1,5 𝑚𝑜𝑙. 𝑚𝑖𝑛−1.“ Staša Bartůňková 

(2013, s. 24). 
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1.3.5 Anaerobní laktátová kapacita 

Staša Bartůňková (2013, s. 24) dále ve své publikaci definuje anaerobní 

laktátovou kapacitu, která „vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou anaerobním 

štěpením cukru, tj. glykolýzou. V praxi hovoříme o laktátové zóně energetického 

metabolického krytí, se zvýšenou schopností tolerance k metabolické acidóze, s rychlostí 

dodávky ATP 2 - 2,5𝑚𝑜𝑙. 𝑚𝑖𝑛−1 a dobou zatížení 60-90 s. Validním ukazatelem je 

hodnota LA max. Udává se měření dle možnosti při maximální zátěži, a dále nejpozději 

do 3 minut. Jedná se o nejvyšší dosaženou hodnotu kyseliny mléčné a jejich solí. Další 

důležitý ukazatel je hodnota kyslíkového dluhu (𝑂2 dluh-laktátová složka).“ 

1.3.6 Anaerobní alaktátová kapacita  

Staša Bartůňková (2013, s. 23-24) uvádí, že anaerobní alaktátová kapacita 

„vyjadřuje celkovou energii uvolnitelnou štěpením pohotových energetických zdrojů, tj. 

fosfagenu ATP a CP. Tato zóna energetického krytí prezentuje rychlost dodávky ATP 

4 - 4,5 𝑚𝑜𝑙. 𝑚𝑖𝑛−1 a uplatňuje se především alaktátová složka 𝑂2 dluhu. Délka trvání 

pohybové činnosti se udává mezi 10-15, max. 20 s.“ 

1.4 Laktát 

Další kapitolou v naší práci je kapitola zabývající se laktátem a jeho tvorbou. 

V této kapitole podrobněji popíšeme kyselinu mléčnou a pohlédneme na laktát 

z fyziologického hlediska. 

1.4.1 Kyselina mléčná 

Kyselina mléčná s příslušícím chemickým vzorcem 𝐶𝐻3-CHOH-COOH je lehce 

rozpustná, tvoří ji bezbarvé krystaly a vzniká za nepřítomnosti vzduchu mléčným 

kvašením cukrů např. v mléčných výrobcích jako je mléko, sýry apod. nebo v kyselém 

zelí. Její největší využití je v potravinářském průmyslu např. v pekařství, pivovarnictví 

a také při přípravě limonád. Kyselina mléčná se kromě potravinářského průmyslu využívá 

i v textilním průmyslu, a to konkrétně při barvení a vylepšování textilií. Její další přínos, 

díky svým antiseptickým vlastnostem, je ve výrobě mastiček, prostředků k ošetřování 

vlasů a ústních vodách (Eiglová, 2009). 
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Obr. 4: Chemický vzorec kyseliny mléčné (Eiglová, 2009) 

Bartůňková (2014) ve své publikaci definuje kyselinu mléčnou jako organickou 

kyselinu, která vzniká metabolickým štěpením glukózy a glykogenu, především 

v rychlých svalových vláknech (fast glycolytic fibres – FG), ale také v pomalých 

vláknech kosterního svalu, a to při nedostatečném okysličení. K této situaci dochází při 

intenzivním zatížení zejména u submaximální intenzity, kdy se jedná o laktátovou složku 

energetického metabolického krytí. 

1.4.2 Laktát z fyziologického pohledu 

Příčinou vzniku laktátu je proces, který je známý jako katabolismus sacharidů. 

Během jeho procesu vzniká z fyziologického hlediska odpadní produkt, který nazýváme 

laktát. Hlavním zdrojem energie pro člověka je cukr, jenž začne metabolizovat ihned po 

vyčerpání primárního zdroje energie ATP-CP, cca po 15-20 ti sekundách, tedy krátce po 

zahájení pohybové aktivity. Sacharidy jsou jediné živiny, které se metabolizují za 

aerobních i anaerobních podmínek. Kyselina mléčná a kyselina pyrohroznová jsou 

výsledným produktem štěpení glukózy za nepřístupu kyslíku. Stává se tak výsledkem 

anaerobní glykolýzy. 1 mol glukózy 2 mol ATP vyvstane při anaerobní glykolýze 

(Bartůňková, 2014). 
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Obr. 5: Anaerobní a aerobní glykolýza podle Martiny Bernacikové (2012) 

Anaerobní glykolýza znamená částečné rozložení glukózy na kyselinu mléčnou, 

nebo částečné rozložení živočišného škrobu glykogenu na kyselinu mléčnou. Začíná se 

prosazovat od prvních pěti sekund usilovné práce, kdy po 40-60 sekundách dosahuje 

svého maxima. Moderní výzkumy ukazují, že svého maxima dosahují pravděpodobně 

dříve. Rychlým rozkladem kyseliny mléčné vzniká mléčnan neboli látka obsahující 

vodíkový kationt H+ a laktát (Heller, 2007). 

Bartůňková (2014) ve své publikaci popisuje tři faktory, které limitují nepřetržitou 

tvorbu energie při anaerobních procesech za vzniku laktátu. Jedním z faktorů je množství 

glykogenu rozštěpitelného na LA. Druhý faktor se týká množství glykolytických enzymů 

a posledním ze tří faktorů, které Bartůňková uvádí, je tolerance k acidóze. Můžeme je 

snadno ovlivnit tréninkem, pomocí kterého navýšíme rezervy glykogenu a zvýšíme tak 
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i acidózní toleranci. Klidová hodnota laktátu je podle Kučery a Truksy (2000) v rozmezí 

1,3-2 mmol·l-1. 

Při fyzické práci se uplatňují různé regulační mechanismy, pro které má velký 

význam právě přesun laktátu. Laktát se přesouvá ze svalových buněk do mezibuněčného 

prostoru a do krve, poté se distribuuje kompletně do celého organismu. Vodíkové kationty 

se podílejí na tvorbě laktátu a mají vliv na rozšíření cév v krevním řečišti (vazodilatace). 

Rozšíření cév v krevním řečišti pomáhá k lepšímu prokrvování a zaopatření tkání 

kyslíkem. Tvorba laktátu má značný význam pro přesouvání vody z kapilár do buněk, 

čímž se navyšuje relativní koncentrace hemoglobinu. Tvorba laktátu neprobíhá pouze při 

fyzické aktivitě, nýbrž v malém množství se laktát tvoří i v klidu, pouze ho svaly 

povětšinou nevyužívají. Vytvořený laktát spolu s vodíkovými kationty H+, který se 

vyplavuje ze svalů při usilovné práci, dále koluje do mezibuněčného prostoru a do krve. 

Buňky mají schopnost přijímat laktát z mezibuněčného prostoru a krve opět nazpět. 

Laktát je využíván například pro „pohon“ srdečního svalu, pro endotelové buňky nebo se 

laktát dále zpracovává v metabolických aerobních procesech, především v oxidativních 

svalových vláknech. Přemísťování laktátu v krvi probíhá přibližně ze 70 % v krevní 

plazmě a z cca 30 % v erytrocytech. Udávané procento jednotlivých zastoupení 

plazmatického laktátu a laktátu je relativně neměnný, bez ohledu na to, zda se jedná 

o klidové podmínky nebo o fyzickou zátěž (Heller, 2007). 

Štefanovský, Péterová, Bielik (2015) ve své publikaci dodávají, že odbourání 

laktátu trvá relativně dlouhou dobu a odstranění 50 % vytvořené koncentrace laktátu tak 

zabere cca 10-20 minut. 

1.5 Homeostatické mechanismy při fyzickém zatížení 

1.5.1 Acidóza  

Acidóza je způsobena přílišnou kumulací kyselých produktů uvnitř organismu. 

pH je označení pro koncentraci vodíkových iontů a tato reakce je obsažena v krvi, 

buněčné plazmě a tkáňovém moku. 7,35-7,45 jsou běžnými hodnotami pH a ve vnitřním 

prostředí to představuje mírně alkalickou reakci. O stálost vnitřního prostředí (tzv. 

homeostázu) se zasluhují regulační mechanismy. V těle mohou vlivem tělesné práce 

vzniknout metabolity, které mají převážně kyselé vlastnosti. Díky těmto kyselým 

vlastnostem může dojít k okyselení (acidóze) nejdříve v buňkách, potom v krvi 
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a následně v celém organismu. Existuje však několik mechanismů označované jako 

nárazníkové mechanizmy, které mají za úkol neutralizovat kyselé, nově vznikající 

metabolity, a tím udržovat normální rovnováhu zásad a kyselin (acidobazická 

rovnováha). Díky těmto mechanizmům v podstatě skoro nedochází k poklesu pH pod 

hodnotu 7,0. K výraznějšímu poklesu hodnot pH na 7,2-7,1 dochází za zvýšené produkce 

kyseliny mléčné zcela běžně, a to u krátkodobých výkonů trvajících 1-5 minut, 

prováděných s maximálním úsilím. Pokud organismus nestíhá odstraňovat oxid uhličitý 

(např. při plavání v bezdechu), pak může dojít k respirační acidóze (Dovalil, 1982). 

