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Abstrakt
Název:
Vliv rozcvičení na výkon fotbalistů
Cíle:
Komparace vlivu dvou variant rozcvičení před a po pohybové aktivitě na výkon u hráčů
fotbalu juniorské kategorie. Testování následného výkonu zaměřené na akceleraci,
explozivní sílu a agilitu.
Metody:
V empiricko-teoretické práci je testováno celkem 24 fotbalistů ve věku 18–19 let
rozdělených do dvou experimentálních skupin. Každý testovaný s odstupem jednoho
týdne absolvoval postupně dva rozdílné typy rozcvičení – kompletní dynamické
rozcvičení a zkrácené rozcvičení bez dynamické části. Po obou typech rozcvičení byl
testován výkon v akceleračním testu na 30 m, ve skoku dalekém z místa, autovém hodu
medicinbalem a v člunkovém běhu. Stejné testy byly opakovány po následné pohybové
aktivitě. Výsledky byly zpracovány s využitím statistických metod. Pro určení statistické
významnosti byl využit na hladině p < 0,05 Studentův t-test. Hladina věcné významnosti
byla posouzena pomocí Cohenova koeficientu účinku d.
Výsledky:
Hypotéza 1 předpokládající pozitivní vliv kompletního dynamického rozcvičení na
výsledek testů před pohybovou aktivitou, byla potvrzena u akceleračního běhu na 30 m a
u autového hodu z místa. Oproti tomu nemělo rozcvičení prokazatelný vliv na následný
výkon u skoku dalekého z místa a u člunkového běhu, kde byly naměřeny mezi skupinami
významné rozdíly ve výkonech. Hypotéza 2 předpokládala, že po pohybové aktivitě se
výsledky mezi skupinami v testování srovnají a rozdíly výkonů nebudou statisticky ani
věcně významné. To se potvrdilo v testech u autového hodu z místa, skoku dalekého
z místa a u člunkového běhu. Naopak u akceleračního testu na 30 m byly i nadále
zaznamenány významné rozdíly ve výsledcích.
Klíčová slova:
rozcvičení, explozivní síla, akcelerace, agility, fotbal, opakovaný test

Abstract
Title:
The Effects of a warm-up on the performance of football players
Objectives:
The comparison of influence of two types of warm-up before and after a physical activity
on performance of U19 football players. Testing of subsequent post-warm-up
performance focused on acceleration, explosive power and agility.
Methods:
In this empirical-theoretical thesis, a total of twenty-four U19 football players, divided in
two experimental groups, is tested. The players within each group undertook either a
complete dynamic warm-up or a shorter warm-up without the dynamic component. The
performance was tested after the warm-up utilizing four tests - an acceleration run test on
30 m, a standing long jump, a foul throw and a shuttle run. The same tests were conducted
again after an interlaid physical activity. The same procedure was repeated after a week
when the two groups swapped the warm-up methods. Statistical analyses were employed
to evaluate the results.
Results:
The hypothesis 1, assuming a positive effect of a complete dynamic warm-up on the
performance before the physical activity was on one hand supported in the acceleration
run on 30 m and the foul throw. On the other hand, no distinctive advantage of a complete
dynamic warm-up was observed for the standing long jump and the shuttle run.
Hypothesis 2 presupposing no statistically meaningful difference among both groups was
supported with the test results in the foul throw, the standing long jump and the shuttle
run. Contrarily, the results of the acceleration run on 30 m still exhibited a statistically
meaningful differences within the experimental groups.

Keywords:
warm-up, explosive power, acceleration, agility, football, repetitive testing
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SEZNAM ZKRATEK
ES1

Experimentální skupina 1

ES2

Experimentální skupina 2

SS

Statický strečink

DS

Dynamický strečink

NS

Bez strečinku (no stretching)

IO

Interval odpočinku

SF

Srdeční frekvence

SFpr

Průměrná srdeční frekvence

SFmax

Maximální srdeční frekvence

DT

Doba trvání

AEP

Aerobní práh

ANP

Anaerobní práh
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1. ÚVOD
,,Dobrá příprava je poloviční výhra.“ Stejně tak to platí i ve sportu. Rozcvičení
ve sportu předchází pohybové aktivitě nebo výkonu. Je dobré se před sportovním
výkonem rozcvičit? Ovlivňuje rozcvičení výkon i po krátkodobém aerobním zatížení
nebo pomáhá pouze naladit organismus na následnou pohybovou aktivitu?
Rozcvičení patří do tréninkové jednotky ať už v rekreačním nebo vrcholovém
sportu. O problematice rozcvičení ve sportu bylo publikováno mnoho odborné literatury.
V této problematice jsou nejčetnější výzkumy, které porovnávají účinky dynamického
strečinku (DS), statického strečinku (SS) nebo úplného vynechání rozcvičení (NS) na
následný výkon ať už rychlostního nebo silového charakteru. Podle mnohých vědeckých
studií má rozcvičení pozitivní vliv na výkon a pomáhá předcházet nebo eliminovat
poranění při sportovní aktivitě. Výzkumů, zabývajících se vlivem rozcvičení na
opakovaný výkon po krátkodobé aerobní aktivitě, už ale není mnoho. Důkladnější
výzkum této problematiky má mimo jiné potenciál v optimalizaci rozcvičování
v týmových sportech. Pro trenéry by například mohlo být výhodné vědět, jestli hráči, kteří
se před sportovním výkonem kvalitně rozcvičí, budou po 10 minutách hry rychlejší a lépe
dovedou koordinovat své pohyby než hráči, kteří na rozcvičení nekladli velký důraz.
Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum z prostředí sportovních her,
konkrétně fotbalu. Práce shromažďuje a shrnuje poznatky o účincích rozcvičení, které
byly čerpány z odborné literatury. Hlavním tématem je porovnání dvou typů rozcvičení
a jejich vlivu na rychlostně-silové schopnosti. Tato práce navazuje a rozšiřuje
bakalářskou práci Vliv rozcvičení na opakovaný test rychlosti (Křížová, 2017) kde
proběhlo pilotní testování s cílem porovnání vlivu dvou variant rozcvičení na opakovaný
test akcelerační rychlosti před a po pohybové aktivitě
Hlavní motivací této je přispět k rozšíření dosavadních znalostí z oblasti vlivu
rozcvičení na výkon například ve sportovních hrách. Práce rozebírá, do jaké míry
je rozcvičení důležité před výkonem rychlostně-silového charakteru a v poločase utkání.
Může se totiž stát, že aplikace nevhodné metody nebo výběru cviků nesplní svůj účel,
kvůli které se rozcvičení provádí a negativně ovlivní výsledky tréninku či zápasu.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Teoretická východiska práce
Většina prostudovaných vědeckých prací a článků zkoumala odlišnost mezi
dynamickým (DS) a statickým (SS) rozcvičením a jejich dopadem na rychlostní nebo
rychlostně-silový výkon. Většina autorů doporučovala provést před rychlostně-silovým
výkonem dynamické rozcvičení. Zatím není mnoho vědeckých studií, které by se
zaměřily na vliv rozcvičení po krátkodobém intenzivnějším zatížení pohybujícím se mezi
aerobním prahem (AEP) a anaerobním prahem (ANP) a kde by bylo provedeno testování
před i po aktivitě. Toto téma stále nabízí mnohé oblasti k probádání. Z Grafu 1 níže lze
vidět, že se jedná o stále více diskutované a zkoumané téma. V grafu je zobrazen
vzrůstající počet vědeckých studií v průběhu let v databázi Web of Science a Scopus.
Autoři se snaží zkoumat vliv rozcvičení před rychlostní a silově-rychlostní aktivitou
v různých sportovních odvětvích
Graf 1: Vědecké studie v databázích Scopus a Web of Science zkoumající
vliv rozcvičení na rychlostní a rychlostně-silový výkon v letech 2011–2019
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Nejnovější norská studie (Tilla, 2019) se zabývala porovnáním vlivu tří odlišných
typů rozcvičení na sprinterské dovednosti u profesionálních fotbalistů. Odborná studie
měla za cíl porovnat efekt dlouhého obecného rozcvičení, dlouhého specifického
rozcvičení a krátkého specifického rozcvičení na sprinterské schopnosti ve fotbale.
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Testoval se akcelerační běh na 40 m. Výsledek studie ukazuje, že délka trvání rozcvičení
nemá významný efekt na sprinterské schopnosti. Ze studie dále vyplývá, že krátké
specifické rozcvičení je pro sprint ve fotbale stejně tak efektivní jako dlouhé specifické
rozcvičení. Závěr práce vyvozuje, že důležitější než samotná délka rozcvičení, je jeho
náplň. Výsledky sprintu po dlouhém specifickém rozcvičení a krátkém specifickém
rozcvičení jsou výrazně lepší než po běžném rozcvičení. Proto by se podle Tilla (2019)
mělo implementovat kratší specifické rozcvičení. Získalo by se tak více času na trénování
důležitých pohybových schopností a dovedností ve fotbale.
Vědecký článek z amerického Journal of Strength and Conditioning Research
(Little, 2006) popisoval výzkum na téma efektivnosti různých druhů rozcvičení (DS, SS,
NS) na rychlostní výkon u profesionálních hráčů fotbalu. Hráči byli testováni ve skoku
vysokém, sprintu na 10 m, sprintu na 20 m s letmým startem a v obratnostním testu. Bylo
zjištěno, že rozdíl mezi SS a DS byl největší u testu běh na 20 m letmo. Po DS byl 20 m
běh u fotbalistů nejrychlejší. Bez rozcvičení byl běh nejpomalejší. Skoku vysoký
neprokázal vliv rozcvičení na daný test. Studie doporučuje použít DS před rychlostním
výkonem.
Další vědecký článek z amerického Journal of Strength and Conditioning
Research od autorů Mc Millian a kol. (2006) porovnává vliv DS, SS a NS. Výzkum
se zaměřil na velikost efektu DS, SS a NS na silový a obratnostní výkon. Test se skládal
z obratnostního T-testu (obdoba člunkového běhu), z vrhu medicinbalu spodním
obloukem a ze skoku dalekého. Výsledky měření ukázaly, že respondenti, kteří
se rozcvičili DS, zaznamenali ve všech třech testech nejlepší výkony. Žádné statisticky
významné rozdíly nebyly zaznamenány mezi SS a NS u vrhu medicinbalem a T-testem.
Pouze u skoku dalekého byly naměřeny lepší výkony po SS než s NS.
Výzkum (Kilit, 2018) se zabýval tématem: Efekt odlišných rozcvičení na rychlost
a obratnost u mladých tenisových hráčů. Cílem bylo zkoumat vliv odlišných metod
rozcvičení před výkonem, a to rozdíl výsledků po DS, SS-DS, DS-SS a NS. Testoval
se člunkový běh (T-běh) a akcelerační běh na 20 m. Výsledek ukázal, že rychlost
a obratnost pozitivně ovlivňovalo DS. SS a NS mělo za následek pomalejší reakce
a rychlost běhu. Autoři proto doporučují provádět DS před rychlostním a obratnostním
výkonem.
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McDaniel a Dykstra (2008) se ve své odborném článku zabývali efektem SS
na výkon. Článek je metaanalýzou, která se zaměřuje na vliv rozcvičení před výkonem
ve sportu. Po zhodnocení všech vybraných výzkumů se nedá tvrdit, že rozcvičení přináší
kladný dopad na výkon. Autoři v závěru článku doporučují před výkonem lehké aerobní
zahřátí a specifické zapracování pro určitý sport. Mělo by se tak předejít poškození nebo
natržení svalu. Výsledky výzkumů poukazovaly, že před silovým výkonem nebo
výkonem explozivního charakteru se SS nedoporučuje. Bylo zjištěno, že po SS dochází
k poklesu síly a výkonu. Statické protažení se doporučuje provádět až po výkonu.
Domácím zdrojem byl článek od Cacka a Bubníkové (2009). Autoři se v článku
zabývají problematikou využívání SS a DS v atletice z hlediska jeho efektivity. V závěru
práce autoři doporučovali využít v rozcvičení před výkonem DS. Po výkonu doporučují
naopak SS.
Téma rozcvičení ve sportu je rozšířené také mezi vysokoškolskými studenty.
Z českých prací lze uvést například bakalářskou práci Loffelmana (2017), která
porovnává vliv rozcvičení na explozivní sílu dolních končetin ve fotbalu. Byl testován
skok do výšky snožmo z místa a skok do dálky snožmo z místa před a po absolvování tří
druhů rozcvičení (DS, SS, DS se silovými prvky) u fotbalistů. Dále bakalářská práce
Turbáka (2017), který zkoumal vliv různých druhů rozcvičení na rychlostní schopnosti
u hráčů fotbalu. Maštera (2018) zkoumal ve své bakalářské práci vliv typu rozcvičení
na výkon v agility u hráček rugby. Cílem práce bylo vyhodnotit vliv typu rozcvičení (SS,
DS, balanční) na výkon v agility a posoudit, který z těchto způsobů je před danou
aktivitou nejvhodnější aplikovat. Mašková (2017) se zabývá ve své diplomové práci
vlivem rozcvičení v atletice na explozivní sílu. V práci se porovnává rozcvičení (DS, SS,
balanční) na základě testování explozivní síly horních končetin (HK) a dolních končetin
(DK). Výkony byly zaznamenány v testu vertikálního skoku, hodu míčkem a trčením
medicinbalu obouruč vpřed. Bylo zjištěno, že DS mělo pozitivní vliv na trčení
medicinbalu. V ostatních testech se neprokázala změna výsledku na základně typu
rozcvičení. Jiskra (2016) ve své bakalářské práci porovnával vliv různých typů rozcvičení
na rychlostně – silový výkon ve sprintu u elitních hráčů fotbalu v kategorii mladšího
dorostu. Hráči absolvovali čtyři druhy rozcvičení (rušný typ, DS, SS a rozcvičení
s mobilizačními cviky). Pro hodnocení rychlostně silového výkonu byl použit sprint
na 30 metrů. Výsledky ukázaly rychlejší čas po SS a DS než po rozcvičení rušným typem.
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Tato práce se však zaměřují na komparaci opakované rychlostní aktivity
proloženou krátkodobou pohybovou činností. Zde se počet odborných i vědeckých článků
již radikálně snižuje. Odborný článek, který zkoumal podobné téma práce, pochází
z amerického Journal of Strength and Conditioning Research na téma vliv SS
na opakovaný test rychlosti (Sim, 2009). Probandi prováděli šestkrát opakovaný sprint
na 20 m. Mezi každým úsekem byl odpočinek 25 sekund. Jedna skupina provedla
před testem pouze DS. Druhá skupina SS a následně DS, třetí skupina DS-SS. V závěru
studie vyšlo, že při zařazení DS-SS před rychlostní test, měli probandi studie pomalejší
časy než po jiném rozcvičení. Mezi DS a SS-DS nebyl nalezen žádný rozdíl. Výsledky
studie ukázaly, že pouze SS se nedoporučuje provádět před rychlostním výkonem.
Zahraniční odborný článek, který se věnoval rozcvičení v poločasu mezi
výkonem, byl publikován na webových stránkách národní instituce zdraví (National
Center for Biotechnology Information) na téma činnost a charakteristika rozcvičení
a opakovaného rozcvičení u fotbalistů (Hammami, 2016). Výzkum byl prováděn
dlouhodobě, data se sbírala od roku 1995 do roku 2015. Zkoumaly se účinky rozcvičení
před výkonem a následného rozcvičení mezi výkony u fotbalistů. Výsledkem studie bylo,
že SS snižuje akutní následný výkon. Zatímco rozcvičení, které zahrnuje DS má pozitivní
účinky na výkon hráčů. Účinnost opakovaného rozcvičení během poločasu má podle
prováděného výzkumu rovněž pozitivní charakter.

