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ÚVOD  

 Aerobik patří jako typ pohybové aktivity mezi druhy gymnastiky (Jarkovská, 1985). 

Jedná se o gymnastickou formu, jejíž hlavním cílem je zvýšení kondice za účelem zlepšení 

zdravotně orientované zdatnosti. Aerobní gymnastika vznikla původně z aerobního tance, 

odpovídá kritériím aerobní zátěže podle aerobního kondičního programu Dr. K. H. Coopera 

(1980), který prosazoval pravidelný pohyb jako nutnost prevence chorob a součást zdraví.  

 Aerobní gymnastika je určena především ženám, neboť nedílnou součástí této 

pohybové aktivity je hudební doprovod. Zvládnutí hudebně-pohybového souladu je pro 

mužskou populaci náročnější než pro dívky a ženy. V poslední době mnohem více než dříve 

jsou mezi cvičícími i muži. Přispívá k tomu právě silovější zaměření lekcí s jednodušším 

charakterem choreografie a celkovou náročností na koordinaci a paměť. Posilování v lekcích 

aerobiku podporuje všestranný harmonický rozvoj člověka, neboť kromě kondiční složky 

zahrnuje i složku koordinační, estetickou a rozvoj pohybové paměti. 

 Disertační práce se zabývá konkrétním posilovacím programem Aerobics Body 

Express (ABE). V aerobiku jsou nyní akcentovány především lekce zaměřené kondičně na 

rozvoj svalové vytrvalosti. K tomuto účelu slouží bezpočet ověřených ale i stále vznikajících 

nových cvičebních pomůcek. Posilování v lekcích aerobiku, stejně tak jako gymnastické 

posilování, se využívá hlavně za účelem zvýšení úrovně síly bez výrazné svalové hypertrofie 

(Krištofič, 2014). Slouží ke zpevnění, zformování postavy, k ovlivnění vytrvalostní síly a 

dalších složek tělesné zdatnosti, ale i ke zlepšení správného držení těla. Rozdílný charakter 

posilování je především v zakomponování cviků do choreografie (sestavy cviků).  

 Práce se nezabývá soutěžní formou aerobiku, není koncipována jako vědecký výzkum 

zaměřený na zvyšování sportovní výkonnosti, ale jako výzkum směřovaný k motivaci cvičení 

široké veřejnosti. Cvičební program ABE je určen pro skupinové cvičení. Je vhodný jak pro 

muže, tak pro ženy. Cílem výzkumu je ověření jednoduchého efektivního a koordinačně 

nenáročného aerobního programu, který nevyužívá k posilování žádné moderní ani tradiční 

pomůcky, ale je založen na posilování vlastní hmotností těla. Posilování bez pomůcek má 

dnes z pohledu široké veřejnosti lehce inferiorní postavení vůči propagovaným posilovacím 

pomůckám. Aerobní posilovací program ABE je choreografie složená ze silových prvků 

působících na rozvoj plyometrické, dynamické a statické síly. Cílem práce je analyzovat vliv 

intervenčního programu na tři vybrané druhy svalové síly a tři svalové partie.  
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Aktivní životní styl a pohybová aktivita 

 V současné době před odborníky leží problém, jak motivovat širokou veřejnost 

k pohybu a k aktivnímu životnímu stylu. Úspěchem při změně pohybových návyků a na cestě 

k aktivnímu životu je stanovení si cíle a záměru. Největší zájem o změnu životního stylu mají 

dle Fialové, Moravcové, Schlegela a Fojtíkové (2011) ženy ve věku 21 – 30 let. Nejčastějším 

prohřeškem jsou stravovací návyky, pitný režim, stres, nedostatek spánku a nedostatek 

pohybu. Pravidelná fyzická aktivita je ta nejlepší investice do našeho zdraví, má vliv na 

kvalitu života, dlouhověkost a rovněž mentální zdraví (Wessell & Edwards, 2012 in Sharkey 

& Gaskill, 2013). 

 Aerobik, jakožto dlouhodobá vytrvalostní aerobní aktivita, byl vždy jedna z možností 

odbourávání přebytečného tuku, stejně tak jako prevence přibíraní na váze. Pohybové 

programy, které mají podobu aerobního nebo funkčního tréninku, jsou velmi vhodným a 

přístupným řešením nadváhy či změny tělesného složení. Kinkorová, Stránská a Komarc 

(2016) potvrzují pozitivní vliv pohybových intervencí na tělesnou hmotnost na základě 

výsledků měření tělesných parametrů před a po aplikaci čtyřměsíčního programu s prvky 

funkčního tréninku. 

 Ideální aktivita mírné a střední intenzity (kolem 60 % až 80 % max. TF) by měla dle 

Sharkey a Gaskilla (2013) trvat kolem 30 minut denně. Pro mladistvé do 18 let věku je to 60 

minut. Vyšší fyzický fitness standart vyžaduje kolem 50 minut intenzivnější práce 3x denně 

(Sharkey & Gaskill, 2013). V roce 1990 American College of Sports Medicine doporučilo 

kromě aerobního tréninku zařadit také posilování, optimálně třikrát týdně aerobní trénink a 

dvakrát týdně posilovací trénink. 

Kondice a její faktory 

 Funkčními faktory kondice chápeme základní pohybové schopnosti, což jsou dle 

Dovalila et al. (2009) určité vnitřní předpoklady lidského organismu k pohybové činnosti 

(síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost). Z hlediska funkční podstaty je dělíme na 

kondiční (síla, vytrvalost, částečně rychlost) a koordinační (koordinace, částečně pohyblivost, 

částečně rychlost). Strukturované členění motorických schopností uvádí např. Měkota a 

Novosad (2005).  

 V aerobní gymnastice dochází především k rozvoji vytrvalostních schopností, 

vytrvalostní síle a koordinačních schopností. Jedna z nejdůležitějších koordinačních 
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schopností pro aerobik je rytmická schopnost – realizovat optimálně pohyb v čase a prostoru, 

respektovat hudebně-pohybový soulad, dále schopnost spojování pohybových operací – 

spojování prvků do choreografie, souhra pohybu dolních končetin a paží, schopnost orientace 

v prostoru, schopnost diferenciace pohybu, schopnost plynulosti a přesnosti pohybu, 

schopnost rychle se učit pohybu (některé obtížnější prvky v aerobiku obsahují pohyb na 

synkopu), a v podstatě částečně i schopnost rovnováhy, jak statické – při silových výdržích v 

balančních pozicích na jedné noze, tak dynamické – při poskocích z nohy na nohu. Ve 

výsledné choreografii aerobiku je možné provádět různé záměny cviků, obměňovat naučené 

kombinace, přidávat různé rytmické změny, změny stylu, otočky, a tím zvyšovat nároky na 

koordinační schopnosti. Aerobním cvičením je velmi podporována kardiorespirační 

vytrvalost, kterou můžeme chápat jako schopnost odolávat únavě.  

 Síla patří pod kondiční pohybové schopnosti, je tedy faktorem kondice. Novotná, 

Čechovská a Bunc (2006) uvádějí: "Určitá úroveň svalové síly je nutnou podmínkou pro 

trénink aerobní zdatnosti." Strukturu dělení silových schopností najdeme např. u autorů 

Dovalil et al. (2009), Měkota a Novosad (2000, 2005). Odlišné dělení silových schopností 

nacházíme u Pavlíka (1996). První dělení silových schopností uvádí Fleishman (1964). Je to 

tradiční dělení na explozivní, statickou a dynamickou sílu. Toto dělení jsme si vybrali i my 

pro tuto práci, neboť vyhovovalo a odpovídalo kritériím pohybového programu ABE. 

 V aerobiku je snahou v jedné lekci procvičit co největší počet oslabených svalů. 

Posilujeme vždy s větším počtem opakování a menší zátěží. Právě z důvodu malé zátěže (30 –

40 %) se dodávají svalům různé podněty (odlišné modifikace, fázování a variace v 

kombinacích), aby nedošlo k návyku svalu na zátěž. Z důvodu kontinuálního tréninku je 

odpočinek aktivní ve formě dynamických aerobních prvků (základní prvky aerobiku). 

 Cílem posilovacích lekcí aerobiku je vyvážený kardiovaskulární trénink s kombinací 

posilovacích cviků zaměřených na oslabené svaly. Prioritu má břišní svalstvo a hluboký 

stabilizační systém. Při dynamickém posilování zapojujeme především povrchové svaly, ale 

pro zapojení hlubokých břišních svalů je potřebné i statické a balanční cvičení, při kterém 

zapojujeme hluboké stabilizační svaly. K efektivnímu procvičení hluboké vrstvy břišních 

svalů je třeba zapojit svalstvo dna pánevního.  

Aerobik 

 Aerobik a fitness patří spolu s během, cyklistikou, plaváním a chůzí mezi pět 

nejfrekventovanějších sportovních aktivit v Evropě (Scheerder et al., 2011). Mezi významné 
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státy Evropy, které udávají směr v aerobiku a fitness sportu, patří Švédsko a Itálie. U Švédska 

to dokazuje i studie Eurobarometr 412 (2014), podle které je Švédsko státem s nejvyšší účastí 

aktivně sportující populace – 70 %. Hned na dalším místě je Dánsko (68 %) a Finsko (66 %). 

Dánsko je jediným státem Evropy, kde ženská populace převažuje v aktivní sportovní činnosti 

nad mužskou populací. 

 Aerobik si jako součást gymnastické skupiny esteticko-koordinačních pohybových 

činností klade za cíl všestranný tělesný a pohybový rozvoj za účelem získání a udržení zdraví. 

Při aerobiku a dalších podobných skupinových cvičeních často zažíváme pocit štěstí, 

prožíváme radost z pohybu. Jedná se o tzv. stav "flow" – stav radostného zaujetí (Slepička, 

Hošek, & Hátlová, 2009). Kolektivním sdílením ve skupinových lekcích se zvyšuje emotivní 

prožitek z pohybu. Novotná, Čechovská a Bunc (2006) uvádí, že hudba zvýrazňuje prožitek, 

ale současně cvičení s hudbou je vnímáno jako méně náročné. 

 Komerční aerobik je pohybový program, který patří do rekreačního sportu a je 

dostupný široké veřejnosti. Vychází vstříc zdravotním bezpečnostním opatřením (snížení 

poskoků z důvodu nárazu a zatížení nosných kloubů a páteře). V závodním aerobiku, stejně 

jako v jiných sportech na vrcholové úrovni, se již nejedná o sport zdraví prospívající, ale 

jedná se o zatížení, které je mnohdy na hraně s řadou zdravotních problémů a trvalými 

důsledky, nemluvě o zranění (Griffin, 1997).  

