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Abstrakt 

Název:     

Vliv tonizace v rozcvičení na výkon u florbalistů  

Cíle:   

Zjistit vliv zařazení tonizace v rozcvičení před následným výkonem ve cvičeních 

zaměřených na zjištění akční rychlosti, explozivní síly dolních končetin a agility u hráčů 

florbalu. 

Metody:  

Celkem dvacet florbalistů ve věku 17 – 27 let se zúčastnilo dvou měření vždy s odstupem 

jednoho týdne. Každý proband absolvoval v den měření jeden ze dvou typů rozcvičení, 

rozcvičení bez tonizace a rozcvičení s tonizací, přičemž další testovací den proband 

absolvoval druhý typ rozcvičení. Po rozcvičení následovalo měření, kdy byly 

zaznamenány výkony v běhu na 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém běhu. Pro 

zpracování výsledků bylo využito statistických metod.  

Výsledky:  

První hypotéza byla potvrzena u skupiny probandů ve věku 17 – 19 let v celkovém 

výkonu, v běhu na 10 m, v běhu na 20 m a ve skoku z místa. Druhá hypotéza byla 

potvrzena v celkovém výkonu u všech probandů, dále u skupiny probandů ve věku 17 – 

19 let a u skupiny probandů ve věku 20 – 24 let. Druhá hypotéza byla potvrzena v běhu 

na 10 a 20 m u všech probandů, v běhu na 10 m, 20 m a ve skoku z místa u skupiny 

probandů ve věku 17 – 19 let, v běhu na 10 a 20 m u skupiny probandů ve věku 20 – 24 

let. Nejvíce významné se podle Cohenova d prokázaly výsledky v běhu na 10 a 20 m pro 

skupinu probandů ve věku 17 – 19 let, kdy rozdíly ve výkonech po jednotlivých typech 

rozcvičení byly středně významné.  

Klíčová slova:  

tonizace, post-aktivační potenciace, rozcvičení, explozivní síla, akční rychlost, agility, 

florbal  

  



 

 

 

Abstract 

Title:    

Effect of toning in warm-up on performance of floorball players 

Objectives:  

Find out the influence of toning in warm-up before performance in exercises aimed at 

determining the action speed, explosive power of legs and agility of floorball players.  

Methods:  

A total of 20 floorball player aged 17 – 27 years participated in two measurements, one 

week apart. On the test day each proband passed one of two types of warm-up, non-toning 

warm-up and toning warm-up, and the next test day passed the second type of warm-up. 

The warm-up was follwed by three tests, the 20 m run, the jump from place and the shuttle 

run. For analysis of results was used statistics methods. 

Results:    

The first hypothesis was confirmed for the group of probands aged 17-19 years in the 

overall performance, 10 m run, 20 m run and jump from place. The second hypothesis 

was confirmed in the overall performance for all probands, then for the group of probands 

aged 17-19 years and for the group of probands aged 20-24 years. The second hypothesis 

was confirmed in the 10 and 20 m run for all probands, in the 10 m, 20 m run and in the 

jump from the place for the group of probands aged 17-19 years, in the 10 and 20 m run 

for group of probands aged 20-24 years. According to Cohen's d the results of the 10 and 

20 m run were the most significant for the group of probands aged 17-19, when the 

differences in performance after both types of warm-up were moderate.    

Keywords:  

toning, post-activation potentiation, warm-up, explosive power, action speed, agility, 

floorball 
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1  ÚVOD 

Ve sportovním světě existuje několik příběhů sportovců, kteří využili tonizačních 

cvičení k nastavení světových rekordů. Například Ben Johnson, jehož příběh zná většina 

sportovního světa, provedl 10 minut před finálovým závodem v běhu na 100 m 

3 opakování dřepů s činkou o váze 600 liber a nastavil tak světový rekord na 

olympijských hrách v Soulu v roce 1988.  Dále možná méně známý příběh Jeremyho 

Hoornstra, který 8 minut před nastavením světového rekordu v 275. váhové kategorii 

v tlaku s velkou činkou na lavičce provedl maximální izometrickou kontrakci. Oba tyto 

příběhy, jsou založeny na principu před-soutěžní aktivizace prostřednictvím tonizace.  

Téma vlivu tonizace v rozcvičení bylo vybráno zejména na základě aktuálnosti 

tohoto tématu, které lze pozorovat i ve stále přibývajících vědeckých studiích, 

bakalářských i diplomových pracích, které se zabývají vlivem tonizace v nejrůznějších 

sportech. Mnoho studií poukazuje na benefity, které tonizace před výkonem přináší, ale 

existují také studie, které přínos tonizace neshledaly. I přes pokrok ve výzkumu, který byl 

již v rámci tonizace učiněn, v současnosti stále neexistuje standardizovaný protokol, ani 

obecně platná doporučení pro různé sporty.  

 Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum z prostředí sportovních her, 

konkrétně florbalu, kde se snaží zjistit možný vliv tonizace v rozcvičení na následný 

výkon zahrnující akční rychlost, explozivní sílu dolních končetin a agilitu. Práce by tedy 

mohla přispět k rozšíření dosavadních poznatků z oblasti vlivu tonizace na následný 

výkon například ve sportovních hrách. V závislosti na doplnění poznatků by se tedy mohl 

zefektivnit i samotný proces tréninku, před-soutěžního rozcvičení, a s tím související 

zlepšení výkonu po předchozí tonizaci.  

První polovina práce dává dohromady poznatky o rozcvičení, které je využívané 

ve sportovních hrách, dále shromažďuje poznatky o samotné tonizaci, kterou se snaží 

rozebrat z různých úhlů pohledu, a nakonec se zabývá charakteristikou florbalu, a to jak 

z hlediska pohybových schopností, které jsou u florbalových hráčů nejvíce vyžadovány, 

tak i z hlediska zatížení, kterým si hráči při utkáních prochází. 

Otázkou ale zůstává, proč některé výzkumy potvrzují pozitivní vliv tonizace, ale 

jiné nikoli? Bylo by vhodné tonizaci v rámci rozcvičení využívat před utkáním i ve 
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sportovních hrách? A pokud ano, tak jak přesně by takový protokol měl vypadat? Na 

uvedené otázky mi v průběhu mé sportovní praxe nedokázal nikdo spolehlivě odpovědět. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  Rozbor problematiky 

Seedman (2015) charakterizuje tonizaci jako intenzivní izotonické cvičení 

s velkou zátěží, přičemž díky tomuto cvičení následně může nastat dočasné zvýšení 

výkonu při provádění explozivních činností nebo činností zaměřených na využití 

maximální síly. Krátkými a intenzivními pohybovými aktivitami trvající v řádech 

sekund, které zlepšují následný výkon, popisuje tonizaci Bompa (2015). Pojem tonizace 

lze podle Anthonyho a Bishopa (2009) zaměnit s pojmem post-aktivační potenciace 

(PAP). Podle Jebavého, Hojky a Kaplana (2017) je vhodná tonizace také těsně před 

utkáním či před zápasem ve sportovních hrách. V posledních letech je ale snaha zjistit jak 

velký vliv tonizace na výkon sportovců má a jak velké by mělo být toto zatížení, aby 

výsledný efekt byl co největší. Zároveň se snaží zohlednit také vhodný interval odpočinku 

(IO). Téma vlivu tonizace tedy nabízí určité oblasti k probádání, jelikož věrohodných 

vědeckých studií zatím není dostatek. Z grafu 1 níže je vidět, že se jedná o stále více 

diskutované a zkoumané téma, o čemž svědčí i vzrůstající počet vědeckých studií 

v databázích Scopus a Web of Science. Autoři z celého světa se snaží zkoumat vliv tohoto 

jevu v různých sportech a sportovních odvětvích. Avšak jejich závěry jsou odlišné. 

Graf 1: Vědecké studie v databázích Scopus a Web of Science zkoumající vliv tonizace na výkon mezi roky 2000 - 2018 

 
Zdroj: vlastní  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

P
o
če

t 
v
ěd

ec
k
ýc

h
 s

tu
d

ií

Rok vydání studie

Vědecké studie zkoumající vliv tonizace na následný výkon 

mezi roky 2000 - 2018



 

12 

 

 Vliv tonizace na výkon ve sprintu a agility, tedy ve sprintu se změnou směru, řeší 

studie Roberta a kol. (2018). Robert pro tonizaci využil 3 – 6 sérií po 5 – 6 opakováních 

hlubokých dřepů s 60 – 90 %  opakovacího maxima (OM). Následný výkon byl sledován 

v běhu na 40 m, přičemž fotobuňky měřili zároveň výkon v běhu na 10, 20 i 30 m, dále 

byl měřen výkon v 10 m člunkovém běhu.  

Na elitní atlety je zaměřena práce Kümmela (2016), která zkoumá vliv poskoků 

na výkon ve výskoku po seskoku z vyvýšeného místa (DJ) a v běhu na 30 m. 

Experimentální skupina prováděla 10 snožných poskoků 10 s před každým měřeným  DJ 

či během. Výkon ve výskoku byl měřen na silové reakční desce. 

 Bechtel a kol. (2018) zkoumají vliv tonizace na výkon ve vertikálním 

a horizontálním skoku u devíti hokejistů. Jako tonizační prvek je zde použit hluboký dřep 

při 5 opakováních s 87 % OM, přičemž IO mezi jednotlivými opakováními 

a jednotlivými skoky byl 5 min.  

 Další výzkum z oblasti elitní házené byl proveden Delloem a kol. (2016). Jeho 

práce zkoumá vliv horizontálních a vertikálních skoků po jedné noze na výkon ve 

vertikálním výskoku a člunkovém běhu na 25 m. Tonizace zahrnovala vždy 3 série 5 

výskoků z pravé a levé nohy nebo 3 série 5 horizontálních skoků vždy z pravé a levé 

nohy. Po tonizaci následoval 8 min pasivní IO.  

Poulos a kol. (2018) zkoumali efekt hlubokých dřepů na vertikální výskok 

u elitních volejbalistů.  Pro účinek tonizace využili 10 sérií se 3 opakováními hlubokých 

dřepů s 65 % nebo 87 % OM, poté byl změřen u každého hráče výkon pro 3 vertikální 

výskoky. IO mezi každou sérií byl 3 min a 3 min IO před každým měřením výkonu ve 

výskoku. 

 Studie Hammamiho a kol. (2018) sleduje vliv tonizace na výkon u skupiny 

juniorských fotbalistů. Po dobu 8 týdnů měla experimentální polovina skupiny zařazenou 

do tréninku tonizaci, zatímco druhá polovina trénovala podle jejich stávajícího plánu. 

Tonizace byla zastoupena různým podílem opakování a sérií podřepů v závislosti na OM, 

které bylo od 70 % do 90 % OM. Změna výkonu byla měřena pomocí testu v běhu na 40 

m, přičemž měřeny byly také časy na 5, 10, 20 a 30 m, dále pomocí testu v běhu se 

změnou směru o 180°, které zahrnovalo 9 – 3 – 6 – 3 – 9 m akceleraci s během pozadu 

a popředu, v neposlední řadě byl měřen výkon ve sprintu 4 x 5 m s obraty, dále pak 
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v člunkovém běhu, v běhu se změnou směru, v dřepech a nakonec ve vertikálním 

výskoku.  

 Efekt různých druhů rozcvičení na následný výkon u fotbalistů zkoumal ve své 

práci García-Pinillos a kol. (2014). García-Pinillos a kol., se v práci zaměřil na porovnání 

vlivu rozcvičení bez dalších přidaných podmínek, rozcvičení s dynamickým strečinkem, 

rozcvičení s následným tonizačním cvičením pouze s vlastní hmotností a vlivu rozcvičení 

s tonizačním cvičením s přidaným zatížením do 30 % OM. Každému experimentálnímu 

protokolu předcházelo 5 min zahřátí organismu pomocí běhu nízkou intenzitou. Tonizace 

se zátěží, i bez zátěže zahrnovala statickou výdrž v podřepu. Jedna série zahrnovala 

statický podřep, který byl prováděn pětkrát za minutu, IO byl 30 s mezi sériemi. Celkové 

tonizační cvičení trvalo 7 min. IO mezi rozcvičením a následným měřením byl 2 min, 

výjimkou bylo rozcvičení bez další intervence, kdy IO byl 10 min. Měření zahrnovalo 

testování výkonu v agility T-testu, běhu na 15 m a vertikálním výskoku. Mezi 

jednotlivými disciplínami byl IO 1 min.  

Téma tonizace ve sportu je rozšířené také mezi vysokoškolskými studenty. 

Z českých prací lze jmenovat například bakalářskou práci Pfeifera (2018), která se snaží 

o porovnání vlivu cviku tlaku v lehu na rovné lavici s velkou činkou s různým časovým 

odstupem na následný výkon ve vrhu medicinbalem. Studiem vlivu tonizace ve spojení 

s IO se zabývá také bakalářská práce Holubce (2017), jejímž cílem je popsat různé druhy 

již využitých protokolů pro tonizaci, a na jejich základě poté vybrat ideální IO 

u vybraných tonizací. Vlivu silové tonizace dolních končetin prostřednictvím hlubokého 

dřepu s 80 % OM na rychlostní schopnosti v běhu na 10 m, se věnuje bakalářská práce 

Popelky (2018). Systematický přehled dostupné literatury na toto téma vytváří bakalářská 

práce Horáka (2017). Diplomová práce, která se věnuje vlivu tonizace v oblasti florbalu 

je diplomová práce Řehulky (2017), práce porovnává vliv balančního, rychlostního  

a silového rozcvičení na následný výkon v běhu na 30 m, ve člunkovém běhu 2 x 10 m 

a ve skoku snožmo na 10 m. Další prací, která zkoumá vliv tonizace ve florbalovém 

prostředí, je například diplomová práce Münstera (2010), která se snaží zjistit vliv 

tonizace, která je zde zastoupena plyometrickými cvičeními, na explozivní a maximální 

sílu u juniorských florbalistek. V tomto výzkumu florbalistky prováděly po dobu šesti 

týdnů daná plyometrická cvičení, která byla zařazena do tréninků. Plyometrická cvičení 

zahrnovala: skok snožmo, výskok ze stoje s natažením paží, boční vykročení, výskok na 
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bednu a přeskok přes překážku, přičemž počet opakování každého cviku bylo třicet. 

Skupina juniorek byla testována před začátkem a po skončení výzkumu pomocí cviků, 

které testují explozivní sílu: skok snožmo z místa, vertikální výskok a čtyřskok, a pomocí 

cviků, testujících maximální sílu: zakopávání, předkopávání a výpony vsedě. 

2.2  Rozcvičení ve sportovních hrách 

 Podle Hedrica (2006) lze termín rozcvičení definovat jako časový úsek, který se 

skládá ze cvičení, které mají za úkol připravit organismus na následnou zátěž v soutěži či 

tréninku. Rozcvičení se dle Altera (1998) skládá ze cvičení vykonávaných před hlavní 

pohybovou aktivitou, které vedou ke zvýšení cirkulace krve a srdeční frekvence, zlepšení 

následného výkonu, snížení rizika zranění, a připravení sportovce jak po mentální stránce, 

tak po fyzické stránce, se zacílením přesně na daný sport. Dle Bishopa (2003) má 

rozcvičení také psychologický význam, který spočívá zejména ve zlepšení soustředění 

a koncentrace pozornosti na sportovní výkon, dalším úkolem je ovlivnění aktivační 

úrovně samotného jedince, a zároveň snížení psychické tenze. Obecně je cílem rozcvičení 

dle Zítka (2010) prostřednictvím vlivu pohybové činnosti na tělesné a vegetativní funkce 

organismu optimalizovat stupeň připravenosti fyziologických funkcí pro následující 

pohybové aktivity a zvýšit odolnost proti poranění.  

Ideální rozcvičení dle Mayra a kol. (2016) záleží na sportu, kterému se daný 

sportovec věnuje, dále na stupni dané soutěže a na věku samotných sportovců, přičemž 

dané rozcvičení by mělo zatěžovat ty svalové skupiny, které jsou zapojovány v průběhu 

tréninku či soutěže, a mělo by obsahovat pohybové aktivity podobné aktivitám 

vykonávaným v soutěži či tréninku. 

Podle Jebavého, Hojky a Kaplana (2014) se rozcvičení v každém sportu skládá ze 

dvou částí, z obecné části a speciální části, přičemž obecná část má za cíl aktivizovat 

následně zatěžovaný kardiovaskulární, nervosvalový a respirační systém, zatímco 

speciální část vychází z herních činností jednotlivce daného sportu. Speciální část tvoří 

dle Lehnerta a kol. (2001) přechod mezi úvodní a hlavní částí tréninkové jednotky, 

přičemž cílem této části je připravit organismus na požadavky zmiňované hlavní části 

a zároveň na následující zatížení a aktualizaci specifických pohybových stereotypů 

a stereotypů zatížení. Dle zahraniční publikace Tavernerové (2005), která se zabývá 

problematikou techniky a taktiky v pozemním hokeji, jakožto sportovní hry, obsah 
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speciální části také závisí na typu rozcvičení (rozcvičení před utkání, rozcvičení v rámci 

tréninkové jednotky). Dále se v některých sportech, například v basketbalu, rozlišuje dle 

Jebavého, Hojky a Kaplana (2014) mezi rozcvičením před utkáním, před jednofázovým 

tréninkem nebo před tréninkem ve fázi kumulované únavy například na soustředění.  