2.2 Pravidla testování motorických testů
„Motorickým testem rozumíme standardizovaný postup, jehož obsahem
je pohybová činnost a výsledkem číselné vyjádření průběhu či výsledku této činnosti“
(Čelikovský, 1990). Charakteristická odlišnost od jiných forem hodnocení se zejména
vyznačuje standardizací a statistickým přístupem. Přiřazená čísla jsou označována jako
testové skóre či testové výsledky. Standardizace zaručuje dostatečnou míru
reprodukovatelnosti testu: testové zadání je přesné a celá testová situace se dá opakovat
např. na jiném místě, jiným examinátorem a v jiném čase. To znamená požadavek
minimalizace vlivu prostředí a examinátora. Dále se k minimalizaci chyb používají
standardizované pomůcky a definování přesných instrukcí.
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2.2.1 Vlastnosti motorických testů
Uživatelé motorických testů by měli používat standardizované nebo částečně
standardizované, aby byl co nejvíce naplněn původní záměr testu. S touto podmínkou
souvisí i správná volba testů či testových systémů. Sestavitelé testu by proto měli brát
zřetel na splnění požadavku hodnověrnosti (autentičnosti). Za nejdůležitější údaj
při vytváření testů se považují údaje o reliabilitě (spolehlivosti) a validitě (platnosti) testu
(Hájek, 2001).
2.2.2 Reliabilita a validita testu
Reliabilita testu vyjadřuje přesnost, s jakou test postihuje to, co má být měřeno.
Výsledky testování by měly být co nejméně závislé na náhodných chybách. Reliabilita
udává, do jaké míry je tento požadavek splněn (Hájek, 2001).
Validita testu je vypovídající hodnota testu podmíněna mírou přesnosti zobrazení
určité motorické vlastnosti. Test, který je validní, je platný pro daný účel. To znamená,
že postihuje tu vlastnost, která má být měřena. Validita není vnitřní vlastnost, tak jako
reliabilita, ale vyjadřuje vztah k něčemu mimo test, např. ke kritériu (Čelikovský, 1990).
2.2.3 Normální rozdělení:
Normální rozdělení (Gaussovo rozdělení) patří mezi nejdůležitější rozdělení
pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny (viz Obrázek č. 1). K normálnímu rozdělení
se vážou náhodné chyby (chyby měření, způsobené velkým počtem neznámých a
vzájemně

nezávislých

příčin).

Normální

rozdělení

konstanty: střední hodnota μ a rozptyl σ2 (Zvárová, 2011).

Obrázek č. 1: Gaussovo rozdělení (Toews, 2005)
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plně

charakterizují

dvě

2.2.4 Testy normality
Některé statistické metody lze aplikovat pouze na soubory pocházející
z normálního rozdělení. K určení, zda se jedná o normální rozdělení, slouží testy
normality (např. Shapirův-Wilkův test). Rozdělení dat lze hodnotit též graficky
pomocí histogramu nebo krabicového grafu. Velmi hrubý odhad míry normality dat
dostaneme prostým porovnáním aritmetického průměru a mediánu (Zvárová, 2011).

2.3 Fyziologie v rámci rozcvičení
2.3.1 Fyziologie svalu
Sval je stažitelná tkáň, která podmiňuje jakýkoliv pohyb těla i pohyb vnitřních
orgánů. U dospělého člověka představují až 50 % tělesné hmotnosti (Ward, Linden,
Clarke, 2010).
Podle stavby a funkce se svaly dělí na tři základní typy. Hladké svalstvo zajišťuje
pomalé a nepřetržité pohyby vnitřních orgánů. Svalovina srdce představuje samostatný
typ svalové tkáně, která zajišťuje srdeční stah. Oba tyto typy jsou řízeny mimovolně.
Třetím typem je kosterní svalstvo. Je ovlivnitelné vůlí a umožňuje pohyb jednotlivých
částí těla (Ward, Linden, Clarke, 2010).
2.3.2 Fyziologie kosterního svalu
Kosterní sval tvoří příčně pruhovaná svalovina. Na obou dvou koncích přechází
sval ve vazivovou šlachu, které se upíná na kosti. Povrch svalu kryje pevná vazivová
blána tzv. povázka (Merkunová, Orel, 2008). Kosterní sval se skládá z mnoha svalových
buněk, které tvoří svalové vlákno. Tato vlákna jsou vzájemně spojena do snopečků
a snopců. Více snopců tvoří bříško svalu. Uspořádání snopců, určuje tvar svalu
a ovlivňuje svalovou sílu (Merkunová, Orel, 2008).
Hlavním podnětem pro vývoj a udržení funkceschopnosti svalové tkáně je pohyb.
Při mobilizaci končetin dochází k atrofii kosterních svalů. Naopak při zatěžování svalové
tkáně v tréninkovém procesu, dochází k hypertrofii svalových vláken, což je spojováno
se zvýšením tělesné zdatnosti a výkonnosti jedince (Havlíčková a kol., 2003).
2.3.3 Svalové kontrakce
Svalová kontrakce (stah) a následná relaxace (ochabnutí) svalu jsou mechanické
projevy svalové činnosti. Svalových kontrakcí rozeznáváme několik typů. Změna délky
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svalu a různé svalové napětí odlišuje kontrakci izometrickou a izotonickou (Perič,
Dovalili, 2010). U izometrické kontrakce se napětí ve svalu zvyšuje, ale délka svalového
vlákna se nemění. Jde například o výdrže v různých polohách a postojích. Předchází
izotonické kontrakci (Merkunová, Orel, 2008). Izotonická kontrakce je charakteristická
měnící se délkou svalů, napětí ve svalu je přibližně během celé činnosti stejné nebo se
výrazně mění. U izotonické kontrakce nadále rozlišujeme fázi koncentrickou, kde se sval
zkracuje, napětí se nemění. Druhá fáze je excentrická (brzdivá), kde se sval protahuje a
napětí se nemění (Perič, Dovalili, 2010).
Pro testování rychlosti byl zvolen člunkový běh, kde byl kladen velký důraz právě
na výše zmíněnou excentrickou kontrakci při brzdění s následnou změnou směru.
Excentrická kontrakce je charakteristická pro sportovní hry, kde se brzdění a rychlá
změna směru využívá velmi často.
2.3.4 Změny ve svalech při fyzickém zatížení
Rozcvičením a dynamickým protahováním se svaly připravují na výkon.
(Pastoucha a kol., 2014) popisují proces zvyšování svalového napětí prostřednictvím
rozcvičení, kdy se aktivují svalová vřeténka a prostřednictvím proprioreceptivní
aferentace se realizuje myopatický reflex, který zvyšuje zmiňované svalové napětí.
Propriocepce jako významná složka senzorické aferentace má velký vliv
na průběh a řízení motoriky. Důležitost senzorické aferentace dobře vystihuje pojem
„senzomotorika“. Proprioceptivní aferentace slouží k průběžnému udržování a stabilizaci
výchozí polohy, napomáhá pro přesné, koordinované provedení pohybu a významným
způsobem se podílí na vzniku reflexní svalové činnosti (Pavlů, Novosádová, 2001).
Již na začátku rozcvičení dochází k výraznému nárůstu prokrvení svalu. Zatímco
v klidu činí průtok svaly 15–20 % srdečního výdaje, při fyzické zátěži se zvyšuje na 80 %
a více (Pastoucha a kol., 2014).