Hlavní procvičované a měřené svalové skupiny 

Vertikální skok a skok do dálky jsou motorické testy, které můžeme využít na 

testování výbušné síly. V programu ABE jsou obsaženy plyometrické cviky v podobě různých 

odrazů nebo výskoků. Plyometrie je definovaná cviky vyvíjejícími co nejrychleji maximální 

explozivní svalovou sílu (Chu, 2011). Dynamickému odrazu předchází velké svalové 

předpětí, nejdříve je fáze excentrická, pak izometrická a posléze koncentrická. Jedná se o tzv. 

cyklus natažení a zkrácení, který je uplatňován v posilování a sportovním tréninku mnoha 

sportů (Vaidová & Kaplan, 2012). 

 Program ABE je zaměřen převážně na povrchové svaly, nicméně v části posilování na 

zemi jsou obsaženy cviky zaměřené na posílení vnitřních břišních svalů, které jsou součástí 

hlubokého stabilizačního systému. Malátová (2012) ve svém výzkumu zjišťovala úroveň a 

možnost ovlivnění svalů hlubokého stabilizačního systému pomocí 6 týdenního IP se 

zaměřením na fyziologické držení těla a stabilizaci trupu pro následné posilování. Pozitivní 

změny dosáhlo 87 % probandů, tedy již po 6 týdnech může dojít k ovlivnění hlubokého 
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stabilizačního systému. Ochablé břišní svalstvo způsobuje vyklenutí břišní dutiny, následně 

dojde k posunu vpřed jak vnitřních orgánů, tak páteře. Výsledkem je hyperlordoza v bederní 

oblasti, změny těžiště a bolesti pohybového aparátu, zejména v oblasti bederních 

vzpřimovačů.  

 Tricepsový klik ve vzporu na začátku bradel 

 Klik je jeden ze základních cviků, který má mnoho variant zaměřených na odlišné 

svalové partie. Stackeová (2013) upozorňuje na techniku provedení kliků ve vzporu klečmo 

nebo ležmo s oporou o kolena, které mnohdy vedou k protrakci ramen a následnému 

nežádoucímu zapojení šíjových svalů. M. serratus anterior se v této pozici téměř neaktivuje.  

Z tohoto důvodu nedoporučuje tyto kliky provádět. Klik ve vzporu na začátku bradel je 

zaměřený na sílu m. triceps brachii.  

 Výdrž ve shybu nadhmatem 

 Primárním zapojeným svalem je m. latissimus dorsi, ale rovněž mm. pectorales, mm. 

rhomboidei, m. trapezius, m. teres major a m. biceps brachii (Bartlett, 2007; McGinnis, 1999). 

 Skok do dálky z místa 

 Skok do dálky z místa zjišťuje explozivní sílu dolních končetin. Při odrazu dochází k 

vybuzení explozivní síly extenzorů kolenního kloubu – m. quadriceps femoris. Dále se při 

odrazu zapojují m. gluteus maximus a medius, také svaly zadní strany stehna – m. biceps 

femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus, a flexor kyčelního kloubu – m. iliopsoas. 

V letové fázi se aktivují především flexory kyčelního kloubu a trupu – m. iliopsoas, m. rectus 

femoris, m. rectus abdominis (Bartlett, 2007; McGinnis, 1999).  

 Skok do výšky, vertikální skok 

 Svaly podílející se na skoku do výšky jsou extenzory kolenního kloubu –  

m. quadriceps femoris, dále extenzory kyčelního kloubu – m. gluteus maximus a svaly zadní 

strany stehna – m. biceps femoris, m. semitendinosus a m. semimembranosus, a také flexory 

hlezenního kloubu – m. triceps surae (Bartlett, 2007; McGinnis, 1999). Částečně je důležité i 

zapojení extenzorů bérce – m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, a flexorů kyčle –  

m. iliopsoas (Spägele, Kistner,& Gollhofer, 1999). Dle Goodwina et al. (1999) je ve fázi letu 

svalová aktivita minimální. 
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 Sedy lehy pokrčmo 

 Malátová a Dřevikovská (2008) zjišťovaly poměr zapojení břišních svalů pomocí 

svalového dynamometru MD02. Při dynamickém testu sed leh pokrčmo bylo naměřeno  

61,7 % zapojení m. rectus abdominis (z toho 45,4 % horní část svalu a 16,3 % dolní část 

svalu) a 38,3 % m. transversus abdominis (příčného svalu břišního). 

 Výdrž v sedu v záklonu s přednožením 

 Při statické (izometrické) kontrakci se správným zapojením spolu s pánevním dnem se 

aktivuje hluboký stabilizační systém, nejvíce pracuje m. transversus abdominis. Významné je 

protažení páteře za temenem a za kostrčí, přitlačení břišních svalů k páteři a zavření hrudního 

koše. Při nesprávné stabilizaci se nadměrně aktivuje horní část m. rectus abdominis a m. 

obliquus abdominis externus. Současně je nedostatečně zapojená dolní část m. rectus 

abdominis, m. obliquus abdominis internus a m. transversus abdominis (Kolář, 2006). 

 Výzkum této disertační práce je zaměřen na svalovou sílu, která je předmětem 

důkladného zkoumání v mnoha sportech. Aerobik není zahrnut do skupiny sportů z užšího 

pohledu vnímání jako např. gymnastika, plavání, atletik a sportovní hry, ale je součástí 

rytmické gymnastiky. Navíc se jedná o sport velmi rozšířeně užívaný k ovlivňování úrovně 

tělesné zdatnosti mezi širokou veřejností. 

 Výzkumů a experimentů v oblasti aerobiku není mnoho. Ve většině případů se 

zkoumá aerobní a anaerobní práh nebo měření tepové frekvence a porovnání různých druhů 

aerobního cvičení. Zajímavý výzkum provedly Nagyová, Ondrušová a Koláriková (2017), 

které zkoumaly rozdíl mezi subjektivním a objektivním zatížením v aerobiku a aquaaerobiku 

při intermitentním zatížení. 

 Samotné intervenční cviky jsou běžné a důkladně ověřené, tedy výsledek intervence je 

možno předpokládat. Je třeba ovšem brát ohled na speciální IP – ABE, který klade vyšší 

nárok na úroveň koordinačních schopností (soulad s hudbou, plynulé přechody mezi prvky v 

choreografii) než samotné procvičování izolovaných cviků. Zároveň frekvence intervence 1x 

týdně není příliš náročná, tedy pozitivní ovlivnění můžeme jen předpokládat. Jako další 

podněty ke zkoumání v oblasti aerobiku by mohly sloužit metody učení, závislost tepové 

frekvence na použitých metodách nebo rychlost naučení choreografie odlišnými metodami. 
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CÍL A HYPOTÉZY 

Cíl 

 Cílem práce je ověřit účinnost intervenčního posilovacího programu (IP – ABE) a 

analyzovat jeho vliv na tři vybrané druhy síly (výbušnou, vytrvalostní dynamickou a 

statickou) a tři svalové partie (horní končetiny, dolní končetiny a břišní svalstvo). Účinnost 

programu je posuzována pomocí baterie motorických testů měřených na experimentální a 

kontrolní skupině studentů Palestry. 

Hypotézy 

 Na základě zkušeností a předpokladů jsou formulovány hypotézy: 

H0: Po absolvování intervenčního programu nedojde k žádné změně zvolených ukazatelů. 

H1:  Svaly horních končetin po absolvování IP – ABE zaznamenají změnu u T1 (tricepsové 

 kliky ve vzporu na začátku bradel) a nezaznamenají změnu u T6 (výdrž ve shybu 

 nadhmatem).  

H2:  Působení IP – ABE signifikantně ovlivní břišní svaly v obou testech T2 (sedy lehy 

 pokrčmo) i T5 (výdrž v sedu v záklonu s přednožením). 

H3:  Vliv IP – ABE nebude účinný na svaly dolních končetin, výbušná síla v T3 (skok do 

 dálky z místa) a T4 (skok do výšky z místa) nezaznamená změny. 

H4:  Po aplikaci IP – ABE u obou testů vytrvalostní dynamické síly T1 (tricepsové kliky ve 

 vzporu na začátku bradel) a T2 (sedy lehy pokrčmo) nastane změna. 

H5:  U statické síly bude mít IP – ABE vliv na břišní svaly v T5 (výdrže v sedu v záklonu s 

 přednožením) a nebude mít vliv na svaly paží v T6 (výdrž ve shybu nadhmatem). 

 

METODIKA 

Charakteristika výzkumného souboru 

 Výzkumný soubor (n = 95) tvoří studenti 2. ročníku VŠ Palestry, Vysoké školy tělesné 

výchovy a sportu (n = 70) a VOŠ Palestry, Akademie tělesné výchovy a sportu (n = 25). 

Probandi vytvářejí homogenní skupinu ve věku 20 – 25 let, bez genderového rozdělení. 

Nejedná se o pravý experiment ve smyslu RCT – randomized controlled trial (Hendl & Remr, 

2017), tedy randomizovaný pokus, který nemůže být z důvodů obtížnosti realizace ve školním 
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prostředí uskutečněn, ale o kvaziexperiment (Punch, 2015). Výzkumný soubor je vytvořen na 

základě konkrétní dostupnosti probandů a možností realizace výzkumu autorkou. 

 Mezi testovanými probandy nejsou vrcholoví ani trénovaní sportovci. Experimentální 

skupina absolvuje IP – ABE po dobu tří měsíců ve 2. ročníku povinně volitelného předmětu 

Aerobik. V tomto ročníku jsou již všechny předměty povinných sportů splněny a studenti si 

libovolně vybírají sporty, které chtějí absolvovat. V době působení intervence, po vzájemné 

dohodě, probandi nebudou absolvovat žádný jiný sportovní trénink. Studenti, kteří budou 

trénovat v průběhu intervence jinde, budou z testování vyloučeni. Experimentální skupiny 

jsou tři, měřené ve třech po sobě jdoucích letech. Pro výsledné zpracování dat se výsledky 

všech tří skupin sloučí. Kontrolní skupina neabsolvuje žádný intervenční program, 

neodpovídá počtu probandů v experimentální skupině, neboť soubory jsou vytvořeny na 

základě dostupnosti. Hlavním cílem výzkumu je posouzení a porovnání vlivu intervenčního 

programu na změny úrovně vybraných parametrů svalové síly u experimentální skupiny. 