Rozcvičení ve sportovních hrách se obecně skládá ze tří částí (Dobrý, 1988): 

 Automasáž 

 Pomalé protahovací a napínací cviky (strečink) 

 Dynamické cviky 

Automasáž by se měla týkat svalových skupin, které budou následně nejvíce zatěžovány. 

U pomalých protahovacích a napínacích cviků by setrvání v dané poloze mělo trvat 

kolem 6 – 10 s. Rozcvičení je zakončeno dynamickými cviky, jejichž obsahem jsou 

většinou dynamicky prováděné švihové pohyby, zejména ze základní gymnastiky nebo 

běžecké abecedy, v některých případech se do této části zařazují také skoky přes švihadlo. 

Třetí část rozcvičení je obecně bioenergeticky náročnější než předchozí dvě části. 

 Dle Jebavého, Hojky a Kaplana (2014) by základní rozcvičení mělo obecně trvat 

20 – 30 min, s ohledem na dané potřeby jedince a celkový čas trvání tréninkové jednotky 

lze dobu trvání rozcvičení upravit.  

Rozcvičení před utkáním 

 Rozcvičení před utkáním dle publikace Císaře (2005), která je věnována technice, 

taktice a průpravným cvičením ve sportovní hře volejbalu, je dobré pro posílení 

týmového ducha, a mělo by zahrnovat rozklusání nízkou intenzitou, atletickou abecedu, 

lehké protažení svalstva do poloh nemaximálního rozsahu, rozpohybování kloubů 

v plném rozsahu, silová cvičení nejpoužívanějších svalových partií s přesuny na hřišti, 

a procvičení herních činností jednotlivce na hřišti, jako je nahrávka, přihrávka, smečování 

a podání. 

V basketbalu například v rámci rozcvičení před utkáním, které ve své publikaci 

zmiňují Jebavý, Hojka a Kaplan (2014), se toto rozcvičení dělí na část individuální 

a týmovou, kdy celé rozcvičení má za cíl komplexně naladit organismus pro následný 

sportovní výkon, jak z pohledu jednotlivce, tak z pohledu celého družstva. Individuální 

část zahrnuje činnosti, které napomáhají aktivizovat pohybové činnosti potřebné v utkání, 
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jako jsou herní činnosti bez míče a s míčem. Týmové rozcvičení má za úkol dostat hráče 

do stavu nejvyšší aktivace a „bojového modu“, přičemž aktivity spadající do této část 

mají být prováděny již v intenzitě utkání. Celkové trvání rozcvičení před utkání je 

stanoveno kolem 25 – 30 min.  

 V případě brankových sportovních her, je podle Skružného (2005) běžné speciální 

rozcvičení pro brankáře, například pro florbalového brankáře se rozcvičení zahajuje 

rozběháním, následovaného protažením svalstva, přičemž důraz se klade hlavně na 

protažení nejvíce namáhaných svalových partií v utkání, zejména protažení oblasti třísel 

a stehenních svalů, poté následují různá cvičení s míčkem, nakonec rozcvičení jsou 

zařazována cvičení na rozchytání brankáře, kdy hráči z pole střílí na brankáře, nejprve 

menší silou, poté sílu střelby zvyšují. 

Ze systematické analýzy vědeckých článků provedené Silvou a kol. (2018) 

vyplývá, že většina rozcvičení ve sportovních hrách před utkáním trvá více jak 20 min, 

nicméně nemálo výzkumů potvrzuje, že stejného ba i lepšího výkonu ve sportovních 

hrách je možné dosáhnout i po absolvování rozcvičení, které trvá méně než 20 min. 

Rozcvičení před tréninkovou jednotkou 

 Madinger (2016), jehož publikace se věnuje rozcvičení v tréninkové jednotce pro 

hráče házené, zahrnuje do rozcvičení základní zahřátí organismu s cvičeními obsahující 

cvičení za běhu bez míče i s míčem, dále zařazuje krátké pohybové hry, které jsou 

následovány běžeckými soutěživými rovinkami, koordinačními cvičeními, cvičeními 

s míčem a zahřátím brankářů, jako například různé cvičení se střelbou na brankáře. 

 Publikace Tavernerové (2005), která se zabývá problematikou techniky a taktiky 

v pozemním hokeji, jakožto sportovní hry, zmiňuje, že rozcvičení začíná pohybovými 

aktivitami nízké intenzity, jako je běh, zakopávání, zvedání kolen, běh pozadu nebo 

jednoduché pohyby spojené se samotnou hrou, a postupně intenzitu aktivit zvyšuje. Podle 

Tavernerové (2005) by po těchto činnostech měla následovat aerobní činnost, jejímž 

úkolem je zlepšení specifických dovedností daného sportu, například vložením malé hry, 

která vyžaduje stejné pohyby, jaké na které jsou kladeny nároky i během samotné hry, 

v další fázi rozcvičení rozlišuje cvičení podle toho, jestli se jedná o rozcvičení v rámci 

tréninku nebo v rámci soutěže.  
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 Ve florbalu, podle Martínkové (2009), rozcvičení obvykle začíná rozběháním 

nebo pohybovými hrami, a poté následuje protažení. Dále úvodní část obsahuje cvičení, 

která se budou lišit podle obsahového zaměření hlavní části, trénink zaměřený na 

techniku běhu bude v úvodní části obsahovat různá běžecká cvičení, od startů z různých 

poloh, přes běžecká cvičení se změnami směru, až po atletickou abecedu, naopak trénink 

zaměřený na rozvoj herních kombinací bude v úvodní části zařazovat spíše různé 

kolektivní hry dvou týmů.   

2.3  Tonizace 

Na pojem tonizace lze dnes pohlížet z několika úhlů pohledu. Někteří autoři 

vymezují tonizaci jako silové zpevňující cvičení v rámci rozcvičení, jiní ji zaměňují 

s pojmem superkompenzace, dále je spojována také s PAP efektem, odlišnost 

v jednotlivých pojetích lze vnímat například ve velikosti odporu, nebo délce IO mezi 

tonizací a následným výkonem, kterou jednotlivá pojetí doporučují. I přesto, že se někteří 

autoři ve vymezení pojmu tonizace odlišují, lze pozorovat vzájemnou shodu 

v charakteristice tonizace, kdy většina autorů spojuje tonizaci se silovým cvičením, které 

má schopnost nastartovat organismus na následný fyzický výkon. 

Seedman (2015) charakterizuje tonizaci jako intenzivní izotonické cvičení 

s vysokým odporem, přičemž díky tomuto cvičení následně může nastat dočasné zvýšení 

výkonu při provádění explozivních činností nebo činností zaměřených na využití 

maximální síly. Krátkými a intenzivními pohybovými aktivitami trvajících v řádech 

sekund, které zlepšují následný výkon, popisuje tonizaci Bompa (2015). Podle Michella 

a Saleho (2011) je tonizace založena na vzpírání, díky kterému poté dochází ke zlepšení 

výkonu založeného na silově-explozivních schopnostech. Podobně pojem tonizace 

definují také čeští autoři. Například Kryštofič (2007) charakterizuje tonizaci a tonizační 

cvičení, které jsou dle jeho názoru hojně využívány v gymnastice, jako zpevňovací 

a posilovací cvičení, jejichž úkolem je zpevnit svalstvo a aktivovat tělo jako celek. Ve 

sportu obecně, se podle Jebavého, Hojky a Kaplana (2017), silovou tonizací rozumí kratší 

silové vstupy zaměřené zejména na explozivní a rychlou sílu, přičemž výsledkem 

zmíněné tonizace svalů je nabuzení a nastartování rychlých motorických jednotek do 

pohotovostního stavu. 
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Nejčastěji je, podle Anthonyho a Bishopa (2009), tento princip zvýšení výkonu 

po předchozí tonizaci vysvětlován jako PAP efekt. Také podle Flecka a Kreamera (2014) 

je termín PAP využíván k vysvětlení zlepšení výkonu po předchozím silovém cvičení. 

PAP efekt je podle Verkhosanskyho a Tetyana (1973) charakterizována jako dočasně 

zvýšená síla kontrakce svalu po předchozí volní aktivaci. Hodgson a kol. (2005) definuje 

PAP jako fenomén, který prostřednictvím intenzivní kontraktilní stimulace zlepšuje 

výkon nervosvalového charakteru. V současné době je PAP vysvětlován pomocí dvou 

odlišných teorií. První z nich podle Flecka a Kreamera (2014) říká, že PAP může díky 

jakémusi typu krátkodobého nervového přizpůsobení zvyšovat schopnost rekrutovat či 

potlačovat nervové ochranné mechanismy. Druhá teorie podle Tillina a Bishopa (2009) 

využívá k popisu PAP fosforylaci molekul myozinového lehkého řetězce ve svalech, 

která vede ke zvýšení citlivosti svalových kontraktilních proteinů na vápník. 

V této práci bude pojem tonizace chápán jako cvičení, která využívají velkých 

velikostí odporu, podle Mitchella a Saleho (2011), ale také jako cvičení bez odporu, která 

naopak využívají maximální intenzity pohybu, jako jsou různá odrazová a rychlostní 

cvičení, podle Chaouachiho a kol. (2010). 

2.3.1  Tonizační cvičení 

Hlavní důraz při výběru jakéhokoliv tonizačního cvičení je kladen na 

biomechanickou podobnost tonizačního cvičení s následným výkonem, tedy například 

využití zadního dřepu lze, podle Walkera (2016), použít pro zlepšení výkonu ve 

vertikálním výskoku, ale již nemusí zlepšit výkon například v hodu.  

Z již provedených výzkumů vyplývá také vliv druhu činnosti, podle typu svalové 

kontrakce, na výslednou velikost PAP efektu. Dle Esformese a kol. (2011), vzestup síly 

nebo silových schopností je pozorován více po izometrické kontrakci v porovnání 

s dynamickou (izotonickou) kontrakcí, dále je vyšší po rychlých koncentrických 

kontrakcích v porovnání s pomalými (30 vs. 150 stupňů za sekundu), většího PAP efektu 

je dle výzkumů dosaženo také po izometrických kontrakcích oproti koncentrickým, 

excentrickým a koncentricko-excentrickým, přičemž větší vliv mají, podle Babaulta 

(2008), svalové kontrakce koncentrické než excentrické.  
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Jako tonizační cvičení je, dle Walkera (2016), v praxi využíván například zadní 

dřep, mrtvý tah, plyometrie nebo izometrická kontrakce. Běžně je tonizace, podle 

Jebavého, Hojky a Kaplana (2017), prováděna například atlety, zejména vrhači 

a sprintery, kdy se provádí například dřepy se submaximální zátěží, které jsou 

následovány 3 – 4 výskoky, na které případně navazuje ještě 5 – 10 m akcelerace. Podle 

Jebavého, Hojky a Kaplana (2017), u některých hráčů ledního hokeje je pro tonizaci 

svalů využíváno krátké rychlostní a kontrastní metody, kdy je využito silových cvičení 

zaměřených na maximální, rychlostní a vytrvalostní sílu. Tonizace, dle Mitchella 

a Saleho (2011), využívá cvičení zaměřených na zvedání břemen s velkou velikostí 

odporu. Další možností je, podle provedených studií Chauachiho a kol. (2010), využití 

cvičení bez odporu, ale s maximální rychlostí pohybu, jako jsou různé skoky, agility 

a  akcelerace. Za účelem zpevnění svalové tkáně pak například Kryštofič (2007) 

doporučuje zejména celostní zpevňovací cviky v různých polohách, například v lehu, 

v lehu na břiše, v lehu na boku nebo ve vzporových a podporových pozicích, které 

zařazuje na konec rozcvičení. Součástí tonizace v ledním hokeji mohou být, dle Jebavého, 

Hojky a Kaplana (2014), také 5 – 10 s úpolová cvičení, zaměřená na tonizaci svalů 

potřebných pro osobní souboje. 

S ohledem na daný sport a účel tréninku, lze k tonizaci využít různých pomůcek 

a náčiní. Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) například doporučují pro tonizaci svalů v plavání 

zařazovat cvičení s gumovými expandery.  

Podle Tillina a Bishopa (2009) účinnost vybraných pohybových aktivit, které mají 

stimulovat PAP efekt a zvýšit tak svalovou výkonnost, závisí v konečném důsledku na 

rovnováze mezi únavou a potenciací svalstva. Podle Bagchiho a kol. (2019) by tonizační 

cvičení měly být prováděny vysokou intenzitou (nad 75 %). Z výzkumů Westa a kol. 

(2013) a Gilberta a Leese (2005), které se snaží o opakování podobných účinků pomocí 

méně extrémních technik, jako je například dynamické rozcvičení, plyometrie nebo 

explozivní cvičení s nižší velikostí odporu, vyplývá v některých případech stejné zlepšení 

následného výkonu jako po provedení cvičení s velkou velikostí odporu. Ve Westovo 

studii (2013) bylo využito k vyvolání PAP efektu cvičení tlaku s velkou činkou v lehu na 

lavici s 30 % OM. Gilbert a Lees (2005) jako tonizační cvičení vybrali zadní dřep 

s velikostí odporu 20 % OM.  
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V současnosti neexistuje žádný univerzální protokol, který by přesně stanovoval 

kritéria výběru cviků, počty opakování, velikost odporu či IO. 

2.3.2  Kdy zařadit tonizaci 

  Tonizace je dle literatury a již provedených výzkumů Guellicha (1996) nejčastěji 

zařazována buď v rámci rozcvičení před následným výkonem například v soutěži, nebo 

jako součást rozcvičení v tréninkové jednotce, dle Hoškové, Majorové a Novákové 

(2015), ale také ji dle Guellicha (1996) lze využít mimo rozcvičení v tréninkové jednotce. 

Tonizace v soutěži 

 Z výzkumů Guellicha (1996) vyplývá možnost využití tonizace jako součást 

rozcvičení pro zlepšení následného výkonu v rámci soutěže. Jako příprava před výkony, 

které zahrnují explozivní činnosti, může být tonizace zahrnuta jako část atletického 

dynamického rozcvičení (Hoffman, 2011).  

Množství výzkumů se snažilo identifikovat metody pro vyvolání PAP efektu 

prostřednictvím různých pohybových činností, které byly zařazeny do rozcvičení, mezi 

tyto výzkumy patří například práce Bakera (2003) nebo Brandenburga (2005). 

Tonizace v tréninkovém procesu 

Tonizace je ve většině případů zařazována do úvodní části tréninku, do rozcvičení. 

Například podle Hoškové, Majorové a Novákové (2015) je tonizace zařazována do 

přípravné části tréninku jako součást speciálního rozcvičení, jejímž úkolem je připravit 

organismus na následný výkon. Také podle Dýrové a Lepkové (2008) tonizaci 

zařazujeme právě do úvodní části tréninku. 

Pozitivní vliv tonizace je dle Guellicha (1996) pozorován také při zařazování do 

tréninkového procesu mimo rozcvičení, kdy během specifického tréninku síly a rychlosti, 

je maximálních výkonů dosahováno prostřednictvím zlepšování neuromuskulární 

aktivace. 
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2.3.3  Interval odpočinku mezi tonizací a následným výkonem 

 Podle Enoky (2002) krátké a intenzivní série pohybových aktivit prováděné 5 – 

20 min před závodem můžou zvýšit nervovou aktivitu a zlepšit tak následný výkon. Toho 

podle Bompa a kol. (2015) využívají například vrcholoví atleti, kteří 5 – 10 min před 

samotným závodem vykonávají 1 – 2 série plyometrických cvičeních po 2 – 4 

opakováních. Pokud je dosaženo PAP efektu, může být podle Batisty a kol. (2007) tento 

efekt přítomen 4 – 12 min po dokončení silového cvičení. Jiného názoru je Kilduff a kol. 

(2007), podle kterého se PAP efekt dostaví 20 min po předchozí počáteční svalové 

kontrakci. Pokud tonizační cvičení zahrnují cvičení s využitím maximálního 

izometrického působení, je podle Miayamota a kol. (2011) PAP efekt přítomen po dobu 

1 – 3 min, a mezi 4 – 5 min se tento efekt snižuje, v 10 min již žádný efekt PAP nebyl 

pozorován.  

 Objevuje se i názor, že v případě využití excentrických a koncentrických cvičení 

s OM větším než 80 % 1 OM, se PAP efekt může objevit po 6 až 7 hodinách a může 

přetrvat až 24 hodin (Bompa a kol., 2015). Delší dobu trvání mezi tonizací a následným 

výkonem podporuje také výzkum Gonzaleze-Badilliho (2007), který se přiklání k názoru, 

že PAP efekt může přetrvat až 6 hodin.  