2.4 Rozcvičení ve sportovních hrách
Každý výkon vyžaduje řádnou přípravu. Jak by řekl Pierre de Coubertin: „Lépe
se rozcvičit a pak netrénovat nežli naopak.‘‘ Správné a kvalitní rozcvičení by mělo
předcházet každé tréninkové jednotce a má důležitou roli i před závodem či utkáním.
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2.4.1 Aspekty rozcvičení
Hlavním cílem rozcvičení je připravit organismus a pohybový aparát
na bezprostředně následující sportovní výkon (Šebej, 1989). Dle Hedrica (2006) lze
termín rozcvičení definovat jako časový úsek, který se skládá z navazujících cvičení,
které mají za úkol připravit organismus na následnou zátěž v tréninku či v soutěži.
Bishop (2003) přikládá rozcvičení psychologický význam, kdy rozcvičení zejména
napomáhá ke zlepšení soustředění a koncentrace pozornosti na sportovní výkon, snížení
psychické tenze a ovlivňuje aktivační úroveň jedince. Dle Altera (1998) rozcvičení
připravuje jedince jak po fyzické stránce - zvýšení cirkulace krve, srdeční frekvence,
snížení rizika zranění, tak i po mentální stránce se zacílením na dané sportovní odvětví.
2.4.2 Fyziologické aspekty rozcvičení
Zítka (2010) obecně shrnuje cíl rozcvičení jako pohybovou činnost, která má vliv
na tělesné a vegetativní funkce organismu, pomáhá optimalizovat stupeň připravenosti
fyziologických funkcí pro následující pohybovou aktivitu.
Při tělesném výkonu dochází ke značnému pracovnímu zvýšení metabolismu.
Pro zajištění všech metabolických potřeb jsou cestou nervových a humorálních
regulačních systémů vyvolány změny v činnosti některých orgánů, zejména orgánů
související s krevním oběhem a dýcháním. Svalová činnost je podmětem změn funkcí
těchto orgánů. Rozcvičení cíleně ovlivňuje somatické a vegetativní funkce organismu
pro dosažení optimálního stupně připravenosti na následný pohybový výkon (Havlíčková
a kol., 2003).
Rozcvičení zejména ovlivňuje funkci vegetativně inervovaných orgánů,
zvyšuje přísun kyslíku a živin, dále zvyšuje efektivitu práce svalu, posiluje podmíněné
pohybové reflexy v organismu a optimalizuje dráždění CNS. Rozcvičení snižuje možnost
úrazu. V zahřátých svalech se zvyšuje absorpce energie a svaly jsou tak odolnější vůči
zranění (Frýbort, 2007). Jednou z nejvýraznějších změn, ke kterým dochází během
rozcvičení, je zvýšení svalové a tělesné teploty. Zvýšení svalové a tělesné teploty je dáno
produkcí tepla, které vzniká během pohybové činnosti v pracujících svalech (Holienka,
2001).
V závislosti se zvyšování tělesné teploty těla se zrychluje metabolismus
a produkce enzymů, které pomáhají k efektivní svalové kontrakci. Spolu s výše
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zmíněným pozitivním ovlivněním CNS , rozcvičení pomáhá zrychlovat reakční čas hráčů
na podmět (Edwards a kol., 1972).
Rozcvičení by mělo ulehčit přechod z klidového režimu do pracovního
a optimalizovat zvýšení energetického výdaje. Náplň rozcvičení by se měla odvíjet
od pohybových struktur vlastního výkonu. To znamená, že část rozcvičení by měla
zahrnovat specifické zatížení, dochází tím k automatizaci pohybových struktur. Intenzita
rozcvičení by měla být taková, aby nedošlo k unavení organismu. Optimální doba trvání
se liší sport od sportu, pohybuje se mezi 10–60 min. (Havlíčková a kol., 2003). Mayra
a kol. (2016) ve své literatuře uvádí, že obsah a délka rozcvičení se odvíjí od sportu,
kterému se daný sportovec věnuje, dále záleží na věku samotného jedince a stupni
výkonnosti.
2.4.3 Psychologické aspekty rozcvičení
Psychická připravenost a odolnost je ve sportovních hrách jedním
z rozhodujících faktorů podmiňujících úspěšnost hráče, týmu i trenéra (Votík, 2005).
Havlíčková a kol. (2003) uvádí, že psychické procesy tvoří polovinu úspěšného herního
výkonu. Během rozcvičení se zvyšuje bdělost, zlepšuje se koordinace pohybu a schopnost
koncentrace. Dle Horváta (2000), rozcvičení, může příznivě ovlivnit před soutěžní stavy
hráčů, napomáhá také zvyknout si na zvláštnosti cizích sportovišť. Správným
rozcvičením by se mělo docílit zlepšení kvality a rychlosti operativních myšlenkových
procesů včetně regulace a kontroly motorického provedení (Frýbort, 2003).
Hráči prochází v rozcvičením různými pohyby, které napomáhají upravit
a regulovat psychiku před utkáním. Být optimálně připravený na výkon, vytváří rozdíl
mezi výhrou a prohrou v utkání.
2.4.4 Pravidla a zásady rozcvičení
Kirkendall (2013) doporučuje zejména u kolektivních her zařazovat v úvodním
zahřátí místo rozklusání aktivitu vyžadující koordinaci končetin či hry v menších
skupinkách. Pro navození dobré atmosféry a spolupráce v kolektivu se využívají míče
a různá náčiní. Délka rozcvičení u týmových sportů se odvíjí od tréninkových podmínek.
Např. náplň rozcvičení u fotbalistů v létě se liší od náplně rozcvičení v zimním období.
Podle Jebavého, Hojky a Kaplana (2014) by se mělo rozcvičení v každém sportu skládat
z obecné části a speciální části. Obecná část má za cíl aktivizovat následně zatěžovaný
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nervosvalový, kardiovaskulární a respirační systém. Speciální část se odvíjí z herních
činností a úkolů jednotlivce v daném sportu.
Speciální část dle Lehnerta a kol. (2001) tvoří přechod mezi úvodní a hlavní částí
tréninkové jednotky, přičemž cílem této části by mělo být připravit organismus
na požadavky v hlavní části tréninku a na následující zatížení a aktualizaci specifických
pohybových stereotypů a stereotypů zatížení. Taverner (2005), který se zabývá
problematikou techniky a taktiky v pozemním hokeji, zdůrazňoval, že obsah rozcvičení
závisí na typu a požadavcích následné aktivity. V této části se mohou odlišovat činnosti
hráčů dle jednotlivých postů. Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) uvádí na příkladu basketbalu
tři typy rozcvičení, a to rozcvičení před utkáním, před jednofázovým tréninkem
a před tréninkem s kumulovanou únavou např. v průběhu soustředění.
V rámci rozcvičení uvádí Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) několik důležitých
pravidel a zásad nutných k docílení požadovaného efektu po ukončení rozcvičení. Mezi
tato pravidla a zásady autoři řadí:


dostatek vhodného oblečení



nebýt hladový ani přejedený před zahájením rozcvičení



rozcvičku přizpůsobit počasí (v teple kratší, v chladu delší)



ve sportu s dynamickým charakterem v rozcvičení převažují dynamické cviky



začínat zahřátím (nejčastěji ve formě rozklusání)



pokračovat převážně DS systematicky od shora dolů (od hlavy k patě)



počty dynamických cviků v rozsahu 8–12 opakování na každou stranu



pokud je v rozcvičení před DS zahrnuto i několik cviků se statickým charakterem,
doporučují, aby jejich doba nepřekročila 6 sekund



po DS zařadit rychlejší švihová cvičení



počty švihových cvičení v rozsahu 12–15 opakování na každou končetinu



rozcvičovat se od menších rozsahů k větším a od pomalých pohybů k rychlejším



rozcvičení zakončit běžeckou, skokanskou, vrhačskou či modifikovanou
abecedou (upravenou pro daný sport) a běžeckou rovinkou s postupně
zvětšovanou intenzitou (rychlosti)



doba základního rozcvičení trvá obvykle 20–30 minut, podle potřeby může být
i delší



v rozcvičování nic netrénovat, jen nabudit na následující aktivitu
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po ukončení sportovní činnosti nezapomínat na zklidnění organismu (vyklusání
a mírné protažení)

2.5 Rozcvičení ve fotbale
Před každou tréninkovou jednotkou nebo před fotbalovým utkáním by se měl
organismus aktivovat na následnou zátěž. Zkušený trenér má proto za úkol pečlivě
připravit hráče na výkon v průběhu rozcvičení (Koch, 1992). Frýbort (2007) uvádí,
že rozcvičení snižuje možnost úrazu, jelikož zahřáté svaly zvyšují absorpci energie a tím
jsou více odolné vůči zranění.
2.5.1 Struktura fotbalové jednotky
Organizační formou tréninkového procesu ve fotbale je tréninková jednotka, jejíž
stavbu rozlišujeme na úvodní, hlavní a závěrečnou část, a to z hlediska psychologického,
pedagogického a fyziologického (Dovalil a kol., 2002).
a. Úvodní část
V úvodní části je důležité připravit sportovce na jeho následující činnost
po psychické a funkční stránce. Dle Dovalila a kol. (2002) je prvotní částí tzv. rušná část
rozcvičení s aktivací kloubního spojení. V rušné části doporučuje zařadit běh po celé šířce
či ve vymezeném území hrací plochy spolu s dalšími přidanými prvky na rozhýbání
dolních a horních končetin včetně hlavy. Votík (2005) doporučuje pomalý běh s obraty a
poskoky bez rychlostních a švihových pohybů. Této činnosti může předcházet masáž
nebo automasáž – pohotovostní (masáž připravující sportovce na zatížení).
Po rušné části pokračujeme s DS, atletickou a gymnastickou průpravou s míčem
či bez míče. Na rozcvičení si musíme vyhradit více času, obvykle 10–25 minut.
Rozcvičení by se nemělo podceňovat. Úvodní část je možno pozměnit v závislosti na
náplni v hlavní části tréninku (Dovalil a kol., 2002).
b. Hlavní část
Hlavní část a závěrečná část tréninkové jednotky není pro naši práci tak prioritní
jako úvodní část, ale patří do struktury předzápasové přípravy. Hlavní část tréninkové
jednotky může mít jeden zásadní úkol či několik komplexnějších úkolů. Do této části
dle Dovalila a kol. (2002) zařazujeme:
• koordinační a obratnostní cvičení
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• rozvoj rychlostních cvičení
• rozvoj silových schopností
• trénink taktiky
• ověření a zdokonalení již naučených pohybových dovedností
• rozvoj dlouhodobé vytrvalosti a silových schopností
c. Závěrečná část
Závěrečná část slouží k uvolnění svalů a k postupnému uklidnění organismu.
Cvičení probíhá v mírné intenzitě např. chůze, klus a postupně přechází v závěrečný
strečink. Všechny složky tréninkové jednotky mají v přípravě svou důležitost. Avšak
úvodní část rozhoduje o výkonu hráče, protože pouze dostatečně připravený organismus
zvládá zatížení bez omezení (Dovalil a kol., 2002).
Rozcvičení brankářů je odlišné než rozcvičení u hráčů v poli. Na brankáře jsou
vyvíjeny jiné požadavky než na hráče, proto se brankáři většinou rozcvičují sami (s
pomocí náhradního brankáře, hráče ze střídačky nebo asistenta trenéra). Dle
Zákosteleckého (2002) se rozcvičení každého brankáře liší. Každý brankář má svůj styl,
odlišné potřeby pro rozcvičení. Odlišnosti v rozcvičení jsou zejména v délce zatížení a
odpočinku jednotlivých cvičení.
Tréninkové rozcvičení se odvíjí od náplně v hlavní části tréninku. Uvádíme
příklady rozcvičení před tréninkovou jednotkou dvou prvoligových fotbalových týmů FC
Ajax Amsterdam a FC Manchester United. Rozcvičení bylo pozorováno z kamerových
záznamů umístěných na internetovém serveru YouTube.
1. FC Ajax Amsterdam, leden 2018, trénink pro veřejnost


základní rozběhání na dvě délky hřiště



atletická běžecká abeceda s dynamickým zapojením HK - 5 x 20 m, poklusem
zpět



atletická běžecká abeceda - 5 x 20 m + 10 m vyběhnutí, poklusem zpět



střídavé odrazy 1x 20 m + akcelerované vyběhnutí 20 m



2 min “bago“ v kruhu



1 x rovinka 30 m
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2 x rovinka s akcelerací, decelerací a změnou směru



1 x rovinka v polovině s otočkou o 360 °

Doba trvání cca 12 min
2. FC Manchester United, březen 2018, tréninkové rozcvičení


2 min individuální zahřátí a rozcvičení s míčem



běh s dynamickým pohybem HK, 4 x 20 m



atletická běžecká abeceda 5 m a 5 m zpět, šest různých cviků



4 dynamické cviky



2 statické cviky



fotbalové zapracování s využitím met pro značení hřišť - čtyři různé cviky



ve dvojicích statické protažení



dynamické zapracování



2 rovinky s akcelerací, decelerací a změnou směru + vyběhnutí



1x akcelerovaná rovinka

Doba trvání cca 15 min
2.5.2 Předzápasové rozcvičení ve fotbalu
Rozcvičení můžeme definovat jako souhrn fyzických aktivit, které probíhají
před tréninkem či fotbalovým utkáním. Pokud nahlédneme zpět do historie, zjistíme,
že postupy či činnosti vykonávané v rozcvičení před tréninkem nebo utkáním se měnily.
Rozcvičení sportovce je spojováno s postupy, které jsou pro určité období typické.
S každou dobou se uplatňují určité způsoby rozcvičení či rozehřátí, které jsou
přisuzovány vědeckým trendům dané doby či napodobování postupů úspěšnějších
soupeřů (Holienka, 2001).
Nároky a požadavky kladené na sportovce se stále zvyšují, a to ve všech složkách
sportovní přípravy. Tento fakt se týká i předzápasového rozcvičení. Rozcvičovací
programy v dnešní době sestavují specialisté, kteří pracují v oboru kondičního tréninku
či vzdělaní trenéři, ti však tuto problematiku přenechávají svým asistentům. Tito
odborníci musí vzít v úvahu, že rozcvičení má na organismus hráče mnohostranný vliv,
který se projevuje zvýšenou vzrušivostí nervových center, která jsou důležitá pro základní
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pohybovou činnost, jako je např. centrum srdečně - cévního systému, centrum dýchání
apod. (Holienka, 2001).
Každé rozcvičení by mělo mít určité zásady, které optimálně připraví hráče na
utkání jak po fyzické, tak psychické stránce zahrnující i adaptaci na prostředí a ‘cítění‘
pro míč. Každý hráč plní svůj individuální úkol, v závislosti na svému přiděleném postu.
Brankář, útočník, obránce, záložník – každý zohledňuje jiné zásady (Holienka, 2001).
Ideální doba rozcvičení před zápasem je taková, aby se maximalizoval výkon
a zároveň se předešlo únavě. Fotbal zahrnuje krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý
výkon, proto optimální doba trvání závisí na intenzitě daného cvičení a možnosti délky
zotavení (Bishop, 2003). Při krátkodobém výkonu dochází ke zvýšení teploty ve svalech
již v počátečních 3–5 min a ustálí se po 10–20 min aktivity (Mohr a kol., 2004).
Jedním z rozhodujících faktorů je doba zotavení mezi rozcvičením a zápasem.
Teplota svalů po rozcvičení klesá po 15–20 min v závislosti na intenzitě, délce trvání
rozcvičení a prostředí (Febbrario a kol., 1996).