Tabulka 1: Charakteristika výzkumného souboru 

Skupina  Muži Ženy Rok měření Palestra 

experimentální 1 n = 25 17 8 2012 VŠ 

experimentální 2 n = 17 12 5 2013 VŠ 

experimentální 3 n = 28 16 12 2014 VŠ 

kontrolní 4 n = 25 17 8 2014 VOŠ 

 

 Základní antropometrické ukazatele nejsou u probandů zaznamenávány z důvodu 

nesouhlasného postoje některých studentů. Ve výzkumném souboru není nikdo s nadváhou 

posuzovanou indexem BMI. Probandi, u kterých se v průběhu intervence zhorší aktuální 

zdravotní stav, budou z kvaziexperimentu vyloučeni.  

Organizace výzkumu 

 Výzkum není pravý experiment, ale kvaziexperimentální metoda empirického 

výzkumu. Kvaziexperiment bude probíhat v průběhu tří po sobě jdoucích let na VŠTVS 

Palestře v semestrální výuce povinně volitelného předmětu Aerobik. Při aplikaci 

krátkodobého intervenčního programu ABE budou sledovány změny úrovně vybraných druhů 

svalové síly na tři svalové partie. Záměrem šetření nebude pouze zjištění, zda IP – ABE má 
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účinnost již při aplikaci 1x týdně po dobu 3 měsíců, ale také porovnání účinků na vybrané 

parametry svalové síly.  

 Intervenční program ABE je posilovací pohybový program zaměřený na rozvoj 

vytrvalostních silových schopností a využívající posilování hmotností vlastního těla. ABE 

vychází ze základních kroků aerobiku složených do sestavy nazývané v aerobiku 

choreografie, do které jsou zakomponovány dynamické, izometrické a plyometrické cviky pro 

posílení velkých svalových skupin. 

 Čistý čas IP – ABE trvá 30 minut, celková doba cvičení je 45 minut. Vybranému 

programu předchází deseti-minutový Warm up – rozcvičení pomocí prvků klasického 

aerobiku. Choreografie ABE se skládá z 10 bloků (po 32 dobách), cvičení probíhá 

nepřerušovaně po dobu třiceti minut. Jako cviky zaměřené na dolní končetiny jsou využity 

různé kombinace výpadů, dřepů a plyometrických výskoků. Plyometrické cviky jsou do 

choreografie zařazeny záměrně, protože jsou součástí studie. Zvýšení výbušné síly není pro 

komerční aerobik prioritou, přesto jsou tyto cviky ve velké míře používány. Považujeme 

aplikaci plyometrických cviků do programu 1x týdně za nedostatečné množství podnětů ke 

zvýšení explozivní síly a tak nepředpokládáme, že dojde u těchto testů ke změně. Jako cviky 

zaměřené na horní končetiny jsou použity především klasické kliky a tricepsové kliky ze 

vzporu ležmo, procvičované jak fázovaně, tak s výdrží. Jako cviky zaměřené na břišní 

svalstvo, jsou zařazeny izometrické výdrže v podporech na předloktích, sedy s přednožením 

či přednožením pokrčmo a pomalé sedy lehy pokrčmo nebo zvedání hrudníku v lehu 

pokrčmo. U břišního svalstva předpokládáme změnu úrovně svalové síly. Zajímá nás, který z 

testů zaznamená větší změnu výsledků, zda dynamické posilování zaměřené na povrchovou 

vrstvu břišních svalů nebo statické posilování zaměřené na hlubokou vrstvu břišních svalů. Po 

hlavním programu následuje 5 minut závěrečného zklidnění a kompenzační statický strečink. 

Rozcvičení a závěrečný kompenzační strečink nejsou zahrnuty do IP – ABE, přesto tvoří 

nedílnou součást cvičební jednotky.   

 Měření experimentální i kontrolní skupiny pomocí baterie motorických testů proběhne 

na začátku semestru a intervence (pretest) a na konci semestru po ukončení intervence 

(posttest). Podmínky měření budou standardní, jedná se o sledování vztahů mezi vstupní 

proměnnou (IP – ABE) a výstupní proměnnou (výsledky vybraných testů svalové síly).  
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Výzkumný design 

 Výzkum nebylo možno z důvodu náročné realizace programu v praxi provést jako 

experiment. Jako výzkumný design je tedy vybrán kvaziexperiment, typ experimentu, ve 

kterém z nějakých důvodů není možné provést randomizaci, tedy výběr náhodného vzorku 

populace a náhodné rozdělení do skupin (Punch, 2008). Není možné v současných 

podmínkách školství vytvořit rovnocenné skupiny respondentů, je nutno přijmout dané 

podmínky a vytvořit skupiny na základě dostupnosti probandů.  

 V rámci pretestového-posttestového skupinového designu jsou hledány kauzální 

vztahy mezi proměnnými. Jedná se o hledání signifikantních rozdílů v měření před a po 

intervenci, tedy před a po manipulaci s nezávislou proměnnou. Nezávisle proměnnou pro nás 

představuje intervenční program ABE a závisle proměnnou představuje úroveň svalové síly. 

Kovarianční proměnné mohou představovat věk, tělesná výška a váha, trénovanost, únava, 

zdravotní a psychický stav, motivační úroveň a jiné. V porovnání s řízeným experimentem 

(RCT – randomized controlled trial) náš kvaziexperiment disponuje nižší mírou interní 

validity (Hendl & Remr, 2017). 

 Pro potvrzení normality testovaných veličin jsou použity testy dobré shody 

(Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises, Anderson-Darling a Shapiro-Wilk) a pro 

vyhodnocení závislosti je použit párový znaménkový test (Sign test) a Wilcoxonův test 

(Signed Rank test). 

Výběr testů 

 Měření bude probíhat prostřednictvím baterie motorických testů. Z šesti testů budou 

dva testy zaměřeny na dynamickou sílu (T1 a T2), dva testy na statickou sílu (T5 a T6) a dva 

testy na plyometrickou sílu (T3 a T4). Z jiného pohledu budou testy zaměřeny na jednotlivé 

svalové partie, a to dva testy na dolní končetiny (T3 a T4), dva testy na horní končetiny (T1 a 

T6) a dva testy na břišní svalstvo (T2 a T5). Testy pro dolní končetiny jsou zvoleny shodně s 

testy na plyometrickou sílu z důvodu častého užívání plyometrických cviků v posilovacích 

hodinách aerobiku. Jedná se o různé modifikace explozivních výskoků s brzděním dopadu. 

 Testy byly vybrány z publikace staršího data vydání, což ovšem z hlediska 

antropomotoriky nelze považovat za nedostatek, vzhledem k možnosti použít testy s ověřenou 

stabilitou reliability. Měkota a Blahuš (1983) uvedli u každého testu stabilitu reliability (rstab). 

Koeficient reliability byl určen opakováním testu. Pro výzkum byly vybrány testy s vyšším 

koeficientem rstab a zároveň takové, které vyhovovaly potřebám programu ABE.   
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• T1 – tricepsové kliky ve vzporu na začátku bradel (Měkota & Blahuš, 1983)  

– horní končetiny, dynamická síla, rstab= 0,91 

• T2 – sedy lehy pokrčmo (Měkota &Kovář, 1996) 

– břišní svalstvo, dynamická síla, rstab= 0,85 

• T3 – skok do dálky z místa (Měkota & Kovář, 1996) 

– dolní končetiny, výbušná síla, rstab= 0,93 

• T4 – skok do výšky, vertikální skok (Měkota & Blahuš, 1983)  

– dolní končetiny, výbušná síla, rstab= 0,90 

• T5 – výdrž v sedu v záklonu s přednožením (Měkota &Blahuš, 1983)  

– břišní svalstvo, statická síla, rstab= 0,88 

• T6 – výdrž ve shybu nadhmatem (Měkota & Kovář, 1996) 

– horní končetiny, statická síla, rstab= 0,80. 

Metody vyhodnocování výzkumných údajů 

 Nasbíraná data jsou zpracována standardními metodami matematické a popisné 

statistiky. U každého testu je uvedena charakteristika polohy (aritmetický průměr, medián a 

modus) a charakteristika variability (rozptyl, směrodatná odchylka, rozpětí a mezikvartilové 

rozpětí).  

 Pravděpodobnost, že data mají normální rozložení, je určena pomocí testů dobré shody 

Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises, Anderson-Darling a Shapiro-Wilk. Vizuální 

představa o rozdělení dat je získána z histogramů, kde je znázorněna jak křivka teoretického 

normálního rozdělení, která data nejlépe vystihuje, tak křivka vyhlazeného histogramu 

nasbíraných dat. Následující Q-Q ploty (kvantil-kvantilové grafy) porovnávají odpovídající 

kvantily normálního rozdělení a kvantily nasbíraných zkoumaných veličin. V případě 

normálního rozložení dat se křivky v histogramu shodují a všechny body v Q-Q plotu leží v 

přímce.  

 Pravděpodobnost, že data naměřená u dané skupiny probandů při pretestu a posttestu, 

vzniknou náhodným výběrem z téže populace, se zjišťuje Wilcoxonovým testem a Sign 

testem – párovým znaménkovým testem. Wilcoxonův test není možno použít v každém testu, 

jelikož se vychází z předpokladu symetrie zkoumaných dat vůči mediánu a ten ve většině 
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testů není splněn. Wilcoxonův test samozřejmě připouští jistou míru odchylek, takže tam, kde 

to data umožňují, je použit i tento test. 

 Za hladinu významnosti při rozhodování o přijetí či zamítnutí testovaných hypotéz je 

zvolena α=0,025. Použité statistické testy udávají hodnotu pravděpodobnosti, že oba vzorky 

pocházejí z téže populace, což je naše nulová hypotéza. Pokud by byla tato hodnota menší než 

0,025, je nulová hypotéza vyloučena – v tom případě by nebyla pravda, že mezi pretestem a 

posttestem nedojde ke změně mediánu naměřených dat, tedy intervenční program by výsledek 

testů ovlivnil. 

 Histogramy, Q-Q ploty a boxploty byly z naměřených dat vygenerovány pomocí 

softwarového systému Wolfram Mathematica 11.3, v němž probíhalo i veškeré další 

zpracování. Rozdělení na muže a ženy (či dělení do podskupin podle dosažených výsledků, 

viz níže) při pilotním ověření výzkumu nepřineslo výsledky odlišné od sjednocené skupiny, 

proto byla použita výsledná data bez genderových rozdílů.  