Podle Di-Masiho (2007) je minimální hodnota při snížení 6,9 a při aktivním 

odpočinku se ustálí obvykle za 30-80 minut. Oproti tomu při pasivním odpočinku se 

normalizuje za 60-120 minut. 

Heller (2007) ve své publikaci dále uvádí, že rostoucí acidóza má záporný vliv na 

metabolické a fyziologické funkce. Jednou z těchto funkcí může být například 

nervosvalový přenos, kdy při rostoucí acidóze dochází ke zhoršení koordinace. Další 

negativní dopad může mít na metabolické procesy, kdy vlivem acidózy může dojít 

k útlumu energetického využití tuků. 

Odolnost organismu vůči acidóze se dá vlivem tréninku zvýšit, a to především u 

sportovních aktivit trvajících do 3 minut bez přerušení výkonu. U sportovců, kteří jsou 

již takto dobře trénovaní, nabývá koncentrace laktátu v krvi vysokých hodnot. Díky 

koncentraci laktátu se v praxi hodnotí velikost anaerobní glykolýzy. U mladých 

dospělých mužů průměrné populace nalézáme nejvýše 10mmol/l a u mladých dospělých 

žen 8,5mmol·l-1. Trénovaní sportovci dosahují hodnot v rozmezí 13,5 – 17mmol·l-1 

(Dovalil, 1982). 

1.5.2 Acidobazická rovnováha 

Základním předpokladem pro zachování homeostázy je podle Bartůňkové (2013) 

hodnota pohybující se mezi hodnotami pH 7,36-7,4. 

Mezi další ukazatele acidobazické rovnováhy, které Bartůňková (2013) uvádí 

patří: 

• koncentrace kyseliny mléčné a jejich solí v krvi (v souvislosti s pohybovou 

činností především krátkodobého charakteru), 

• koncentrace plazmatických hydrogenuhličitanů, 
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• obsah pufrujících bází (BB), 

• výdej bází (Base Excess – BE), 

• aktuální hydrogenfosforečnany a hydrogenuhličitany, 

• aktuální tenze kyslíku a oxidu uhličitého (pO2 a pCO2), 

• hemoglobin a plazmatické bílkoviny. 

Hodnocení tréninku a efektivity regeneračních schopností jedince ovlivňuje 

především acidobazická rovnováha, konkrétně vyrovnávání jejího narušení, které souvisí 

se samotným výkonem. 

K lepšímu vyrovnávání narušené acidobazické rovnováhy je nutné po pohybové 

zátěži v rámci regenerace časně doplnit ztracené sacharidy. Oproti tomu nám vyrovnání 

narušené acidobazické rovnováhy mohou při brzkém požití výrazně zpomalit živočišné 

bílkoviny, které najdeme např. v mase, jelikož mají kyselinotvorný charakter a dochází 

tak k nasycení organismu kyselinami. 

1.5.3 Vodní rovnováha 

Dynamickou rovnováhou objemových a koncentračních změn tekutin, mezi které 

Bartůňková (2013) především řadí i prostorové přesuny tekutin, je považována stálost 

vnitřního prostředí, která je úzce spjata s těmito faktory: 

• rovnováha příjmu a výdeje vody a minerálních látek, 

• utilizace substrátů, 

• výdeje jednotlivých metabolitů, 

• změny jednotlivých metabolitů. 

Enzymatická, hormonální a nervová regulace, pak výše zmíněné faktory ovlivňuje 

a závisí také na okolnostech, mezi které patří např. teplota, osmolalita, iontové složení, 

energetické hospodaření, hodnota pH apod. 

Součástí vodní rovnováhy je i hydratace a rehydratace. Při pohybové zátěži, 

u které vylučujeme pot, dochází ke ztrátě vody, důležitých iontů, konkrétně kationtů 

sodíku a draslíku, chloridových a uhličitanových aniontů. Iontové přesuny a koncentrační 

spády za pomoci pohyblivosti a velikosti rozpustných částic mají vliv na míru hydratace. 

Velký význam má pro jedince i kvantitativní a kvalitativní doplnění tekutin během 

výkonu jedince, ale i v zotavovacím období. Pro další pokračování ve výkonu jedince 



27 

 

a pro období časné fáze regenerace po zátěži je důležitá rehydratace. Iontové nápoje, díky 

specifickému složení, jsou prioritou nejen pro hydrataci ale i pro mineralizaci organismu. 

1.5.4 Iontová rovnováha 

Hydratace organismu a doplnění úbytku minerálních látek se podílí na vzniku 

homeostázy. K zahájení rozpohybování enzymatických dějů a metabolických reakcí je 

potřebná především řada anorganických iontů (Bartůňková 2013). 

Bartůňková (2013) ve své publikaci popisuje přesuny iontů mezi buňkami 

a extracelulárními tekutinami takto „…dochází především v důsledku metabolické 

acidózy, která souvisí s konečným metabolitem anaerobní glykolýzy, kyselinou mléčnou. 

Zátěžová metabolická acidóza odvisí od hodnoty pH. Mírná zátěžová acidóza je 

doprovázena vazodilatací a rychlejším uvolňováním O2 z hemoglobinu ve tkáních.“ Úzce 

spjata je s ní i vyšší plicní ventilace, která důsledkem zvýšenou dráždivostí dýchacího 

centra v prodloužené míše. Pro utilizaci srdečního svalu nebo konkrétně pro erytrocyty 

se následně navyšují i možnosti laktátu. Svalová kontrakce, a tedy i fosforylační poměr 

Mg-ATP/Mg-ADP, je výsledkem podnětu mírné acidózy. Oproti tomu snížení svalové 

síly zapříčiňuje narůstající hladina fosforečnanových iontů. Glykolytické enzymy snižují 

vlivem acidózy míru svých aktivit v energetickém metabolismu. Funkci troponinu blokují 

H+ ionty, které ve svalu soutěží s ionty Ca2+, a tak zabraňují kontrakcím svalů. Pro 

obnovení kreatinfosfátu ve svalové tkáni je zapotřebí dostupnost kyslíku. Reoxidace 

cytoplazmatického NADH+ je důležitá pro tvorbu laktátu a probíhá vodíkovým 

transportem do buněčných mitochondrií. Při pobytu ve vysokých nadmořských výškách 

není organismu dodáváno dostatečné množství kyslíku, snižuje se hromadění laktátu 

a dochází k poklesu aktivity enzymů glykolýzy. Při ztrátě CO2 hyperventilací dochází ke 

snížení pufrovací kapacity a tím pádem k většímu okyselení organismu.  

1.6 Pitný režim při fyzické zátěži 

1.6.1 Vodní bilance 

Mezi hlavní faktory udržující základní životní funkce člověka patří příjem tekutin. 

Při nadměrném nebo naopak i nedostatečném příjmu tekutin dochází k hyperhydrataci 

nebo dehydrataci, jejichž důsledek vede k závažným problémům organismu (Bartůňková 

a kol., 2013). 
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Mezi první příznaky problémů, které se pojí s dehydratací Staša Bartůňková a kol. 

(2013) řadí: 

• slabost, 

• nervosvalová dráždivost, které se projevují svalovou křečí především v dolních 

končetinách, 

• bolest hlavy, 

• tachykardie, 

• palpitace, 

• problémy s vyprazdňováním. 

Obr. 6: Snížení výkonu vlivem dehydratace (Gleeson, 1996) 

Jak jsme již zmínili poruchy hydratace dělíme na dehydrataci a hyperhydrataci. 

Staša Bartůňková a kol. (2013) rozděluje tyto poruchy hydratace do několika forem, 

u kterých uvádí i jejich konkrétní příčiny. Poruchy dehydratace rozděluje do třech forem: 

• izotonická (zvracení, průjem, ztráta krve), 

• hypotonická (ztráta sodných iontů, pokles objemu extracelulárních tekutin), 

• hypertonická (nedostatečný příjem vody, nadměrné pocení). 
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Hyperhydratace je stejně jako dehydratace rozdělena do třech stejných forem: 

• izotonická (nadměrné uvolňování sodíku), 

• hypotonická (nadměrný příjem tekutin), 

• hypertonická (vzácná – nadměrný příjem chloridu sodného). 