Bishop (2003) ve svém článku

zdůrazňuje, že doba zotavení mezi rozcvičením a výkonem by se měla optimálně
pohybovat okolo 5 min.
Kritéria rozcvičovacích programů dle Buzka a Cacka (2000):


prokrvení svalů pomalým rozklusáním a tím docílení jejich zahřátí



využívat kyslík pro práci svalů



zabránit a předejít poranění nedostačujícím rozcvičením



do dynamické části zakomponovat rychlostní cvičení, které hráči využívají
v průběhu utkání



připravit pro jednotlivé hráče specifické taktiky, které se vyskytují v utkání



důležitou složkou je i psychická stránka hráče
Výše uvedené zásady jsou důležité v předzápasové přípravě. Správné provedení

cviků umožní hráčům se co nejefektivněji připravit na utkání, proto bylo zajímavé
zpracovat reálné rozcvičení u hlavní sestavy před utkáním. Byla provedena analýza
předzápasového rozcvičení u prvoligových fotbalových týmů FC Dortmund a FC
Liverpool. Byl použit zdroj videozáznamu nahraný na internetovém serveru YouTube.
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1. FC Borussia Dortmund, Champions League


základní rozběhání s dynamickými pohyby HK na dvě délky hřiště



běžecká atletická abeceda - 9 x 10 m, poklusem zpět



dynamické rozcvičení a švihová cvičení - osm různých cviků



skokanská abeceda - čtyři různá cvičení



2 x akcelerované rovinky 30 m



ve dvojicích - přihrávky s míčem na místě a přihrávky za běhu



3 x 10 m krátké výbušné starty



průpravná hra - 5:5 hráčů ve vymezeném prostoru



střelba na bránu



hráči se jdou do kabiny připravit na zápas

2. FC Liverpoole, Premier League


zahřátí - přihrávky s míčem ve dvojicích / trojicích



dynamické a švihové rozcvičení - osm cviků



statické protažení - dva cviky



běžecká atletická abeceda prokládaná akcelerovanými rovinkami - 15 m,
poklusem zpět - osm cviků



přihrávky s míčem ve dvojicích



průpravná hra - 5:5 hráčů ve vymezeném prostoru



střelba na branku



krátká akcelerace 2 x 5 m, 1 x 10 m, meziklus zpět

2.5.3 Rozcvičení v poločase
Otázkou vhodnosti pasivního či aktivního charakteru odpočinku v poločase se
věnují mnohé vědecké studie (Lovell a kol., 2013, Mohr a kol. 2004, Weston a kol.,
2011). Dosud nebylo přesně uvedeno, do jaké míry se snižuje výkon po poločase.
Existují však studie, které dokazují, že pasivní odpočinek snižuje výkonnostní
kapacity hráčů (Lovell a kol., 2007, Lovell a kol., 2013, Mohr a kol., 2004). Po
pasivním odpočinku mohou být hráči vystaveni zvýšenému riziku poranění pohybového
aparátu (Lovell a kol., 2013).
Jak jsme v předchozí kapitole uvedli, je vhodné provést rozcvičení i kvůli
dostatečnému zahřátí svalstva, po 15 min od konce rozcvičení dochází k postupnému
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klesání teploty ve svalech. Mohr a kol. (2004) uvádí ve své literatuře, že pasivní
odpočinek během poločasu snižoval teplotu svalu až o 2,0 °C, což mělo za následek
zhoršení svalové výkonnosti a pracovní rychlosti. Tento fakt potvrzují i Lovell a kol.
(2013) a Towlson, Midgley, Lovell (2013). Výzkumníci se shodují, že po poločase je
vhodné provést krátké znovu zahřátí pro optimalizaci výkonu v počátečních minutách
druhé poloviny utkání. Lovell a kol. (2013) porovnával účinnost pasivního tepla a
aktivního opětovaného zahřátí, které se dle výsledků projevilo jako účinnější než pasivní
teplo.
Výsledy průzkumu Towlson, Midgley a Lovell (2013) potvrdily, že profesionální
fotbalisté v prvoligových týmech mají málo času (~ 3 min) na správné opětovné zahřátí.
Ve studiích (Lovell a kol., 2007, Lovell a kol., 2013, Mohr a kol., 2004) se pracovalo
s časovou dotací pro rozcvičení během poločasu 5–7 min, což je v praxi dle
profesionálních fotbalistů nereálné. Z fyziologického hlediska Towlson, Midgley a
Lovell (2013) doporučuje, aby se alespoň 3 min využilo k opětovnému zahřátí vysokou
intenzitou cvičení. Edholm (2014) doporučuje zařadit prvky specifické pro fotbal jako je
sprint do 10 m, sprint se změnou směru, akceleraci a deceleraci. Yanaoka a kol. (2018)
doporučují provést rozcvičení střední intenzitou a nedoporučují pouze pasivní relaxaci.
Udržení požadované teploty svalů bylo považováno dle Lovell a kol. (2013) a
Mohr a kol. (2004) za hlavní přínos opětovné zahřátí v poločase. Je zajímavé, že mnoho
odborníků se domnívá, že opětovné zahřátí může zvýšit koncentraci hráčů a soustředění
na výkon. Dle Towlson a kol. (2013) toto tvrzení nebylo empiricky určeno. Odborníci si
pokládají i otázku, zda poločasové strategie mají dopad na technický výkon, proto se
v budoucnu chtějí zaměřit na podrobnější výzkum dopadu různých strategií poločasu na
duševní a technickou připravenost hráčů.
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3. CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY
3.1 Cíle práce
Komparace vlivu dvou variant rozcvičení před a po pohybové aktivitě u hráčů
fotbalu juniorské kategorie. Testování následného výkonu zaměřené na akceleraci,
explozivní sílu a agilitu.

3.2 Úkoly práce
Pro splnění cíle diplomové práce bylo nutné si stanovit následující úkoly:


prostudování odborné literatury



stanovení hypotéz



sestavení experimentu



tvorba testové baterie



výběr probandů



realizace měření



vyhodnocení výsledků testování

3.3 Hypotézy práce
Pro diplomovou práci byly stanoveny dvě hypotézy:
Hypotéza 1 (H1): Na základě uvedené teorie lze předpokládat, že v jednotlivě
hodnocených rychlostně-silových testech budou probandi dosahovat před pohybovou
aktivitou lepších výkonů s kompletním rozcvičením než probandi se zkráceným
rozcvičením.
Hypotéza 2 (H2): Dále lze předpokládat, že po pohybové aktivitě v době trvání 10
min (2 x 5 min) se výsledky v totožných testech (hodnoceny jednotlivě) srovnají
a rozdíly výkonů obou skupin budou statisticky nevýznamné bez ohledu na rozcvičení
před aktivitou.
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4. METODIKA PRÁCE
4.1 Design experimentu
Tato práce má empiricko-teoretickou strukturu. Data byla získána pomocí metody
komparace opakovaných rychlostně-silových testů. Experimentální skupina 1 (ES1)
prováděla kompletní dynamické rozcvičení a experimentální skupina 2 (ES2) prováděla
zkrácené rozcvičení. ES2 měla oproti ES1 vynechanou dynamickou část rozcvičení a
zkrácenou závěrečnou specifickou část, ve které se rozcvičení zkrátilo o 17 minut (detaily
v kapitole 4.6 Charakteristika rozcvičení).
Mezi testy proběhla pohybová aktivita ve formě kombinační hry s míčem na
střední úrovní SF v délce trvání 2 x 5 minut Po 5 minutách došlo ke kontrolnímu měření
SF palpačně a pomocí sporttesterů. Mezi kombinačními situacemi byl interval odpočinku
na měření SF a občerstvení 3 min. Po druhé části herních cvičeních s míčem se SF měřila
znovu a poté byli všichni probandi znovu otestováni do 5 min.
Probandům se naměřila před začátkem testování SFmax. Byl použit obecně platný
vzorec SFmax = 220 – věk probanda. Výsledná hodnota byla použita jako SFmax k výpočtu
potřebné

intenzity

v době

pohybové

aktivity,

která

se

měla

pohybovat

v aerobně- anaerobním pásmu, což odpovídá cvičení na úrovni 60% –75% SFmax (Psotta,
2006).
Měření výkonů probíhalo celkem dvakrát. Nejprve bylo provedeno vstupní
měření nazvané měření č. 1 (viz. Tabulka č. 1), s týdenním odstupem bylo provedeno
kontrolní měření nazvané měření č. 2. V každém testovacím dni se testovalo dvakrát po
sobě - před pohybovou aktivitou a po pohybové aktivitě. Probandi provedli rozcvičení
v závislosti na randomizovaném rozdělení do ES1 nebo ES2.
Testování se skládalo z akceleračního testu na 30 m. Fotobuňky zaznamenávaly
čas na 5 m, 10 m, 20 m a 30 m. Dále testování obsahovalo skok daleký snožmo z místa,
autový hod medicinbalem o hmotnosti 5 kg a člunkový běh 3 x 10 m. K měření byl použit
z organizačních důvodů 5kg medicinbal, k testování explozivní síly by však bylo
vhodnější použít medicinbal o nižší hmotnosti. Posledním testem byl zvolen člunkový
běh 3 x 10 m. Interval odpočinku mezi testy byl 5 min. Stanovení pořadí testů se řídilo
zásadami sportovního tréninku. Nejprve byly prováděny testy, které mají rychlostní
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charakter, poté testy explozivní síly a na závěr člunkový běh, který je koordinačně
nejnáročnější (Lehnert, 2002).
Tabulka č. 1: Sumarizace průběhu experimentu *v druhém měření se skupiny prohodily

Rozcvičení
IO
1. testování

Pohyb.
aktivita

2. testování

ES1
Kompletní dynamic.
rozcv.

ES2

DT
Částečné
rozcv.
25 min
5 min
Akcelerační test na 30 m
Autový hod obouruč
Skok daleký snožmo z místa
Člunkový běh 3 x 10 m

DT
8 min
5 min
IO mezi testy :5 min

Kombinační hra s míčem na střední úrovní SF,
v poločase měření SF

2 x 5 min IO: 3 min

Akcelerační test na 30 m
Autový hod obouruč
Skok daleký snožmo z místa
Člunkový běh 3 x 10 m

IO mezi testy: 5 min

4.2 Charakteristika skupiny
Pro účely výzkumu byli testováni fotbalisté mládeže U19 z klubu FK Dukla
Praha. Věkové rozmezí mužů bylo mezi 18–19 let. Celkem bylo testováno 28 mužů.
Průměrná hmotnost a výška probandů je vyznačena v Tabulce č. 2 níže. Průměrná
hmotnost probandů byla 70 kg (+ – 6 kg) a průměrná výška byla 180 cm (+ – 5 cm).
Všichni probandi se věnují fotbalu minimálně 5 let. Probandi absolvovali obě dvě
varianty rozcvičení včetně měření.
Tabulka. č. 2: Charakteristika probandů podle tělesné výšky a hmotnosti
Hmotnost [kg]

Výška [cm]

x̄

70

180

SD

6

5

Min

62

167

Max

77,7

192,5
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4.3 Charakteristika prostředí a pomůcek
Měření proběhlo na fotbalovém hřišti FK Dukla Praha za asistence trenérů týmu
U19. Datum testování byl stanoven na středu dopoledne ve dnech 31. 7. a 7. 8. 2019
v 9:30 hodin. Celková časová dotace (včetně přípravy, rozcvičení, odpočinku, prvního
měření, pohybové aktivity a druhého měření, úklidu) byla 120 minut. Probandi byli
vhodně oblečeni v závislosti na klimatických podmínkách a prováděné sportovní aktivitě.
Po celou dobu testování byla zvolena stejná sportovní obuv - fotbalové kopačky.
U vstupního testování byla naměřena venkovní teplota 23 °C, mírný vánek, vysoká míra
oblačnosti. V průběhu kontrolního testování byla teplota 25 °C, zataženo.
SF mezi herní aktivitou se měřila palpačně a pro kontrolu bylo náhodně rozdáno
mezi probandy 8 sporttesterů. SF sloužila jako zpětná vazba o sportovní aktivitě
probandů. SF všech probandů je zaznamenána v tabulce v Příloze 4.
Pro měření akceleračního běhu na 30 m a člunkového běhu 3 x 10 m byly využity
fotobuňky Brower TCi System With Smartphone Interface, které byly zapůjčeny na
katedře fotbalu UK FTVS.:. Fotografie přístroje je zobrazena na Obrázku č. 2 níže. TCi
bylo podle Brower Timing Systems (2018) navrženo pro zachycení, ukládání
a zobrazování testovacích dat pro vědecké či vlastní testování, jednotlivce i týmy a to
v mnoha různých sportovních odvětvích. Součástí přístroje je krabička snímače pohybu,
která se sepne a začne počítat čas s proběhnutím první brány.

Obrázek č. 2: Brower TCi System With Smartphone Interface (2020)
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4.4 Charakteristika testů
Tabulka č. 3: Testová baterie
Testová baterie

Reliabilita testu

1

Akcelerační test na 30 m

0,95

2

Autový hod medicinbalem

0,9

3

Skok daleký snožmo z místa

0,93

4

Člunkový běh 3 x 10 m

0,88

4.4.1 Akcelerační test na 30 m
Akcelerační rychlost se zpravidla testuje do 30 m sprintu (Psotta a kol., 2006).
Akcelerační test se prováděl na fotbalovém hřišti s využitím měření času pomocí
fotobuněk (viz Obrázek č. 3). Testovaný zaujmul polohu polovysokého startu před linií
startovních fotobuněk. Startovalo se na vlastní podnět. Cílem testu bylo proběhnout
vyznačenou vzdálenost 30 m v co nejkratším čase. Každý proband měl z důvodu
zamezení časové prodlevy pouze jeden pokus (pouze v případě technických potíží či pádu
běžce se start opakoval). Fotobuňky snímaly čas po 5 m, 10 m, 20 m, 30 m. Reliabilita
testu byla stanovena na 0, 95 (Nigro a kol., 2006).