Limity výzkumu 

 Významným omezením naší studie je testovaný soubor a jeho rozdělení. Není možné 

zajistit randomizovaný výběr, intervenční program lze uskutečnit pouze na dostupné skupině 

studentů, kteří se na daný předmět přihlásí. 

 Dalším limitem výzkumu je přítomnost lektorky a autorky výzkumu. Je 

pravděpodobné, že při vyšším počtu probandů by bylo možné použít i další statistické testy, 

které by kladly různá omezení na vlastnosti naměřených dat. Původním záměrem autorky 

bylo vytvoření intervenčního cvičebního posilovacího programu a otestování velkého vzorku 

(800 probandů), který by byl složen z široké veřejnosti navštěvující uzavřené (pravidelné) 

lekce aerobiku ve fitness centrech na různých místech republiky. V tomto případě by bylo 

možné vést výzkum jako experiment a uplatnit metodu zaslepené (single blind) či dvojitě 

zaslepené (double blind) studie, kdy nezávisle proměnnou a experimentální podmínky 

(rozdělení do experimentální a kontrolní skupiny) neznají probandi popřípadě ani 

experimentátor (Hendl & Remr, 2017). Od tohoto záměru jsme upustili z důvodu 

nestejnoměrného působení cvičitelů a nemožnosti kontroly testování. Ve vedených lekcích 

aerobiku hraje velkou roli lektor, který motivuje cvičence a vnáší do hodiny svou individuální 

hodnotu, energii, úsměv atd., tedy by nebylo možné posoudit, zda veličiny naměřené při 

testování např. v Ostravě nebyly lepší než výsledky naměřené v Brně z důvodu toho, že 

cvičitel "A" v Ostravě se více usmíval, více motivoval cvičence a více hlasově vedl cvičební 
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program než cvičitel "B" v Brně. Všechny lekce intervenčního programu proto byly vedeny 

jediným lektorem – autorkou výzkumu.  

 Dalším záměrem bylo testování na začátku, v polovině a na konci intervence, aby bylo 

možno porovnat změny v první a druhé polovině intervence. Pilotní studie ukázala vyhovující 

intervenční program, ale samotné testování pomocí baterie motorických testů bylo náročné a 

způsobilo velkou mortalitu probandů. Téměř polovina probandů po dvou testováních (na 

začátku a v polovině intervence) odstoupila od závěrečného testování. Z tohoto důvodu jsme 

zůstali u základní jednoduché podoby testování na začátku a na konci intervence (pretest – 

posttest). 

 Posouzení rozdílnosti působení intervence 1x a 2x týdně rovněž nebylo možné 

uskutečnit, neboť výuka předmětu byla dotována 1 hodinou týdně. Intervenční cviky jsou 

složeny do choreografie, která je bez vedení instruktora obtížná na zapamatování. Jediná 

možnost by byla cvičit dle videa. Z důvodu obtížné kontroly dodržování programu cvičení v 

domácím prostředí bylo i od tohoto záměru upuštěno.  

 Všechny limity výzkumného šetření a dostupné podmínky nás přivedly k rozhodnutí, 

že empirickou fázi této práce je třeba založit na kvaziexperimentu s prvky kvantitativního 

šetření. Punch (2008) uvádí, že šetření menšího rozsahu je často podceňováno a přehlíženo, 

ale i dobře provedené malé studie vedou k novým poznatkům a k rozšíření našich znalostí. 

Snažili jsme se o maximalizaci dodržení interní koherence a interní validity, přesto jsme si 

vědomi toho, že výzkum by za jiných, příznivějších podmínek mohl mít i hodnotnější výstup.    

 

VÝSLEDKY    

Výsledky testu normality zkoumaných veličin jednotlivých testů 

 Nejprve bylo třeba posoudit normalitu dat a rozhodnout, zda použijeme parametrické 

nebo neparametrické testy. Předpokladem pro použití parametrických testů bylo normální 

rozložení dat. Normální rozdělení veličin jsme zjišťovali pouze u hodnot naměřených v 

pretestu před působením intervence. Na základě výsledků testu normality jsme vybrali 

vhodný test a následně provedli testování statistické významnosti rozdílů mezi hodnotami 

naměřenými v pretestu a posttestu, tedy před a po intervenci. 
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Tabulka 2: Základní popisné statistické veličiny T1 – T6 

Charakteristiky (ch.) T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ch. polohy       

Průměr �̅� 11,8 46,214 211,614 46,457 77,971 24,814 

Medián�̃� 11,5 46 221 46 67 18,5 

Modus𝑥 0 47 241 53 120 15 

Ch. variability       

Směrodatná odchylka 

σ(x) 

9,474 10,089 33,157 10,049 34,582 17,48 

Rozptyl σ2(x) 89,757 101,794 1099,4 100,976 1195,88 305,545 

Rozpětí R(x) 34 59 125 50 144 64 

Mezikvartilové rozpětí 

IQR(x) 

14 11 50 14 48 28 

 

Test 1 – tricepsové kliky ve vzporu na začátku bradel (T1) 

Graf 1: Histogram T1 a teoretické normální rozdělení 

 

 Na následujících histogramech pro jednotlivé testy je vždy modrou křivkou vyznačeno 

normální rozdělení dat, které nejlépe vystihuje naměřené hodnoty, a oranžová křivka pro 

snazší porovnání odpovídá vyhlazenému histogramu. Vodorovná osa udává výkon v 

motorickém testu (počet dokončených cviků, délku skoku nebo čas při výdrži cviku) a svislá 

osa hustotu četnosti výskytu dané hodnoty. Z histogramu pro tricepsové kliky ve vzporu na 

začátku bradel je patrné, že nasbíraná data normální rozložení zřejmě nemají. 
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Test 2 – sedy lehy pokrčmo (T2) 

Graf 2: Histogram T2 a teoretické normální rozdělení 

 

 Z histogramu pro sedy lehy pokrčmo je patrné, že modrá a oranžová křivka nejsou tak 

rozdílné, jako je tomu v T1 (graf 1). Nasbíraná data mohou mít normální rozložení. 

Test 3 – skok do dálky z místa (T3) 

Graf 3: Histogram T3 a teoretické normální rozdělení 

 

 Z histogramu vidíme, že nasbíraná data opět nemají normální rozložení. 

Test 4 – skok do výšky (T4)  

Graf 4: Histogram T4 a teoretické normální rozdělení 
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 Histogram pro skok do výšky nám naznačuje, že nasbíraná data mají přibližně 

normální rozložení. 

Test 5 – výdrž v sedu v záklonu s přednožením (T5) 

Graf 5: Histogram T5 a teoretické normální rozdělení 

 

 Z histogramu pro výdrž v sedu v záklonu s přednožením je patrné, že modrá a 

oranžová křivka jsou rozdílné, nasbíraná data nemají normální rozložení. 

Test 6 – výdrž ve shybu nadhmatem (T6) 

Graf 6: Histogram T6 a teoretické normální rozdělení 

 

 Obě křivky na histogramu pro výdrž ve shybu nadhmatem jsou odlišné, z histogramu 

usuzujeme, že rozložení nasbíraných dat není normální. 

 Pro zjištění shody naměřených dat s normálním rozložením byly u všech motorických 

testů použity testy Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises, Anderson-Darling a Shapiro-

Wilk. U každého testu je v řádku "statistika" uvedena zjištěná hodnota testovacího kritéria a v 

řádku "p-hodnota"pravděpodobnost, že naměřená data mají normální rozložení. 
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Tabulka 3: Testy shody naměřených dat s normálním rozložením 

Testy  Kolmogorov-

Smirnov (D) 

Cramér-von 

Mises (W-Sq) 

Anderson-

Darling (A-Sq) 

Shapiro-Wilk 

(W) 

T1 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,111 0,171 1,428 0,923 

T1 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

0,032 0,012 0,001 ˂0,001 

T2 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,083 0,062 0,382 0,984 

T2 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

0,268 0,361 0,406 0,504  

T3 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,135 0,235 1,316 0,948 

T3 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

0,003 0,002 0,002 0,005 

T4 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,073 0,047 0,315 0,988 

T4 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

0,476 0,562 0,569 0,763 

T5 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,171 0,333 1,768 0,943 

T5 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 0,003 

T6 statistika (D, W-Sq, 

A-Sq, W) 

0,157 0,298 1,677 0,931 

T6 p-hodnota (p >D, 

W-Sq, A-Sq, W) 

˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

 Na základě souhrnných výsledků těchto testů jsme u T1 předpoklad normálního 

rozložení dat vyloučili (p-hodnoty byly vesměs nevýznamné, zanedbatelné). Výsledky testů u 

T2 a T4 ukázaly, že p-hodnota byla znatelně vyšší než 0,025, rozdělení nasbíraných dat se 

významně nelišilo od normálního rozdělení. U T3, T5 a T6 byly p-hodnoty nižší než 0,025, 

rozdělení nasbíraných dat se významně lišilo od normálního rozložení dat. 
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 U T2 a T4, kde bylo rozložení dat přibližně normální, by bylo možné použít 

parametrické testy, pokud by rozložení dat získaných po intervenci bylo také normální. 

Provedli jsme na nich tedy stejnou analýzu, ta však normální rozdělení nevykázala. Museli 

jsme se tedy i zde spokojit s neparametrickými testy. Případnou normálnost naměřených dat 

jsme dále ověřovali pomocí Q-Q plotů. I z těchto výsledků bylo patrné, že rozložení dat u T1, 

T3, T5 a T6 neodpovídalo normální distribuci. 

 Dále jsme se u T1, T3, T5 a T6 pokusili zjistit, zda je rozdělení logaritmicko-

normální. V kladném případě by bylo možné naměřená data zlogaritmovat a převést je tak na 

veličinu s rozdělením normálním. Předpoklad logaritmicko-normálního rozdělení dat u T1, 

T3 a T6 nebyl splněn (p-hodnoty jsou nevýznamné, zanedbatelné), tedy bylo třeba použít 

neparametrické testy. U T5 výsledky ukázaly, že by populace mohla mít logaritmicko-

normální rozdělení dat, po intervenci tomu tak již nebylo, takže opět bylo nutné použít 

neparametrické testy. 