Denní příjem a výdej vody dle Staši Bartůňkové a kol. (2013): 

Denní příjem 

Nápoje 1,5 l 

Potrava 1 l 

Metabolická voda 0,3 l 

Tab. 1: Denní příjem vody dle Staši Bartůňkové a kol. (2013) 

Denní výdej 

Moč 1,5 l 

Kožní evaporace  0,6 l 

Dýchání 0,5 l 

Stolice 0,15 l 

Tab. 2: Denní výdej vody dle Staši Bartůňkové a kol. (2013) 

Výše uvedené číselné údaje jsou ovlivnitelné několika faktory např. věkem, 

pohlavím jedince, onemocněním, klimatem prostředí, zátěží a druhem požité stravy. 

1.6.2 Pitný režim 

Zdeněk Jirák a Bohumil Vlašina (2009, s. 115) ve své publikaci uvádí, že: 

„Nedostatečná náhrada tekutin v průběhu pracovního dne nebo sportovního výkonu vede 

k poklesu fyzického výkonu. Kritická hranice, při níž hrozí selhání oběhového systému, 

leží při ztrátě tekutin odpovídající 12% hmotnosti těla“. 

Při zvýšení fyzické zátěže dochází ke spotřebě energie, která je úzce spjata se 

změnami vnitřního prostředí organismu. Při tomto procesu se z glykogenu a tuků 

produkuje teplo, které je zapotřebí z organismu vylučovat, aby nedošlo k tepelnému 
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poškození organismu. Sportovec musí dodržovat pitný režim, který vyznačuje určitou 

strategii přijmu tekutin, které vedou k lepším výkonům jedince. Tělo ztrácí vodu 

zrychleným dýcháním. Nadbytečné teplo je dále vylučováno pocením, při kterém 

nepřichází tělo pouze o vodu, ale také o ionty. Rychlost proudění potu, jeho relativní 

vlhkost, teplota, intenzita a doba tělesné zátěže mají také vliv na ztrátu vody pocením. Při 

fyzické námaze dochází ztrátou vody v zatížených svalech k poklesu obíhajícího objemu 

krve (Ladislava Havlíčková a kol.,1999). 

S Ladislavou Havlíčkovou a kol (1999) se shoduje i Staša Bartůňková a kol 

(2013), která popisuje pocení jako jednu z hlavních složek fyzikální termoregulace 

a uvádí, že nadměrné pocení má špatný vliv na stálost vnitřního prostředí organismu. 

Staša Bartůňková a kol. (2013) dále zmiňuje, že pot má funkci nejen termoregulační, ale 

zabraňuje i poškození kůže např. před zčervenáním kůže při opalování. 

Havlíčková a kol. (1999) ve své publikaci uvedli pět bodů na které je potřeba dbát 

při dodržování pitného režimu u výkonu, jejichž doba trvá déle než 1 hodinu: 

• dbát na předcházení a včasné doplnění tekutin, 

• zabránění tepelnému poškození organismu, 

• správné doplňování sacharidů při fyzické zátěži, 

• doplnění sodíkových a chloridových iontů, 

• acidobazická stabilita a její udržení. 

1.6.3 Doporučení pro pitný režim 

Staša Bartůňková a kol. (2013) ve své publikaci poukazuje na některá doporučení 

týkající se pitného režimu: 

• teplota nápoje v létě by měla být okolo 12-16 °C, 

• v zimním období je doporučená teplota nápoje je doporučená teplota mezi  

18-24 °C, 

• nápoj by měl být s nižším obsahem oxidu uhličitého (při fyzické zátěži se 

nedoporučuje), 

• vyvarování se syceným nápojům (má špatný vliv na citlivost chuťových 

receptorů, na žaludeční sliznici, na CNS, na krevní tlak apod.), 
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• žízeň by se neměla zapíjet sladkými nápoji (při žízni by měl být nápoj co nejméně 

koncentrovaný a slazený), 

• hlavním denním nápojem by měla být voda s nízkou mineralizací  

(150-450 mg·l-1), 

• doporučuje se doplnit pitný režim ředěnými ovocnými šťávami (z důvodu zvýšení 

antioxidační kapacity organismu), bylinnými čaji (vhodné je střídat černý a zelený 

čaj), kofeinovými nápoji (pouze jedincům bez specifických zdravotních 

problémů). 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části této práce se budeme zabývat samotným výzkumem. Stanovíme 

výzkumný problém, hypotézy práce, které budou odvozeny z výzkumného problému. 

Podrobněji rozepíšeme metodiku výzkumu a zanalyzujeme získaná data. 

2.1 Cíl práce 

Tématem této práce je: Vliv alkalické vody na anaerobní výkon ve sportu. Cílem 

práce je zjistit, zda alkalická voda může ovlivnit anaerobní výkon jedince ve sportu. Toto 

šetření budeme sledovat v porovnání s obyčejnou vodou. 

2.1.1 Výzkumný problém 

Dle prostudované literatury si výzkumník, jako první krok výzkumu, stanoví 

výzkumný problém, jehož forma může být věta oznamovací nebo otázka. Vychází ze 

zvoleného tématu práce a již předem stanoveného cíle. Pro naši práci jsme zvolili formu 

tázací, a tedy naším výzkumným problémem je výzkumná otázka: 

VO1: Ovlivní třídenní požívání alkalické vody výkon jedince při anaerobní 

činnosti oproti výkonu po požití obyčejné vody? 

2.1.2 Hypotézy 

Hypotézy, které vycházejí ze stanoveného tématu konkrétně z výzkumného 

problému, by měly splňovat dle Petera Gavory určitá kritéria. Hypotézy mají mít formu 

oznamovací věty, kterou můžeme pomocí našeho šetření vyvrátit nebo potvrdit. Pro 

Bakalářskou práci jsme stanovily tyto hypotézy: 

Po třídenní konzumaci alkalické vody bude: 

H č.1: výkon ve step-testu (W) vyšší; 

H č.2: reakce (m·s-1) na světelný signál rychlejší; 

H č.3: klidová hladina laktátu (mmol·l-1) nižší; 

H č.4: nárůst hladiny laktátu (%) po zatížení nižší; 

než po konzumaci vody s běžným pH. 
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2.2 Metodika práce 

2.2.1 Výzkumný soubor 

Výzkum jsme realizovali na naší škole FTVS UK Praha. Výběr probandů byl ze 

studentů z oboru vojenská tělovýchova. Tento výběr byl záměrný, abychom vytvořili 

úzkou skupinu probandů, kteří mají co nejvíce podobnou fyzickou aktivitu. 

Studenti tohoto oboru ročně musí složit fyzické přezkoušení, kde se testuje jejich 

fyzická kondice a musejí dosahovat výsledků, jejichž klasifikace dosahuje známky 

výborně. Ročně absolvují vojenské kurzy, při kterých musí vykazovat speciální fyzické 

schopnosti a dovednosti získaných během studia. Mezi takové kurzy patří kurz přežití, 

kurz přesunů na sněhu a ledu, kurz vojenského plavání, kurz MUSADO, kurz první 

pomoci, kurz vojenského lezení apod. Dále studenti vojenského oboru absolvují civilní 

kurzy jako je např. kurz turistiky a sportů v přírodě, kurz kanoistiky a vodní turistiky, 

kurz kanoistiky na divoké vodě, kurz snowboardingu, kurz lyžování a kurz kondičního 

atletického tréninku. Účastní se vojenských i civilních závodů jako např. Krkomen, 

Wintersurvival, Allrounder, Iron engineer apod. 

Pro náš výzkum jsme oslovili 14 studentů. Jeden oslovený student se zranil před 

zahájením testování. Druhý student se zranil v období testování, ale nikoliv v samotném 

průběhu testování. Třetí student na testování bez omluvy nedorazil. Tyto tři oslovení 

studenti se tedy testování nezúčastnili. 

Skupinu probandů tvořilo 11 mužů starších 18 let z prvního, druhého a třetího 

ročníku s platnou zdravotní prohlídkou absolvovanou roku 2018/2019 u sportovního 

lékaře. Testováni byli pouze probandi, jejichž stav neprojevoval známky kratšího či 

dlouhodobého onemocnění. Všichni testovaní probandi jsou nekuřáci a nejsou závislí na 

návykových látkách.  

2.2.2 Charakteristika probandů 

V této kapitole uvedeme jednotlivé probandy a jejich fyziologické vlastnosti. Pro 

zachování anonymity pojmenujeme probandy od P1 do P11. Pro lepší přehlednost jsme 

fyziologické vlastnosti probandů a jejich zájmy rozepsali do jednotlivých tabulek. 

V záhlaví tabulky je uvedeno, o kterého probanda se jedná. V levém sloupci je nadepsán 
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ročník, pohlaví, věk, výška, váha, BMI a zájmy. Obsah pravého sloupce plní konkrétní 

údaje k jednotlivým bodům z levého sloupce. 