Obrázek č. 3: Akcelerační běh na 30 m
4.4.2 Autový hod medicinbalem
Druhým testem byl autový hod medicinbalem o hmotnosti 5 kg. Tento test
dle Měkoty a Novosada (2005) spadá do testů pro měření motorických schopností a je
hojně využíván k hodnocení explozivní síly horních končetin. Pro věkovou kategorii muži
18–19 let doporučuje Jebavý a Doubravský (2011) hmotnost medicinbalu 2–3 kg. Collins
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(1999) doporučuje pro rozvoj a měření rychlosti a koordinace hmotnost medicinbalu 1–2
kg. Hmotnost 3–5 kg se častěji využívá k měření silových schopností a vytrvalosti. Dle
Viitasala (1988) se k testování explozivní síly při vhazování ve fotbale využívají míče o
hmotnosti od 300g do 4kg.
Z výše uvedených vědeckých studií se došlo k závěru, že testování by mělo být
provedeno lehčím než 5 kg medicinbalem. Dle Měkoty a Blahuše (1983) má tento test
s využitím 2 kg medicinbalu reliabilitu 0,9.
Test se prováděl na fotbalovém hřišti s využitím měřícího pásma (viz
Obrázek č. 4). Testovaný se postavil do stoje mírně rozkročného, s chodidly rovnoběžně
v šíři ramen a špičkami těsně před odrazovou čarou. Medicinbal byl uchopen obouruč
nad hlavou. Poté se provedl nápřah za hlavu spojený se záklonem trupu a na vlastní
podmět se medicinbal odhazoval co nejdále vpřed. Test byl prováděn bez přešlapu.
Asistent zaznamenal celkem dva pokusy a probandi, kteří právě nevykonávali testování,
pomáhali přinášet medicinbaly zpět. Mezi hody byla stanovena doba odpočinku
10 sekund. Hodnotila se celková délka hodu od odrazové čáry k místu dopadu
medicinbalu s přesností na 0,1 m. Počítal se vždy lepší pokus.

Obrázek č. 4: Autový hod s medicinbalem (Měkota a Blahuš, 1983)
4.4.3 Skok daleký z místa
Následujícím testem byl skok daleký odrazem snožmo z místa. Tento test
dle Měkoty a Novosada (2005) spadá do testů pro měření motorických schopností a je
hojně využíván k hodnocení explozivní síly DK. Reliabilita testu je 0,93 (Měkota a
Blahuš, 1983).
Test se prováděl na fotbalovém hřišti s využitím měřícího pásma (viz Obrázek
č. 5). Testovaná osoba se postavila do stoje mírně rozkročného s chodidly rovnoběžně v
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šíři ramen a špičkami těsně před odrazovou čarou. Testovaný provedl podřep spojený s
předklonem trupu a zapažením a následně odrazem snožmo se současným švihem paží
vpřed se provedl co nejdelší skok. Skok se prováděl na vlastní podmět. Po doskoku čekal
proband v klidu, aby asistent zaznamenal délku skoku. Délka skoku se zapisovala v cm
od vnější hrany odrazové čáry kolmo k poslední stopě dopadu bližší nohy k odrazové čáře
(týká se i dotyku jiné části těla než chodidlem). Každý testovaný měl dva pokusy. Počítal
se lepší pokus. Mezi skoky byla stanovena doba odpočinku 10 sekund.

Obrázek č. 5: Skok daleký z místa (Měkota a Blahuš, 1983)
4.4.4 Člunkový běh 3 x 10 m
Posledním testem byl člunkový běh (viz Obrázek č. 6). Tento test je podle Walkera
(2016) populární ve sportech, které zahrnují jakoukoli formu rychlých změn směru
a zrychlení na krátké vzdálenosti, jako je fotbal, basketbal či hokej. Cílem testu bylo
testování agility zahrnující komplex motorických aktivit - akceleraci, brždění
(decelerace) a změnu směru. Změna směru v sobě obnáší i rychlostně-silové předpoklady
nervosvalového systému DK (Psotta a kol., 2006). Godik a kol. (1973) uvádí u
člunkového běhu 3 x 10 m reliabilitu 0,88.
Člunkový běh se prováděl na fotbalovém hřišti. Čas byl snímán fotobuňkami.
Testovaný zaujmul polohu polovysokého startu před linií startovních fotobuněk.
Testovaný vybíhal na vlastní podnět a snažil se co nejrychleji uběhnout první úsek dlouhý
10 m. Po dotyku vyznačené čáry pravým chodidlem testovaný změnil směr a vracel se
zpět na startovní čáru, po dotyku startovní čáry levým chodidlem znovu změnil směr. Po
uběhnutí třetího úseku se protnutím cílové fotobuňky ukončil test.
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Obrázek č. 6: Člunkový běh 3 x 10 m

4.5 Obsah pohybové aktivity
Pohybovou aktivitou mezi testy byly zvoleny přihrávky mezi probandy a následné
přemístění po vyznačených metách na fotbalovém hřišti. Doba trvání aktivity byla 2 x 5
min. IO mezi poločasy činil 3 min. Probandi, kteří měli sporttestery, sledovali svoji SF
průběžně. Probandi bez sporttesterů si měřili SF palpačně. Probandům se před testem
naměřila SFmax. Byl použit obecně platný vzorec SFmax = 220 – věk probanda. Výsledná
hodnota byla použita jako SFmax k výpočtu potřebné intenzity v době pohybové aktivity,
která se měla pohybovat v aerobně – anaerobním pásmu, což odpovídá cvičení na úrovni
60% – 75% SFmax (Psotta, 2006). Po ukončení celé pohybové aktivity byla měřena SF
znovu.

4.6 Charakteristika rozcvičení
Před samotným měřením probíhalo vždy rozcvičení probandů (viz Tabulka č. 4).
Vzhledem k cíli práce byla sestavena dvě odlišná rozcvičení (viz Příloha č. 5).
ES1 se rozcvičovala dynamickým kompletním rozcvičením, kde celková doba
trvání (DT) byla 25 minut. Rozcvičení se skládalo z všeobecné části s DT 5 minut,
průpravné části, kde bylo dohromady provedeno 10 cviků s PO 8 x a specifické části
s DT 7 minut.
ES2 měla zkrácené rozcvičení, bez dynamické části. Rozcvičením bez dynamické
části je zkrácené rozcvičení ES1, kde se všeobecná část zcela zachovala, dynamická část
se naopak úplně vynechala a závěrečná specifická část se zkrátila. Rozcvičení trvalo
pouze 8 min. DT se tak zkrátila o 17 minut.
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Tabulka č. 4: Charakteristika rozcvičení
Dynamické kompletní
rozcvičení

Rozcvičení zkrácené, bez
dynamické části

Všeobecná část Úvodní zahřátí a rozhýbání

Úvodní zahřátí a rozhýbání

Dynamické rozcvičení
Zapracování - explozivní síla
Průpravná část DK, HK + využití
fotbalového míče

Vynecháno

Švihová cvičení
Atletická běžecká abeceda
Stupňované rovinky
Specifická část

Akcelerace

Zkrácená běžecká abeceda,
stupňovaná rovinka

Decelerace
Explozivní síla DK
Agility

4.7 Průběh měření
Vstupní a kontrolní měření probíhalo ve středu v dopoledním tréninkovém bloku.
Tím byla vyřazena možnost předchozí intenzivní pohybové aktivity, která by mohla
zkreslovat a ovlivnit naměřené výsledky. V pondělí a úterý měla tréninková jednotka dva
týdny po sobě stejný obsah.
Složení ES1 a ES2 bylo vybráno randomizovaným výběrem. ES1 a ES2 se poté
rozdělila na polovinu (ES1, ES1b a ES2a, ES2b), aby se zamezilo časovým prodlevám
(viz Tabulka č. 5). Ve vstupním měření prováděla ES1 kompletní rozcvičení a ES2
zkrácené rozcvičení. V kontrolním měření se skupiny prohodily. Každý testovaný
absolvoval jak kompletní, tak i zkrácené rozcvičení. Probandi byli předem seznámeni
s obsahem a cílem testování, dostali předem jasné instrukce o rozcvičení a následném
testování. Skupiny se rozcvičovaly pod vedením examinátora nebo pod vedením
asistenta. První se začala rozcvičovat první polovina skupiny ES2. S 10 min odstupem se
začala rozcvičovat druhá polovina ES2 a první polovina ES1. Po dalších 10 min se začala
rozcvičovat druhá polovina ES1. ES2, která měla rozcvičení kratší o 17 min, začala po
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rozcvičení s prvním testem (akcelerační test na 30 m). Mezi rozcvičením a prvním testem
byla 5 min přestávka. U rozcvičení se dodržovala stanovená doba trvání a počty
opakování jednotlivých cviků. Při měření šli vždy jednotliví probandi ve stejném pořadí
za sebou.
Tabulka č. 5: Průběh měření ve skupinách
Skupiny

Začátek rozcvičení Konec rozcvičení Začátek testování

ES2a

10:00

10:08

10:13

ES2b

10:10

10:18

10:23

ES1a

10:10

10:35

10:40

ES1b

10:20

10:45

11:50

4.8 Analýza výsledků
Zpracování dat probíhalo prostřednictvím programu SPSS Statistics a Microsoft
Excel. Pro 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 Studentův t-test.
Vzorec (2) pro jednovýběrový t-test (Anděl, 1985) má tento tvar:
𝑇=

𝑋̅ − µ0
√𝑛
𝑆

(2)

,kde 𝑋̅ je průměr výběrového souboru, µ0 je střední hodnota základního souboru,
s2 rozptyl výběrového souboru, n je počet členů výběrového souboru.
‚‚Věcná významnost výsledku znamená, že naměřený rozdíl či zjištěná souvislost
je důležitá pro vědecké poznání či praktické účely. Na rozdíl od statistické významnosti,
která zjišťuje, zda nalezený výsledek je zobecnitelný (tj. zda není způsobený náhodou
ovlivňující výběr jednotek či experimentálních podmínek), nám věcná významnost
sděluje, zda o výsledku má vůbec smysl hovořit1 a zda má praktické důsledky.‘‘
(Soukup, 2013).
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Hladina věcné významnosti („size of effect“) byla posouzena pomocí Cohenova
koeficientu účinku d (Cohen, 1988), který uvádí relativní změnu průměrů proměnné
vzhledem ke směrodatné odchylce měření ve skupině. Jednou z hlavních výhod
koeficientu je jeho nezávislost na rozsahu výběru. Platí pro něj konvenční hodnoty, jež
usnadňují rozhodnutí, kdy lze hovořit o velkém efektu. Pokud je d > 0,8 byl efekt velký;
pro d z intervalu 0,5–0,8 byl efekt střední; pro d z intervalu 0,5–0,2 byl efekt malý.
Hodnoty pod 0,2 byly považovány za bezvýznamné (Cohen, 1988).
Základní verze vzorce (1) pro Cohenovo d (Cohen 1988) má tento tvar:
d=(x1-x2)/√s2

(1)

kde x1 a x2 jsou průměry v první (ES1) a druhé (ES2) a s2 je rozptyl společný oběma
skupinám.
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5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ
5.1 Vyhodnocení akceleračního běhu na 30 m
V Tabulce č. 6 jsou znázorněny časy naměřené u akceleračního běhu na 30 m u
ES1. Z tabulky lze vyčíst, že po pohybové aktivitě

došlo k poklesu výkonu.

Nejznatelnější rozdíl byl zaznamenán v mezičase 5 m, kdy po aktivitě byli probandi
v průměru o 2,7 % pomalejší než ihned po rozcvičení.
Hodnoty Cohenova d naznačují, že rozdíly ve výsledcích probandů před a po
aktivitě jsou málo až středně věcně významné. T-test ukazuje na hladině p < 0,05
významný statistický rozdíl před a po pohybové aktivitě v 10m, 20 m a 30 m.
Tabulka č. 6: Výsledky akceleračního běhu na 30 m u ES1
Před aktivitou

Po aktivitě

Výsledky akceleračního běhu na 30 m, ES1 (s)
Akcelerační běh na 30 m

Akcelerační běh na 30 m

5m

10 m

20 m

30 m

5m

10 m

20 m

30 m

x̄

1,08

1,81

3,08

4,26

1,11

1,85

3,14

4,34

SD

0,08

0,08

0,11

0,15

0,07

0,07

0,12

0,15

Min

1,22

1,94

3,31

4,65

1,22

1,99

3,42

4,62

Max

0,9

1,62

2,83

4,01

1

1,68

2,88

3,99

5m

10 m

20 m

30 m

% Zlepšení po aktivitě

-2,7%

-2,2%

-1,9%

-1,8%

Cohenovo d

-0,41

-0,52

-0,5

-0,48

T-test

0,05

0

0,01

0

* červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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V Tabulce č. 7 jsou znázorněny časy naměřené u akceleračního běhu na 30 m u
ES2. Z výsledků je patrné, že v průměru došlo po pohybové aktivitě k poklesu výkonu.
Ke zlepšení výkonu došlo pouze v mezičase 5 m, kdy po aktivitě byli probandi v průměru
o 3,7 % rychlejší než ihned po rozcvičení.
Hodnoty Cohenova d naznačují, že rozdíly ve výsledcích probandů
před a po aktivitě jsou málo věcně významné s hodnotou 0,41 po prvních 5 m. Ostatní
naměřené hodnoty vyšly dle Cohenova d jako věcně bezvýznamné. Co se týče statistické
významnosti rozdílů mezi výkony před a po aktivitě, jsou tyto rozdíly na hladině p < 0,05
statisticky nevýznamné.