 Výše zmíněné poznatky jsou dle Bompa a kol. (2015) důvodem pro využití 

tonizačních cvičení buď v den soutěže, nebo jeden den před soutěží. 

2.3.4  Faktory ovlivňující účinnost tonizace  

Účinnost tonizace a tedy stupeň stimulace PAP efektu, je limitována několika faktory, 

mezi které patří: 

 věk 

 pohlaví 

 trénovanost 

 únava 

 typ svalových vláken  

 způsob aktivace  

Vliv věku a pohlaví potvrdil Arabatzi a kol. (2014) svým výzkumem, který poukazuje na 

výhody využití tonizace spíše u dospělé populace v případě činností vyžadujících vysoký 
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stupeň nárůstu gradientu síly, a výhody pro mužské pohlaví v dospělém věku v případě 

činností zahrnující vysoký stupeň absolutní svalové síly. Podle Mettlera (2012) pak 

velkou roli hraje také trénovanost daného jedince, přičemž většího PAP efektu dosahují 

zpravidla jedinci více trénovaní. Dále pak účinnost PAP efektu může snižovat také únava. 

Faktor únavy je podle Morana (2009) zásadní u jedinců, kteří mají převahu svalových 

vláken II typu, nebo u jedinců, jejichž činnosti jsou zaměřeny zejména na silové 

schopnosti. Ryder (2007) potvrzuje vliv typu svalových vláken na účinnost PAP efektu, 

jehož účinnost stoupá s větším zastoupením svalových vláken typu II. Někteří autoři ale 

tuto skutečnost vyvracejí. V současné době navíc, podle Moranyho (2009), existuje také 

několik výzkumů, které prokazují, že za určitých podmínek aktivace, mají výhodu jedinci 

s převahou pomalých svalových vláken oproti silově zaměřeným jedincům. Poslední 

faktor, způsob aktivace, jakožto faktor, který významně ovlivňuje účinnost PAP efektu, 

byl prokázán Miyamotem (2010), kdy většího efektu PAP je možné docílit 

prostřednictvím mimovolní kontrakce (například stimulací elektrickým proudem) ve 

srovnání s maximální volní kontrakcí. 

2.4  Charakteristika florbalu 

Podle  Táborského a kol. (2007) je florbal řazen mezi invazivní týmové hry 

brankového typu, přičemž od klasických invazivních týmových her, jako je například 

házená, lední hokej nebo fotbal, se liší zejména přímým fyzickým kontaktem protihráčů, 

který je u této sportovní hry velmi omezený. Podle Kysela (2010) je tato kolektivní 

branková hra omezena na oblast hřiště, jehož plocha je ohraničena nízkými mantinely, 

kde spolu soupeří dvě družstva s pěti hráči v poli s hokejkami a jedním brankářem, cílem 

je nastřílet co nejvíce branek družstvu soupeře, dodržování pravidel v utkání zajišťují dva 

rozhodčí, soutěžní sezóna florbalu probíhá období od září do dubna.  

Hrací pole pro florbal je vymezeno mantinely o výšce 50 cm. Rozměry samotného 

hřiště jsou 40 m na délku a 20 m na šířku. Hřiště dále obsahuje dvě branky, které jsou 

160 cm široké, 115 cm vysoké a hluboké 65 cm v dolní, 40 cm v horní části. Branky jsou 

vybaveny dvěma sítěmi, jednou měkkou obvodovou a druhou chytací.  

Jak uvádí kniha Skružného (2005), klasické časové trvání jednoho utkání ve 

florbalu je 3 x 20 min čistého hracího času a mezi jednotlivými třetinami je 10 minutová 

přestávka. Během utkání má každý tým právo na jeden time out, který trvá maximálně 30 
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s. Utkání je možné prodloužit o dalších 10 min, pokud po základní hrací době utkání 

skončí nerozhodně a musí se rozhodnout o vítězi. Jestliže není rozhodnuto ani po 

prodloužení, následuje trestné střílení, které vykonává z každého týmu pět hráčů. Týmy 

se střídají vždy po střelbě jednoho hráče. Ve střílení tito hráči pokračují až do konečného 

rozhodnutí, pokud ani série pěti trestných střílení nerozhodne utkání. 

 Podle Zlatníka (2001) je florbal poměrně mladý, ale velmi rychle se rozvíjející 

sport. Roku 1986 byla založena Mezinárodní florbalová federace (IFF). Česká florbalová 

unie (ČFBU) pak byla založena až roku 1992. Podle IFF (2019) ke konci roku 2018 sčítá 

počet všech registrovaných florbalových hráčů z celého světa 361 000.  

2.4.1  Charakteristika zatížení ve florbalovém utkání 

Při florbalovém utkání se hráč pohybuje střídavě v zóně vysoké intenzity zatížení 

a v zóně nízké intenzity zatížení. Dle IFF (2014) hráč stráví v rámci jednoho střídání na 

hřišti optimálně 30 – 50 s, kdy se nachází v zóně okolo vysoké intenzity, která v průběhu 

hry kolísá. Poté následuje střídání hráčů, kdy IO je většinou pasivní, hráči většinou sedí 

na lavičce, a doba jeho trvání je okolo 2 – 3 min. Během zápasu se hráč takto vystřídá 

víceméně dvacetkrát (kromě brankáře). 

Florbalové utkání lze charakterizovat také z hlediska objemu zatížení, a to pomocí 

celkového časového trvání utkání, dobou strávenou na hřišti či počtem uběhnutých km za 

utkání. Průměrné trvání utkání či dobu strávenou na hřišti se snažily zjistit výzkumné 

studie například Korsmana (2013), Wolfa (2013) či Hůlky (2014), průměrné hodnoty 

těchto ukazatelů můžeme dále najít například v pravidlech IFF (2014). Výsledky jejich 

výzkumů s průměrnými hodnotami různých ukazatelů jsou zobrazeny v tab. 1 níže. Dle 

IFF (2014) florbalové utkání trvá průměrně okolo 1 h a 27 min, přičemž působení hráče 

na hřišti trvá dohromady za utkání 34 min, z toho jedno střídání trvá optimálně 30 – 50 s. 

Provedené výzkumy se s tímto faktem ve většině shodují. Například podle Korsmanovo 

(2013) výzkumu, zahrnovalo jedno utkání v průměru 24 střídání, přičemž jedno střídání 

trvalo 45 – 60 s, z toho 15 – 20 s probíhalo intenzivní činností. Naproti tomu ve Wolfovo 

(2013) výzkumu byl počet střídání za utkání o něco nižší, a to 20. Z hlediska působení 

hráče na hřišti, nejkratší dobu trvání tohoto ukazatele naměřil Hůlka (2014), a to okolo 

18,6 min. Podobný názor z hlediska trvání jednoho střídání je uveden v učebnici 

Bernacikové (2010), a to 40 – 70 s. 
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Tab. 1: Rozbor utkání z hlediska jeho celkové délky trvání, celkového působení hráče na hřišti a délky jednoho střídání 

Autor Trvání utkání Působení hráče na hřišti Trvání jednoho střídání 

IFF (2014) 1 h 27 min 34 ± 6 min 30 – 50 s 

Korsman (2013) - - 45 – 60 s 

Wolf (2013) 1 h 28 min 34,5 min 102 s 

Hůlka (2014) - 18,6 ± 2,5 min 30 – 90 s 

Bernaciková (2010) - - 40 – 70 s 

Zdroj: vlastní 

Co se týče počtu uběhnutých kilometrů za utkání, i zde najdeme větší či menší množství 

výzkumných studií. Nejvíce se, od ostatních studií, odlišují výsledky Korsmanovo (2013) 

analýzy výsledků výzkumu, podle které hráč za utkání průměrně během hry uběhne 

vzdálenost 1899 m, během jedné třetiny 633 m a během jednoho střídání 73 m. Jeho 

výsledky v uběhnuté vzdálenosti za jedno střídání se shodují s výsledky Hůlky (2014), 

který zmiňuje, že hráč průměrně za 1 min uběhne 74 m, přičemž tuto dobu můžeme 

přirovnat k jednomu střídání. V rámci jednoho střídání vykonávali hráči pohyb vysokou 

intenzitou v průměru ve vzdálenosti 21 m, což je v porovnání s uběhnutou vzdáleností za 

1 min, 17 s. Můžeme tedy říct, že výzkum Hůlky (2014), se v délce trvání činnosti 

vykonávané vysokou intenzitou, shoduje se závěry Korsmana (2013), jehož výsledky 

výzkumu tvrdí, že hráč v jednom střídání vykonává intenzivní pohyb po dobu 15 – 20 s. 

Ostatní vyhledané výzkumy se téměř shodují v celkové uběhnuté vzdálenosti okolo 4 000 

m za utkání. Odlišný názor uvádí Bernaciková (2010) v její multimediální učebnici, která 

popisuje, že hráč za zápas naběhá 4 – 7 km. Rozbor utkání z hlediska uběhnuté 

vzdálenosti jedním hráčem shrnuje tab. 2 níže.  

Tab. 2: Rozbor utkání z hlediska uběhnuté vzdálenosti jedním hráčem 

Autor Celková vzdálenost  Vzdálenost za třetinu Vzdálenost za střídání 

IFF (2014) 3839 m - 192 m 

Korsman (2013) 1 899 m 633 m 73 m 

Wolf (2013)  4 000 – 4 400 m - 192 m 

Hůlka (2014)  4 448 m - 74 m 

Bernaciková (2010) 4 000 – 7000 m - - 

Zdroj: vlastní 
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2.3.1.1 Intenzita zatížení (intenzita cvičení) ve florbalovém utkání  

Stupeň úsilí s jakým pohybovou činnost vykonáváme, podle Dovalila a kol. 

(2012), charakterizuje intenzitu zatížení, v praxi se může jednat například o frekvenci, 

rychlost či distanční parametry pohybů. 

Energetické krytí 

 Podle Dovalila a kol. (2012) je pro sportovní hry obecně charakteristický 

energetický výdej podle intenzity zatížení kolem 18 000 kJ za utkání. Z hlediska podílu 

aerobních a anaerobních činností u sportovních her, podle Havlíčkové (2003), převládají 

aerobní činnosti, které u v utkání u sportovních her pokrývají 60 – 90 %, zatímco 

anaerobní aktivity pokrývají 10 – 40 %. 

Podle Bernacikové (2010) je hlavním zdrojem energie při utkání ATP, CP 

a glykogen, přičemž většina herního výkonu je kryta anaerobním energetickým krytím, 

tento fakt je znázorněn v grafu 2 níže. Energetickou náročnost florbalu uvádí Bernaciková 

(2012), která tvrdí, že hodnoty energetického výdeje při florbalovém utkání jsou kolem 

2 100 – 2 500 kJ/hod.  

Graf 2: Podíl aerobního a anaerobního krytí během výkonu 

 
Zdroj: Bernaciková (2010) 
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Srdeční frekvence 

 Obecným vodítkem pro zjištění intenzity zatížení je dle Periče a kol. (2010) 

ukazatel srdeční frekvence (SF), která stoupá s rostoucí intenzitou zatížení nebo naopak 

klesá s klesající intenzitou zatížení. Avšak pomocí SF nelze naprosto přesně zjistit 

maximální intenzitu cvičení, jelikož SF má lineárně rostoucí tendenci pouze do 180 tepů 

za minutu. 

V české, ani v zahraniční literatuře, zatím není tolik vědeckých prací, které by 

přesně charakterizovaly intenzitu zatížení pomocí SF u florbalistů. Nicméně existuje 

několik studií, které se snažily toto zatížení pomocí SF zjistit. Například diplomová práce 

Niklase (2011) tyto hodnoty měřila na pěti extraligových florbalistech ve věku 17 – 19 

let. Průměrná srdeční frekvence (SFpr) všech měřených hráčů se pohyboval okolo 159 

tepů za minutu, průměrná SFmax byla během utkání 194 tepů za minutu. Dále například z 

výzkumů IFF (2014), které proběhly roku 2000 na devatenácti finských extraligových 

hráčích, vyplývají z naměřených výsledků SFpr a SFmax hráčů během utkání. Výsledky 

ukazují, že průměr SFmax hráčů se pohybuje okolo 192 tepů za minutu, přičemž pouze 

dva hráči přesáhli hranici 200 tepů za minutu. V průměru se hráči během zápasu 

pohybovali v rozpětí 173 – 187 tepů za minutu. Další výzkum IFF (2014), který proběhl 

v sezóně 2013 – 2014 na ligových hráčích, naznačuje, že hodnoty SFmax ligových 

florbalistů jsou oproti extraligovým florbalistům o něco nižší, mezi 186 – 188 tepů za 

minutu. Další výzkum Wedina (2015) naměřil hodnoty SF všech hráčů během zápasu, 

jejichž medián se pohyboval kolem 191 tepů za minutu, což koresponduje s mediánem 

97 % SFmax hráčů. Celkově se ve Wedinově výzkumu hráči pohybovali v rozpětí 173 – 

203 tepů za minutu, tedy mezi 85 – 100 % SFmax. Co se týče českých zdrojů, v diplomové 

práci Macháčka (2013), která analyzuje SF u juniorských hráček během utkání, byly 

naměřené SFpr  hráček o dost nižší než v předchozích výzkumech, a to 167 tepů za 

minutu. Dále například finský profesionální trenér Korsman prováděl výzkum na 

profesionálních florbalistech. Z Korsmanovy (2013) studie vyplývají následující 

výsledky, SFpr v utkání se pohybovala okolo 136 tepů/min, což je v průměru 70 % z 

SFmax. V průběhu utkání se hráči pohybovali na 46 – 98 % SFmax. Hodnoty SF 

z nalezených studií shrnuje tab. 3 níže.  
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Tab. 3: Srdeční frekvence naměřené u hráčů během florbalových utkání  

Autor SFpr [tepů.min-1] SFmax [tepů.min-1] 

IFF (2014) 173 – 187 192  

Wedin (2015)  188 203  

Macháček (2013) 167 - 

Korsman (2013) 136 190  

Bernaciková (2010) 175 - 

Niklas (2011) 159 194  

Zdroj: vlastní 

Korsman (2013) se o zatížení ve florbalu zmiňuje podrobněji. Ve svém výzkumu sledoval 

zatížení hráčů florbalu během patnácti zápasů, které byly následně analyzovány a jejich 

výsledky poskytují přehled o SFpr v utkání ve florbalu, viz tab. 4, která ukazuje čas 

strávený v různých oblastech SFmax z celkové doby měření.  

Tab. 4: Čas strávený v různých oblastech SFmax z celkové doby měření 

Procento ze SFmax  Čas 

50 – 59 % 32 – 40 min 

60 – 69 % 41 min 

70 – 79 % 30 min 

80 – 89 % 23 min 

90 – 100 % 15 min 

Zdroj: Firstbeat (2013) 

Z výzkumu, který byl proveden Wolfem (2013), vyplývá, že při pohybu hráče na hřišti se 

hráč dostává do zóny mezi 90 % - 100 % SFmax, a během odpočinku na střídačce pak 

dochází k poklesu SF. 

Koncentrace laktátu v krvi 

 Dalším ukazatelem intenzity zatížení, který je podle Periče a kol. (2010) zjišťován 

v laboratorních podmínkách, je koncentrace laktátu v krvi. Laktátem, jinými slovy 

kyselinou mléčnou, podle Landy (2005) rozumíme výsledný produkt, který vzniká ve 

svalové buňce při anaerobních dějích. Díky zjištěným hodnotám lze objektivně stanovit 

intenzitu předchozího zatížení. 
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Podle měření IFF (2014), všichni hráči v průměru za utkání dosáhnou až 4,9 – 6,7 

mmol/l, přičemž nejvyšší naměřená hodnota laktátu v krvi dosahovala až 14,6 mmol/l. 

Nejvyšší průměrné hodnoty všech hráčů byly naměřeny ke konci 2. třetiny. Naopak 

nejnižší hodnoty byly pozorovány na konci 3. třetiny. 

Spotřeba kyslíku 

Podle Jančíka a kol. (2006), je ukazatel spotřeby kyslíku (VO2) charakterizován 

jako schopnost organismu reagovat na určitou zátěž. Je využíván zejména v testování při 

určování funkční zdatnosti jedinců, ať už se jedná o sportovce či nemocné jedince. 

Hodnoty tohoto ukazatele jsou, podle Periče a kol. (2010), taktéž zjišťovány 

v laboratorních podmínkách. V klidových podmínkách se podle Jančíka a kol. (2006) 

hodnoty u dospělého jedince pohybují v průměru kolem 3,5 ml.kg-1.min-1. 

Maximální možné množství kyslíku, které je jedinec schopen do organismu 

během zvyšující se dynamické zátěže transportovat, a jehož hodnoty se zároveň stále 

zvyšují, navzdory pokračující zátěži, pak podle Jančíka a kol. (2006) charakterizuje 

hodnota maximální spotřeby kyslíku (VO2max). 