Výsledky statistického testování rozdílů pro experimentální a kontrolní 

skupinu v pretestu a posttestu 

 Následující grafy – krabicové diagramy (boxploty) znázorňují charakteristiky 

rozložení hodnot v pretestu před intervencí a posttestu po intervenci u experimentální skupiny 

a kontrolní skupiny, jde o medián, 1. a 3. kvartil, průměr, dolní a horní vous (1,5 

mezikvartilového rozpětí) a případně odlehlé hodnoty. 

 V tabulce číslo 4 je uvedena pravděpodobnost shody rozložení měřené veličiny v 

pretestu a posttestu a to jak pro párový znaménkový test (Sign test), tak pro Wilcoxonův test 

(Signed Rank test). Wilcoxonův test byl použit tam, kde to data umožňovala díky 

symetrickému rozložení kolem mediánu. U některých testů nebylo možné tento test u 

experimentální skupiny použít z důvodu nesymetrie výsledků měření. Výsledky zpracování 

zkoumaných dat pomocí párového znaménkového testu a Wilcoxonova testu byly 

konzistentní, s výjimkou T2, kde u kontrolní skupiny jeden test změnu potvrdil, zatímco 

druhý ji nepotvrdil. 

 Pod boxploty je vždy uvedena hodnota ukazatele věcné významnosti (effect size). 

Použili jsme Cohenův koeficient "d" definovaný jako  

𝑑 =  
�̅�′ − �̅�

�̂�
 , 
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kde �̅�′ je průměrná hodnota po intervenci, �̅� je průměrná hodnota před intervencí a �̂� je 

společná směrodatná odchylka obou souborů dat. Tento údaj nám říká, nakolik je případná 

výsledná změna prakticky relevantní: i když nám v některých případech statistika řekne, že ke 

změně došlo, může jít o posun, který je velikostně zanedbatelný vůči měřené hodnotě. Je tedy 

důležité, abychom kromě dostatečně vysoké pravděpodobnosti změny zaznamenali i 

přijatelně velkou hodnotu ukazatele věcné významnosti.   

Test 1 – tricepsové kliky ve vzporu na začátku bradel (T1) 

Graf 7: Boxplot pro T1  

 

 Průměr tricepsových kliků ve vzporu na začátku bradel se u experimentální skupiny 

posunul z 11,8 na 14,56, u kontrolní skupiny z 9,76 na 9,12. Hodnota ukazatele věcné 

významnosti (effect size) je u experimentální skupiny d = 0,26 a u kontrolní skupiny d = 0,08. 

 V T1 párový znaménkový test shody rozložení měřené veličiny v pretestu a posttestuu 

experimentální skupiny vyloučil nulovou hypotézu, tedy došlo ke změně. Z boxplotu můžeme 

usoudit, že se jednalo o zlepšení. U kontrolní skupiny jsme danou hypotézu nevyloučili, ke 

změně tedy nedošlo. Wilcoxonův test bylo možné použít jen u kontrolní skupiny, kde jsme 

získali shodný výsledek, změna se nepotvrdila. Zároveň vidíme, že koeficient věcné 

významnosti byl u experimentální skupiny, u níž ke změně došlo, výrazně vyšší, což opět 

potvrzuje přítomnost sledovaného efektu. 
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Test 2 – sedy lehy pokrčmo (T2) 

Graf 8: Boxplot pro T2  

 

 Počet sedů lehů pokrčmo vykázal u experimentální skupiny průměrné hodnoty 46,21 

před intervencí a 52,4 po intervenci. U kontrolní skupiny byly hodnoty 45,96 před a 48,16 po 

intervenci. Hodnota ukazatele věcné významnosti (effect size) je u experimentální skupiny  

d = 0,62 a u kontrolní skupiny d = 0,23. 

 Párový znaménkový test v T2 vyloučil nulovou hypotézu u obou skupin, jak u 

experimentální, tak u kontrolní skupiny. Došlo ke změně, míra zlepšení byla zřetelná na 

boxplotu. Wilcoxonův test bylo možné použít u obou skupin, přičemž výsledky se lišily od 

výsledků znaménkového testu. Wilcoxonův test potvrdil změnu pouze u experimentální 

skupiny. Z hraniční hodnoty pravděpodobnosti u kontrolní skupiny v párovém znaménkovém 

testu (p = 0,023) a z platnosti nulové hypotézy ve Wilcoxonově testu (p = 0,039) můžeme 

usuzovat, že zlepšení u kontrolní skupiny bylo těsné, což je patrné i z boxplotu. Statisticky 

tento případ nelze rozhodnout. Koeficient věcné významnosti u obou skupin naznačuje, že šlo 

o významnější efekt, avšak jeho přítomnost u kontrolní skupiny byla nejasná. 

 

Test 3 – skok do dálky z místa (T3) 

Graf 9: Boxplot pro T3  
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 Hodnoty průměrného výkonu u skoku do dálky z místa byly u experimentální skupiny 

211,61 cm před a 218,87 cm po intervenci, u kontrolní skupiny 202,84 cm a 205,64 cm. 

Hodnota ukazatele věcné významnosti (effect size) je u experimentální skupiny d = 0,23 a u 

kontrolní skupiny d = 0,08. 

 Párový znaménkový test vyloučil nulovou hypotézu u experimentální skupiny a 

nevyloučil ji u kontrolní skupiny. Z boxplotu můžeme usuzovat, že tedy došlo ke zlepšení u 

experimentální skupiny, u kontrolní skupiny ke změně nedošlo. Wilcoxonův test bylo možné 

použít u obou skupin a jeho výsledky se shodovaly se znaménkovým testem. Koeficient věcné 

významnosti byl opět výrazně vyšší u experimentální skupiny, kde naznačil, že sledovaný 

efekt měl podstatný vliv. 

Test 4 – skok do výšky (T4) 

Graf 10: Boxplot pro T4  

 

 U skoku do výšky byly průměrné hodnoty 46,46 cm před a 49,31 cm po intervenci u 

experimentální skupiny a 43,04 cm před a 43,2 cm po intervenci u kontrolní skupiny. Hodnota 

ukazatele věcné významnosti (effect size) je u experimentální skupiny d = 0,30 a u kontrolní 

skupiny d = 0,02. 

 V tomto testu, stejně jako v předchozím testu na dolní končetiny a současně na 

plyometrickou sílu, jsme získali stejné výsledky. Nulová hypotéza byla vyloučena párovým 

znaménkovým testem u experimentální skupiny a nebyla vyloučena u kontrolní skupiny. Na 

boxplotu je patrné, že došlo ke zlepšení u experimentální skupiny, u kontrolní skupiny ke 

změně nedošlo. Výsledky Wilcoxonova testu byly shodné se znaménkovým testem. U 

experimentální skupiny ke změně došlo, u kontrolní skupiny k ní nedošlo. Markantní je i 

srovnání obou hodnot koeficientu věcné významnosti – u experimentální skupiny je o řád 

vyšší, takže výsledný efekt byl zásadní. 
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Test 5 – výdrž v sedu v záklonu s přednožením (T5) 

Graf 11: Boxplot pro T5  

 

 Průměrná vstupní hodnota v testu výdrže v sedu v záklonu s přednožením byla u 

experimentální skupiny 77,97 s a výstupní hodnota 105,44 s. U kontrolní skupiny byl průměr 

vstupních hodnot 71,4 s a výstupních hodnot 72,72 s. V tomto testu došlo u experimentální 

skupiny k signifikantní změně. Hodnota ukazatele věcné významnosti (effect size) je u 

experimentální skupiny d = 0,68 a u kontrolní skupiny d = 0,06. 

 Párový znaménkový test shody vyloučil nulovou hypotézu u experimentální skupiny a 

nevyloučil ji u kontrolní skupiny. Z boxplotu můžeme usuzovat, že u experimentální skupiny 

se jednalo o signifikantní zlepšení. Wilcoxonův test bylo možné použít jen u kontrolní 

skupiny. Výsledek byl identický, kontrolní skupina nezaznamenala změnu. Stejně jako 

v předchozím testu i zde jsme zaznamenali desetkrát vyšší hodnotu koeficientu věcné 

významnosti u experimentální skupiny, takže naměřený posun hodnot byl důležitý. 

Test 6 – výdrž ve shybu nadhmatem (T6) 

Graf 12: Boxplot pro T6  

 

 U posledního testu ve výdrži ve shybu nadhmatem byl průměr vstupu 24,81 s a průměr 

výstupu 28,21 s u experimentální skupiny. U kontrolní skupiny byly hodnoty průměru vstupu 

23,76 s a výstupu 19,2 s. Zde došlo ke změnám u obou skupin, u experimentální skupiny šlo o 
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zlepšení, u kontrolní skupiny o zhoršení průměrné hodnoty. Hodnota ukazatele věcné 

významnosti (effect size) je u experimentální skupiny d = 0,20 a u kontrolní skupiny d = 0,33. 

 V posledním testu, ve výdrži ve shybu nadhmatem, došlo ke změnám u obou skupin. 

Párový znaménkový test vyloučil nulovou hypotézu jak v experimentální, tak v kontrolní 

skupině. Boxplot zachytil zlepšení u experimentální skupiny a zhoršení u kontrolní skupiny. 

Wilcoxonův test bylo možné použít pouze u kontrolní skupiny a to se shodným výsledkem. 

Povšimněme si, že experimentální i kontrolní skupina zaznamenala vysokou hodnotu 

koeficientu věcné významnosti, takže zjištěný efekt má na výsledky značný vliv. 

Tabulka 4: Výsledné pravděpodobnostní hodnoty shody rozložení měřené veličiny v pretestu 

a posttestu u experimentální a kontrolní skupiny pro T1 – T6 

 Párový 

znaménkový test 

(Sign test) – 

experimentální 

skupina 

Párový znaménkový 

test (Sign test) – 

kontrolní skupina 

Wilcoxonův test 

(Signed-Rank test) 

– experimentální 

skupina 

Wilcoxonův test 

(Signed-Rank test) 

– kontrolní skupina 

T1 ˂0,001  0,549 - 0,222 

T2 ˂0,001 0,023 ˂0,001 0,039 

T3 ˂0,001 0,152 ˂0,001 0,078 

T4 ˂0,001 0,690 ˂0,001 0,775 

T5 ˂0,001 0,690 - 0,427 

T6 ˂0,001 ˂0,001 - ˂0,001 

 

Výsledky měření druhů svalové síly 
Dynamická síla 

Graf 13: Boxploty pro dvojici testů dynamické síly – T1 a T2  
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 Pro dynamickou sílu byla zvolena dvojice testů tricepsové kliky ve vzporu na začátku 

bradel a sedy lehy pokrčmo. V prvním testu byla hodnocena vytrvalostní dynamická svalová 

síla trojhlavého svalu pažního a svalů pletence ramenního. U experimentální skupiny došlo ke 

zlepšení, u kontrolní skupiny ke zlepšení nedošlo. 