Tabulka č. 7: Výsledky akceleračního běhu na 30 m, u ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Výsledky akceleračního běhu na 30 m, ES2 (s)
Akcelerační běh na 30 m

Akcelerační běh na 30 m

5m

10 m

20 m

30 m

5m

10 m

20 m

30 m

x̄

1,12

1,80

3,12

4,29

1,08

1,83

3,13

4,3

SD

0,15

0,14

0,13

0,10

0,06

0,08

0,13

0,13

Min

1,19

1,96

3,29

4,54

1,19

1,96

3,29

4,54

Max

0,94

1,7

2,86

4,07

0,94

1,7

2,86

4,07

5m

10 m

20 m

30 m

% Zlepšení po aktivitě

3,7%

-1,7%

-0,3%

-0,2%

Cohenovo d

0,41

-0,08

-0,07

-0,03

T-test

0,06

0,15

0,39

0,26

* červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Tabulka č. 8 porovnává výkony před pohybovou aktivitou u ES1 a ES2
v akceleračním běhu na 30 m. Z průměrů dosažených výsledků je vidět, že nejlepších
výkonů bylo dosaženo u ES1, přičemž tyto výkony byly v mezičase 5 m o 3,7 % rychlejší
než výkony ES2. V mezičase 20 m o 1,3 % rychlejší a v konečném výsledku testu byla
ES1 v průměru rychlejší o 0,7 %. Pouze v mezičase 10 m byla u ES1 naměřen horší čas
a to o 0,6 %.
Nejvyšší rozdíl mezi ES1 a ES2 byl zaznamenán v mezičase 5 m, Cohenovo d zde
nabývá hodnoty -0,39, což ukazuje malý efekt věcné významnosti. V mezičase 20 m
Cohenovo d nabývá hodnoty -0,36, v konečném výsledku testu má Cohenovo d hodnotu
-0,2 a vypovídá o malém efektu věcné významnosti. Co se týče statistické významnosti
rozdílů mezi výkony po jednotlivých rozcvičeních, jsou tyto rozdíly na hladině p < 0,05
statisticky významné u vzdálenosti 20 m, kde u ES1 hladina významnosti dosahuje 0,02.
U 5 m, 10 m a 30 m jsou rozdíly statisticky nevýznamné.
Tabulka č. 8: Výsledky akceleračního běhu na 30 m, před pohybovou aktivitou
ES2

ES1
Akcelerační test na 30 m (s)

5m

10 m

20 m

30 m

5m

10 m

20 m

30 m

x̄

1,12

1,80

3,12

4,29

1,08

1,81

3,08

4,26

SD

0,15

0,14

0,13

0,10

0,08

0,08

0,11

0,15

Min

1,19

1,96

3,29

4,54

1,22

1,94

3,31

4,65

Max

0,94

1,7

2,86

4,07

0,9

1,62

2,83

4,01

5m

10 m

20 m

30 m

% Zlepšení po kompletním rozcvičení

3,7%

-0,6%

1,3%

0,7%

Cohenovo d

-0,39

0,08

-0,36

-0,2

T-test

0,07

0,37

0,02

0,09

* červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Tabulka č. 9 znázorňuje výkony probandů v akceleračním běhu na 30 m
po pohybové aktivitě. Z průměrů dosažených výsledků je vidět, že po pohybové aktivitě
se výkony ES2 zlepšily. Naopak ES1 dosahovala horších výsledků než v testování
před pohybovou aktivitou.
Cohenovo d dosahovalo v mezičase 5 m hodnoty 0,46. Můžeme zde hovořit o
malém až středním efektu věcné významnosti. O malém efektu věcné významnosti
můžeme hovořit v 10 m s hodnotou 0,28 a 30 m s hodnotou 0,23.
Statistická významnost rozdílů mezi výkony po jednotlivých rozcvičeních je
na hladině p < 0,05 statisticky významné pouze v mezičase 5 m, kde její hladina dosahuje
0,01. ES2 po pohybové aktivitě dosahovala v průměru lepších výsledků než ES1.
Tabulka č. 9: Výsledky akceleračního běhu na 30 m, po pohybové aktivitě
ES2

ES1

Výsledky akceleračního běhu na 30 m (s)
Akcelerační běh na 30 m

Akcelerační běh na 30 m

5m

10 m

20 m

30 m

5m

10 m

20 m

30 m

x̄

1,08

1,81

3,08

4,26

1,11

1,85

3,14

4,34

SD

0,08

0,08

0,11

0,15

0,07

0,07

0,12

0,15

Min

1,19

1,96

3,29

4,54

1,22

1,99

3,42

4,62

Max

0,94

1,7

2,86

4,07

1

1,68

2,88

3,99

5m

10 m

20 m

30 m

% Zlepšení po kompletním rozcvičení

-3,0%

-1,1%

-0,3%

-0,9%

Cohenovo d

0,46

0,28

0,05

0,23

T-test

0,01

0,09

0,41

0,1

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Graf č. 2 ukazuje, že nejrychlejší čas byl dosažen ve 3. úseku mezi 20–30 m.
V prvním úseku mezi 0–10 m dosahovala ES2 v průměru o 0,01 s rychlejších časů než
ES1. V úseku 10–20 m bylo v průměru dosaženo nejrychlejších časů u ES1 s hodnotou
1,27 s. Po aktivitě se u ES1 snížila rychlost na 1,29 s. V posledním úseku 20–30 m byla
naopak rychlejší ES2. Před aktivitou byla ES2 rychlejší o 0,01s, po aktivitě byla ES2
rychlejší o 0,03 s, než ES1. Graf nám ukazuje, že ES2 byla v 1. a 3. úseku rychlejší a to
jak před aktivitou, tak po aktivitě. Pouze v 2. úseku byla rychlejší ES1.

Graf č. 2: Čas dosažený na konci 1., 2. a 3. úseku akceleračního běhu na 30 m
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5.2 Vyhodnocení autového hodu medicinbalem
Tabulka č. 10 ukazuje výsledky hodu medicinbalem u ES1. Po aktivitě dosahovali
probandi s průměrem 6,89 m lepších výkonů než před aktivitou, kde byl naměřen
průměrný výkon 6,73 m. Došlo tak ke zlepšení o 2,4 %.
Záporné Cohenovo d s hodnotou -0,19 značí, že hodnoty před aktivitou jsou nižší
než naměřené hodnoty po aktivitě. Hodnota -0,19 se blíží k malé věcné významnosti.
Hodnota t-testu 0,02 vypovídá o statistické významnosti. Pohybová aktivita pozitivně
ovlivnila výkon.
Tabulka č. 10: Autový hod medicinbalem, ES1
Před aktivitou

Po aktivitě

Hod medicinbalem (m)
x̄

6,73

6,89

SD

0,80

0,84

Min

5,45

5,40

Max

8,08

8,39

% Zlepšení po aktivitě

2,4 %

Cohenovo d

-0,19

T-test

0,02

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Tabulka č. 11 ukazuje výsledky hodu medicinbalem u ES2. Taktéž zde probandi
dosahovali po aktivitě viditelně lepších výsledků než před aktivitou. Před aktivitou byl
naměřen průměr 6,55 m a po aktivitě byl naměřen průměr 6,91 m. Po aktivitě došlo
ke zlepšení o 5,5 %.
Záporné Cohenovo d s hodnotou -0,37 ukazuje malou věcnou významnost,
hodnoty před aktivitou jsou nižší než naměřené hodnoty po aktivitě. Hodnota t-testu 0,00
vypovídá o statistické významnosti. I u ES2 pohybová aktivita pozitivně ovlivnila výkon.
Tabulka č. 11: Hod medicinbalem, ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Hod s medicinbalem (m)
x̄

6,55

6,91

SD

0,97

0,91

Min

4,50

4,90

Max

9,30

9,40

% Zlepšení po aktivitě

5,5 %

Cohenovo d

-0,37

T-test

0

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Tabulka č. 12 porovnává výsledky hodu medicinbalem mezi ES1 a ES2.
Před aktivitou dosahuje ES1 lepších výkonů a to o 0,3 %. Cohenovo d s hodnotou 0,20
poukazuje na malou věcnou významnost vlivu rozcvičení na výkon. Hodnota t-testu 0,05
je na hranici statistické významnosti.
Po pohybové aktivitě došlo u obou dvou skupin ke zlepšení. ES2 dosahovala po
pohybové aktivitě lepších výkonů v autovém hodu s průměrnou hodnotou 6,91 m než
skupina ES1. Dle Cohneova d s hodnotou -0,02 se nejedná o věcnou významnost. Ani
t- test s hodnotou 0,44 nepoukazuje na statistickou významnost rozdílů výkonu po
pohybové aktivitě mezi ES1 a ES2.
Tabulka č. 12: Autový hod medicinbalem, porovnání ES1 a ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Autový hod medicinbalem (m)
ES1

ES2

ES1

ES2

x̄

6,73

6,55

6,89

6,91

SD

0,80

0,97

0,84

0,91

Min

5,45

4,50

5,40

4,90

Max

8,08

9,30

8,39

9,40

% Zlepšení po kompletním rozcvičení

2,7 %

-0,3 %

Cohenovo d

0,20

-0,02

T-test

0,05

0,44

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost

43

Graf č. 3 ukazuje, že nejlepšího výkonu bylo v průměru dosaženo po pohybové
aktivitě u ES2. Zároveň je u ES2 patrný větší výkyv výkonů před a po pohybovou
aktivitou než u skupiny ES1, ta měla výkony více stabilní. Po pohybové aktivitě se v
průměru zlepšily výkony u obou dvou skupin.
Graf č. 3: Srovnání výsledků u autového hodu medicinbalem

Hod medicinbalem 5kg
7,00

metr

6,80

6,91

6,89

6,90

ES 1 před aktivitou
ES 1 po aktivitě

6,73

ES 2 před aktivtiou

6,70
6,60

ES 2 po aktivitě
6,55

6,50
6,40
6,30
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5.3 Vyhodnocení skoku dalekého z místa
Průměrný výkon u skoku dalekého z místa dosahoval u ES1 před aktivitou 2,40 m
a po aktivitě 2,44 m (Tabulka č. 13). Došlo tedy ke zlepšení výkonu o 1,7 %. Cohenovo
d dosahuje záporné hodnoty -0,27, tedy věcná významnost dosahuje hodnoty malého
efektu. T-test s hodnotou 0,02 vypovídá o možné statistické významnosti.
Tabulka č. 13: Skok daleký z místa, ES1
Před aktivitou

Po aktivitě

Skok daleký z místa (m)
x̄

2,40

2,44

SD

0,12

0,14

Min

2,2

2,15

Max

2,55

2,71

% Zlepšení po aktivitě

1,7 %

Cohenovo d

-0,27

T-test

0,02

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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Tabulka č. 14 ukazuje vyhodnocení výsledků skoku dalekého z místa u ES2. I zde
došlo po aktivitě k průměrnému zlepšení výkonu. Před aktivitou byl průměr probandů
2,38 m. Po aktivitě bylo zaznamenáno zlepšení o 1,7% a byla naměřena průměrná
hodnota výkonu 2,42 m. Cohenovo d s hodnotou -0,29 vypovídá o malém efektu věcné
významnosti. T- test s vypočítanou hodnotou 0,04 poukazuje na možnou statistickou
významnost.
Výsledky po pohybové aktivitě se v průměru zlepšily. Z tabulky můžeme vyvodit, že
pohybová aktivita měla rovněž u ES2 pozitivní vliv na testování.
Tabulka č. 14: Skok daleký z místa, ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Skok daleký z místa (m)
x̄

2,38

2,42

SD

0,13

0,12

Min

2,14

2,25

Max

2,66

2,65

% Zlepšení po aktivitě

1,7 %

Cohenovo d

-0,29

T-test

0,04

*červená čísla znamenají statistickou významnost, modrá čísla znamenají věcnou významnost
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V Tabulce č. 15 jsou porovnány výsledky skoku dalekého z místa mezi ES1 a
ES2. Před aktivitou dosahovala ES1 lepších výsledků s průměrnou hodnotou 2,40 m. ES2
dosahovala výkonu v průměru 2,38 m. Cohenovo d s hodnotou 0,17 neprokazuje věcnou
významnost. T-test s hodnotou 0,06 neprokazuje statistickou významnost. Hodnoty se ale
blíží k malému efektu statistické významnosti.
Po aktivitě i nadále ES1 dosahovala lepších výkonů než ES2. ES2 dosahovala
v průměru 2,42 m a ES1 v průměru 2,44 m. Nebyla zde prokázána věcná či statistická
významnost vlivu typu rozcvičení na výkon.
Tabulka č. 15: Skok daleký z místa, porovnání ES1 a ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Skok daleký z místa (m)