V roce 2008 se uskutečnilo pod vedením reprezentačních trenérů Skružného 

a Zlatníka měření VO2max u hráčů florbalu. Jednalo se o hráče všech družstev nejvyšší 

domácí soutěže. Průměrná hodnota všech sto třiceti měřených hráčů VO2max činila 52,7 

ml.kg-1.min-1. Jako funkčně nejzdatnější se v tomto měření pomocí VO2max prokázali 

útočníci, obránci a brankáři dosahovali prokazatelně mnohem nižších hodnot. 

2.4.2  Pohybové schopnosti ve florbalovém utkání 

Podle Periče a kol. (2010), lze pohybové schopnosti definovat jako soubory 

relativně samostatných vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, 

které se poté v samotné pohybové činnosti také projevují. Dle Periče a kol. (2008) se 

jedná o částečně vrozené předpoklady k vykonávání určitých pohybových činností. 
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Dle Periče a kol. (2010) rozlišujeme několik druhů pohybových schopností: 

 Vytrvalostní schopnosti 

 Silové schopnosti 

 Rychlostní schopnosti 

 Koordinační schopnosti 

 Pohyblivost 

Obecně jsou, dle Kysela (2010), značné nároky na hráče florbalu kladeny zejména 

na procesy poznávací a senzomotorické. Nároky z oblasti fyzické vybavenosti hráčů se 

podle IFF (2019) během let značně rozvinuly, moderní florbalový hráč zpravidla za zápas 

vykoná mnoho rychlých a krátkých sprintů v různých proměnlivých směrech, tudíž se na 

hráče klade velký nárok na jeho reakční a rychlostní schopnosti a v neposlední řadě také 

na flexibilitu. Co se týče hry s hokejkou, požadavkem je také hra s míčkem bez zrakové 

kontroly a dobrá manipulace s hokejkou. Přesné znění požadavků na hráče florbalu 

charakterizuje obr. 1. 

Obr. 1: Požadavky na hráče florbalu 

Dovednosti  Rychlost  Síla  Vytrvalost 

Manipulace 

s hokejkou 

Střelba 

Pohyb s míčkem 

a bez míčku 

Aqility 

 Reakční rychlost 

Akční pohybu 

Acyklická rychlost 

 Explozivní síla 

Rychlá síla 

Silová vytrvalost 

 Rychlostní 

vytrvalost 

       

 

 

Florbalový hráč 

Zdroj: IFF (2019) 
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Podle Kysela (2010) jsou na hráče florbalu kladeny vysoké požadavky také 

v oblasti komplexních koordinačních a rychlostních schopností, a to v těch nejrůznějších 

formách. Také Aro (2019) poukazuje na kombinaci a provázanost různých pohybových 

schopností, které hráč v utkání uplatní, zejména vyzdvihuje schopnosti rychlostní, 

koordinační a silové. Pro samotné utkání jsou podle Kysela (2010) stěžejními činnostmi 

opakované krátkodobé pohyby, které jsou zejména explozivní rychlostně-silové povahy. 

Vytrvalostní schopnosti 

 Dvořáková a kol. (2017) vytrvalostní schopnosti definuje jako pohybovou 

schopnost člověka k vykonávání požadované činnosti co nejdéle. Podle Periče a kol. 

(2010) se jedná o soubor předpokladů, které jedinci umožňují provádět dlouhotrvající 

činnost s nižší než maximální intenzitou, nebo tuto činnost provádět co nejintenzivněji po 

stanovenou dobu. Perič a kol. (2010) rozlišuje několik druhů vytrvalosti, které shrnuje 

tab. 5 níže. 

Tab. 5: Druhy vytrvalosti podle délky trvání 

Druh vytrvalosti Délka trvání Zóna energetického krytí 

Dlouhodobá 8 – 10 min a více O2 

Střednědobá 3 – 8 min LA-O2 

Krátkodobá 2 – 3 min LA 

Rychlostní Do 20 s ATP-CP 

Zdroj: Perič a kol. (2010) 

 Na hráče florbalu jsou kladeny požadavky všech druhů vytrvalosti. Dlouhodobá 

vytrvalost umožňuje hráči odehrát celé utkání v daném tempu. Střednědobá vytrvalost 

a krátkodobá vytrvalost, můžou být podkladem pro kratší vytrvalost. Vzhledem 

k průměrné době trvání jednoho střídání, která je podle IFF (2014) 30 – 50 s, se v utkání 

hráči nejvíce setkají zejména s rychlostní vytrvalostí, která se uplatňuje u činností do 20 

s. Mezi jedny z hlavních požadavků na hráče florbalu řadí rychlostní vytrvalost také 

Kysel (2010). 

 Určitá úroveň těchto schopností je dle Martínkové (2009) potřebná nejen ve 

florbalovém utkání, ale i pro samotnou zátěž během tréninkového procesu. 
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Silové schopnosti 

 Termín silové schopnosti lze dle Čelikovského a kol. (1990) chápat jako 

schopnost člověka překonávat pomocí svalové činnosti vnější odpor. Z druhu svalové 

kontrakce vychází dělení silových schopností. Nejčastěji dělíme svalovou kontrakci podle 

změny délky svalu a podle změny svalového napětí.  

Podle Periče a kol. (2010)  lze rozlišit několik typů svalových kontrakcí:  

 izometrické (statické) 

 izotonické (dynamické) 

V rámci izotonických kontrakcí se dále rozlišuje kontrakce:  

 koncentrická 

 excentrická (brzdivá) 

Jak už bylo řečeno výše, dělení silových schopností vychází ze změn ve svalu při jeho 

kontrakci. V literatuře se ale lze setkat i s odlišným popisem dělení sil. Dělení sil jak 

podle kontrakce svalu, tak i podle rozlišení silových schopností popisuje Perič a kol. 

(2010). Jejich klasifikace silových schopností: 

 statické  

 dynamické 

V rámci dynamické síly se dále rozlišuje síla: 

 explozivní 

 rychlá 

 vytrvalostní  

 maximální  

Sílu lze také dělit na sílu: 

 absolutní  

 relativní  
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Podle Periče a kol. (2010) se úroveň silových schopností značně podílí na 

struktuře sportovního výkonu v téměř všech sportovních disciplínách, v určitých sportech 

může mít rozhodující význam, přičemž její stále větší význam lze pozorovat i ve 

sportovních hrách. 

Dle Kysela (2010), hráči florbalu v utkání provádí opakované činnosti 

krátkodobého charakteru ve vysoké intenzitě, přičemž tyto činnosti jsou zejména 

explozivní rychlostně-silové povahy. Dále například Ara (2019) zmiňuje uplatnění 

silových schopností v utkání, zejména explozivních, při střelbě na bránu v pohybu. 

Rychlostní schopnosti 

 Za rychlostní schopnosti se podle Bedřicha (2006) považují vnitřní předpoklady 

pro vykonání daného pohybu vysokou až maximální rychlostní, tedy schopnost zahájit 

a vykonat pohyb za co nejkratší dobu. Podle Dovalila a kol. (2009) je tento pohyb 

prováděn téměř bez odporu, jen v některých případech je prováděn pouze s malým 

odporem, a to vždy maximálním volním úsilím. 

Perič a kol. (2010) rozlišuje tři primární projevy rychlostních schopností: 

 rychlost reakce 

 rychlost jednotlivého ohybu (rychlost acyklická) 

 rychlost lokomoce (rychlost cyklická) 

V rámci rychlosti lokomoce je možné dále odlišit: 

 rychlost akcelerace 

 rychlost frekvence 

 rychlost se změnou směru (agility) 

Ve florbalovém utkání lze často pozorovat sprinterské souboje. Dle Ary (2009), 

při rychlém pohybu hráče vpřed například při skórující situaci, hráč využívá zejména 

reakční a cyklickou rychlost. Důležitost rychlostních schopností vyzdvihuje také Kysel 

(2010), který mimo jiné, zmiňuje stěžejní požadavky na hráče florbalu z hlediska 

vysokých nároků na rychlost jak nohou, tak i rukou, dále stejně jako Ara zdůrazňuje 

reakční rychlost, v neposlední řadě pak rychlost akcelerace na několik málo kroků, 

a nakonec také rychlost se změnou směru. Také Perič a kol. (2010) zmiňuje využití 
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rychlostních schopností, které mají velký vliv ve sprinterských soubojích o míč mezi 

dvěma soupeři.  

Koordinační schopnosti 

Choutka a Dovalil (1991) definují koordinační schopnosti jako schopnost k co 

nejrychlejšímu a nejúčelnějšímu řešení dané pohybové činnosti či úkolu, a schopnost učit 

se novým činnostem.  

Měkota a Novosad (2005) dělí koordinační schopnosti na: 

 Reakční rychlost 

 Schopnost rovnováhy 

 Schopnost rytmická 

 Schopnost orientační 

 Schopnost diferenciační 

Ve sportovních hrách obecně se setkáme s mnoha druhy koordinačních 

schopností. Od schopností spojování pohybů, které jsou využívány zejména při 

zpracování přihrávky či při střelbě, přes orientační schopnosti, které se uplatňují při 

sledování pohybu spoluhráčů, soupeřů či míče na hřišti, až po schopnost přizpůsobování 

vlastní lokomoce jako reakce na změnu vnějších podmínek, která je často spojována 

s reakční rychlostí, jak zmiňuje Perič a kol. (2010).  

Ara (2019) zmiňuje uplatnění koordinačních schopností ve florbalovém utkání na 

příkladu skórující situace, kde dochází k současné koordinaci zraku a paží při přijímání 

přihrávky, nebo ke koordinaci zraku, paží a celého těla při naznačení střelby na bránu.  

Na závěr bych ráda podotkla, že autoři nejsou v doporučení tonizace v rozcvičení 

před výkonem jednotní. Pro každý sport existují jiná doporučení, ale názory autorů se 

odlišují také v rámci určitého sportu. Proto se ve své práci zaměřím na terénní experiment 

z prostředí florbalu, ke kterému mám blízko.  
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3  CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

3.1  Cíl práce 

 Zjistit vliv zařazení tonizace v rozcvičení před následným výkonem ve cvičeních 

zaměřených na zjištění akční rychlosti, explozivní síly dolních končetin a agility u hráčů 

florbalu. 

3.1.1  Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky: 

 Bude zvolený interval odpočinku po rozcvičení dostatečně dlouhý pro obnovu 

energetických zdrojů, ale i dostatečně krátký pro zachování nervosvalové 

aktivizace? 

 Budou probandi v rámci třetích sérií měření pociťovat již únavu? 

 Bude sestavené rozcvičení s tonizací dostatečně efektivní na to, aby se projevily 

rozdíly ve výkonech mezi jednotlivými rozcvičeními? 

3.1.2  Hypotézy 

 H1: Na základě teorie předpokládáme, že větší pozitivní vliv bude mít na následný 

výkon dynamické rozcvičení s tonizací. 

 H2: Přepokládáme, že největší rozdíly mezi rozcvičením bez tonizace 

a dynamickým rozcvičením s tonizací budou nejvíce patrné vždy v prvních sériích 

měření. 

3.1.3  Úkoly práce 

 Součástí této práce je také mnoho dílčích úkolů. Těmito úkoly jsou: 

 prostudování příslušné literatury 

 tvorba testové baterie 

 tvorba tonizačních cvičení 

 stanovení hypotéz 

 zajištění účastníků testování 

 zajištění odborného dohledu a pomocníků 

 zajištění prostoru vhodného na měření 
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 obstarání pomůcek na testování, včetně radarů na měření rychlosti 

 realizace měření 

 vyhodnocení naměřených výsledků testování 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Design experimentu 

 

 Jak už bylo řečeno výše, cílem této práce je zjistit, jaký bude mít vliv zařazení 

tonizace v rozcvičení před následným výkonem ve cvičeních zaměřených na zjištění 

akční rychlosti, explozivní síly dolních končetin a agility u hráčů florbalu. Jednotlivé 

testy ze sestavené testové baterie byly vybrány na základě pohybových činností, které 

jsou pro hráče florbalu v utkání stěžejní. Podle IFF (2019) mezi tyto činnosti patří krátké 

sprinty v různých proměnlivých směrech a z toho vyplývající značné nároky na 

rychlostní schopnosti a agility. Mezi další činnosti, které jsou ve florbalovém utkání 

zásadní, patří dle Kysela (2010) také krátkodobé pohyby explozivně rychlostně-silového 

charakteru, které zaštiťují rychlostní a silové schopnosti. Pro finální měření výkonnosti 

výše zmíněných pohybových schopností bylo využito dvou testů ze souboru 

standardizovaných testů Měkoty a Novosada (2005), konkrétně se jedná o s kok z místa 

a běh na 20 m. Poslední využitý test, který zjišťuje agilitu u hráčů a je využíván také ve 

sportovních hrách, je člunkový běh, podle Walkera (2006). Doba trvání zatížení 

prostřednictvím testové baterie byla stanovena tak, aby imitovala dobu trvání zatížení ve 

florbalovém utkání, na kterou je daný výzkumný soubor zvyklý. Obvykle se utkání 

účastní tři pětice hráčů, kdy daná pětice je na hřišti 60 s a poté 120 s sedí či stojí podle 

potřeby na střídačce. Tudíž vzhledem k tomuto faktu, byla vymezena doba, za kterou 

musí daný proband projít všemi třemi testy z testové baterie, přičemž přesun mezi 

stanovišti s jednotlivými testy se uskutečňoval prostřednictvím chůze. Poté následoval 

pasivní IO 120 s. Byla zvolena jednotná pasivní forma IO, kdy probandi seděli na lavičce. 

Tato série, která se skládala ze 60 s zatížení pomocí testování a 120 s IO, se prováděla 

celkem třikrát.  
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4.1.1  Charakteristika testů 

 Jako testový ukazatel, byly zvoleny tři odlišná cvičení, přičemž každé z nich 

sleduje jinou pohybovou schopnost: 

 běh na 20 m  

 skok daleký odrazem snožmo z místa 

 5-10-5 člunkový běh 

Běh na 20 m 

 Jako první se testoval běh na 20 m. Toto cvičení bylo zvoleno na základě 

publikace Měkoty a Novosada (2005), kteří jako jeden z testů pro hodnocení běžecké 

rychlosti ve sportovních hrách zmiňují využití standardizovaného testu, běhu na 20 m 

z polovysokého startu. Cílem testu je měření akcelerační rychlosti, která je dle Psotty 

a kol. (2006) testována do vzdálenosti 30 m. 

 Při tomto cvičení proband vychází z polohy polovysokého startu, který zaujme 

před linií startovní čáry, která je vyznačena lepicí páskou. Proband vybíhá na vlastní 

podnět, při zahájení pohybu se díky pohybovému snímači spustí časomíra, a snaží se 

proběhnout vyznačenou vzdálenost co nejrychleji.  

 Pro zajištění validity, je tento test měřen pomocí fotobuněk, které snímají čas na 

10 m a 20 m. Součástí je již zmíněný pohybový snímač pro zajištění startu probanda na 

vlastní podnět. Startovní linie je vyznačena lepicí páskou výrazné barvy pro lepší 

viditelnost. Vzdálenost 20 m je pak zvýrazněna lepicí páskou a kloboučky po stranách 

lepicí pásky, pro lepší viditelnost. 
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Obr. 2: Schéma sprintu na 20 m

 

Zdroj: vlastní 

Skok daleký odrazem snožmo z místa 

 Následujícím testem je cvičení skok daleký odrazem snožmo z místa. Stejně jako 

předchozí test, běh na 20 m, také toto cvičení dle Měkoty a Novosada (2005) spadá do 

testů pro měření motorických schopností, a je hojně využívané k hodnocení explozivní 

síly dolních končetin.  

 Výchozí polohou pro toto cvičení je stoj mírně rozkročný, nohy jsou 

v rovnoběžném postavení a špičky nohou jsou těsně za odrazovou čarou. Poté následuje 

podřep, zapažení a současným odrazem snožmo a pohybem paží vpřed provede proband 

co nejdelší skok. Výsledná vzdálenost se počítá od dotyku konce paty nejbližší stopy 

k odrazové linii. Schéma skoku z místa je na obr. 3 níže. 

 Pro vyhodnocení dosažené vzdálenosti je využito měřící pásmo a dva pomocníci, 

kdy jeden pomocník přikládá nulu pásma k místu doskoku, kde se proband dotkne 

kteroukoli částí těla země nejblíže odrazové čáře, zatímco druhý odečítá výslednou 

vzdálenost na pásmu v místě, kde pásmo kolmo protne vnitřní část odrazové čáry. 

Odrazová čára je vyznačena lepicí páskou výrazné barvy. 

20 m 
cíl start 

 

10 m 
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Obr. 3: Schéma skoku dalekého s odrazem snožmo z místa 

 

Zdroj: vlastní 

5-10-5 člunkový běh 

 Poslední test, kterým probandi prochází, je 5-10-5 člunkový běh. Tento test je 

podle Walkera (2016) populární ve sportech, které zahrnují jakoukoli formu rychlých 

změn směru a zrychlení na krátké vzdálenosti, jako je basketbal, hokej či americký fotbal. 