P1 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 19 

Výška 179 cm 

Váha 73,9 kg 

BMI 23,1 kg·m-2 

Zájmy plavání, běh 

Tab. 3: Charakteristika P1 

P2 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 20 

Výška 180 cm 

Váha 74,8 kg 

BMI 23,1 kg·m-2 

Zájmy plavání, florbal 

Tab. 4: Charakteristika P2 

P3 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 21 

Výška 179 cm 

Váha 78,1 kg 

BMI 24,4 kg·m-2 

Zájmy fotbal, atletika 

Tab. 5: Charakteristika P3 
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P4 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 20 

Výška 179 cm 

Váha 69,1 kg 

BMI 21,7 kg·m-2 

Zájmy gymnastika, wrestling 

Tab. 6: Charakteristika P4 

P5 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 23 

Výška 192 cm 

Váha 82,1 kg 

BMI 22,3 kg·m-2 

Zájmy atletika, cyklistika 

Tab. 7: Charakteristika P5 

P6 
Ročník První 

Pohlaví  Muž 

Věk 20 

Výška 180 cm 

Váha 75,4 kg 

BMI 23,3 kg·m-2 

Zájmy cyklistika, karate 

Tab. 8: Charakteristika P6 

P7 
Ročník Druhý 

Pohlaví  Muž 

Věk 21 

Výška 185 cm 

Váha 82,1 kg 

BMI 24 kg·m-2 

Zájmy basket, volejbal 

Tab. 9: Charakteristika P7 
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P8 
Ročník Druhý 

Pohlaví  Muž 

Věk 21 

Výška 188 cm 

Váha 82,6 kg 

BMI 23,4 kg·m-2 

Zájmy cyklistika, běh na lyžích 

Tab. 10: Charakteristika P8 

P9 
Ročník Druhý 

Pohlaví  Muž 

Věk 23 

Výška 175 cm 

Váha 69,9 kg 

BMI 22,8 kg·m-2 

Zájmy fitness, gymnastika 

Tab. 11: Charakteristika P9 

P10 
Ročník Třetí 

Pohlaví  Muž 

Věk 22 

Výška 176 cm 

Váha 78,1 kg 

BMI 25,2 kg·m-2 

Zájmy plavání, běh 

Tab. 12: Charakteristika P10 

P11 
Ročník Třetí 

Pohlaví  Muž 

Věk 22 

Výška 176 cm 

Váha 71,1 kg 

BMI 23 kg·m-2 

Zájmy běh, triatlon 

Tab. 13: Charakteristika P11 
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2.2.3 Průběh výzkumu 

Při oslovení jednotlivých probandů jsme je nejprve seznámili s tématem 

bakalářské práce a samotným testováním. Probandi obdrželi informovaný souhlas 

o získaných osobních datech a pokyny k měření. V pokynech k měření je uveden popis 

měření a další body, které by měli probandi během výzkumu dodržet jako např.: 

• den před vyšetřením vynechte výraznější aktivitu, 

• po dobu 3 dnů před samotným testováním pijte pouze vodu, která Vám bude 

určena (nízko mineralizovanou, vysoce alkalickou vodu x stolní vodu), 

• denně vypijte alespoň 35 ml·kg-2 Vaší hmotnosti tekutin (Vážíte-li např. 80 kg, 

pak je objem tekutin 80·0,035=2,8l), 

• dodržujte požadavek 8 hodin spánku denně, 

• zdržte se konzumace alkoholu a doplňků stravy, tekutin obsahujících kofein, 

• dodržujte izokalorickou, smíšenou dietu (55% sacharidů, 20% bílkovin, 25% 

tuku). 

Pokyny k měření a informovaný souhlas je uveden v příloze. 

Testování probíhalo dvakrát s týdenním rozestupem. Probandi od nás obdrželi 9l 

vody, kterou pili po dobu tří dnů před samotným měřením. Určitá skupina probandů 

dostala před prvním měřením vysoce alkalickou vodu a určitá skupina vodu obyčejnou. 

Před druhým měřením dostala skupina, která pila před prvním měřením vodu vysoce 

alkalickou, vodu obyčejnou a skupina která pila před prvním měřením vodu obyčejnou, 

dostala vodu vysoce alkalickou. Vodu probandům předem rozlila pověřená osoba do 

stejných plastových lahví a poznamenala si lahve s vodou alkalickou a lahve s vodou 

obyčejnou. Udělala si seznam probandů a poznamenala si, kterou vodu pije před prvním 

měřením první skupina a kterou vodu druhá skupina. Před druhým měřením vodu v těchto 

skupinách vyměnila. Pouze tato pověřená osoba věděla o tom, kdo kterou vodu pije před 

prvním i před druhým testováním, tedy se jednalo o dvojitě zaslepený experiment.  
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2.2.4 Průběh měření 

Týden před prvním měřením proběhl pretest měření reakční rychlosti na světelný 

a zvukový podnět a pretest step-testu, aby se odstranily případné nedostatky, a aby se 

probandi seznámili s technikou potřebnou pro testování. Před zahájením pretestu nám 

každý proband ihned po příchodu do laboratoře odevzdal podepsaný informovaný 

souhlas. 

Obr. 7: Průběh měření 

Komentář k Obr. 7: Na obrázku jsou vyznačená stanoviště v průběhu měření. 

Šipky znázorňují postup probanda během testování. Je zde znázorněno, jakou aktivitou 

proband začínal a jakou aktivitou měření končil. 

První testování proběhlo dne 10.5.2019 ve fyziologické laboratoři. Po příchodu 

testovaného jsem provedl poučení a seznámil probanda s jednotlivými stanovišti pro 

testování. Poté se proband svlékl do spodního prádla a postavil se na bio-impedanční 

váhu, kde jsme provedli bio-impedanční analýzu. 

Po provedení bio-impedanční analýzy se proband oblékl do sportovního oblečení 

a sportovní obuvi. Došel si na druhé stanoviště pro plastový pohár na moč a odevzdal 

vzorek moči pro analýzu specifické hmotnosti moči (osmolality) před zátěží. 

Bio-impedanční 
analýza

Odběr laktátu 
před zátěží

Analýza 
specifické 

hmotnosti moči

Step-test
Škála vnímání 

únavy
Reakční 
rychlost

Step-test
Škála vnímání 

únavy
Reakční 
rychlost

Bio-impedanční 
analýza

Odběr laktátu 
po zátěži

Analýza 
specifické 

hmotnosti moči
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Přešel na stanoviště, kde seděla pověřená osoba pro odběr laktátu a provedla odběr 

laktátu před zátěží a jeho hodnoty si zapsala. 

Na čtvrtém stanovišti byl prováděn Step-test. Harvardský výstupový test je test, 

který se používá k testování určitého indexu zdatnosti. Jedná se o test, kdy testovaný 

vystupuje a sestupuje ze stupínku s předem stanovenou výškou po určitou dobu. V našem 

případě se jednalo o 50 cm vysoký stupínek a doba byla stanovená na 2 minuty. Testovaná 

osoba ve sportovním oblečení a sportovní obuvi se připraví do výchozí pozice (jedna noha 

na stupínku, druhá na zemi). Vystupování a sestupování provádí testovaný střídavě 

pravou a levou nohou, kdy jedna noha zůstává vždy na stupínku a testovaný si nesmí 

pomáhat opíráním se rukama o stehna. Pověřená osoba dohlížela na technicky správné 

provedení testu, stopovala čas, motivovala probanda a zapisovala výsledek získaný 

v daném testu. 

Po uplynutí 2 minut a skončení Step-testu předložila pověřená osoba probandovi 

obrázek se škálou pocitů vnímání únavy. Proband zvolil číslici od 0 do 10, kdy jednotlivé 

číslice znamenaly: 

• 0 - extrémně snadné, 

• 2 - snadné, 

• 4 - poněkud snadné, 

• 6 - poněkud těžké, 

• 8 - těžké, 

• 10 - extrémně těžké. 

Obr. 8: Škála vnímání únavy 
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Ihned po dokončení Step-testu se proband přesunul na další stanoviště, kde byla 

testována reakční rychlost na světelný a zvukový podnět. Reakční rychlost je čas, který 

uplyne od vyslaného signálu do domluvené odpovědi. Pro zjištění reakční rychlosti na 

světelný podnět jsme použili počítač, monitor a tlačítko pro zjištění reakce testovaného. 

Na monitoru se v různých časových intervalech objevoval bílý čtverec a testovaný musel 

co nejrychleji zareagovat stisknutím zmiňovaného tlačítka. Testování proběhlo dvakrát 

na oba podněty.  

Po testech zjišťujících reakční rychlost se proband opět přesunul na stanoviště, 

kde se prováděl Step-test a celé testování Step-testu a reakční rychlosti se znovu 

opakovalo. 