 Sedy lehy testovaly vytrvalostní dynamickou sílu břišního svalstva, především 

povrchového přímého svalu břišního. U tohoto testu došlo u experimentální skupiny k 

signifikantním změnám. U kontrolní skupiny došlo také k nepatrnému zlepšení, tuto změnu 

nepovažujeme za důležitou.  

Statická síla 

Graf 14: Boxploty pro dvojici testů statické síly – T5 a T6  

 

 Pro měření statické síly byl zvolen test výdrž v sedu v záklonu s přednožením a výdrž 

ve shybu nadhmatem. První test měřil statickou sílu hlubokého svalstva břišního, konkrétně 

příčného svalu břišního. Stejně tak jako v dynamickém testu na břišní svalstvo došlo i zde k 

výraznému zlepšení. U kontrolní skupiny ke změně nedošlo.  

 Druhým testem byla hodnocena statická síla zádového svalstva (širokého svalu 

zádového a dolní části trapézového svalu) a dvojhlavého svalu pažního. I v tomto testu došlu 

u experimentální skupiny ke zlepšení. U kontrolní skupiny došlo ke změně, a to ke zhoršení.  
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Plyometrická síla 

Graf 15: Boxploty pro dvojici testů plyometrické síly – T3 a T4  

 

 

 Plyometrická síla byla měřena dvěma testy určenými pro měření výbušné síly dolních 

končetin, a to skok do dálky z místa a skok do výšky z místa neboli vertikální skok. V obou 

testech jsme získali stejné výsledky. U experimentální skupiny došlo ke zlepšení, u kontrolní 

skupiny ke změně nedošlo.  

 Z výsledků obou testů na dynamickou sílu shledáváme, že pomocí IP – ABE je možné 

ovlivnit úroveň dynamické vytrvalostní svalové síly jak horních končetin a pletence 

ramenního, tak především břišního svalstva. Dále můžeme konstatovat, že trénink statické síly 

na břišní svalstvo a zádové svalstvo pomocí IP – ABE byl rovněž účinný.Zjistili jsme, že i 

trénink plyometrické síly v IP – ABE, který jsme nepovažovali za důležitý, vedl ke změně a 

ke zlepšení úrovně výbušných silových schopností. 

 

DISKUZE 

 Kvaziexperimentu se zúčastnilo 95 probandů, kteří absolvovali měření svalové síly a 

jejích parametrů pomocí baterie motorických testů. Výzkumný soubor tvořily 4 skupiny, 1 

kontrolní skupina a 3 experimentální skupiny, jejichž data byla sbírána 3 po sobě jdoucí roky 

a následně pro vyhodnocení sloučena dohromady. Cílem našeho výzkumu bylo ověření 

účinnosti tříměsíčního intervenčního programu ABE a vyhodnocení změn u motorických testů 

zaměřených na různé druhy svalové síly a různé svalové partie. Záměrem studie bylo 

prokázání účinnosti cviků využívajících hmotnost vlastního těla na vytrvalostní dynamickou a 

statickou sílu. Chtěli jsme ověřit, zda aerobní posilovací program aplikovaný 1x týdně po 

dobu tří měsíců bez moderního náčiní byl dostatečný a vedl ke změnám úrovně vytrvalostní 

svalové síly. Dále jsme chtěli zjistit, zda užívání náročných plyometrických cviků v 
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posilovacích hodinách aerobiku vedlo ke změnám explozivní síly, neboť implementaci těchto 

cviků do choreografie jsme považovali za nadbytečnou. Naše předpoklady vycházely 

především ze skutečnosti, že aerobik je převážně realizován jako komerční sportovní aktivita 

a v užším slova smyslu není sportem, jehož cílem je zvyšování explozivní síly za účelem lepší 

výkonnosti. Explozivní síla v aerobiku není tak důležitá, jako je tomu např. v atletice nebo 

volejbalu, přesto jsou plyometrické cviky hojně zařazovány do lekcí aerobiku. Mnoho studií 

se zaobírá explozivní sílou a jejím ovlivněním ve sportu, jedná se ovšem o sporty jako je 

atletika, volejbal (Vanderka, Kojnok, & Longová, 2013), fotbal (Vaidová & Kaplan, 2012, 

Ščibrány, Olasz, & Vanderka, 2015), plavání (Jebavý, Hojka, Crossan, & Baumrtová, 2016), 

fitness atd. Momentálně není k dispozici, ani v zahraniční literatuře, žádná speciální studie, 

která by se věnovala vytrvalostní a explozivní síle v lekcích aerobiku.  

 Dle Měkoty a Blahuše (1983) vznikají nejčastější chyby měření v důsledku nestálosti 

podmínek prostředí, nestálosti vlastností testovaných osob a nestálosti zařízení a pomůcek 

používaných při testování. Stejné podmínky prostředí, totožné zařízení a pomůcky využité při 

testování byly v mezích našich možností dodrženy. V našem měření byl problém s nestálostí 

vlastností testovaných osob. Důvodem byla motivace k podání výkonu, která byla u některých 

probandů zvýšena soutěživým duchem, u jiných byla snížena snahou vyhnout se bolestivému 

stavu po svalovém vyčerpání (např. T6 – výdrž ve shybu nadhmatem). Výsledky měření 

mohou být ovlivněny také biologickou proměnlivostí. Proměnlivé systematické chyby, které 

mohou ovlivnit naměřená data, mohly být vlivy jako např. únava, spánkový deficit, 

menstruační cyklus apod. (Měkota & Blahuš, 1983). Tyto kovarianční proměnné nebylo 

možné brát v potaz a dále s nimi pracovat. Ve výzkumu se vyskytla i mortalita v důsledku 

prudce zhoršeného zdravotního stavu a nemoci (n = 4). Trénovaní sportovci byli z 

experimentu vyloučeni (n = 7), intervenční program absolvovali, ale nezúčastnili se 

výzkumného měření.   

 K chybám zapříčiněným porušením pokynů v testech nedošlo, u všech motorických 

testů byla provedena přesná instruktáž s ukázkou a upozorněním na případné chyby a 

nedostatky provedení pohybu. Všechny standardní podmínky testování byly splněny a přísně 

dodrženy za přítomnosti autorky. 

 Výsledky testů ukázaly, že i cvičení aplikované jen 1x týdně může vést ke zvýšení 

svalové síly. Měření prokázalo u experimentální skupiny statisticky prokazatelné změny ve 

všech testech a navíc i hodnoty koeficientu věcné významnosti ukázaly, že intervenční 

program má na výsledky značný vliv. V testech na břišní svalstvo došlo k signifikantním 
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změnám v obou testech, z čehož je možno vyvodit významné zlepšení úrovně síly břišního 

svalstva. U kontrolní skupiny došlo ke změnám u dvou testů. V jednom případě se jednalo o 

nepatrné zlepšení, v druhém případě o zhoršení. Těmto změnám není opodstatněné přikládat 

zásadnější význam. 

 Baterie motorických testů byla složena z nejčastěji používaných cviků, jako jsou kliky, 

shyby, sedy lehy a vertikální či horizontální skoky. Pro posílení horních končetin byla 

nejvhodnější různá tlaková cvičení, variace kliků, shybů a vzporů (Lauren & Clark, 2013). Ve 

výzkumném souboru genderově převládali muži, proto byla zvolena obtížnější varianta kliků 

ve vzporu na začátku bradel. Podmínky gymnastické tělocvičny nám umožňovaly využít 

gymnastické nářadí, a to bradla o stejné výši žerdi a švédské žebřiny neboli ribstoly. K 

ostatním testům nebylo třeba žádné další nářadí. S ověřením účinnosti programu ABE nás 

zajímalo působení cvičení na různé svalové partie a různé druhy svalové síly. U měření síly 

břišního svalstva a horních končetin (včetně pletence ramenního a části zádového svalstva) 

byl zvolen jeden cvik na statickou sílu a jeden cvik na dynamickou sílu. U dolních končetin 

byly zvoleny oba cviky na plyometrickou sílu. Formulace hypotéz vznikla na základě našich 

předpokladů a zkušeností. 

 Předpokládali jsme, že plyometrická síla a tím tedy i testy na dolní končetiny 

nezaznamenají změnu. Explozivní síla je závislá na podílu rychlých FG (fast glycolytic) 

svalových vláken a je ovlivnitelná jen v malé míře, je zhruba z 65 % geneticky daná 

(Bartůňková et al., 2013). Považovali jsme aplikaci plyometrických cviků 1x týdně za 

nedostatečné množství podnětů ke zvýšení explozivní síly. Z tohoto důvodu vznikla 

formulace H3: Vliv IP – ABE nebude účinný na svaly dolních končetin, výbušná síla v T3 

(skok do dálky z místa) a T4 (skok do výšky z místa) nezaznamená změny. Oba výsledky 

testů na dolní končetiny a současně na plyometrickou sílu potvrdily statisticky prokazatelnou 

změnu. Výsledek nás velmi překvapil. U T3 byla hodnota ukazatele věcné významnosti 

(effect size) 0,23 a u T4 byla 0,30. Z těchto hodnot můžeme usoudit, že u T4 (vertikální skok) 

došlo k nepatrně většímu zlepšení než u T3 (horizontální skok). Tuto změnu přisuzujeme 

tréninku plyometrických cviků v programu ABE, které měly podobu explozivních výskoků na 

místě, ale ne do dálky. Ze změny výkonu síly dolních končetin se můžeme domnívat, že 

začlenění těchto cviků do posilovacích hodin aerobiku bylo správné. 

 Trénink výbušné síly zlepšuje nejen sportovní výkon, ale i fyzickou výkonnost u 

vytrvalostních sportovců (Tihanyi, 2012). Na rozdíl od aerobiku je např. ve volejbalu trénink 

a zatížení plyometrického charakteru pro zvýšení výbušné síly velmi žádoucí. Vanderka, 
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Kojnok a Longová (2013) ve svém výzkumu u vrcholových volejbalistek také prokazují 

zlepšení úrovně vertikálního skoku. V atletice jsou dokonce plyometrické cviky pro 

maximalizaci výkonu doporučovány zařazovat již v zahřívací části (Johnson, Baudin, Ley, & 

Collins, 2017). 