Úkolem tohoto cvičení je zjistit úroveň rychlostních schopností změny směru. 

 Proband zaujme před startovní čárou polovysoký start, jakožto výchozí polohu 

pro tento test. Proband vybíhá na povel „teď“. Nejprve běží 5 yd (4, 6 m), kde se pravou 

rukou dotkne pásky, poté se proband otočí vlevo a běží 10 yd (9, 1 m), na konci se zase 

dotkne levou rukou pásky, následně dojde k otočení vpravo a běží co nejrychleji 

posledních 5 yd přes cílovou (startovní) čáru. Celou trasu se proband snaží proběhnout 

co nejrychleji. Schéma člunkového běhu je znázorněno na obr. 4 níže. 

 Tento test je měřen pomocníkem, který měří výsledný čas pomocí ručních stopek, 

které se sepnou s povelem „teď“ a vypnou, jakmile proband proběhne cílovou čarou. 

Startovní (cílová) čára, stejně jako čáry, kterých se má proband dotknout rukou, jsou 

vyznačeny lepicí páskou výrazné barvy.  

Podle Reimana a Manskeho (2009) zatím validita a reliabilita tohoto testu není 

známá. Ale existují studie, které se snaží reliabilitu a validitu tohoto testu prokázat. 

Například Mayhew a kol. (2010) uvádí reliabilitu testu (r = 0,80). Oproti tomu výzkum 

Stewarta a kol. (2012) zjistil, vyšší reliabilitu tohoto testu (r = 0, 90). Tento rozdíl však 

může odrážet rozdíl v časování, jelikož Mayhew a kol. (2010), podobně jako v našem 

výzkumu, využil ručních stopek.  

pásmo 
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Obr. 4: Schéma 5-10-5 člunkového běhu 

Zdroj: vlastní 

4.1.2  Charakteristika rozcvičení 

Před samotným měřením probíhalo vždy pod vedením pomocníků rozcvičení 

probandů. Vzhledem k cíli práce byly sestaveny dvě odlišná rozcvičení, rozcvičení bez 

tonizace a dynamické rozcvičení s tonizací. 

Rozcvičení bez tonizace 

Rozcvičením bez tonizace je v tomto výzkumu myšleno klasické rozcvičení, které 

testovaní probandi provádí před utkáním. Toto rozcvičení zahrnuje 3 min rozklusání. Poté 

následuje statický strečink, který se skládá z těchto cviků:  

 stoj na pravé noze skrčmo zanožit s výdrží v dané poloze do 5 s 

 stoj na pravé noze skrčmo přednožit s výdrží v dané poloze do 5 s 

 stoj na levé noze skrčmo zanožit s výdrží v dané poloze do 5 s 

 stoj na levé noze skrčmo přednožit s výdrží v dané poloze do 5 s 

 ve stoji vzpažit skrčmo pravou ruku za záda, levou rukou uchopit skrčenou ruku 

za loket s výdrží do  5 s 

 ve stoji vzpažit skrčmo pravou ruku za záda, levou rukou uchopit skrčenou ruku 

za loket s výdrží do  5 s 

 5x úklony stranou střídavě na každou stranu 

10 yd 

5 yd 

5 yd 

cíl 

start 

 



 

41 

 

 3x výpady stranou střídavě na každou stranu, na každé straně výdrž do 5 s 

Dále následuje několik cviků z atletické abecedy, kdy se provádí jedno cvičení 15 

m vpřed, další cvičení pak 15 zpět: 

 liftink 

 skipink 

 zakopávání 

 cval stranou vpravo v bok 

 cval stranou vlevo v bok 

 střídavé úkroky vpravo v bok 

 střídavé úkroky vlevo v bok 

Nakonec je zařazena forma člunkového běhu 2 x 15 m, která je prováděna 

maximální možnou intenzitou. Tato forma rozcvičení trvala celkem 10 min.  

Dynamické rozcvičení s tonizací 

 Při sestavování dynamického rozcvičení s tonizací byla snaha o to, aby doba 

trvání tohoto rozcvičení co nejvíce odpovídala době trvání rozcvičení bez tonizace a aby 

odpovídala také doba trvání rozklusání, na kterou jsou probandi zvyklí.  

Dynamické rozcvičení s tonizací obsahuje 3 min rozklusání. Poté následuje 

dynamický strečink, který obsahuje tyto cviky: 

 10 x komíhání pravou paží spodním obloukem 

 10 x komíhání levou paží spodním obloukem 

 20 x střídavě úklony na pravou a levou stranu 

 20 x v upažení rotace trupu střídavě na pravou a levou stranu 

 5 x kroužení kyčlí dopředu pravou nohou s oporou o stěnu 

 5 x kroužení kyčlí dopředu levou nohou s oporou o stěnu 

 5 x kroužení kyčlí dozadu pravou nohou s oporou o stěnu 

 5 x kroužení kyčlí dozadu levou nohou s oporou o stěnu 

 10 x zanožení a přednožení vedeným pohybem skrčenou pravou nohou 

 10 x zanožení a přednožení vedeným pohybem skrčenou levou nohou 

 10 x stoj rozkročný pravá noha vpředu, předklonem ruce k chodidlu 
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 10 x stoj rozkročný levá noha vpředu, předklonem ruce k chodidlu 

 5x stoj na pravé, levou krouživé pohyby kotníkem doprava 

 5x stoj na pravé, levou krouživé pohyby kotníkem doleva 

 5x stoj na levé, pravou krouživé pohyby kotníkem doprava 

 5x stoj na levé, pravou krouživé pohyby kotníkem doleva 

Pro stavbu dynamického strečinku byla využita cvičení, která jsou podle Nelsona 

a Kokkonena (2015) vhodná pro rozcvičení ve sportovních hrách jako je například 

basketbal atd. 

V neposlední řadě je součástí tohoto rozcvičení atletická abeceda, jednotlivé cviky 

jsou prováděny do vzdálenosti 15 m, a jsou následovány 10 m dynamickým výběhem, 

poté jdou probandi chůzí zpět. Tato atletická abeceda zahrnuje: 

 liftink 

 skipink 

 zakopávání 

 předkopávání 

Nakonec rozcvičení jsou zařazena tonizační cvičení: Jednotlivá tonizační cvičení 

navržená cíleně pro testované probandy, byla vybírána na základě předchozího 

pozorování tréninků probandů a diskuse s jejich trenéry. Byla snaha vybrat takové 

cvičení, která by využívala co největších odporů nebo maximálních rychlostí pohybů, ale 

zároveň, aby na tyto cviky byli probandi zvyklí a měli zvládnutou jejich techniku 

provedení na vysoké úrovni. 

 10 m kotníkové odrazy po pravé 

 10 m kotníkové odrazy po levé 

 6 x vertikální výskok střídavě z pravé a levé 

 3x trojskok snožmo napojovaně s výběhem 

 rovinka s odporem pomocí spoluhráče 

Jako první se prováděly kotníkové odrazy, poskočné poskoky po pravé noze, do 

vzdálenosti 10 m submaximálním úsilím. Tyto odrazy se skákaly přes rovnoběžně 

položené florbalové hole, mezi nimiž byly 40 cm rozestupy. Poté proband došel do 
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výchozího místa, ze kterého poskoky po pravé začínal, a realizoval stejné cvičení po levé 

noze. Schéma tohoto cvičení znázorňuje obr. 5 níže.  

Obr. 5: Schéma cvičení kotníkové odrazy 

Zdroj: vlastní 

Poté následoval vertikální výskok, který se prováděl maximálním možným úsilím. 

Snahou tedy bylo vyskočit co nejvýše. V tomto cvičení se kladl důraz na výchozí 

postavení podřep, který měl imitovat florbalové postavení v utkání. Odrazy probíhaly 

střídavě z pravé a levé nohy, a zpět se doskakovalo snožmo na obě nohy současně. 

Předposledním cvičením byl trojskok snožmo napojovaně s následným výběhem ve 

vzdálenosti 10 m s téměř maximálním úsilím (99 %). Toto cvičení bylo prováděno 

v mělkém dřepu. Posledním zařazeným cvičením byly běžecké rovinky do vzdálenosti 

20 m s odporem. Odpor byl zajištěn pomocí spoluhráče, kdy dvojice probandů stojí za 

sebou, oba čelem do směru rovinky, přičemž zadní proband se snaží roztlačit, uchopením 

za boky, předního, po 7 m přední uvolní cestu zadnímu, který vybíhá co nejvyšší rychlostí 

a běží dalších 13 m. Hranice 7 m je vyznačena kloboučky po stranách hřiště. Doba trvání 

tohoto rozcvičení byla 13 min. 

4.1.3  Průběh měření 

 Podmínkou pro probandy bylo 48 h před každým testovacím dnem být bez 

jakékoli sportovní aktivity. Testování probíhalo 3 týdny po sobě, a to vždy ve čtvrtek. 

Nejprve byly vyznačeny stanoviště s jednotlivými testy, nastaveny a vyzkoušeny radary, 

a poté byli instruováni všichni pomocníci. Následně byli probandi rozděleni do čtyř 

skupin po pěti.  

Rozdělení do skupin bylo následně využito pro uplatnění tzv. křížené metody. 

Podstatou křížené metody v našem výzkumu je to, že druhý testovací den provádí skupina 

10 m 

cíl start 
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č. 1 a skupina č. 2, dynamické rozcvičení s tonizací, zatímco skupina č. 3 a skupina č. 4 

provádí rozcvičení bez tonizace. Třetí testovací den je tomu naopak, rozcvičení bez 

tonizace provádí skupina č. 1 a skupina č. 2, dynamické rozcvičení s tonizací pak skupina 

č. 3 a skupina č. 4. První testovací den realizují všechny čtyři skupiny rozcvičení bez 

tonizace.  

Každý testovací den začal rozcvičením první skupiny probandů, které trvalo 10 

min, poté následoval 5 min IO. Pak přišlo na řadu samotné měření skupiny, jednotliví 

probandi šli vždy ve stejném pořadí za sebou. Orientační doba měření byla stanovena na 

1 minutu. Jakmile první proband proběhl první testovací stanoviště, běh na 20 m, ihned 

startoval další. Chůzí se první proband přesunul k dalšímu stanovišti se skokem z místa, 

po jeho splnění se zase chůzí přesouvá na poslední stanoviště se člunkovým během. 

Jakmile proband projde posledním testem, jde si sednout na lavičku, na které vyčká 2 

min. Přesná doba IO je sledována pomocníkem examinátora, který těsně před uplynutím 

2 min vyzve probandy, aby se přesunuli ke startu běhu na 20 m, tak aby první proband 

mohl přesně po uplynutí doby 2 min vystartovat. Tento cyklus skupina stejným způsobem 

zopakovala celkem třikrát. Každá následující skupina se začala rozcvičovat po skončení 

rozcvičení předchozí skupiny.  

4.1.4  Charakteristika skupiny 

 Měření se zúčastnilo 20 mužů ve věku od 17 do 27 let. Procentuální věkové 

zastoupení probandů je vyznačeno v tab. 6 níže. Průměrné věkové zastoupení testovaných 

činí 22 let. Průměrná hmotnost skupiny činí 76 kg (+- 9 kg) a průměrná výška 179 cm (+- 

7 cm). Všichni účastníci testování jsou hráči florbalu minimálně 5 let.  

Tab. 6: Charakteristika probandů podle věku, tělesné výšky a hmotnosti 

 Věk Hmotnost [kg] Výška [cm] 

x̄ 21 76 179 

SD 3 9 7 

Zdroj: vlastní 
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4.1.5  Charakteristika prostředí a pomůcek 

 Měření se uskutečnilo v prostorách sportovní haly 4. ZŠ v Jirkově. Hala se 

rozprostírá na ploše 40 x 20 m, na jejíž umělý povrch je možné vstoupit pouze 

v přezůvkách nebo v čisté obuvi do haly, proto i skupina testovaných musela přijít ve 

správné sportovní obuvi, nejen kvůli citlivému povrchu, ale také kvůli svému zdraví 

a bezpečí. Teplota vzduchu uvnitř haly byla během testování 20 °C.   

 Pro měření výsledných hodnot ve skoku z místa bylo k dispozici 20 m dlouhé 

ocelové pásmo, které posloužilo také k vyznačení dalších stanovišť, běhu na 20 m 

a  člunkového běhu.  

 Dále bylo využito již zmíněných fotobuněk, které byly zapůjčeny u ČFBU. Celý 

název produktu zní: Brower TCi System With Smartphone Interface. Fotografie produktu 

je zobrazena na obr. 6 níže. TCi bylo podle Brower Timing Systems (2018) navrženo pro 

zachycení, ukládání a zobrazování testovacích dat pro jednotlivce i týmy, pro vědecké 

i vlastní testování, a to v mnoha různých sportech, zejména je využíváno ve fotbale, 

ragby, baseballu, hokeji či tenise, možné využití je shledáváno také v posilování, 

automobilových závodech, BMX atd. Pro měření běhu na 20 m byly využity dvě 

fotobuňky, tedy jedna brána, druhá brána měřila časové trvání běhu na 10 m. Součástí 

produktu je i krabička snímače pohybu, který se sepne, tedy začne počítat čas, 

s vyběhnutím probanda.  

 Měření posledního testu, člunkového běhu, bylo provedeno pomocí klasických 

ručních stopek.  



 

46 

 

Obr. 6: Brower TCi System With Smartphone Interface 

Zdroj: https://www.performbetter.com/TCi-System-with-Smartphone-Interface 

4.2 Analýza výsledků 

Zpracování dat probíhalo prostřednictvím programu SPSS Statistics a Microsoft 

Excel. Pro základní analýzu dat byly použity základní deskriptivní postupy. Referenčními 

hodnotami statistického zpracování byly absolutní naměřené hodnoty. Normalita dat byla 

zjišťována na základě Shapirovo-Wilkokova a Kolmogorovovo-Smirnovova testu 

normality. Pro malý počet probandů (n < 50), byl využit pro určení statistické 

významnosti na hladině p < 0,05 Wilcoxonův párový test. Pro určení věcné významnosti 

posloužilo Cohenovo d. 

https://www.performbetter.com/TCi-System-with-Smartphone-Interface
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5  VÝSLEDKY 

5.1 Celkové vyhodnocení 

Běh na 10 m 

 Porovnání výkonů všech dvaceti testovaných probandů v běhu na 10 m 

znázorňuje tab. 7 níže. Z průměrů dosažených výsledků je vidět, že nejlepších výkonů 

bylo dosaženo ve třetí sérii po provedení rozcvičení bez tonizace, přičemž tyto výkony 

byly o 0,9 % rychlejší než výkony po rozcvičení s tonizací. Rozdíl výkonů ve třetích 

sériích po jednotlivých rozcvičeních je podle Cohenova d pouze triviálně významný. Při 

porovnání prvních a druhých sérií měření, bylo rychlejšího času v obou sériích v průměru 

dosaženo po rozcvičení s tonizací. Přičemž zlepšení po rozcvičení s tonizací bylo 

procentuálně největší po první sérii měření, kdy výkony po tomto rozcvičení byly o 3,4 

% větší oproti rozcvičení bez tonizace. Pozitivní vliv přetrval i v průběhu druhé série, kdy 

výkony v této sérii byly o 1,9 % lepší než výkony po rozcvičení bez tonizace. V rámci 

třetí série došlo v průměru ke zhoršení výkonů a to o 0,9 % oproti naměřeným výkonům 

po rozcvičení bez tonizace. Nicméně hodnoty Cohenova d naznačují, že rozdíly ve 

výsledcích probandů po jednotlivých rozcvičeních, jsou malé pro první a druhou sérii 

měření. Co se týče statistické významnosti rozdílů mezi výkony po jednotlivých 

rozcvičeních, jsou tyto rozdíly na hladině p < 0,05 statisticky nevýznamné.  

Tab. 7: Porovnání výkonů všech probandů po rozcvičeních v běhu na 10 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

 Série v měření Série v měření 

 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 1,75 1,69 1,64 1,72 1,67 1,69 

SD 0,14 0,14 0,09 0,18 0,15 0,15 

Min 1,45 1,46 1,45 1,45 1,45 1,49 

Max 2,11 2,06 1,82 2,16 2,06 2,06 

 Série v měření 

 1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 3,4 % 1,9 % - 0,9 % 

Cohenovo d -0,319 -0,204 0,107 

Wilcoxonův test 0,009 0,136 0,687 

Zdroj: vlastní 
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Běh na 20 m 

V tab. 8 je znázorněno porovnání výkonů všech probandů v běhu na 20 m. 

Z průměrů dosažených výsledků je vidět, že nejlepších výkonů bylo dosaženo ve druhé 

sérii po rozcvičení s tonizací. Výkony v druhé sérii po rozcvičení s tonizací byly 

v průměru o 2,2 % lepší než výkony v druhé sérii po rozcvičení bez předchozí tonizace. 