Po druhém kole testování Step-testu a reakční rychlosti následovala opětovná 

bio - impedanční analýza a do 5 minut od druhého Step-testu proběhl znovu odběr po 

zátěžového laktátu a následná analýza specifické hmotnosti moči (osmolality) po zátěži. 

Druhé testování proběhlo dne 17.5.2019 a probíhalo stejně jako předchozí 

testování. 

2.2.5 Zpracování dat 

Na výzkumu jsme spolupracovali s Bc. Karolínou Moulisovou, která o výzkumu 

bude psát ve své diplomové práci. Ve výzkumu bylo měřeno 7 disciplín, z nichž jsme pro 

naši práci použili získaná data ze Step-testu, reakční rychlosti na světlo a laktátu. Další 

získaná data, která zmíníme v přehledové tabulce, ale podrobněji je nerozebereme, uvede 

ve své diplomové práci Bc. Karolína Moulisová. V následující části práce zpracování dat 

budeme pracovat tedy pouze s daty, která jsou pro naši práci důležitá. 

2.2.6 Statistická analýza 

Analýzu dat jsme provedli u jednotlivých proměnných zvlášť, a to pomocí 

průměru a směrodatné odchylky. Vzhledem k velikosti souboru byly použity 

neparametrické statistické metody.   

V rámci analýzy dat byly vypočítány průměr a směrodatná odchylka pro každou 

proměnou. Rozdíly mezi skupinami byly testovány Wilcoxon Signed Rank Test pro 

opakovaná měření na hladině statistické významnosti p < 0.05. Všechny statistické 

výpočty byly provedeny s použitím statistického programu IBM SPSS Statistics 23. 



41 

 

Step-test převedení na výkon: 

𝑷[𝑾] =
𝑭[𝑵] ∗ 𝒔[𝒎]

𝒕[𝒔]
=

𝒎[𝒌𝒈] ∗ 𝟗, 𝟖𝟏 ∗ 𝒉[𝒎] ∗ 𝒄[𝒑𝒐č𝒆𝒕 𝒄𝒚𝒌𝒍ů] ∗ 𝟏, 𝟑𝟑

𝒕[𝒔]
 

t……doba trvání testu [s] 

F……síla [N] 

s……vzdálenost [m] 

m……tělesná hmotnost [kg] 

h……výška stupně [m] 

c……celkový počet cyklů 

1,33…koeficient pro pozitivní (1,0) a negativní práci (0,33) při vstupování 

2.2.7 Analýza laktátu po zátěži 

Pro stanovení hladiny laktátu po zátěži bylo odebíráno 20 µl kapilární krve 

v páté minutě po skončení druhého Step-testu. Krevní vzorky byly analyzovány 

přístrojem SUPER GL – Biovendor. 

Obr. 9: SUPER GL – Biovendor 
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2.3 Výsledky 

2.3.1 Charakteristika souboru 

Jak jsme již zmínili v kapitole Výběr výzkumného souboru, skupinu testovaných 

probandů tvořilo 11 mužů, kteří studují na vojenském oboru FTVS UK v Praze. Všichni 

testovaní byli starší 18 let a podstoupili zdravotní prohlídku pro rok 2018/2019. V níže 

uvedené tabulce jsme uvedli přehled antropometrických parametrů měřeného souboru, 

který obsahuje aritmetický průměr, směrodatnou odchylku, maximální hodnotu 

a minimální hodnotu pro věk, hmotnost, výšku a BMI. 

Soubor Věk 
Hmotnost 

(kg) 

Výška 

(cm) 

BMI 

(kg·m-2) 

Ročník 21,1 76,4 180,8 23,3 

Pohlaví  1,3 4,9 5,3 1,0 

Věk 23 82,6 192 25,2 

Výška 19 69,1 175 21,7 

Tab. 14: Charakteristika souboru 

Komentář k Tab. 14: V tabulce vidíme, že průměrný věk probandů je 21,1 ± 1,3 

let. Vznikla věková škála, jejíž rozmezí je od 19 do 23 let. Průměrná hmotnost probandů 

je 76,4 ± 4,9 kg. Proband s nejnižší hmotností váží 69,1 kg a proband s nejvyšší tělesnou 

hmotností váží 82,6 kg. Dalším získaným údajem je výška probandů a jejich průměrná 

výška je 180,8 ± 5,3 cm. Rozmezí výšky probandů začíná na 175 cm a sahá až po výšku 

192 cm. Poslední údajem v tabulce je BMI, jehož aritmetický průměr je 23,3 ± 1,0 kg·m- 2. 

Maximální hodnota BMI dosahuje 25,2 kg·m-2 a minimální hodnota je 21,7 kg·m-2. 

V následující části práce uvedeme získané výsledky probandů v jednotlivých 

disciplínách. Začneme dvěma hlavními přehledovými tabulkami. První hlavní přehledová 

tabulka Tab. 15 je z prvního měření, které proběhlo dne 10.5.2019. Druhá hlavní 

přehledová tabulka Tab. 16 je z 17.5.2019. Tabulky ukazují všechny disciplíny, probandy 

a jejich k nim patřící výsledky. 
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Tab. 15: Výsledky prvního měření 

Komentář k Tab. 15: V prvním řádku je záhlaví tabulky, které znázorňuje 

jednotlivé disciplíny, které probandi absolvovali. Probandi s námi určeným pořadovým 

číslem jsou uvedeni v prvním sloupci. Obsah tabulky tvoří dosažené výsledky probandů 

k určitým disciplínám. 

Tab. 16: Výsledky druhého měření 
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P1 1.020 1.020 81 89 0,2 0,1 0,2 0,2 8 9 1,2 7,7 

P2 1.004 1.002 80 85 0,2 0,2 0,2 0,2 8 8 1,8 10 

P3 1.006 1.010 94 102 0,2 0,1 0,2 0,2 8 9 1 9 

P4 1.004 1.004 80 80 0,2 0,2 0,2 0,2 8 8 2,3 6,7 

P5 1.022 1.022 83 78 0,2 0,1 0,2 0,1 9 9 1,1 10,5 

P6 1.010 1.010 88 96 0,2 0,1 0,2 0,1 8 9 1,1 8,4 

P7 1.016 1.024 89 86 0,2 0,1 0,2 0,2 7 7 1,7 10,8 

P8 1.030 1.030 89 94 0,2 0,2 0,2 0,2 8 9 2 11,1 

P9 1.010 1.008 87 86 0,2 0,1 0,2 0,1 8 9 2,4 8,6 

P10 1.030 1.030 71 70 0,2 0,2 0,2 0,2 8 9 1,7 8,4 

P11 1.020 1.020 70 84 0,2 0,1 0,2 0,1 9 8 1,7 9,7 
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P1 1.018 1.014 101 104 0,2 0,2 0,2 0,1 8 9 1,6 9,9 

P2 1.004 1.004 84 86 0,2 0,2 0,2 0,1 7 8 2,8 9,1 

P3 1.008 1.004 108 104 0,2 0,1 0,2 0,2 8 8 1,6 11 

P4 1.014 1.014 91 93 0,2 0,2 0,2 0,2 8 9 3 9 

P5 1.004 1.004 98 84 0,1 0,1 0,2 0,1 9 10 1,5 14 

P6 1.008 1.004 99 103 0,2 0,1 0,2 0,2 8 9 1,1 9 

P7 1.016 1.024 88 82 0,2 0,1 0,2 0,2 7 8 1,2 11 

P8 1.024 1.024 90 99 0,2 0,1 0,2 0,1 7 9 1,7 9,9 

P9 1.018 1.014 92 96 0,2 0,1 0,2 0,1 7 9 1,6 9,4 

P10 1.024 1.030 81 81 0,2 0,2 0,2 0,2 8 10 2,3 11 

P11 1.034 1.022 91 92 0,2 0,1 0,2 0,1 8 9 1,7 12 
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Komentář k Tab. 16: Stejně jako u předchozí tabulky vidíme v prvním řádku 

záhlaví, které znázorňuje jednotlivé disciplíny. V prvním sloupci jsou uvedeni probandi 

a obsah tabulky tvoří jejich získané výsledky v jednotlivých disciplínách. 

Následující tabulky, které určují dosažené výsledky v konkrétních disciplínách 

jsme pro přehlednost vytvořili ve stejném stylu. V záhlaví tabulky je uveden celkový 

počet účastněných probandů. V prvním sloupci je vypsaná disciplína s příslušnou vodou 

a v pravém sloupci je vypočítán průměrný výkon a směrodatná odchylka  

STEP-TEST Průměrný výkon 
Směrodatná 

odchylka 

Step-test 1 placebo (W) 715,8 66,4 

Step-test 2 placebo (W) 838,3 124,4 

Step-test 1 alk.voda (W) 872,0 163,0 

Step-test 2 alk.voda (W) 891,6 206,8 

Tab. 17: Step-test 

Komentář k Tab. 17: V Tab. 17 jsou uvedeny výsledky, které jsou přepočítány na 

výkon, v disciplíně Step-test. V prvním sloupci jsou vypsány Step-testy s číslem měření 

a vodou, kterou probandi pili tři dny před daným měřením. V záhlaví tabulky jsou 

pojmenovány hodnoty, které se ve sloupci vyskytují. Obsah tabulky tvoří získané údaje. 