 V testování síly horních končetin jsme očekávali zlepšení u T1 (tricepsové kliky ve 

vzporu na začátku bradel) a nepředpokládali zlepšení u T6 (výdrž ve shybu nadhmatem). 

Proto jsme H1 formulovali takto: Svaly horních končetin po absolvování IP – ABE 

zaznamenají změnu u T1 (tricepsové kliky ve vzporu na začátku bradel) a nezaznamenají 

změnu u T6 (výdrž ve shybu nadhmatem). Tricepsové kliky byly součástí intervenčního 

programu, i když v podobě kliků ve vzporu ležmo. Zde nás výsledek nepřekvapil, neboť jsme 

změnu – zlepšení, očekávali. Ukazatel věcné významnosti nám u T1 dal hodnotu 0,26. 

Aplikované klasické i tricepsové kliky jsou jedny z nejčastěji využívaných, běžných cviků při 

tréninku síly horních končetin vlastní vahou těla. Např. v roce 2011 (Ebben et al.) proběhla 

studie, která analyzovala rozdíly silového projevu ve změněných pozicích kliku. Největší 

účinek měl trénink kliků se zvýšenou pozicí dolních končetin, bez genderových rozdílů. 

 Druhý motorický test byla výdrž ve shybu nadhmatem. Zde byla hodnota ukazatele 

věcné významnosti 0,20, tedy také došlo ke zlepšení, což bylo pro nás překvapivé. Tento test 

je hodně využívaný u výkonnostních lezců. Došla a Meško (2015) naměřili u výkonnostních 

lezců průměrně výdrž kolem minuty, u nelezců něco málo přes půl minuty. V našem měření 

byla většina naměřených hodnot pod půl minuty. Sharkey a Gaskill (2013) uvedli, že silový 

trénink u žen může velmi významně zlepšit úroveň svalů paží. Autoři testovali vrcholové 

běžkyně na lyžích a zjistili, že dosahují až 97 % síly horních končetin mužů na jednotku 

tělesné hmotnosti. Ze statisticky prokazatelné změny v T6 můžeme usuzovat, že i trénink 

statické síly ve výdrži v kliku vede ke zlepšení statické síly ve výdrži ve shybu nadhmatem. 

 U břišního svalstva jsme nepochybovali o tom, že dojde ke změně, tedy ke zlepšení, 

proto H2 byla formulovaná následovně: Působení IP – ABE signifikantně ovlivní břišní svaly 

v obou testech T2 (sedy lehy  pokrčmo) i T5 (výdrž v sedu v záklonu s přednožením). V 

testech zaměřených na sílu břišního svalstva došlo k signifikantním změnám. Zajímalo nás, 

který z testů zaznamená větší zlepšení, zda test na dynamickou sílu T2 nebo test na statickou 

sílu T5. Hodnoty ukazatele věcné významnosti uvádí u T2 0,62 a u T5 0,68, tedy z bližšího 

prozkoumání dat vyplynulo, že k větší stimulaci svalové aktivity došlo v testu na statickou 

sílu, ve výdrži v sedu v záklonu s přednožením.  
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 Břišní svalstvo můžeme rozdělit na povrchovou a hlubokou vrstvu ventrálních svalů 

středu těla. Ty první je vhodné procvičovat klasickou koncentrickou kontrakcí, zvedáním 

horní poloviny trupu, čemuž odpovídá T2 – sed leh. U těchto cviků se jednalo především o 

eliminaci zapojení m. iliopsoas, k čemu dojde vždy, když jsou cviky prováděny švihem nebo 

jsou při sedu lehu dolní končetiny o něco zapřeny či chodidla vztyčena (dorzální flexe 

chodidel). Hlubokou vrstvu svalů dobře procvičíme izometrickou kontrakcí tzv. core 

tréninkem (Thurgood & Paternoster, 2014). T5 odpovídal cviku na zapojení hluboké vrstvy 

břišních svalů. Při izometrických kontrakcích (statické výdrži) bylo nesmírně důležité správné 

zapojení hluboké vrstvy svalů, především m. transversus abdominis. 

 Krištofič (2012) uvádí, že posilování svalů tělesného jádra je třeba vnímat jako 

doplněk klasického posilování a ne jako jeho náhradu. V aerobiku se objevují různé názory a 

diskuze o tom, který trénink je prioritní, zda posilování povrchové vrstvy ventrálních svalů 

nebo posilování hluboké vrstvy břišních svalů. Studie naznačila, že program měl větší 

účinnost na hlubokou vrstvu břišního svalstva. Z našeho funkčního hlediska považujeme za 

prioritní věnovat pozornost hluboké vrstvě břišních svalů, především ze zdravotního hlediska. 

To ovšem neznamená, že povrchová vrstva břišních svalů by měla být opomenuta nebo 

zanedbána. Břišní svalstvo je třeba posilovat komplexně. Povrchová vrstva břišních svalů 

ovlivňuje estetickou stránku a hluboká vrstva funkční stránku. Pouhé posilování svalů 

tělesného jádra nám nezajistí celkovou svalovou zdatnost (Nesser, 2008). Aplikované cviky v 

programu ABE na břišní svalstvo tedy můžeme jen doporučit.  

 Formulace H4 a H5 vznikla na základě výše zmíněných předpokladů. H4: Po aplikaci 

IP – ABE u obou testů vytrvalostní dynamické síly T1 (tricepsové kliky ve vzporu na začátku 

bradel) a T2 (sedy lehy pokrčmo) nastane změna. U obou testů jsme zlepšení předpokládali a 

u obou testů se nám potvrdilo. Markantní zlepšení nastalo u břišního svalstva. Poslední 

hypotéza H5 zněla takto: U statické síly bude mít IP – ABE vliv na břišní svaly v T5 (výdrže 

v sedu v záklonu s přednožením) a nebude mít vliv na svaly paží v T6 (výdrž ve shybu 

nadhmatem). U obou testů ke změně došlo, signifikantní zlepšení nastalo opět u břišního 

svalstva. Zlepšení u T6 nás překvapilo, jak jsme uvedli výše. Původním záměrem bylo 

sloučení a statistické zpracování dvou testů na dynamickou sílu dohromady a dvou testů na 

statickou sílu dohromady. Od tohoto záměru jsme upustili, neboť lze velmi těžko sloučit 

rozdílné testy, kde jsou dány výsledky počtem opakování cviků u jednoho testu a u druhého 

výdrží v sekundách.  
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 Celý výzkum byl proveden s maximální snahou o dodržení všech podmínek. 

Intervence stejně tak podmínky při testování byly pro všechny identické. Jedinou věc, které 

jsme nemohli zabránit, byla vnitřní motivace probandů. Všichni probandi vstoupili do 

kvaziexperimentu dobrovolně. Nicméně pozitivní motivace dosáhnout lepšího výsledku v 

posttestu než v pretestu mohla ovlivnit výsledek výzkumu stejně tak jako negativní motivace 

a snaha vyhnout se bolestivému stavu svalů po testování. Volní úsilí souvisí s motivací, 

kognitivními procesy, s charakterovými vlastnostmi a psychickou odolností jedince. 

(Slepička, Hošek, & Hátlová, 2009).   

 Výsledky výzkumu nás příjemně překvapily. Gymnastické posilování, stejně tak 

posilování v lekcích aerobiku, se využívá hlavně za účelem zvýšení úrovně síly bez výrazné 

svalové hypertrofie (Krištofič, 2014). Program ABE založený na posilování vlastní hmotností 

těla je účinný a cviky v něm aplikované tak mohou přispět k celkovému zlepšení kondice. 

Také Bunc a Skalská (2016) uvádějí, že chůze obohacená o přiměřené posilování s vlastní 

hmotností těla je dostatečný pohyb k ovlivnění tělesné zdatnosti mužů a žen středního věku. 

Můžeme konstatovat, že i zapojování plyometrických cviků v hodinách aerobiku je 

opodstatněné.  

 

ZÁVĚR 

 Pohybový program ABE je jedna z mnoha možností silového tréninku, který vede ke 

zlepšení úrovně svalové síly zábavnou formou cvičením aerobiku s hudbou. Nejedná se o 

žádný jedinečný program, stejně tak se nejedná o žádné novinky v posilování. Program ABE 

byl vytvořen jako pohybová aktivita pro širokou veřejnost, s cílem zlepšit úroveň tělesné 

zdatnosti cvičenců a přispět k pozitivnímu ovlivnění kvality jejich života. Hlavním cílem 

výzkumu bylo ověření účinnosti IP – ABE při krátkodobé intervenci již při aplikaci 1x týdně. 

V případě pozitivních výsledků měla tato malá studie posloužit jako motivace ke cvičení pro 

širokou veřejnost a podpora cvičení bez pomůcek, posilování s vlastní hmotností těla, které 

má v dnešní době lehce inferiorní postavení vůči moderním formám posilování a vůči 

moderním cvičebním programům.  

 Provedením kvaziexperimentu se nám podařilo získat odpovědi na dané hypotézy:  

H1: Svaly horních končetin po absolvování IP – ABE zaznamenají změnu u T1 (tricepsové 

 kliky ve vzporu na začátku bradel) a nezaznamenají změnu u T6 (výdrž ve shybu 

 nadhmatem).  
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 Párový znaménkový test shody rozložení měřené veličiny v pretestu a posttestu u 

 experimentální skupiny vyloučil nulovou hypotézu jak u T1, tak u T6 (v obou 

 případech p ˂ 0,001 ˂ 0,025, u T1 d = 0,26, u T6 d = 0,20). Došlo ke změně u obou 

 testů, i v T6, kde jsme změnu nepředpokládali. 

 Nepotvrzeno – hypotézu zamítáme. 

H2:  Působení IP – ABE signifikantně ovlivní břišní svaly v obou testech T2 (sedy lehy 

 pokrčmo) i T5 (výdrž v sedu v záklonu s přednožením). 

 Párový znaménkový test vyloučil nulovou hypotézu obou testů na břišní svalstvo (v 

 obou testech p ˂ 0,001 ˂ 0,025, u T2 d = 0,62, u T5 d = 0,68). Wilcoxonův test bylo 

 možné použít pouze u dynamického testu T2, kde také změnu potvrdil (p ˂ 0,001 ˂ 

 0,025). Došlo k signifikantní změně u obou testů. 