Věcná významnost vlivu rozcvičení s tonizací na výkony v druhé sérii měření je podle 

hodnoty Cohenova d v tomto případě malá. Procentuálně lepších výkonů po rozcvičení 

s tonizací bylo dosaženo také v první sérii měření. Výkony v první sérii po absolvování 

rozcvičení s tonizací byly v průměru o 3,1 % lepší než výkony po rozcvičení bez tonizace. 

Tento rozdíl mezi výkony při porovnání prvních sérií s různým rozcvičením je podle 

Cohenova d téměř středně významný. Výkony po provedení rozcvičení s tonizací v běhu 

na 20 m v rámci třetí série byly v průměru o 0,7 % horší oproti výkonům po rozcvičení 

bez tonizace. Rozdíly výkonů ve třetích sériích měření po daných rozcvičeních jsou dle 

hodnoty Cohenova d pouze triviální. Statistická významnost rozdílů mezi výkony po 

jednotlivých typech rozcvičení na hladině p < 0,05 naznačuje možnou statistickou 

významnost rozdílů v rámci prvních a druhých sérií.  

Tab. 8: Porovnání výkonů všech probandů po rozcvičeních v běhu na 20 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 3,11 3,04 3,01 3,04 3,00 3,03 

SD 0,17 0,17 0,18 0,22 0,19 0,20 

Min 2,73 2,71 2,69 2,73 2,7 2,69 

Max 3,39 3,31 3,5 3,62 3,43 3,44 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 3,1 % 2,2 % - 0,7 % 

Cohenovo d -0,436 -0,341 0,110 

Wilcoxonův test 0,028 0,015 0,962 

Zdroj: vlastní 
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Skok z místa 

V tab. 9 je znázorněno porovnání výkonů všech probandů ve skoku z místa. 

Lepších průměrů se dosáhlo ve skoku z místa po rozcvičení s tonizací u první a třetí série 

měření oproti výkonům v těchto sériích po rozcvičení bez tonizace. Nejlepších výkonů se 

dosáhlo při třetí sérii, kdy výkony po rozcvičení s tonizací byly průměrně o 1,1 % lepší 

oproti výkonům po rozcvičení bez tonizace. Lepší výkony po provedení rozcvičení 

s tonizací o 0,9 % byly pozorovány v první sérii měření. Průměr výkonů ve druhých 

sériích byl shodný po obou rozcvičeních. Hodnoty nejlepších výkonů ve skoku z místa 

jsou podobné po obou rozcvičeních, zatímco hodnoty nejslabších výkonů jsou v první 

sérii horší po rozcvičení s tonizací, ale u druhé a třetí série jsou výkony lepší po 

rozcvičení s tonizací. Hodnoty Cohenova d pro určení věcné významnosti, stejně jako 

kritické hodnoty Wilcoxonova testu pro určení statistické významnosti na p < 0,05, 

naznačují, že vzniklé rozdíly ve výkonech po jednotlivých rozcvičeních jsou 

nevýznamné. 

Tab. 9: Porovnání výkonů všech probandů po rozcvičeních ve skoku z místa 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 229 233 232 231 233 235 

SD 23 21 21 25 21 23 

Min 190 200 200 180 205 202 

Max 280 278 285 281 278 284 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 0,9 % 0,0 % 1,1 % 

Cohenovo d 0,083 - 0,119 

Wilcoxonův test 0,289 - 0,219 

Zdroj: vlastní 
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Člunkový běh 

 Z tab. 10, která zobrazuje porovnání výkonů všech probandů v člunkovém běhu, 

je vidět, že průměrné hodnoty výkonů po rozcvičení s tonizací jsou shodné s průměrnými 

hodnotami výkonů po rozcvičení bez tonizace v rámci daných sérií měření. Z pohledu 

procentuálního zlepšení výkonů po rozcvičení s tonizací lze konstatovat, že zlepšení po 

tomto rozcvičení téměř nenastalo, s čímž korelují také hodnoty Cohenova d, které říkají, 

že rozdíly mezi výkony po daných rozcvičeních jsou pouze triviální. Na hladině p < 0,05 

jsou tyto rozdíly považovány za statisticky nevýznamné. 

Tab. 10: Porovnání výkonů všech probandů po rozcvičeních v člunkovém běhu 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 5,3 5,2 5,2 5,3 5,2 5,2 

SD 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Min 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 

Max 6,0 6,3 6,0 6,1 5,9 6,1 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Cohenovo d - - - 

Wilcoxonův test - - - 

Zdroj: vlastní 

Celkový výkon 

 Celkový výkon vznikl zprůměrováním hodnot procentuálního zlepšení po 

rozcvičení s tonizací v běhu na 10 m, v běhu na 20 m, ve skoku z místa a ve člunkovém 

běhu. Díky tomuto ukazateli lze pozorovat výkon jednotlivých probandů komplexně 

a nezávisle na druhu testu v průběhu jednotlivých sérií měření a tedy i v průběhu celého 

testování.  

 Graf 3 znázorňuje celkové procentuální zlepšení výkonů ve všech testech 

probandů po provedení rozcvičení s tonizací oproti výkonům po provedení rozcvičení bez 

tonizace. Výkony po rozcvičení s tonizací byly v první sérii o 1,8 % lepší než výkony 

první série po rozcvičení bez tonizace. Pozitivní vliv rozcvičení s tonizací lze pozorovat 

i v porovnání druhých sérií, kde jsou výkony o 0,9 % lepší po rozcvičení s tonizací. Avšak 

ve třetí sérii se již pozitivní účinek rozcvičení s tonizací neprojevuje a výkony jsou po 

tomto rozcvičení o 0,7 % horší než po rozcvičení bez tonizace.  
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Graf 3: Celkové procentuální zlepšení výkonů všech probandů po rozcvičení s tonizací 

 
Zdroj: vlastní 

5.2 Vyhodnocení probandů ve věku 17 – 19 let 

 Pro analýzu výsledků probandů ve věku 17 – 19 let bylo využito devět probandů 

z původní testované skupiny v odpovídajícím věku. 

Běh na 10 m 

 Tab. 11 uvedená níže, porovnává výkony po rozcvičení s tonizací s výkony po 

rozcvičení bez tonizace u probandů ve věku 17 – 19 let. Z tabulky je vidět, že všichni 

probandi z dané věkové skupiny vykazovaly lepší výkony po rozcvičení s tonizací, a to 

ve všech třech sériích měření. Úplně nejlepšího průměru výkonů dosáhli probandi v druhé 

sérii po rozcvičení s tonizací, přičemž tyto výkony byly po tomto rozcvičení o 2,2 % lepší 

než výkony ve stejné sérii po rozcvičení bez tonizace, ale podle Cohenova d je tento rozdíl 

ve výkonech málo významný. Největší rozdíl mezi výkony byl pozorován při srovnání 

prvních sérií měření po jednotlivých rozcvičeních, kdy výkony v první sérii po rozcvičení 

s tonizací byly o 5,1 % lepší než po rozcvičení bez tonizace, přičemž tento rozdíl mezi 

výkony po jednotlivých rozcvičeních je podle hodnot Cohenova d středně významný. Ve 

třetí sérii byl průměr výkonů o 0,9 % lepší po rozcvičení s tonizací než po rozcvičení bez 

tonizace, což je podle Cohenova d pouze triviální. Na hladině p < 0,05 jsou tyto výsledky 

statisticky nevýznamné. 
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Tab. 11: Porovnání výkonů probandů  ve věku 17 – 19 let po rozcvičeních v běhu na 10 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 1,69 1,63 1,62 1,61 1,59 1,61 

SD 0,14 0,12 0,10 0,09 0,11 0,12 

Min 1,46 1,46 1,48 1,45 1,40 1,37 

Max 1,92 1,87 1,82 1,76 1,79 1,77 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 5,1 % 2,2 % 0,9 % 

Cohenovo d - 0,672 - 0,307 - 0,133 

Wilcoxonův test 0,068 0,592 0,233 

Zdroj: vlastní 

Běh na 20 m 

Tab. 12 porovnává vliv jednotlivých typů rozcvičení na následný výkon v běhu 

na 20 m, dále popisuje věcnou a statistickou významnost tohoto vlivu. Nejlepší průměr 

výkonů byl zaznamenán po provedení rozcvičení s tonizací ve druhé sérii, kdy tyto 

výkony byly v průměru o 2,6 % lepší oproti rozcvičení bez tonizace, podle Cohenova d 

je tento rozdíl téměř středně významný. Při porovnání výkonů v prvních sériích bylo 

průměrně lepších výkonů dosaženo po rozcvičení s tonizací o 3,8 % než po rozcvičení 

bez tonizace, přičemž tento rozdíl je podle Cohenova d středně významný. Výkony ve 

třetí sérii byly o 0,4 % lepší po rozcvičení s tonizací, přičemž tento rozdíl je podle 

Cohenova d pouze triviální. V těchto výsledcích není prokázána statistická významnost.   

Tab. 12: Porovnání výkonů probandů ve věku 17 – 19 let po rozcvičeních v běhu na 20 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 3,04 2,98 2,94 2,93 2,90 2,93 

SD 0,19 0,17 0,18 0,13 0,18 0,19 

Min 2,73 2,71 2,68 2,73 2,60 2,59 

Max 3,35 3,20 3,31 3,18 3,24 3,31 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 3,8 % 2,6 % 0,4 % 

Cohenovo d - 0,646 - 0,412 - 0,066 

Wilcoxonův test 0,092 0,212 0,395 

Zdroj: vlastní 
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Skok z místa 

Z tab. 13 lze říci, že nejlepších průměrů výkonů probandů bylo dosaženo po 

rozcvičení s tonizací ve všech třech měření. Úplně nejlepšího průměru výkonů bylo 

dosaženo v první sérii po rozcvičení s tonizací, kdy byly výkony lepší po tomto 

rozcvičení o 1,6 % než výkony po rozcvičení bez tonizace, což je podle Cohenova d malý 

rozdíl. V druhé sérii byly výkony po rozcvičení s tonizací lepší o 0,5 % a ve třetí sérii 

o 0,4 %. Rozdíly výkonů po jednotlivých rozcvičeních vykazují podle Cohenova d 

triviální rozdíly. Wilcoxonův test nepotvrdil statistickou významnost rozdílů.  

Tab. 13: Porovnání výkonů probandů ve věku 17 – 19 let po rozcvičeních ve skoku z místa 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 245 245 246 249 247 247 

SD 20 20 20 18 21 24 

Min 219 220 223 219 213 213 

Max 280 278 285 281 278 284 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 1,6 % 0,5 % 0,4 % 

Cohenovo d 0,213 0,065 0,041 

Wilcoxonův test 0,063 1,000 0,766 

Zdroj: vlastní 

Člunkový běh 

 Tab. 14 porovnává výkony probandů ve věku 17 – 19 let v člunkovém běhu po 

jednotlivých rozcvičeních. Průměrně nejrychlejšího času 5 s, bylo dosaženo v první 

a druhé sérii měření po provedení rozcvičení bez tonizace a v druhé sérii po rozcvičení 

s tonizací. Výkony první série po rozcvičení bez tonizace jsou tak o 1 % lepší než výkony 

po rozcvičení s tonizací. Výkony druhých sérií jsou shodné. Při porovnání třetích sérií po 

jednotlivých rozcvičeních, jsou časy po rozcvičení s tonizací o 1 % lepší než po 

rozcvičení bez tonizace. Podle Cohenova d jsou zjištěné rozdíly pro první a třetí sérii 

malé. Statisticky jsou tyto rozdíly nevýznamné.  
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Tab. 14: Porovnání výkonů probandů ve věku 17 – 19 let po rozcvičeních v člunkovém běhu 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 5,0 5,0 5,2 5,1 5,0 5,1 

SD 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 

Min 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,5 

Max 5,7 5,7 6,0 6,1 5,9 6,0 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací - 1,0 % 0,0 % - 1,0 % 

Cohenovo d 0,106 - 0,106 

Wilcoxonův test 0,767 - 0,767 

Zdroj: vlastní 

Celkový výkon 

Celkový výkon vznikl zprůměrováním hodnot procentuálního zlepšení po 

rozcvičení s tonizací v běhu na 10 m, v běhu na 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém 

běhu u probandů ve věku 17 – 19 let. Díky tomuto ukazateli lze pozorovat výkon 

jednotlivých probandů komplexně a nezávisle na druhu testu v průběhu jednotlivých sérií 

měření a tedy i v průběhu celého testování.  

 Graf 4 znázorňuje celkové procentuální zlepšení či zhoršení výkonů ve všech 

testech probandů po provedení rozcvičení s tonizací oproti výkonům po provedení 

rozcvičení bez tonizace. Výkony po provedení rozcvičení s tonizací byly ve všech třech 

sériích lepší než výkony po provedení rozcvičení bez tonizace. Výkony po rozcvičení 

s tonizací byly v první sérii o 2,4 % lepší než výkony první série po rozcvičení bez 

tonizace. Pozitivní vliv rozcvičení s tonizací lze pozorovat i v porovnání druhých sérií, 

kde jsou výkony o 1,1 % lepší po rozcvičení s tonizací. Ve třetí sérii jsou výkony po 

rozcvičení s tonizací taktéž lepší, a to o 1,1 % než po rozcvičení bez tonizace.  
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Graf 4: Celkové procentuální zlepšení výkonů probandů ve věku 17 – 19 let po rozcvičení s tonizací  

 
Zdroj: vlastní 

5.3 Vyhodnocení probandů ve věku 20 – 24 let 

Pro analýzu výsledků probandů ve věku 20 – 24 let bylo využito sedm probandů 

z původní testované skupiny v odpovídajícím věku. 

Běh na 10 m 

Tab. 15 porovnává výkony probandů ve věku 20 – 24 let v běhu na 10 m po 

jednotlivých rozcvičeních. Nejlepší průměr výkonů byl zaznamenán v druhé sérii po 

rozcvičení s tonizací, kdy byl tento průměr výkonů v porovnání s průměrem výkonů 

v druhé sérii po rozcvičení bez tonizace o 2,7 % lepší. Podle hodnoty Cohenova d, jsou 

rozdíly v těchto výkonech málo významné. Největšího rozdílu ve výkonech bylo 

dosaženo při porovnání prvních sérií, kdy výkony po rozcvičení s tonizací byly průměrně 

o 4,3 % lepší než po rozcvičení bez tonizace, přičemž podle Wilcoxonova testu může jít 

o statisticky významný rozdíl ve výkonech po jednotlivých rozcvičeních, oproti 

Cohenovo d, podle kterého jde o málo významný rozdíl. Ve třetí sérii byly o 1 % lepší 

výkony po provedení rozcvičení bez tonizace. Rozdíly výkonů v druhých a třetích sériích 

jsou statisticky nevýznamné. 
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Tab. 15: Porovnání výkonů probandů ve věku 20 – 24 let po rozcvičeních v běhu na 10 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 1,83 1,74 1,70 1,76 1,69 1,72 

SD 0,21 0,14 0,12 0,23 0,16 0,15 

Min 1,62 1,56 1,59 1,52 1,51 1,56 

Max 2,20 2,06 1,99 2,16 2,06 2,06 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 4,3 % 2,7 % - 1,0 % 

Cohenovo d - 0,339 - 0,300 0,131 

Wilcoxonův test 0,018 0,108 1,000 

Zdroj: vlastní 

Běh na 20 m 

Tab. 16 porovnává výkony probandů ve věku 20 – 24 let v běhu na 20 m po 

jednotlivých rozcvičeních. V běhu na 20 m byl nejlepší průměr výkonů pozorován 

ve druhé sérii měření po rozcvičení s tonizací. Při srovnání jednotlivých sérií měření po 

jednotlivých rozcvičeních, jsou největší rozdíly mezi výkony pozorovány v první sérii, 

tento průměr výkonů po rozcvičení s tonizací byl o 3,7 % lepší než po rozcvičení bez 

tonizace. Podle Cohenova  d, je tento rozdíl téměř středně významný. Výkony v druhé 

sérii po rozcvičení s tonizací byly o 2,5 % lepší než výkony po rozcvičení bez tonizace, 

což může být statisticky významné a podle Cohenova d také téměř středně věcně 

významné. V poslední sérii byly o 1 % lepší výkony zaznamenány po rozcvičení bez 

tonizace, přičemž tento rozdíl mezi výkony má malý význam. Rozdíly výkonů v prvních 

a třetích sériích jsou statisticky nevýznamné. 
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Tab. 16: Porovnání výkonů probandů ve věku 20 – 24 let po rozcvičeních v běhu na 20 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 3,19 3,09 3,05 3,07 3,02 3,08 

SD 0,18 0,16 0,19 0,28 0,17 0,18 

Min 2,96 2,81 2,85 2,79 2,76 2,82 

Max 3,50 3,31 3,50 3,62 3,24 3,44 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 3,7 % 2,5 % - 1,0 % 

Cohenovo d - 0,471 - 0,450 0,160 

Wilcoxonův test 0,107 0,017 0,833 

Zdroj: vlastní 

Skok z místa 

 Tab. 17 zobrazuje, že průměrně nejlepších výkonů ve skoku z místa bylo dosaženo 

ve třetí sérii po rozcvičení s tonizací. Tyto výkony byly o 2,6 % lepší než výkony po 

rozcvičení bez tonizace. Tento rozdíl mezi výkony je podle Cohenova d málo významný. 