Žlutou barvou jsou vyznačeny řádky, ve kterých je vidět statisticky významný rozdíl mezi 

prvním Step-testem s placebo1 a prvním Step-testem s alkalickou vodou. 

  

 
1 placebo = voda s běžným pH, obyčejná voda 
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Graf 1: Step-test 1 

Komentář ke Graf 1: Ve výše uvedeném grafu, který se vztahuje k naměřeným 

výsledkům Step-testu vidíme vymezení získaných hodnot. První spojnice umístěna v levé 

části grafu znázorňuje rozmezí hodnot, které byly u probandů naměřeny po užívání 

obyčejné vody (placebo) při prvním měření Step-testu. Druhá spojnice vyznačuje 

rozmezí, které bylo naměřeno po užívání alkalické vody. Bod, umístěný uprostřed 

spojnic, znázorňuje naměřenou průměrnou hodnotu probandů. Průměrná znázorněná 

hodnota u spojnice výsledků placeba je 715,8. Bod u spojnice, která vyznačuje výsledky 

alkalické vody má hodnotu 872. V grafu je viditelné, že spojnice alkalické vody má 

značně vyšší hodnoty než spojnice u placeba.  

Graf 2: Step-test 2 
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Komentář ke Graf 2: V Grafu 2 jsou vyznačeny spojnice, které určují rozmezí 

získaných hodnot probandů při druhém měření v disciplíně Step-test. Oproti Graf 1 

vidíme, že nejnižší hodnoty se pohybují zhruba na stejné úrovni. I přesto je nejvyšší 

hodnota u rozmezí alkalické vody značně vyšší než nejvyšší hodnota naměřená u placeba. 

Bod, který znázorňuje naměřenou průměrnou hodnotu probandů, zůstává stejně jako 

u Graf 1 vyšší u alkalické vody, jehož hodnota je 891,6. Průměrná hodnota placeba je 

838,3. 

SVĚTELNÝ SIGNÁL 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Světelný signál 1 placebo (m·s-1) 0,169 0,014 

Světelný signál 2 placebo (m·s-1) 0,169 0,007 

Světelný signál 1 alk.voda (m·s-1) 0,170 0,022 

Světelný signál 2 alk.voda (m·s-1) 0,173 0,018 

Tab. 18: Světelný signál 

Komentář k Tab. 18: V záhlaví tabulky jsou nazvány jednotlivé sloupce. 

V prvním sloupci jsou popsány testy reakčních rychlostí na světelný signál. Každý test 

má příslušné číslo měření a vodu, která byla před měřením probandy užívána. V obsahu 

tabulky, ve které jsou uvedeny získané hodnoty, vidíme, že se po užívání alkalické vody 

značně neliší od hodnot naměřených po užívání vody obyčejné. Při porovnání prvního 

a druhého měření, která také vidíme v tabulce, můžeme konstatovat, že ani zde se 

naměřené hodnoty značně neliší. 
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Graf 3: Reakce na světelný signál 1 

Komentář ke Graf 3: V Graf 3, který znázorňuje reakci na světelný signál vidíme 

dvě spojnice, jejichž hodnoty jsou velice podobné, ať už se jedná o hodnoty nejnižší, 

nejvyšší nebo průměrné. Spojnice umístěná v levé části grafu znázorňuje rozmezí hodnot 

získaných po užívání placeba a spojnice umístěná v pravé části grafu znázorňuje rozmezí 

hodnot po užívání alkalické vody. 

Graf 4: Reakce na světelný signál 2 
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Komentář ke Graf 4: V Graf 4, stejně jako u předchozích grafů, vidíme dvě 

spojnice, přičemž spojnice umístěná vlevo vyznačuje rozmezí hodnot získaných při 

měření po užívání placeba. Druhá spojnice umístěná vpravo znázorňuje hodnoty, které 

byly získány při měření po užívání alkalické vody. I přesto, že rozmezí alkalické vody 

má větší rozsah a dosahuje vyšších hodnot než rozmezí u placeba, jsou hodnoty v takové 

odlišnosti, kdy pro nás nejsou statisticky významné. 

LAKTÁT 
Aritmetický 

průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Laktát před zátěží placebo (mmol·l-1) 1,54 0,5 

Laktát po zátěži placebo (mmol·l-1) 9,75 1,6 

Laktát nárůst (mmol·l-1) 8,22 1,7 

Laktát nárůst (%) 681,3 203,1 

Laktát před zátěží alk.voda (mmol·l-1) 1,90 0,6 

Laktát po zátěži alk.voda (mmol·l-1) 10,05 1,7 

Laktát nárůst (mmol·l-1) 8,15 2,0 

Laktát nárůst (%) 579,6 211,4 

Tab. 19: Laktát 

Komentář k Tab. 19: V prvním sloupci tabulky je vypsán laktát jednotlivých 

měření a nárůst laktátu v mmol·l-1 a v procentech. V záhlaví je stejně jako u předchozích 

tabulek aritmetický průměr a směrodatná odchylka. V obsahu tabulky jsou vypsány 

příslušné hodnoty. Žlutou barvou jsme vyznačili statisticky významný rozdíl měření 

laktátu před zátěží u užívání vody obyčejné a vody alkalické. Zde vidíme, že laktát po pití 

alkalické vody byl před zátěžovým testem vyšší. Zelenou barvou jsme zvýraznili 

statisticky významný rozdíl v procentuálním nárůstu laktátu z klidového stavu do stavu 

zátěžového. V prvním zeleném řádku ve výše uvedené tabulce můžeme vidět 

procentuální nárůst laktátu při užívání obyčejné vody a v druhém zeleném řádku ve výše 

uvedené tabulce můžeme vidět procentuální nárůst laktátu při užívání alkalické vody. 

Procentuální nárůst po užívání alkalické vody byl značně nižší než po užívání vody 

obyčejné.  
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Graf 5: Hladina laktátu v krvi před zátěží 

Komentář ke Graf 5: V Graf 5 jsou vymezeny dvě spojnice, které znázorňují 

rozmezí naměřených hodnot laktátu před zátěží, získaných po užívání daných vod. Rozdíl 

mezi dvěma spojnicemi je značně viditelný, jelikož škála, určující nejnižší a nejvyšší 

získanou hranici alkalické vody, se pohybuje ve vyšších hodnotách. Průměrná hodnota 

laktátu před zátěží je u probandů po užívání placeba 1,54 a po užívání alkalické vody 

1,90. 

Graf 6: Hladina laktátu v krvi po zátěži 

Komentář ke Graf 6: Na grafu znázorňujícím hladinu laktátu probandů po zátěži 

vidíme, že hodnoty naměřené po užívání alkalické vody jsou průměrně vyšší než hodnoty 
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naměřené po užívání placeba. Celkově se škála, určující nejnižší a nejvyšší získanou 

hranici, pohybuje u alkalické vody stejně jako u Graf 5 ve vyšších hodnotách. Průměrná 

hodnota laktátu před zátěží je u probandů po užívání placeba 9,75 a po užívání alkalické 

vody 10,05. 

Graf 7: Nárůst laktátu v krvi (mmol·l-1) 

Komentář ke Graf 7: Na tomto grafu je vidět nárůst naměřeného laktátu v krvi 

uvedený v mmol·l-1. V komentářích u Graf 5, znázorňujícího laktát před zátěží, a Graf 6, 

znázorňujícího laktát po zátěži, jsme uvedli, že průměrná hodnota naměřeného laktátu 

byla vyšší u probandů užívajících alkalickou vodu. Zde je však vidět, že nárůst laktátu 

u probandů užívajících alkalickou vodu je menší než u probandů užívajících obyčejnou 

vodu. 

Graf 8: Nárůst laktátu v krvi (%) 



51 

 

Komentář ke Graf 8: Pro lepší přehlednost jsme si nárůst laktátu uvedeného 

v mmol·l-1 převedli na procenta. Převedený nárůst laktátu v krvi z mmol·l-1 na procenta 

vidíme v Graf 8. Nyní je zde lépe vidět, že průměrně došlo k vyššímu nárůstu laktátu ve 

chvíli, kdy probandi užívali obyčejnou vodu, než když užívali vodu alkalickou. 

2.4 Diskuze 

V této části bakalářské práce podrobněji rozebereme fáze výzkumu, popř. 

problémy, které při nich nastaly. Dále popíšeme naměřené výsledky, které byly získány 

ve výzkumném šetření a potvrdíme či vyvrátíme námi předem stanovené hypotézy. 