ES1

ES2

ES1

ES2

x̄

2,40

2,38

2,44

2,42

SD

0,12

0,13

0,14

0,12

Min

2,2

2,14

2,15

2,25

Max

2,55

2,66

2,71

2,65

% Zlepšení po kompletním rozcvičení

0,9 %

0,8 %

Cohenovo d

0,17

0,15

T-test

0,06

0,19
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Z Grafu č. 4 lze vyčíst, že nejlepších výkonů bylo dosaženo u obou skupin po
pohybové aktivitě. Nejlepší výsledek měla ES1 po aktivitě s průměrnou hodnotou 2,44 m.
Nejhorší výsledek byl naopak naměřen u ES2 před aktivitou.
Graf č. 4: Srovnání výsledků skoku dalekého z místa
Skok daleký z místa
2,45

2,44

2,44

Délka skoku (m)

2,43

2,42

2,42
2,41

ES1, před aktivitou
2,40

ES1, po aktivitě

2,40
2,39

ES2, před aktivitou
2,38

2,38
2,37
2,36
2,35
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ES2, po aktitivě

5.4 Vyhodnocení člunkového běhu 3 x 10 m
V Tabulce č. 16 jsou znázorněny výsledky člunkového běhu, kde před aktivitou
dosahovala ES1 v průměru pomalejších výkonů než po pohybové aktivitě. Po aktivitě se
probandi zlepšili o 0,3 %. Dle Cohenova d s hodnotou 0,15 se jedná o bezvýznamný
věcný rozdíl. Co se týče statistické významnosti rozdílů mezi výkony před a po aktivitě,
jsou tyto rozdíly na hladině p < 0,05 statisticky nevýznamné. Po pohybové aktivitě došlo
v průměru ke zlepšení výsledků, rozdíl před a po aktivitě však nebyl statisticky
významný.
Tabulka č. 16: Člunkový běh, ES1
Před aktivitou

Po aktivitě

Člunkový běh 3 x 10 m (s)
x̄

6,58

6,56

SD

0,16

0,14

Min

6,91

6,8

Max

6,3

6,33

% Zlepšení po aktivitě

0,3%

Cohenovo d

0,15

T-test

0,21
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V Tabulce č. 17 jsou znázorněny výsledky měření u ES2. Výkony před a po
aktivitě se v průměru neliší. Po aktivitě byl pouze zaznamenán mírně zvětšený rozdíl
výkonů mezi minimem a maximem ve skupině. Dle Cohenova d se jedná o bezvýznamný
věcný rozdíl. Co se týče statistické významnosti rozdílů mezi výkony před a po aktivitě,
jsou tyto rozdíly na hladině p < 0,05 statisticky nevýznamné.
Výsledky před a po aktivitě se v průměru nezměnily. Pohybová aktivita zde také
neměla prokazatelný vliv na výkon.
Tabulka č. 17: Člunkový běh, ES2
Před aktivitou

Po aktivitě

Člunkový běh 3 x 10 m (s)
x̄

6,57

6,57

SD

0,15

0,17

Min

6,33

6,28

Max

6,83

6,86

% Zlepšení po aktivitě

0%

Cohenovo d

-0,04

T-test

0,41
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V Tabulce č. 18 jsou zaznamenány výsledky jak u ES1 tak u ES2. Dosažené časy
byly velmi vyrovnané, před aktivitou dosahovala ES1 s průměrným výkonem 6,58 s
horšího výkonu oproti ES2, u které vyl naměřen průměrný výkon 6,57 s. Po aktivitě se
situace obrátila a lepšího výkonu dosáhla ES1 s průměrnou hodnotou 6,56 s. U ES2 byl
naměřen průměrný výkon po aktivitě 6,57 s.
Po provedení testu člunkového běhu nemůžeme říct, že typ rozcvičení ovlivnilo
výsledky testů. Dle Cohenova d je efekt věcně bezvýznamný. Stejně tak statistická
významnost nepotvrzuje jakékoli ovlivnění výsledků v závislosti na typu rozcvičení.
Tabulka č. 18: Člunkový běh, porovnání před a po aktivitě
Před aktivitou

Po aktivitě

Člunkový běh – porovnání (s)

ES1

ES2

ES1

ES2

x̄

6,58

6,57

6,56

6,57

SD

0,16

0,15

0,14

0,17

Min

6,91

6,33

6,8

6,28

Max

6,3

6,83

6,33

6,86

% Zlepšení po kompletním
rozcvičení

-0,2%

0,2%

Cohenovo d

0,08

-0,11

T-test

0,31

0,31
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Člunkový běh ukázal menší rozdíly výsledků mezi ES1 a ES2 než u akceleračního
běhu na 30 m. Pro přesnější znázornění je přiložen sloupcový Graf č. 5, který ukazuje, že
nejlepších výsledků se dosáhlo u ES1 po aktivitě s průměrnou hodnotou 6,56 s, naopak
před aktivitou byl u ES1 naměřen nejpomalejší výkon s průměrnou hodnotou 6,58 s. U
ES2 se průměrný výkon s hodnotou 6,57 s se před a po pohybové aktivitě nezměnil.

Graf č. 5: Srovnání výsledků u člunkového běhu 3 x 10 m
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6,57
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ES 2 před aktivitou
ES 2 po aktivitě
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52

6. DISKUZE
Cílem této práce bylo porovnat vliv dvou variant rozcvičení před následným
výkonem v testech zaměřených na akceleraci, explozivní sílu HK, DK a agility u hráčů
fotbalu juniorské kategorie. Testovaní byli randomizovaně rozděleny do skupin ES1,
která prováděla kompletní dynamické rozcvičení a do ES2, která prováděla zkrácené
rozcvičení. V druhém měření se probandi ve skupinách prohodili.
Druhým cílem práce bylo zkoumání vlivu typu rozcvičení na pozdější výkon po
pohybové aktivitě. Výkony v jednotlivých testech jsou hodnoceny individuálně. Pro
získání odpovědi byly formulovány dvě hypotézy (viz kapitola 3.3 Hypotézy práce).
Kritériem pro jejich potvrzení či zamítnutí bylo procentuálního zlepšení či zhoršení
výkonu v daném testu po kompletním dynamickém rozcvičení oproti zkrácenému
rozcvičení bez dynamické části. Významnost rozdílu mezi výkony po jednotlivých
rozcvičeních byla určena pomocí Cohenova d, jež popisuje věcnou významnost a
Studentovo t-testu k zjištění statisticky významných rozdílů.
Z výsledků u akceleračního běhu na 30 m před aktivitou, můžeme potvrdit H1.
ES1 dosahovala v průměru lepších výsledků než ES2 o 0,7 %. Největší rozdíl výsledků
mezi skupinami byl naměřen v mezičasech 5 m (ES1 o 3,7 % lepší výkon než ES2) a 20
m (ES1 o 1,3% lepší výkon než ES2), kde byla zjištěna věcná významnost výsledku.
Kompletní dynamické rozcvičení tedy pozitivně ovlivnilo výsledek testu. Po pohybové
aktivitě však došlo u ES1 k poklesu výkonu, přičemž nejznatelnější pokles byl
zaznamenán v mezičase 5 m. U ES2 došlo po pohybové aktivitě naopak v prvních 5 m ke
zlepšení výkonu, byla naměřena věcná významnost, která poukazovala na pozitivní vliv
pohybové aktivity. V dalších úsecích testu došlo u obou dvou skupin k mírnému poklesu
rychlosti. Po pohybové aktivitě se výsledky mezi skupinami nesrovnaly, byla naměřena
malá věcná významnost v rozdílu výkonu, H2 tedy nemůžeme potvrdit. Zajímavým
ukazatelem bylo měření tří úseků po 10 m. Kde v úseku v 0–10 m a 20–30 m byl naměřen
nejrychlejší čas u ES2 před aktivitou. V úseku 10–20 m byla rychlejší naopak skupina
ES1 jak před aktivitou, tak po aktivitě. Rozdíly nebyly statisticky ani věcně významné,
ale je zde viditelná tendence snížení rychlosti po pohybové aktivitě u obou skupin.
Ve výsledcích autového hodu medicinbalem před aktivitou, ES1 dosahuje lepších
výsledků než ES2 o 2,7 %, byla zjištěna věcná významnost vlivu rozcvičení na výkon.
Hodnota t-testu byla na hranici statistické významnosti – lze tedy potvrdit H1. Po
pohybové aktivitě došlo u obou dvou skupin ke zlepšení výkonu. Ke znatelnějšímu
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zlepšení výkonu došlo u skupiny ES2. ES1 měla stabilnější výsledky v průběhu celého
testování. Po pohybové aktivitě nebyly mezi skupinami statisticky ani věcně významné
rozdíly ve výkonu, můžeme tedy potvrdit H2.
Rozdíl výkonu u skoku dalekého z místa před pohybovou aktivitou u ES1 a ES2
nebyl věcně ani statisticky významný. H1 tedy u skoku dalekého z místa nepotvrzujeme.
ES1 měla jak před aktivitou, tak po aktivitě v průměru lepší výsledky, ale významnost
typu rozcvičení na výkon se nepotvrdila. Po pohybové aktivitě bylo naměřeno u obou
dvou skupin zlepšení výkonu. Rozdíl ve výkonech se nicméně mezi skupinami statisticky
ani věcně významně nelišil, nelze tedy potvrdit H2.
V člunkovém běhu 3 x 10 m před aktivitou dosahovala ES2 v průměru lepších
výsledků než ES1, ale zjištěný rozdíl nebyl statisticky ani věcně významný, proto H1
nelze potvrdit. Rozcvičení nemělo významný vliv na test. Po pohybové aktivitě se
výsledky testů mezi skupinami statisticky ani věcně významně nezměnily, můžeme tedy
potvrdit hypotézu H2. U člunkového běhu byly předpokládány významné rozdíly
odvíjející se od typu rozcvičení, jelikož v pilotním testování v bakalářské práci byly
naměřeny významné rozdíly ve výsledcích výkonu mezi ES1 a ES2. Je možné, že kdyby
se člunkový běh testoval jako první test, byly by rozdíly výsledků mezi skupinami
znatelnější a bylo by zajímavé sledovat, jestli by se výkony změnily.
Při sestavování rozcvičení je třeba vzít v úvahu řadu faktorů, od charakteristiky
jedince jako je pohlaví, věk, trénovanost atd., až po vhodnost zvolených cvičení a délku
rozcvičení. V průběhu vytváření protokolu s dvěma typy rozcvičení se vycházelo
z nastudované literatury, která je nastíněna v teoretické části této práce a předchozího
pilotního měření. Na všechna jednotlivá cvičení byli probandi zvyklí z tréninků a měli
zvládnutou techniku provedení na vysoké úrovni. V kompletním dynamickém rozcvičení
byla snaha co nejlépe připravit probandy na následné testování v akceleračním běhu,
autovém hodu, skoku dalekém z místa a člunkovém běhu. V rozcvičení byly zařazeny
cviky, které byly biomechanicky podobné následným testům. Naopak u zkráceného
rozcvičení byla vynechána specifická část a dynamické rozcvičení. Rozcvičení tak mělo
předcházet případnému poranění a vedlo k obecnému zahřátí před testováním.
Po provedení a následné analýze této studie, zabývající se vlivem rozcvičení na
výkon u fotbalistů, vyvstává celá řada otázek, což je podpořeno velkým množstvím
výzkumů na toto téma, které se v některých případech svými výsledky rozchází, ale ve
většině případů se shoduje na zařazení dynamického rozcvičení se specifickými prvky
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před rychlostně-silovým výkonem. Kladné působení dynamického strečinku před
výkonem rychlostního a explozivního charakteru zmiňují autoři Zítko (1998), Kurz
(1994), Yamaguchi (2005), Little (2006), Young (2009), Franco (2012). Little (2006)
doporučuje na základě výzkumu provádět dynamický strečink v rozcvičení v souvislosti
s rychlostním výkonem. Největší rozdíl výsledku mezi ES1 a ES2 byl zaznamenán
v autovém hodu vpřed, kdy byl organizačních důvodů použit 5 kg medicinbal. Tento test
měl tak především silový charakter. Otázkou je, zda typ rozcvičení u této zkoumané
věkové skupiny více ovlivňuje silový výkon než rychlost. Dalším poznatkem byla situace
při akceleračním běhu na 30 m, kde byly výsledky nejvíc ovlivněny typem rozcvičením
do prvních 5 m, kde se projevuje startovní rychlost.
Možná omezení této práce vidíme ve vybrání skupiny ve věku 18–19 let. Bishop
a Gerards (2000) uvádí ve své literatuře, že s věkem se zvyšuje čas určený k rozcvičení
a zvyšuje se i celkový čas tréninku. Loffelmann (2017) neprokázal ve své práci vliv
rozcvičení na explozivní sílu ve fotbale. Věková skupina měla velký rozptyl s průměrem
25 let. Turbák (2017) také neprokázal pozitivní vliv dynamického rozcvičení
u fotbalového družstva ve věku 16 let. Little (2006) ve své vědecké práci testoval hráče
z anglické Premier League, kde se průměrný věk hráčů pohybuje v rozmezí 25–26 let
prokázal pozitivní účinky dynamického rozcvičení před rychlostním výkonem.
McMillian a kol. (2006) uvádí ve své práci pozitivní vliv dynamického rozcvičení
v testování síly a agility na věkovou skupinu s průměrným věkem 22 let. Domníváme se,
že kdyby byla vybrána starší věková skupina, mohly by být rozdíly ve výkonech u ES1 a
ES2 znatelnější. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výkony probandů je možné
nedostatečné soustředění, motivace nebo individuální únava či trénovanost jedince.
Výsledek testování mohlo také ovlivnit pořadí testů. V dalším testování bychom
pravděpodobně zařadili člunkový běh před testování explozivní síly HK a DK. Dále
bychom doporučovali použít medicinbal o nižší hmotnosti pohybující se mezi 2–3 kg.
V teoretické části jsme rozebírali i téma rozcvičení v poločase. Z uvedených studií
není jednoznačné, jaký druh aktivity se jeví jako nejvhodnější zařadit do opětovaného
rozcvičení. Vědecké studie (Lovell a kol., 2007, Lovell a kol., 2013, Mohr a kol. 2004)
se shodují, že pasivní odpočinek snižuje výkonnostní kapacity hráčů, a proto se
doporučuje provést alespoň 3 min rozcvičení s prvky jako je sprint do 10 m, sprint se
změnou směru, akceleraci a deceleraci. Otázkou zůstává, do jaké míry se snižuje výkon
po poločase a jak by mělo vypadat krátké rozcvičení před druhým poločasem.
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7. ZÁVĚR
Závěrem této práce lze konstatovat, že se projevily rozdíly ve výkonech
v závislosti na náplni a délce rozcvičení. Byly naměřeny statisticky a věcně významné
rozdíly u výsledků v testech zaměřených na explozivní sílu a rychlost. Rozdíly se zvláště
výrazně projevily u explozivní síly horních končetin, v testu autový hod s medicinbalem
a u akceleračního běhu na 30 m, kde byl výrazný vliv pozorován zejména v prvních 5 m.
Toto zjištění je důležité do praxe, kde právě ve fotbale je krátká akcelerace klíčová jak
při tréninku, tak při zápase.
V době po poločase lze na základě uvedených vědeckých studií doporučit zařazení
krátkého opětovného rozcvičení výbušného charakteru (~ 3 min), které je vhodnější než
pouhá pasivní relaxace. Přínos této práce je zejména v nových poznatcích o optimalizaci
rozcvičení jak před zápasem, tak i v samotném tréninku. Vhodné rozcvičení je takové,
které obsahuje prvky rychlostních a odrazových cvičení, akcelerace, decelerace se
změnou směru. Dále lze doporučit nezkracovat délku rozcvičení před vlastním výkonem
či v tréninku. Tato práce má potenciál být přínosem nejen ve fotbalu, ale i v jiných
sportech zejména tam, kde hlavním požadavkem je rychlost a agility.
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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 s názvem Vliv rozcvičení na opakovaný test rychlosti a
explozivní sílu prováděné na katedře atletiky UK FTVS
1. Bez finanční podpory
2. Komparace opakovaných rychlostních testů a testů na explozivní sílu končetin po celkovým a
částečným rozcvičení proložený krátkodobou intenzivní aktivitou
3. Přímé měření probandů bude probíhat pomocí kinematické analýzy. Testování explozivní síly a
rychlosti (pomocí fotobuněk) se bude provádět na atletické dráze na Stadionu Juliska v Praze.
4. Jedná se o neinvazivní metodu. Probandi budou předem poučeni a seznámeni s pravidly a postupem
celého výzkumu.
5. Testování bude trvat 60 minut. Test se bude provádět po týdnu celý znovu.
6. Není žádné riziko
7. Nejsou další doplňující informace
8. Tato diplomová práce může přispět k ujasnění názoru na problematiku rozcvičení před rychlostními
výkony. Mohly by být využity trenéry a sportovci při zvolení vhodné formy rozcvičení před
sportovním výkonem
9. Bez odměny
10. Práce bude zpravována ve formě diplomové práce
11. Výsledky budou zveřejněny v diplomové práci, kde budou k dispozici. Účastníci výzkumu jsou