Výkony druhých sérií jsou téměř shodné, o 0,1 % jsou výkony po rozcvičení bez tonizace 

lepší. V první sérii byly výkony po rozcvičení bez tonizace o 0,3 % lepší než po 

rozcvičení s tonizací. Rozdíly výkonů v první a druhé sérii jsou věcně nevýznamné, 

triviální. Wilcoxonův test nepotvrdil ani u jedné série statisticky významné rozdíly. 

Tab. 17: Porovnání výkonů probandů ve věku 20 – 24 let po rozcvičeních ve skoku z místa 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 213 221 217 214 222 223 

SD 18 17 12 23 14 18 

Min 190 200 200 180 205 202 

Max 240 250 235 248 246 258 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 0,3 % 0,1 % 2,6 % 

Cohenovo d 0,031 0,016 0,373 

Wilcoxonův test 1,000 1,000 0,122 

Zdroj: vlastní 

  



 

58 

 

Člunkový běh 

Tab. 18 porovnává výkony probandů ve věku 20 – 24 let v člunkovém běhu po 

jednotlivých rozcvičeních. Při tomto testu byly průměry výsledků druhé a třetí série lepší 

po rozcvičení bez tonizace, kdy tyto průměry byly lepší o 1 %. Podle Cohenova d jsou 

tyto rozdíly mezi výkony v druhé a třetí sérii málo významné. Výkony v první sérii 

měření po rozcvičení bez tonizace byly shodné s výkony po rozcvičení s tonizací. Zjištěné 

výsledky pro člunkový běh jsou statisticky nevýznamné. 

Tab. 18: Porovnání výkonů probandů ve věku 20 – 24 let po rozcvičeních v člunkovém běhu 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 5,4 5,3 5,2 5,4 5,4 5,3 

SD 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

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

Max 5,9 5,9 5,7 5,9 5,9 5,7 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 0,0 % - 1 % - 1 % 

Cohenovo d - 0,250 0,250 

Wilcoxonův test - 0,735 0,735 

Zdroj: vlastní 

Celkový výkon 

Celkový výkon vznikl zprůměrováním hodnot procentuálního zlepšení po 

rozcvičení s tonizací v běhu na 10 m, v běhu na 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém 

běhu. Díky tomuto ukazateli lze pozorovat výkon jednotlivých probandů ve věku 20 – 24 

let komplexně a nezávisle na druhu testu v průběhu jednotlivých sérií měření a tedy i 

v průběhu celého testování.  

 Graf 5 znázorňuje celkové procentuální zlepšení výkonů ve všech testech 

probandů po provedení rozcvičení s tonizací oproti výkonům po provedení rozcvičení bez 

tonizace. Výkony po rozcvičení s tonizací byly v první sérii o 1,8 % lepší než výkony 

první série po rozcvičení bez tonizace. Pozitivní vliv rozcvičení s tonizací lze pozorovat 

i v porovnání druhých sérií, kde jsou výkony o 1 % lepší po rozcvičení s tonizací. Avšak 

ve třetí sérii se již pozitivní účinek rozcvičení s tonizací neprojevuje a výkony jsou po 

tomto rozcvičení o 0,3 % horší než po rozcvičení bez tonizace. 
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Graf 5: Celkové procentuální zlepšení výkonů probandů ve věku 20 – 24 let po rozcvičení s tonizací 

 
Zdroj: vlastní 

5.4 Vyhodnocení probandů ve věku 25 – 27 let 

Pro analýzu výsledků probandů ve věku 25 – 27 let bylo využito třech probandů 

z původní testované skupiny v odpovídajícím věku. 

Běh na 10 m 

Tab. 19 níže porovnává výkony probandů ve věku 25 – 27 let v běhu na 10 m po 

jednotlivých rozcvičeních. Všechny výkony byly průměrně lepší ve všech sériích po 

rozcvičení bez tonizace. Průměrně nejrychlejší čas u této skupiny byl naměřen v třetí sérii 

po provedení rozcvičení bez tonizace, přičemž tento výkon je o 5,2 % lepší než výkon po 

rozcvičení s tonizací, a podle Cohenova d se jedná o středně významný rozdíl. Ve druhé 

sérii byl výkon lepší o 1,3 % a ve třetí sérii o 3,2 %. Podle Cohenova d jsou tyto rozdíly 

malé až triviální. Dle výsledných hodnot Wilcoxonova testu jsou výsledky v porovnání 

všech sérií mezi sebou statisticky nevýznamné. 
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Tab. 19: Porovnání výkonů probandů ve věku 25 – 27 let po rozcvičeních v běhu na 10 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 1,74 1,79 1,69 1,80 1,82 1,79 

SD 0,07 0,04 0,03 0,17 0,17 0,19 

Min 1,65 1,74 1,65 1,60 1,67 1,65 

Max 1,83 1,84 1,72 2,02 2,06 2,05 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací - 3,2 % - 1,3 % - 5,2 % 

Cohenovo d 0,418 0,185 0,659 

Wilcoxonův test 1,000 1,000 0,655 

Zdroj: vlastní 

Běh na 20 m 

Tab. 20 níže porovnává výkony probandů ve věku 25 – 27 let v běhu na 20 m po 

jednotlivých typech rozcvičení. Průměrně nejlepších výkonů bylo dosaženo ve třetí sérii 

po rozcvičení bez tonizace. Tyto výkony byly o 3,2 % lepší než po rozcvičení s tonizací. 

Podle Cohenova d je tento rozdíl středně významný. Výkony v druhé sérii byly o 0,3 % 

lepší po rozcvičení s tonizací než výkony po rozcvičení bez tonizace, tento rozdíl je podle 

Cohenova d věcně nevýznamný. Výkony v první sérii po rozcvičení bez tonizace byly 

průměrně o 0,2 % lepší než výkony po rozcvičení s tonizací, a podle Cohenova d je tento 

rozdíl také věcně nevýznamný. Statisticky jsou rozdíly ve výkonech uvedené výše 

statisticky nevýznamné. 

Tab. 20: Porovnání výkonů probandů ve věku 25 – 27 let po rozcvičeních v běhu na 20 m 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 3,11 3,11 3,06 3,12 3,10 3,16 

SD 0,09 0,11 0,07 0,25 0,27 0,20 

Min 2,99 2,98 2,96 2,80 2,78 2,96 

Max 3,22 3,24 3,14 3,41 3,43 3,43 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací - 0,2 % 0,3 % - 3,2 % 

Cohenovo d 0,035 - 0,049 0,633 

Wilcoxonův test 1,000 1,000 0,655 

Zdroj: vlastní 
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Skok z místa 

Tab. 21 níže porovnává výkony probandů ve věku 25 – 27 let ve skoku z místa po 

jednotlivých rozcvičeních. Výkony ve všech třech sériích byly průměrně lepší po 

rozcvičení bez tonizace. Průměrně nejlepší výkony byly zaznamenány ve třetích sériích, 

přičemž tyto výkony byly shodné s výkony po rozcvičení s tonizací. Největší rozdíl mezi 

výslednými hodnotami byl pozorován ve druhé sérii, kdy byly výsledky po rozcvičení 

bez tonizace průměrně o 3,7 % lepší než výsledky po rozcvičení s tonizací. Průměrné 

hodnoty prvních sérií jsou shodné po obou rozcvičeních. Rozdíl mezi průměrnými 

výkony druhých sérií je podle Cohenova d středně významný. Zjištěné rozdíly jsou 

statisticky nevýznamné.  

Tab. 21: Porovnání výkonů probandů ve věku 25 – 27 let po rozcvičeních ve skoku z místa 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 229 232 234 229 224 234 

SD 12 10 14 16 17 14 

Min 220 225 223 208 207 222 

Max 246 247 254 246 247 254 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 0,0 % - 3,7 % 0,0 % 

Cohenovo d - - 0,570 - 

Wilcoxonův test - 0,180 - 

Zdroj: vlastní 

Člunkový běh 

Tab. 22 níže porovnává výkony probandů ve věku 25 – 27 let v běhu na 10 m po 

jednotlivých rozcvičeních. Nejlepšího průměru 5,4 s bylo dosaženo ve třetí sérii po 

rozcvičení bez tonizace a ve druhé sérii po rozcvičení s tonizací. Největších rozdílů mezi 

průměry výkonů bylo dosaženo ve druhé sérii, kdy výkony po rozcvičení s tonizací byly 

o 4,6 % lepší než výkony po rozcvičení bez tonizace. Výkony v první sérii byly o 3,1 % 

lepší po rozcvičení s tonizací oproti výkonům po rozcvičení bez tonizace. Rozdíly mezi 

výkony v rámci prvních a druhých sérií jsou podle Cohenova d středně významné. 

Výkony ve třetí sérii po rozcvičení bez tonizace jsou o 1,3 % lepší než výkony po 

rozcvičení s tonizací. Veškeré zjištěné rozdíly jsou statisticky nevýznamné. 
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Tab. 22: Porovnání výkonů probandů ve věku 25 – 27 let po rozcvičeních v člunkovém běhu 

 ROZCVIČENÍ BEZ TONIZACE ROZCVIČENÍ S TONIZACÍ 

Série v měření Série v měření 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 

x̄ 5,6 5,6 5,4 5,5 5,4 5,5 

SD 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,5 

Min 5,3 5,1 5,0 5,3 5,1 5,0 

Max 6,0 6,3 6,0 5,8 5,8 6,1 

 Série v měření 

1. 2. 3. 

Procentuální zlepšení po rozcvičení s tonizací 1,0 % 1,5 % - 1,0 % 

Cohenovo d - 0,163 - 0,210 0,163 

Wilcoxonův test 0,180 0,179 0,180 

Zdroj: vlastní 

Celkový výkon 

Celkový výkon vznikl zprůměrováním hodnot procentuálního zlepšení po 

rozcvičení s tonizací v běhu na 10 m, v běhu na 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém 

běhu. Díky tomuto ukazateli lze pozorovat výkon jednotlivých probandů ve věku 25 – 27 

komplexně a nezávisle na druhu testu v průběhu jednotlivých sérií měření a tedy i 

v průběhu celého testování.  

 Graf 6 znázorňuje celkové procentuální zlepšení výkonů ve všech testech 

probandů po provedení rozcvičení s tonizací oproti výkonům po provedení rozcvičení bez 

tonizace. Výkony po rozcvičení s tonizací byly v první sérii téměř shodné s výkony první 

série po rozcvičení bez tonizace. Výkony druhých sérií byly shodné po obou 

rozcvičeních. Pozitivní vliv rozcvičení s tonizací lze pozorovat v porovnání třetích sérií, 

kde jsou výkony o 2,5  % lepší po rozcvičení s tonizací.  
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Graf 6: Celkové procentuální zlepšení výkonů probandů ve věku 25 – 27 let po rozcvičení s tonizací 
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6  DISKUSE 

 Tato práce si kladla za cíl zjistit, jestli bude mít zařazení tonizace do rozcvičení 

vliv na následné výkony zaměřené na testování akční rychlosti, explozivní síly dolních 

končetin a agility hráčů florbalu, popřípadě jak velký tento vliv bude při pohledu jak na 

celkový výkon, tedy ve všech třech testech dohromady, tak při zaměření se na výkony 

v jednotlivých testech zvlášť. Pro získání odpovědi byly stanoveny dvě hypotézy. První 

hypotéza předpokládá, že dynamické rozcvičení s tonizací bude mít pozitivní vliv na 

následný výkon. Druhá hypotéza se domnívá, že největší rozdíly ve výkonech po 

rozcvičení bez tonizace a rozcvičení s tonizací budou nejvíce patrné vždy v prvních 

sériích měření. Potvrzení či odmítnutí hypotéz bylo stanoveno prostřednictvím 

procentuálního vyjádření zlepšení či zhoršení výkonu v daném testu po rozcvičení 

s tonizací oproti rozcvičení bez tonizace, pro zjištění jak významný tento rozdíl mezi 

výkony po jednotlivých rozcvičeních byl, bylo využito Wilcoxonovo testu a Cohenova d, 

jež popisují statistickou a věcnou významnost daných rozdílů. 

 Pokud se podíváme na výsledky celkových výkonů všech zkoumaných probandů, 

uvidíme, že došlo k dosažení lepších výkonů v první a druhé sérii měření po rozcvičení 

s tonizací, nicméně výkony ve třetí sérii byly lepší po rozcvičení bez tonizace. V tomto 

případě tedy hypotézu H1 zamítáme. Jiná situace ovšem nastává v případě, že dané 

probandy rozdělíme do tří skupin podle věku. U skupiny probandů ve věku 17 – 19 let se 

hypotéza H1 potvrdila. Výkony se po rozcvičení s tonizací zlepšily ve všech třech sériích 

měření. U skupiny probandů ve věku 20 – 24 let se ale již první hypotéza nepotvrdila, 

výkony v prvních dvou sériích se sice po rozcvičení s tonizací zlepšily, ale ve třetí sérii 

byly výkony lepší po rozcvičení bez tonizace. Odlišná situace byla pozorována u skupiny 

ve věku 25 – 27 let, u které byly výkony v prvních dvou sériích po jednotlivých 

rozcvičeních téměř shodné, avšak ve třetí sérii bylo pozorováno viditelné zlepšení po 

rozcvičení s tonizací. Nicméně ani pro tuto skupinu se hypotéza H1 nepotvrdila. Výše 

zmíněné výsledky mohou úzce souviset s faktory, které výsledný PAP efekt ovlivňují. 

Například potvrzení H1 u skupiny probandů ve věku 17 – 19 let by mohlo být způsobeno 

větším množstvím tréninků a zápasů, které tato skupina navštěvuje, a tedy větší 

trénovaností oproti dalším dvěma skupinám, jelikož většina probandů z této skupiny 

chodí na střední školu v blízkosti konání tréninků a jejich režim dne může být 

benevolentnější k navštěvování tréninků florbalu pravidelně, oproti dalším dvěma 
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skupinám, které již mohou mít jiný režim, ať už kvůli navštěvování vysoké školy, či kvůli 

práci atd.  

Vezmeme-li výkony všech probandů v jednotlivých testech hypotézu H1 taktéž 

zamítáme. Ani v jednom testu nebylo pozorováno zlepšením výkonů ve všech třech 

sériích měření po rozcvičení s tonizací. U skupiny probandů ve věku 17 – 19 let, se také 

H1 nepotvrdila. U této skupiny byly výkony v běhu na 10 m, v běhu na 20 m i ve skoku 

z místa prokazatelně lepší po rozcvičení s tonizací, avšak u výkonů v člunkovém běhu se 

již tento trend nepotvrdil. Hypotéza H1 nebyla potvrzena ani pro skupinu probandů ve 

věku 20 – 24 let, jelikož v téměř každém testu byl výkon určité série lepší po rozcvičení 

bez tonizace. Stejná situace byla pozorována u skupiny probandů ve věku 25 – 27 let, kdy 

se zlepšení v určitém testu projevovalo nejen po rozcvičení s tonizací, tudíž i pro tuto 

skupinu byla hypotéza H1 zamítnuta. Zajímavá situace nastala u skupiny probandů ve 

věku 17 – 19 let, která byla nastíněna výše, kdy zlepšení výkonů probíhalo pouze 

v prvních třech testech, běhu na 10 a 20 m a skoku z místa, a naopak výkony v člunkovém 

běhu byly lepší po rozcvičení s tonizací pouze ve třetí sérii, tento jev by mohl být 

vysvětlen vzniklou únavou probandů v posledním testu v rámci první série, která se 

postupně snižuje, a v poslední sérii měření pozorujeme zase zlepšení výkonů. Zlepšení 

výkonů v člunkovém běhu v poslední sérii mohlo úzce souviset s výsledky výkonů 

v předchozím testu, skoku z místa, kdy zlepšování výkonů má klesající tendenci, 

a výkony v tomto testu se v rámci druhé a třetí série zlepšily o mnohem méně než v první 

sérii. Domnívám se tedy, že probandi neprováděli skok z místa v druhé a třetí sérii 

naplno, což mohlo mít za následek zlepšení výkonů ve třetí sérii v člunkovém běhu.  