První fází výzkumu byl výběr probandů, kde jsme oslovili 14 probandů. Zde hned 

vznikl první problém, jelikož ze 14 oslovených probandů 3 studenti těsně před zahájením 

testování svou účast zrušili. První z nezúčastněných před testováním utrpěl úraz kolene, 

a tedy nebyl zdravotně způsobilý k absolvování námi stanovených disciplín. Druhý 

z probandů i přes to, že svou účast ve výzkumu přislíbil, se na testování nedostavil. Třetí 

z probandů se zúčastnil pouze prvního měření, ale v týdenním rozmezí, které bylo mezi 

prvním a druhým měřením, se zranil a nemohl tedy absolvovat druhé měření, jelikož 

nebyl zdravotně způsobilý. Jeho výsledky, které jsme naměřili při prvním testování, jsme 

do analýzy dat nezapočítali. 

Testovaní probandi studují vojenský obor na UK FTVS a ročně absolvují různé 

kurzy a testování, kde vykazují své schopnosti, dovednosti, a především fyzickou 

aktivitu. Předpokládáme tedy, že jsou probandi se svou fyzickou kondicí zhruba na stejné 

úrovni. Dalším důvodem tohoto výběru je bližší vztah s probandy, na jehož základě 

předpokládáme větší ochotu a vstřícnost probandů, než by byla při oslovení cizích lidí. 

Z tohoto důvodu můžeme konstatovat, že byl výběr probandů záměrný. 

Probandům byl před testováním předložen informovaný souhlas a pokyny 

k měření, kde byli rozepsány jednotlivé body, kterými se měli probandi před testováním 

řídit. Zda se jednotlivými pokyny probandi řídili, nijak ověřováno nebylo. 

Předpokládáme ale, že vzhledem k podepsanému informovanému souhlasu a důvěry 

postavené na bližším vztahu s probandy, byly pokyny k měření poctivě dodržovány. 

Samotné měření probíhalo ve dvou cyklech. Tři dny před měřením si probandi 

vyzvedli u předem pověřené osoby vodu, kterou měli před měřením užívat. Jelikož šlo 

o dvojitě zaslepenou studii pouze pověřená osoba věděla, zda probandi před měřením 
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užívají alkalickou nebo obyčejnou vodu. Dvojitě zaslepenou studii jsme volili z toho 

důvodu, abychom předešli vnitřní a vnější (ze strany testujícího) motivaci. Mezi prvním 

a druhým měřením probíhala týdenní pauza, ve které měli probandi čtyři dny na 

regeneraci, po které začali užívat opět tři dny před dalším měřením danou vodu. 

Jak jsme již uvedli v kapitole Průběh měření probandi po příchodu na testování 

nejprve podstoupili bio-impedanční analýzu, poté byl probandům odebrán laktát před 

zátěží. Následovala analýza specifické hmotnosti moči a pak se přešlo k jednotlivým 

výkonnostním disciplínám. První disciplínou byl step-test, po kterém vždy probandi určili 

škálu vnímání únavy. Druhou měřenou disciplínou byla reakční rychlost na světelný 

a zvukový podnět. Poté přešli probandi opět na step-test, znovu určili škálu vnímání 

únavy, absolvovali reakční rychlost na světelný a zvukový podnět. V závěru testování 

probandi podstoupili opět bio-impedanční analýzu, byl jim odebrán po zátěži laktát 

a zanalyzovala se specifická hmotnost moči. 

Pro náš výzkum jsme ze všech těchto uvedených kroků měření použili výsledky 

pouze step-testu, reakční rychlosti na světlo a naměřené výsledky laktátu. Další naměřené 

výsledky zpracovává ve své diplomové práci Bc. Karolína Moulisová, se kterou jsme na 

výzkumu, jak jsme již zmínili v kapitole Zpracování dat, spolupracovali. 

Výsledky Step-testu, které jsme zpracovali v Tab. 17, vyšly tak, že průměrný 

výkon všech probandů je po užívání alkalické vody vyšší než po užívání obyčejné vody. 

Průměrný výkon probandů Step-testu v první části měření za obě testování po užívání 

obyčejné vody je 715,8 W, oproti průměrnému výkonu probandů po užívání vody 

alkalické, který je vyšší a dosahuje hodnoty 872 W. V druhé části měření Step-testu za 

obě testování je průměrný výkon také vyšší po užívání alkalické vody, ale nedosahuje 

takového rozdílu, kdy by pro nás byl statisticky významný. Můžeme tedy konstatovat, že 

se nám hypotéza, H č.1: výkon ve step-testu (W) bude po třídenní konzumaci 

alkalické vody vyšší než po konzumaci vody s běžným pH, potvrdila.  

Oproti výsledkům Step-testu, kde se nám hypotéza H1 potvrdila, se nám hypotéza 

H č.2: reakce (m·s-1) na světelný signál po třídenní konzumaci alkalické vody bude 

rychlejší než po konzumaci vody s běžným pH, nepotvrdila. Reakce na světelný signál, 

jejíž výsledky jsme uvedli v Tab. 18, je po užívání obyčejné vody průměrně nižší než 

reakce na světelný signál po užívání vody alkalické. Jelikož výsledky dosahují nepatrného 

rozdílu, mezi vodou obyčejnou a vodou alkalickou, nemůžeme tvrdit, že mají probandi 
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po třídenním užívání obyčejné vody rychlejší reakci na světelný signál. První část měření 

za obě testování vyšla po užívání obyčejné vody pouze o 0,001 m·s-1 nižší než po užívání 

alkalické vody. V druhé části měření za obě testování vyšla průměrná reakce po užití 

obyčejné vody o 0,004 m·s-1 nižší než průměrná reakce po užívání vody alkalické. 

Stejně tak jako u druhé hypotézy se nám ani třetí hypotéza, H č.3: klidová hladina 

laktátu (mmol·l-1) bude po třídenní konzumaci alkalické vody nižší než po 

konzumaci vody s běžným pH, nepotvrdila. V tabulce Tab. 19 jsme tuto hodnotu 

zvýraznili žlutě a můžeme zde vidět, že klidová hladina laktátu před zátěží po užívání 

obyčejné vody byla průměrně 1,54 mmol·l-1, ale průměrná klidová hladina laktátu před 

zátěží po užívání alkalické vody je 1,90 mmol·l-1. 

Na poslední hypotézu jsme našli odpověď také v tabulce Tab. 19, kde nám 

výsledky nárůstu laktátu po zátěži v procentech ukázaly, že je nárůst laktátu po zátěži po 

užívání alkalické vody nižší než u vody obyčejné. Po třídenním užívání alkalické vody 

dosahuje průměrný nárůst hodnoty laktátu po zátěži 579,6 % a po užívání obyčejné vody 

dosahovala průměrná hodnota nárůstu laktátu po zátěži 681,3 %. V předchozím odstavci 

jsme uvedli, že průměrná hodnota laktátu před zátěží je vyšší po užívání alkalické vody, 

ale oproti tomu došlo k nižšímu průměrnému nárůstu laktátu po zátěži uvedeného 

v procentech. V tabulce tyto hodnoty nalezneme v řádku, který jsme pro lepší přehlednost 

zvýraznili zelenou barvou. Vzhledem k těmto získaným hodnotám můžeme potvrdit 

poslední čtvrtou hypotézu H č.4: nárůst hladiny laktátu (%) bude po třídenní 

konzumaci alkalické vody po zatížení nižší než po konzumaci vody s běžným pH. 

Na webové stránce Biology of Sport byl uveřejněn článek, ve kterém autoři 

popisují obdobné testování, jaké jsme v našem výzkumu dělali my. Oproti našemu 

testování prováděli měření s třiceti šesti fotbalisty, kteří po dobu 7 dnů užívali přibližně 

4 l různých druhů vod. Stejně jako v našem výzkumu užívali také vodu s vysokým pH 

a vodu obyčejnou. Dospěli k mnoha výsledkům a stejně jako my zjistili, že použití vody 

s alkalizačními vlastnostmi urychluje rychlost využití laktátu po intenzivních 

anaerobních cvičeních.  

V závěru diskuze shrneme stanovené hypotézy. Na základě získaných dat 

z měření vyplývá, že se nám dvě hypotézy H č.1: výkon ve step-testu (W) bude po 

třídenní konzumaci alkalické vody vyšší než po konzumaci vody s běžným pH a H 

č.4: nárůst hladiny laktátu (%) bude po třídenní konzumaci alkalické vody po 
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zatížení nižší než po konzumaci vody s běžným pH potvrdily a dvě hypotézy H č.2: 

reakce (m·s-1) na světelný signál po třídenní konzumaci alkalické vody bude 

rychlejší než po konzumaci vody s běžným pH a H č.3: klidová hladina laktátu 

(mmol·l-1) bude po třídenní konzumaci alkalické vody nižší než po konzumaci vody 

s běžným pH jsme vyvrátili. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsme se zabývali tématem, ve kterém jsme řešili problematiku 

vlivu alkalické vody na anaerobní výkon jedince ve sportu. Prostudovali jsme potřebnou 

literaturu, ve které nám byly přiblíženy informace ohledně pitného režimu, laktátu či 

anaerobní zátěže. 