 Potvrzeno – hypotézu přijímáme. 

H3:  Vliv IP – ABE nebude účinný na svaly dolních končetin, výbušná síla v T3 (skok do 

 dálky z místa) a T4 (skok do výšky z místa) nezaznamená změny. 

 Nulová hypotéza byla v obou případech vyloučena jak párovým znaménkovým 

 testem, tak Wilcoxonovým testem (v obou testech p ˂ 0,001 ˂ 0,025, u T3 d = 0,23, u 

 T4 d = 0,30). Zde jsme změnu nepředpokládali. 

 Nepotvrzeno – hypotézu zamítáme. 

H4:  Po aplikaci IP – ABE u obou testů vytrvalostní dynamické síly T1 (tricepsové kliky ve 

 vzporu na začátku bradel) a T2 (sedy lehy pokrčmo) nastane změna. 

 V obou testech došlo ke změně, v obou případech párový znaménkový test vyloučil 

 nulovou hypotézu (v obou testech p ˂ 0,001 ˂ 0,025, u T1 d = 0,26, u T2 d = 0,62). 

 Wilcoxonův test bylo možné použít pouze u T2, kde také vyloučením nulové hypotézy 

 potvrdil změnu (p ˂ 0,001 ˂ 0,025). 

 Potvrzeno – hypotézu přijímáme. 

H5:  U statické síly bude mít IP – ABE vliv na břišní svaly v T5 (výdrže v sedu v záklonu s 

 přednožením) a nebude mít vliv na svaly paží v T6 (výdrž ve shybu nadhmatem). 

 Párový znaménkový test shody vyloučil nulovou hypotézu u obou testů, u T5 se 

 jednalo o signifikantní zlepšení (v obou případech p ˂ 0,001 ˂ 0,025, u T5 d = 0,68, u 

 T6 d = 0,20). Došlo tedy ke změně u obou testů. 
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 Nepotvrzeno – hypotézu zamítáme. 

 Ze statistického zpracování se ukázalo, že všechny motorické testy zaznamenaly u 

experimentální skupiny změnu, u všech testů došlo ke zlepšení. Hypotéza 1, 3 a 5 se nám 

nepotvrdila, neboť jsme předpokládali, že u T3 a T4, což jsou testy na dolní končetiny a 

výbušnou sílu, nedojde ke změně. Považovali jsme trénink plyometrické síly v podobě cvičení 

ABE 1x týdně za nedostatečný, a to se nám nepotvrdilo. Přínosem výzkumu je tedy i zjištění 

o účinnosti plyometrických cviků pro rozvoj explozivní síly. Tyto cviky nejsou v posilovacích 

aerobních lekcích jejich nezbytnou součástí, ale mohou být působivým zpestřením lekce. 

Stejně je tomu u T6, výdrž ve shybu nadhmatem, kde jsme také změnu nepředpokládali, 

neboť jsme považovali ABE za nedostatečný pro stimulaci svalů zapojených ve shybu 

nadhmatem.  

 Můžeme zhodnotit, že pohybový program ABE má při pravidelném cvičení, a to i 1x 

týdně po dobu tří měsíců, účinek na zlepšení úrovně vytrvalostní svalové síly, především na 

břišní svalstvo. V těchto testech došlo k signifikantnímu zlepšení. Posilování břišního svalstva 

jako celku, ať už ve smyslu estetického, či především funkčního účinku, je nezbytnou součástí 

lekcí aerobiku. Je vhodné připomenout, jak je důležité, aby se přiměřená pohybová nebo 

sportovní aktivita stala prostředkem pro udržení zdraví a přispívala k harmonickému 

ovlivňování člověka po všech stránkách. Aerobní gymnastika s prvky posilování může být 

jednou z těchto možností. Touto studií jsme také chtěli poukázat na to, že není nutné pořizovat 

a používat moderní posilovací pomůcky, které jsou v poslední době hodně popularizované a 

občas i přeceňované, ale že trénink s hmotností vlastního těla je účinný a pro aerobik 

dostačující. 

 Z výsledků naší práce považujeme program ABE za přínosný a hodnotíme jeho vliv na 

úroveň svalové síly a její vybrané parametry jednoznačně pozitivně. Program je určen široké 

veřejnosti v podobě komerčních lekcí posilovacích forem aerobiku. Program ABE je možné 

využít také ve smyslu doplňkového rozvíjejícího pohybového programu pro výkonnostní 

sportovce. Použitelný je i jako inspirace při motivování k pohybu pro cvičitele, učitele TV i 

trenéry různých sportovních odvětví.  
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PŘÍLOHY 
 

Posilovací program Aerobics Body Express 

 Samotný posilovací program Aerobics Body Express trvá 30 minut. Předchází mu 10 minut 

rozcvička složená do choreografie ze základních prvků aerobiku, jako je step touch (úkrok stranou 

pravou s přinožením pokrčmo na špičku levou), leg curl (z podřepu rozkročného přenosem stoj na 

pravé s pokrčením zánožmo levou), side to side (přenášení váhy z podřepu rozkročného do stoje 

únožného), grapevine (zkřižný krok stranou – úkrok stranou pravou, zkřižný krok vzad levou, 

úkrok stranou pravou do stoje na pravé s pokrčením zánožmo levou), step knee up (výkrok vpřed 

pravou, přenesení váhy do stoje na pravé s pokrčením přednožmo levou, krok levou vzad, krok 

pravou vzad do stoje spojného), V-step (výkrok pravou zevnitř, výkrok levou zevnitř, pravou zpět 

a levou zpět do stoje spojného), mambo (výkrok vpřed pravou, krok na místě levou, výkrok vzad 

pravou, krok na místě levou) atd. Po ukončení programu ABE následuje 5 minut závěrečný 

kompenzační strečink. Celková doba cvičení je tedy 45 minut. Rozcvičení ani závěrečné protažení 

není v práci zaznamenáno, neboť není předmětem zkoumání. Program ABE je zapsán ve formě 

záznamu pro aerobik. Záznam výsledné choreografie složené z 10 bloků je převážně v anglické 

terminologii s doplněním prvků v českém názvosloví. Nejvhodnější metodou pro naučení 

choreografie je metoda ADD ON – řetězová metoda, která je založena na postupném přidávání a 

nabalování prvků nebo kombinací. Výhodou je jednoduchost jak v učení, tak v použití. Nevýhodou 

je neustálé opakování počátečních prvků a nedostatečné procvičení konečných prvků. Z tohoto 

důvodu se často používá řetězová metoda od konce, tedy nově naučený prvek či kombinace se 

spojí vždy s předcházejícím. Tzn. při naučení 3. bloku se spojí nejdříve 2. a 3. blok a až poté 1., 2. 

a 3. blok dohromady. Tím se dosáhne vyrovnání opakování bloků v procesu učení a eliminace 

stálého opakování prvních bloků v choreografii. Tento proces trvá 20 minut a následných 10 minut 

je věnováno posilování břišního svalstva na zemi – floor work. 

Záznam choreografie (P – pravá, L – levá) 

1. BLOK  

-8  march front (chůze vpřed) P (4 doby); march out-in (chůze od sebe – k sobě = chůze 

 ve stoji rozkročném – snožném) P (4 doby) 

-8 výpad stranou P (4 doby); výpad stranou L (4 doby) 

-8 výpad stranou P – knee twist L (přetočení kolene z vnější rotace do vnitřní rotace v 

 kyčelním kloubu) – stejnou cestou zpět do výchozí pozice 

-8 výpad stranou L – knee twist P  – stejnou cestou zpět do výchozí pozice 
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2. BLOK 

-8 march back (chůze vzad) P (4 doby); march out-in P (4 doby) 

-8 výpad vzad P (4 doby); výpad vzad L (4 doby) 

-8 výpad vzad P – back leg lift P (zanožit P) – stejnou cestou zpět do výchozí pozice 

-8 výpad vzad L – back leg lift L – stejnou cestou zpět do výchozí pozice 

3. BLOK 

-8 jump out (skokem do podřepu rozkročného) (2 doby); hands down (dlaně na zem) (2 

 doby); hands march (ručkování ze vzporu podřepmo do vzporu ležmo) (4 doby) 

-3x 8 6x push up (klik – ze vzporu ležmo do podporu ležmo)   

4. BLOK 

-3x8 3xhold down push up (klik s výdrží) 

-8 hands march (ručkování ze vzporu ležmo do vzporu podřepmo) (4 doby); hands up 

 (dlaně na kolena) (2 doby); jump in (skokem do stoje snožného) (2 doby) 

5. BLOK 

-8 plié (podřep) step cross back P (úkrok stranou pravou se zanožením zkřižmo L do 

 podřepu zánožného P); plié step cross back L 

-8 plié step cross back P – jump up (výskok) 

-8 plié step cross back L; plié step cross back P 

-8 plié step cross back L – jump up 

6. BLOK 

-8 jump out 4 (výskok do podřepu rozkročného) 

-8 jump in 4 (výskok do podřepu snožného) 

-8 jump out 3; jump in 1 

-8 jump out 3; jump in 1 

7. BLOK 

-8 jump out 2; jump in 2 

-8 jump out 2; jump in 2 

-8 jump out 1; jump in 3 (knee in out in) (v podřepu snožném vytočit kolena vně) 

-8 jump out 1; jump in 3 (knee in out in) – poslední doba do vzporu ležmo 

8. BLOK 

-8 2x triceps push up (tricepsový klik – ze vzporu ležmo do podporu ležmo, lokty u těla)   

-8 hold down triceps push up (klik s výdrží) 

-8 2x triceps push up 

-8 hold down triceps push up (poslední doba vztyk) 
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9. BLOK 

-8 leg curl (z podřepu rozkročného přenosem stoj na pravé s pokrčením zánožmo levou) 

 single (1x) P single L double (2x) P 

-8 leg curl single L tripple (3x) P 

-8 leg curl single L single P double L 

-8 leg curl single P tripple L 

10. BLOK 

-8 ski P; ski L (z podřepu snožného výskokem podřep bočný rozkročný pravou vpřed a 

 výskokem podřep bočný rozkročný levou vpřed) 

-8 ski fast (v rychlejším tempu) PLPL (na poslední dobu stoj mírně rozkročný) 

-8 2x jump up (výskok z podřepu mírně rozkročného) 

-8 2x jump up 

 

 

 