Hypotéza H2 byla potvrzena pro celkový výkon u všech probandů, jelikož 

největších rozdílů bylo dosaženo v rámci prvních sérií, výkony v následujících dvou sérií 

již nebyly tak velké. Výkony se nejvíce lišili v rámci prvních sérií také u skupiny 

probandů ve věku 17 – 19 let a u skupiny probandů ve věku 20 – 24 let, tudíž i v tomto 

případě H2 potvrzujeme. Nicméně poslední skupina testovaných ve věku 25 – 27 let 

největší rozdíly ve výkonech vykazovala v rámci třetích sérií, tudíž pro tuto skupinu byla 

H2 zamítnuta. Pro poslední skupinu mohlo být zvolené rozcvičení s tonizací nedostatečně 

dlouhé či málo intenzivní, je možné, že tato skupina potřebovala delší dobu na aktivizaci 

organismu, která by následně vedla ke zlepšení výkonů již od první série. Otázkou ale 
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zůstává, jak by výkony vypadaly například ve čtvrté sérii, jestli by zlepšení výkonů 

i nadále pokračovalo, nebo by pozvolně klesalo, jako tomu bylo u přechozích skupin.  

Vezmeme-li v potaz pohled na výkony v jednotlivých testech u všech probandů 

zvlášť, H2 potvrzujeme pouze u testů v běhu na 10 a 20 m. Ve skoku z místa bylo 

nepatrně větších rozdílů dosaženo v rámci třetích sérií, v člunkovém běhu nebylo 

dosaženo dokonce žádných rozdílů v rámci žádné ze sérií. U skupiny probandů ve věku 

17 – 19 let byla H2 potvrzena v případě testu v běhu na 10 m, běhu na 20 m a ve skoku 

z místa, kdy v rámci prvních sérií byly pozorovány největší rozdíly ve výkonech, přičemž 

rozdíly ve výkonech v běhu na 10 m a 20 m jsou dle Cohenova d středně významné, 

a rozdíly ve výkonech ve skoku z místa jsou málo významné. Naopak v testu 

v člunkovém běhu bylo dosaženo největších rozdílů v rámci třetích sérií. Pro skupinu 

testovaných ve věku 20 – 24 let byly největší rozdíly naměřeny v rámci prvních sérií 

v testu v běhu na 10 a 20 m, proto je v tomto případě H2 potvrzena, tyto rozdíly jsou 

podle Cohenova d málo významné. Naopak H2 se pro tuto skupinu zamítá v případě testů 

ve skoku z místa a člunkovém běhu, kdy v obou případech bylo větších rozdílů dosaženo 

při porovnání třetích sérií. U skupiny probandů ve věku 25 – 27 let byla H2 zamítnuta, 

jelikož ani v jednom testu výkony probandů nevykazovaly větší rozdíly v rámci prvních 

sérií. V běhu na 10 a 20 m bylo největších rozdílů dosaženo v rámci třetích sérií, a ve 

skoku z místa a v člunkovém běhu byly největší rozdíly pozorovány u druhých sérií.  

Při vytváření experimentálního protokolu rozcvičení s tonizací se vycházelo 

z nastudované literatury, která je nastíněna v teoretické části této práce. Experimentální 

protokol této práce byl vytvořen za účelem vyvolání PAP efektu pro následný výkon 

v běhu na 10 a 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém běhu. Jednotlivá tonizační cvičení 

navržená cíleně pro testované probandy, byla vybírána na základě předchozího 

pozorování tréninků probandů a diskuse s jejich trenéry. Byla snaha vybrat taková 

cvičení, která by využívala co největších odporů nebo maximálních rychlostí pohybů, ale 

zároveň, aby na tyto cviky byli probandi zvyklí a měli zvládnutou jejich techniku 

provedení na vysoké úrovni. Dále bylo snahou vybrat tonizační cvičení, která by byla 

biomechanicky podobná následným testům.  

Možná omezení této práce vidím zejména v malém využití potenciálu, který 

pojem tonizace skrývá. První omezení shledávám v nemožnosti využít cvičení s činkou, 

jelikož testovaní probandi nechodí v rámci tréninků do posilovny, proto nemohla být tato 
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cvičení využita ani k tonizaci. Změna tonizačních cvičení na cvičení s vyššími odpory by 

mohla úplně změnit výsledky. Za druhé omezení považuji využití ručních stopek 

k testování výkonů v člunkovém běhu. Pro přesnější výsledky by bylo lepší využít 

například fotobuněk. Třetím omezením může být malý počet probandů ve stejném věku. 

Domnívám se, že věkové rozpětí probandů 17 – 27 let je pro stanovení určitých závěrů 

stále dost široké, nicméně i proto jsem se u výzkumu přiklonila k rozdělení všech 

probandů do tří skupin podle věku. Čtvrtým faktorem je lidský faktor, který mohl 

způsobit možné výkyvy ve výkonech probandů, což mohlo být zapříčiněno několika 

faktory, od nedostatečné motivace, přes nesoustředění probanda, až po individuální únavu 

či trénovanost daného jedince. Výše uvedená omezení mohou být iniciativou pro další 

studie zaměřené na zkoumání vlivu tonizace na následný výkon.  

Po provedení a následné analýze této studie vyvstává celá řada otázek, což je 

podpořeno už jen velkým množstvím výzkumů na toto téma, které se v některých 

případech svými výsledky a názory rozchází. Zlepšení po rozcvičení s tonizací bylo 

pozorováno nejvíce v běhu na 10 a 20 m, je toto zlepšení zapříčiněno běžeckým 

charakterem testu, anebo pořadím v celkové testové baterii, a jak by vypadaly výsledky, 

kdyby byl jako první test využit skok z místa? Další otázka se týká zvolené tonizace 

a jejího zatížení. V hokeji je silový trénink s vyšším odporem běžně využíván 

v tréninkovém procesu, z teoretických východisek práce je tento trend podpořen také 

pozitivními účinky tonizace spojené s využitím vyšších odporů zajištěné například 

činkou, proč ale tyto silové tréninky nezařazují také florbalisté, a jak by se změnily 

výsledky tohoto výzkumu po využití činky, v případě, že by probandi byli na tento typ 

cvičení zvyklí?  
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7  ZÁVĚR 

  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o zatížení a potřebných pohybových 

schopnostech hráčů florbalu v utkání, čímž by mohla být tato práce inspirací jak pro 

trenéry ve vytváření tréninkových plánů, tak i pro jiné autory, kteří by se tímto tématem 

rádi zabývali. Dále tato práce rozebírá rozcvičení ve sportovních hrách, a to jak obecně, 

tak konkrétně na příkladu vybraných sportovních her. V neposlední řadě práce uvádí 

studie, které se již pojmu tonizace věnovaly a popisuje jejich využité tonizační cvičení 

a postup měření. Nakonec se práce snaží souhrnně charakterizovat pojem tonizace 

a zaměřit se na souhrn dosavadních poznatků týkající se využívaných tonizačních cvičení, 

jejich intenzity a velikosti odporu, dále pak intervalu odpočinku mezi tonizací 

a následným výkonem, a nakonec je tato kapitola věnována faktorům, které samotný 

efekt tonizace ovlivňují. Potenciál této práce vidím tedy zejména v inovaci rozcvičení 

před výkonem, ale i v samotném tréninku, právě při zařazení tonizace do rozcvičení. Za 

tonizaci ve florbalu považuji různá odrazová a rychlostní cvičení, jako jsou různé skoky, 

akcelerace, anebo akcelerace se změnou směru. Zmíněná inovace rozcvičení po zařazení 

tonizace by měla jít ruku v ruce se zvýšením výkonu, a to jak ve florbalu, tak i obecně ve 

sportovních hrách. Domnívám se, že tato práce může být přínosem nejen ve florbalu, 

jakožto sportovní hře, ale i v ostatních sportech. 

Ačkoli byl efekt tonizace na zlepšení výkonu prokázán nemálo vědeckými 

studiemi, je jeho skutečný potenciál, vzhledem k nejasnostem v současné vědecké 

literatuře, velmi individuální. Ve spojení se samotnými výsledky tohoto výzkumu, které 

potvrzují individualitu každého jedince, je při navrhování protokolu využívající tonizaci, 

třeba vzít v úvahu řadu faktorů, od charakteristik jednotlivce jako je síla, pohlaví, 

trénovanost atd., až po vhodné silové cvičení, jeho zatížení a dobu odpočinku, které 

výsledný efekt ovlivňují. 
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I 

 

Příloha 1 

SOUHLAS ETICKÉ KOMISE 

  



 

II 

 

Příloha 2 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO RODIČE 

 

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 účastí Vašeho dítěte ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na 

UK FTVS s názvem Vliv tonizace na výkon u florbalistů, prováděné v tělocvičně, 4. ZŠ 

Jirkov. 

Projekt je bez finanční podpory. 

Cílem je zjistit vliv tonizace (kotníkové odrazy, výskoky, tři skoky snožmo napojovaně) 

na následný výkon ve sprintu na 20 metrů, skoku z místa a člunkovém běhu na 20 m. 

Metoda nepřímého měření motorických schopností a dovedností pomocí fotobuněk, 

stopek a pásma. 

1. Metoda je neinvazivní. Pro zajištění bezpečnosti bude Vaše dítě seznámeno 

s obsahem, vyzváno ke zvýšené opatrnosti, rozcvičeno a proškoleno o pohybu 

v místě měření. 

2. Měření bude probíhat tři středy po sobě jdoucí. Jedno měření bude trvat jednu hodinu. 

3. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit 

a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

4. Přítomni budou dva dospělí trenéři pro zajištění bezpečnosti, standardně jako při 

běžné tréninkové jednotce. 

5. Testování se Vaše dítě nezúčastní s akutním onemocněním či v úrazu a 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. 

6. Tento výzkum by měl pomoci s vyjasněním tématu tonizace ve sportu a před 

výkonem u různých věkových skupin. A pomoci tak při stavbě rozcvičení jak 

v tréninku, tak před utkáním.  

7. Účast Vašeho dítěte nebude finančně ohodnocena.  

8. Diplomová práce bude uveřejněna v studentském informačním systému (SIS), 

v případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: 

dominika.dvorackova@email.cz 

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


 

III 

 

9. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

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

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

UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam 

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Kateřina Králíčková  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Kateřina Králíčková       Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí mého dítěte ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si 

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

vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že má platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem 

poučen(a) 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: ................................. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce .................................  

Vztah zákonného zástupce k účastníkovi ............................ Podpis: ................................ 

 

  



 

IV 

 

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 v rámci diplomové práce na UK FTVS 

s názvem Vliv tonizace na výkon u florbalistů, prováděné v tělocvičně, 4. ZŠ Jirkov 

Projekt je bez finanční podpory. 

Cílem je zjistit vliv tonizace (kotníkové odrazy, výskoky, tři skoky snožmo napojovaně) 

na následný výkon ve sprintu na 20 metrů, skoku z místa a člunkovém běhu na 20 m.   

1. Metoda nepřímého měření motorických schopností a dovedností pomocí fotobuněk, 

stopek a pásma. 

2. Metoda je neinvazivní. Pro zajištění bezpečnosti budete seznámeni s obsahem, 

vyzváni ke zvýšené opatrnosti, rozcvičeni a proškoleni o pohybu v místě měření. 

3. Měření bude probíhat tři středy po sobě jdoucí. Jedno měření bude trvat jednu hodinu. 

4. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekávaná rizika u aktivit 

a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

5. Přítomni budou dva dospělí trenéři pro zajištění bezpečnosti, standardně jako při 

běžné tréninkové jednotce. 

6. Testování se nezúčastníte s akutním onemocněním či v úrazu a v rekonvalescenci po 

onemocnění či úrazu. 

7. Tento výzkum by měl pomoci s vyjasněním tématu tonizace ve sportu a před 

výkonem u různých věkových skupin. A  pomoci tak při stavbě rozcvičení jak 

v tréninku, tak před utkáním.  

8. Vaše účast nebude finančně ohodnocena.  

9. Diplomová práce bude uveřejněna v studentském informačním systému (SIS), 

v případě zájmu budou data zpřístupněna na e-mailu: 

dominika.dvorackova@email.cz 

10. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

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

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

UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během výzkumu nebudou 

pořizovány žádné fotografie ani videozáznam 

11. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 

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
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Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Kateřina Králíčková  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Kateřina Králíčková       Podpis: ........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a 

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

podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi 

na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) 

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: .................................. 

  



 

VI 

 

Příloha 3 

NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

  

série č. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

proband č. věk

1. 17 1,63 1,65 1,64 2,98 3,01 2,98 240 240 233 5,0 5,0 5,0

2. 17 1,64 1,62 1,77 2,93 2,94 3,05 258 260 284 4,6 4,7 4,7

3. 17 1,50 1,40 1,37 2,78 2,60 2,59 281 278 280 4,9 4,7 5,0

4. 17 1,60 1,66 1,60 2,93 2,98 2,95 247 248 238 5,1 5,0 5,2

5. 17 1,76 1,79 1,77 3,18 3,24 3,31 226 217 220 6,1 5,9 5,3

6. 18 1,69 1,65 1,64 3,05 3,01 2,93 219 213 213 5,3 4,9 4,9

7. 19 1,60 1,51 1,53 2,83 2,79 2,79 261 255 254 4,7 4,6 4,5

8. 19 1,63 1,61 1,63 2,96 2,87 3,00 246 240 238 5,6 5,1 6,0

9. 19 1,45 1,45 1,51 2,73 2,70 2,77 265 270 266 4,5 5,0 4,9

10. 20 1,55 1,55 1,56 2,79 2,76 2,82 222 223 224 4,9 4,9 4,8

11. 20 1,52 1,51 1,57 2,84 2,86 2,90 245 246 258 5,0 5,1 4,8

12. 20 2,11 2,06 1,67 3,38 3,20 3,01 213 210 212 5,6 5,9 5,7

13. 21 1,70 1,63 1,67 3,09 3,12 3,14 205 210 207 5,7 5,4 5,7

14. 22 1,69 1,71 1,69 2,95 2,99 3,07 190 205 213 5,9 5,9 5,5

15. 22 2,16 1,75 1,79 3,62 3,24 3,26 180 216 202 5,7 5,6 5,6

16. 23 1,71 1,74 2,06 3,09 3,10 3,44 205 221 223 5,5 5,5 5,5

17. 24 1,60 1,58 1,75 2,81 2,85 3,03 248 241 245 5,1 4,9 4,9

18. 25 2,02 2,06 2,05 3,41 3,43 3,43 208 218 225 5,3 5,3 5,4

19. 26 1,60 1,67 1,65 2,80 2,78 2,96 246 247 254 5,3 5,1 5,0

20. 27 1,77 1,72 1,66 3,15 3,10 3,09 233 207 222 5,8 5,8 6,1

série č. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

proband č. věk

1. 17 1,61 1,62 1,63 2,96 2,99 3,04 226 238 241 5,5 5,0 4,9

2. 17 1,92 1,87 1,59 3,16 3,15 2,86 262 265 270 4,4 4,5 4,9

3. 17 1,88 1,52 1,48 2,91 2,71 2,68 280 278 285 5,0 4,7 5,0

4. 17 1,63 1,63 1,62 2,99 3,01 2,94 240 224 235 4,7 4,9 5,2

5. 17 1,80 1,76 1,82 3,31 3,20 3,31 220 220 223 5,5 5,7 5,6

6. 18 1,67 1,58 1,72 3,00 2,92 3,07 219 224 225 5,5 5,3 5,6

7. 19 1,64 1,60 1,58 3,35 3,20 2,80 250 250 244 4,6 4,4 4,4

8. 19 1,63 1,62 1,63 2,95 2,90 3,00 244 240 235 5,7 5,2 6,0

9. 19 1,46 1,46 1,52 2,73 2,73 2,78 265 270 260 4,6 5,0 4,9

10. 20 1,65 1,56 1,73 3,01 2,81 2,97 222 225 218 4,8 4,6 4,8

11. 20 1,62 1,59 1,59 2,96 2,91 2,92 236 244 235 5,1 5,3 5,0

12. 20 2,11 2,06 1,67 3,39 3,31 3,00 214 210 213 5,6 5,9 5,7

13. 21 1,71 1,70 1,70 3,14 3,16 3,15 190 210 202 5,2 5,1 4,9

14. 22 1,70 1,70 1,64 3,05 3,08 2,98 210 225 225 5,6 5,5 5,5

15. 22 2,20 1,81 1,99 3,32 3,29 3,50 200 200 200 5,7 5,5 5,2

16. 23 1,92 1,72 1,68 3,50 3,09 3,06 191 206 211 5,9 5,7 5,7

17. 24 1,73 1,76 1,62 3,11 3,07 2,85 240 250 233 5,0 5,1 5,0

18. 25 1,74 1,74 1,72 3,13 3,12 3,08 220 225 223 5,5 5,5 5,3

19. 26 1,65 1,80 1,65 2,99 2,98 2,96 246 247 254 5,3 5,1 5,0

20. 27 1,83 1,84 1,71 3,22 3,24 3,14 222 225 226 6,0 6,3 6,0

kyvadlový běhskok z místaběh na 20 mběh na 10 m

Rozcvičení bez tonizace

Rozcvičení s tonizací

běh na 10 m běh na 20 m skok z místa kyvadlový běh
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IO  interval odpočinku 

OM  opakovací maximum 
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