Zajímalo nás, zda užívání alkalické vody v porovnání s užíváním vody obyčejné, 

může ovlivnit výkon jedince. Výzkum byl kvantitativního charakteru a nástrojem byl 

zvolen experiment. Při výběru probandů jsme postupovali tak, že jsme oslovili studenty 

vojenského oboru při UK FTVS. Výběr těchto probandů byl zcela záměrný především 

z toho důvodu, že díky absolvování několika kurzů během roku, kde musejí prokázat své 

schopnosti a dovednosti a dále také podstupují testování při kterém musejí vykazovat 

svou fyzickou kondici ve výborných výsledcích, mají tito probandi přibližně stejnou 

fyzicky zdatnou úroveň. Dalším faktorem, který rozhodoval při volbě probandů byl bližší 

osobní kontakt a náš předpoklad zodpovědnějšího a vstřícnějšího přístupu probandů se 

nám potvrdil. Probandi se vždy ochotně dostavili na předem sjednaný termín měření, 

kterému plně věnovali svůj čas. 

Stanovili jsme čtyři hypotézy a během našeho výzkumu se nám dvě hypotézy 

potvrdily a dvě byly vyvráceny. V první hypotéze jsme předpokládali, že po třídenním 

užívání alkalické vody bude výkon ve Step-testu (W) vyšší než po konzumaci vody 

s běžným pH. Tato hypotéza se nám potvrdila. Stejně tak, se nám potvrdila i čtvrtá 

hypotéza, kde jsme předpokládali, že po třídenní konzumaci alkalické vody bude nárůst 

hladiny laktátu (%) po zatížení nižší než po konzumaci vody s běžným pH. Druhá a třetí 

hypotéza se nám na rozdíl od první a čtvrté hypotézy nepotvrdila. Druhou hypotézou jsme 

předpokládali, že po třídenní konzumaci alkalické vody bude reakce (m·s-1) na světelný 

signál rychlejší než po konzumaci vody s běžným pH. Ve třetí hypotéze jsme 

předpokládali, že po třídenní konzumaci alkalické vody bude klidová hladina laktátu 

(mmol·l-1) nižší než po konzumaci vody s běžným pH. 

Závěrem bakalářské práce můžeme konstatovat, že se výkon jedince po třídenním 

užívání alkalické vody zlepšil a lze tedy říci, že alkalická voda ovlivňuje výkon jedince 

při anaerobním výkonu. 
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Příloha č. 1 

 

  



 

Příloha č. 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

V souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 

18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn 

(Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva 

o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas 

s Vaší účastí ve výzkumném projektu s názvem „Vliv alkalické vody na anaerobní výkon 

ve sportu a motoriku člověka“ který je realizován v rámci projektu UNCE/HUM/032, 

a jehož výsledky budou publikovány v odborných časopisech a budou sloužit rovněž jako 

podklady v rámci řešení bakalářské a diplomové práce na UK FTVS. Měření bude 

probíhat v Laboratoři Katedry fyziologie a biochemie a v Laboratoři virtuální reality UK 

FTVS PRAHA. 

Cíle a souvislosti 

Cílem projektu je zjistit rozdíly ve výkonnosti po třídenním příjmu alkalické vody 

v porovnání s vodou s běžným pH. Testování bude probíhat 2x, s týdenním rozestupem. 

Dva dny před samotným testováním Vám dodáme 11 l tekutin a pokyny k testování. Testy 

budou probíhat v dopoledních hodinách. Před každým testem proběhne odběr kapilární 

krve a moči, kvůli zjištění hodnoty laktátu v krvi a pH moči před zátěží. Po odběrech 

absolvujete rozcvičku. Vhodné sportovní oblečení a obuv si vezměte vlastní. Další 

potřebné vybavení (pet lahve, alkalická voda, kelímky, pH papírky, virtuální realita atd.) 

bude zajištěno námi nebo Laboratoří Katedry fyziologie a biochemie a Laboratoří 

virtuální reality UK FTVS PRAHA. Po rozcvičení proběhne Boscův test opakovaných 

výskoků. Obsahem Boscova testu opakovaných výskoků je vykonání série na sebe 

navazujících vertikálních výskoků, co možná maximálních, za dobu 60s. Dále bude 

následovat série testů virtuální reality týkající se reakční rychlosti a koordinace. Časová 

náročnost testů ve virtuální realitě nepřesáhne 4 minuty. Do 5 minut od Boscova testu 

proběhne opět odběr krve a moči, kvůli zjištění hodnoty laktátu v krvi a pH moči po 

zátěži.  Před testováním i po testování Vám bude předložen dotazník subjektivních pocitů.  

Testování bude realizováno pod dohledem odborných pracovníků výše zmíněných 

laboratoří. Všech testů se budu účastnit já (Jakub Šmaň) a spoluřešitelka (Bc. Karolína 

Moulisová), dále budou přítomni – doc. Mgr. Michal Šteffl, PhD., Mgr. Jan Chrudimský, 

Ph.D., Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D., Mgr. Jan Maleček, Mgr. Dan Omcirk, Mgr. Pavla 

Satrapová z UK FTVS Praha. Před každou fyzickou aktivitou bude předcházet komplexní 

rozcvičení celého těla. Pokud by došlo ke zranění, bude na místě zajištěna první pomoc, 

případně bude přivolána lékařská pomoc na lince 155. Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší, než běžně očekávána rizika u aktivit a testování prováděných v rámci 

tohoto typu výzkumu. 

 

 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

Do projektu nemůže být zařazen proband, který bude mít zranění či akutní onemocnění 

nebo proband s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani 

s kardiovaskulárním onemocněním.  
 

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

Bakalářská a diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním 

systému (SIS), v případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: 

jakub.sman@seznam.cz nebo moulisovak@gmail.com  

Získaná data budou zpracována a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v bakalářské a diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích 

a prezentována na konferencích, případně budou využita na další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace osob na fotografiích 

bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly vést 

k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány a po 

ukončení výzkumu smazány. Ve výzkumu nebudou pořizovány žádné další záznamy 

(např. video, audio záznam). 
 

V maximální možné míře zabezpečíme, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatelů a hlavních řešitelů projektu: Jakub Šmaň        

Podpis:........................  

                                                                                                 Bc. Karolína Moulisová                         

Podpis:........................ 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení.................................. 

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím se svojí účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl možnost si řádně 

a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše 

podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem dostal jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. Byl jsem 

poučen o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 

 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ..............................................     

Podpis …………… 

  

mailto:jakub.sman@seznam.cz
mailto:moulisovak@gmail.com


 

Příloha č. 3 

Pokyny k měření 

Dobrý den, 

vítejte ve výzkumu k mé bakalářské práci. Pro jeho příjemný průběh a zdárné ukončení 

Vás žádám o dodržení několika zásad a zároveň si dovolím poskytnout základní 

informace. 

 

            *Měření = tělesná kompozice, laktát, moč, zátěžový test, reaktometrie 

• měření bude probíhat mezi 8:00-12:00, 

• den před vyšetřením vynechte výraznější aktivitu, 

• po dobu 3 dnů před samotným testováním pijte pouze vodu, která Vám bude 

určena (nízko mineralizovanou, vysoce alkalickou vodu x stolní vodu), 

• denně vypijte alespoň 35ml/kg Vaší hmotnosti tekutin (Vážíte-li např. 80 kg, pak 

je objem tekutin 80*0,035=2,8l), 

• dodržujte požadavek 8 hodin spánku denně, 

• zdržte se konzumace alkoholu a doplňků stravy, tekutin obsahujících kofein, 

• dodržujte izokalorickou, smíšenou dietu (55% sacharidů, 20% bílkovin, 25% 

tuku). 

*Pro získání správných výsledků měření je důležité standardizovat podmínky měření 

všech zúčastněných, proto Vás žádám o striktní dodržení výše uvedených bodů. Případné 

dotazy týkající se měření, zásad apod. pokládejte mně. 

Co s sebou: 

• dioptrické brýle nebo čočky, pokud je používáte, 

• libovolný sportovní oděv, 

• hygienické potřeby (sprcha je k dispozici na fakultě), 

• sportovní obuv, 

• přidělenou vodu pro případ žízně. 

Za účast v experimentu děkuji. 

Šmaň 