anonymní.
12. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele projektu: Anna Křížová

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

Jméno a příjemní hlavního řešitele a spoluřešitelů: Anna Křížová 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. 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: v Praze, 25.4.2019
Jméno a příjmení účastníka Anna Křížová
Podpis: ..................................
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6,62 1,04 1,77

2,99

4,22 7,62 2,60

6,68

20 0,95 1,62

2,84

3,93 7,60 2,53

6,31

1,68

2,88

3,99 7,43 2,71

6,42

21 1,08 1,83

3,1

4,25 6,65 2,55

6,51 1,09 1,82

3,07

4,28 6,89 2,66

6,49

22

1,77

3,03

4,27 5,00 2,29

6,71 1,09 1,89

3,42

4,42 5,15 2,43

6,56

23 1,04 1,79

3,02

4,19 7,00 2,48

6,52 1,04 1,79

3,06

4,25 6,91 2,59

6,36

24 1,1 1,78

3,06

4,2 6,15 2,25

6,31

3,18

4,45 5,63 2,22

6,41

25

1,75

3,07

4,17 8,08 2,21

6,37

1,87

3,1

4,23 8,39 2,35

6,37

26 1,22 1,93

3,24

4,41 6,52 2,55

6,62 1,11 1,86

3,07

4,27 7,06 2,65

6,38

27 1,15 1,93

3,24

4,5 5,45 2,21

6,76 1,09 1,88

3,2

4,5 5,40 2,40

6,75

3

4,29 6,40 2,20

6,86 1,06 1,79

3,09

4,31 6,36 2,15

6,75

28

1

1

1,2 1,77

VIII

1

1,1 1,86
1

Rozcvičení zkrácené, bez dynamické části
Před aktivitou

Po aktivitě

5m

10m

20m

30m

hod

skok

čl.běh

5m

10m

20m

30m

hod

skok

čl.běh

1

1,1

1,88

3,15

4,36

7,89

2,36

6,59

1,03

1,74

3,05

4,2

8,15

2,32

6,59

2

1,2

1,89

3,12

4,3

5,50

2,50

6,56

1,15

1,84

3,06

4,1

5,55

2,58

6,5

3

1,13

1,86

3,12

4,27

9,30

2,48

6,54

1,02

1,74

2,95

4,15

9,40

2,40

6,67

4

1,2

1,77

2,99

4,19

6,50

2,30

6,64

1,27

1,98

3,26

4,42

7,20

2,35

6,62

5

0,99

1,17

3,03

4,22

6,05

2,28

6,56

1,09

1,79

3,11

4,32

6,70

2,16

6,58

6

1,09

1,88

3,11

4,29

6,02

2,34

6,49

1

1,88

3,13

4,27

6,90

2,33

6,54

7

1,12

1,87

3,14

4,23

6,70

2,32

6,39

1,13

1,89

3,11

4,24

7,00

2,39

6,35

8

1,06

1,78

3,05

4,22

7,30

2,40

6,7

1,03

1,76

3,06

4,2

7,80

2,47

6,48

9

1,07

1,83

3,17

4,32

7,75

2,42

6,42

1,02

1,75

3,03

4,32

7,50

2,47

6,54

10

1,06

1,79

3,06

4,25

6,75

2,29

6,45

1,03

1,75

3,03

4,22

7,20

2,28

6,46

11

1

1,77

3,08

4,24

7,20

2,54

6,64

1,17

1,9

3,22

4,5

7,12

2,60

6,55

12

1,06

1,84

3,19

4,48

6,50

2,38

6,7

1,01

1,87

3,19

4,38

7,40

2,43

6,54

13

1,09

1,82

3,12

4,26

6,93

2,36

6,59

1

1,88

3,65

4,58

7,10

2,46

6,86

14

1,07

1,74

3,62

4,21

7,19

2,47

6,36

1,07

1,74

3,19

4,18

7,13

2,42

6,28

15

1,81

1,78

3,07

4,22

6,30

2,50

6,33

1,04

1,71

3,06

4,22

7,05

2,49

6,5

16

1

1,79

3,08

4,28

5,20

2,41

6,66

1,1

1,88

3,2

4,43

5,60

2,48

6,77

17

0,94

1,7

2,86

4,07

7,10

2,42

6,5

1,05

1,77

3,04

4,18

7,85

2,52

6,78

18

1,15

1,88

3,18

4,42

7,00

2,35

6,53

1,18

1,9

3,17

4,36

6,90

2,46

6,47

19

1,12

1,83

3,16

4,35

6,50

2,45

6,81

1,11

1,82

3,12

4,33

6,40

2,54

6,53

20

1,08

1,79

3,05

4,16

6,50

2,66

6,38

0,98

1,69

2,92

4,05

6,80

2,65

6,42

21

1,2

1,94

3,22

4,41

5,70

2,56

6,78

1,07

1,85

3,11

4,3

6,60

2,60

6,78

22

1,12

1,83

3,14

4,37

4,50

2,18

6,73

1,12

1,96

3,27

4,54

4,90

2,25

6,76

23

1,02

1,76

3,01

4,21

5,90

2,49

6,53

1,06

1,8

3,03

4,26

6,50

2,53

6,95

24

1,15

1,78

3,14

4,3

6,00

2,20

6,41

1,1

1,87

3,19

4,42

6,10

2,30

6,43

25

1,03

1,75

3,09

4,17

7,90

2,20

6,39

1,01

1,86

3,1

4,25

8,29

2,35

6,35

IX

26

1,19

1,94

3,2

4,44

5,50

2,55

6,51

1,12

1,93

3,18

4,39

6,00

2,20

6,25

27

1,19

1,96

3,29

4,54

5,45

2,14

6,83

1,07

1,86

3,18

4,4

5,90

2,46

6,75

3

4,29

6,20

2,15

6,83

1,07

1,79

3,08

4,31

6,30

2,25

6,75

28

1,2 1,77

X

Příloha 7: Naměřené hodnoty SF
SF

Měření č.1

Měření č.2

1

141

150

2

143

140

3

150

152

4

143

147

5

148

150

6

140

145

7

149

142

8

151

146

9

143

140

10

146

150

11

147

149

12

148

150

13

142

143

14

150

152

15

149

145

16

151

147

17

144

141

18

148

150

19

149

145

20

148

151

21

149

148

22

143

141

23

146

145

24

147

149

25

142

147

26

143

150

27

141

142

28

149

146

průměr

146

147

sm.odch.

3,3

3,7

XI

Příloha 8: Rozcvičení
Skupina 1: Dynamické kompletní rozcvičení
Všeobecná část:
Úvodní část


1 x 400 m rozklusání



1 x 400 m poskočný klus (100 m), cval stranou L /P strana (2 x 50 m), běh nízkou
intenzitou + kruhy L / P paží (2 x 50 m), klus (100 m)

DT: 5 minut
Průpravná část
PO: 8x (pokud není uvedeno jinak), P / L strana
o Dynamické rozcvičení


Půl kruhy hlavou vpřed



Kruhy rameny – postupně od malého k velkému rozsahu v kloubu (vpřed, vzad)



Kruhy celým trupem, ruce v bok



Úklony do strany – hmitání, jedna paže ve vzpažení



Stoj rozkročný, rotace trupu v předklonu, ruce se dotýkají křížem kotníků



Podřep spojný, kruhy v kolenou, ruce opřeny o kolena

o Zapracování

o



Výskok do podřepu, PO: 10 x



Hod fotbalovým míčem obouruč, ve dvojicích, PO: 10 x

Švihová cvičení:


Švihy DK do strany, opora ve dvojicích



Švihy DK dopředu – dozadu, opora ve dvojicích

DT: 8 minut
Specifická část


15 m liftink + 15 m výběh, zpět chůze



15 m skipink + 15 m výběh, zpět chůze



15 m zakopávání + 15 m výběh, zpět chůze
XII



15 m odpichy + 15 m výběh, zpět chůze



Odraz snožmo přerušovaně s decelerací vpřed, PO: 3 x



1 x 60 m stupňovaná rovinka do 75 % z MAX.



1 x 60 m rovinka na 85–90% z MAX.



3 x 5 m úsek s akcelerací, decelerací a změnou směru (po 5 m se změnil směr zpět s
brzdou na P i L nohu) poté výběh, do 80 % z MAX.

DT: 7 minut
Celkový čas rozcvičení: 25 minut
Skupina 2: Rozcvičení zkrácené, bez dynamické části
Všeobecná část


1x 400 m rozklusání



1 x 400 m poskočný klus (100 m), cval stranou L / P strana (2 x 50 m), běh nízkou
intenzitou + kruhy L / P paží (2 x 50 m), 100 m klus

DT: 5 minut
Specifická část


15 m skipink + 15 m lehký výběh, chůze zpět



15 m zakopávání + 15 m lehký výběh, chůze zpět



1x 60 m stupňovaná rovinka, do 70% z MAX, chůze zpět

DT: 8 minut
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