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Abstrakt
Název diplomové práce:
Vliv rozcvičení na sílu úderu
Cíl:
Cílem této diplomové práce je otestovat, zda rozcvičení před výkonem ovlivňuje sílu
úderu u vzorku participantů věnujících se plnokontaktním bojovým sportům. Dále
analyzovat změnu v síle úderu v závislosti na časovém odstupu od rozcvičení.
Metody:
V této experimentální studii s vnitro-subjektovým designem každý participant
podstoupil všechny fáze měření, kde byla testována síla úderu ve čtyřech stanovených
časech (před rozcvičením a dále po 4, 10 a 25 minutách od dokončení rozcvičení).
Výsledky:
Nebyl pozorován statisticky významný vliv rozcvičení na sílu úderu ani nedošlo ke
statisticky významné změně síly úderu v průběhu časového odstupu od rozcvičení. Byl
zaznamenán signifikantní vliv rozcvičení na změnu tepové frekvence a povrchové
tělesné teploty.
Klíčová slova:
Bojové sporty, výkon, zápas, dynamický strečink, explozivní síla, snímač úderu

Abstract
Title:
Acute effect of a warm-up on the force of a punch
Objectives:
The aim of this diploma thesis is to test whether a warm-up before a performance
affects the force of a punch at a sample participants practicing full-contact combat
sports. Further goal is to analyze a change in the force of a punch depending on elapsed
time after warming up.
Methods:
Each participant in this experimental study with intra-subject design went through all
phases of the measurement, where the force of a punch was tested in four specified
times (before a warm-up and then 4, 10 and 25 minutes after the warm-up).
Results:
No statistically significant effect of a warm-up on the force of a punch was observed,
nor was there a statistically significant change in the force of a punch during the time
following a warm-up. However, a warm-up did have a significant effect on change in
heart rate and body temperature.
Keywords:
Combat sports, performance, fight, dynamic stretching, explosive power, punch sensor
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ÚVOD
Bojové sporty jsou jednou z nejvíce rozrůstající se skupinou sportů po celém
světě. Největším fenoménem dnešní doby je MMA z anglického „Mixed Martial Arts“
– smíšená bojová umění (Staack, 2019). Jedná se o tzv. královskou disciplínu
plnokontaktních bojových sportů vycházející z kombinace klasického a thajského boxu,
juda, zápasu, samba, brazilského jiu-jitsu a dalších technik jiných bojových sportů a
umění. Za mnohdy až nadlickými výkony zápasníků stojí do značné míry odborná
znalost a dlouholetá praxe trenérů. K tomu, aby se tato sportovní oblast i nadále
rozvíjela, nejen výkonově, ale i v oblasti tréninkových přístupů je potřeba provádět
odborné výzkumy a na základě jejich výsledků generovat kvalitní studijní literaturu
specializovanou na tyto sporty. Ve své diplomové práci jsem se proto zaměřil na jednu
z problematik v mnoha sportovních odvětvích a tím je rozcvičení před výkonem, které
zejména u plnokontaktních bojových sportů hraje významnou roli.
Rozcvičení nebo obecněji příprava před výkonem, ve všech sportovních
oblastech, slouží jako prostředek k aktivaci pohybového aparátu, regulaci aktuálních
psychických stavů, předzávodní simulaci a snížení rizika zranění, které následně
významně

přispívají

k

maximální

možné

výkonnosti.

Toho

lze

dosáhnout

prostřednictvím řady fyziologických a biochemických procesů, jako je aktivace
svalových vláken, zvýšení elasticity šlach, zvýšení průtoku krve do svalů, zrychlení
metabolických reakcí a aktivace nervového systému. Jako profesionální zápasník a
aktivní trenér thajského boxu (trenérská licence II. třídy Muay Thai vydaná Českou
Muay Thai Asociací s platností od 11/2017) mám představu a znalost o specifikaci i
účinnosti různých forem rozcvičení před výkonem a zároveň mnohé osobní zkušenosti
s průběhem akutní předzápasové přípravy.
Na základě dosavadní odborné literatury se předpokládá, že po rozcvičení
dochází obecně ke zlepšení projevu motorických schopností. Významnost rozcvičení
z hlediska výkonnosti dokládají například studie Bergh (1979) a Faulkner (2013), které
přinášejí evidenci o tom, že například při každém nárůstu teploty hlavních svalových
skupin o 1 °C dochází ke zlepšení výkonnosti u silových a rychlostních schopností o 4
až 10 %. Studie často ukazují vliv na různé standardizované výkony, ale ne na výkony
specifické pro dané sporty. Otázkou tak zůstává, zda rozcvičení bude mít dostatečný
efekt na specifickou pohybovou schopnost a námi zde zvolenou proměnnou měření,
9

kterou je sílu úderu. Údery a jejich síla jsou totiž jedním z faktorů ovlivňující výkon a
možností výhry v plnokontaktních bojových sportech. Primárním cílem diplomové
práce je otestovat, zda rozcvičení ovlivňuje sílu úderu a dále z hlediska intraindividuálního porovnání, analyzovat změnu v síle úderu v závislosti na časovém
odstupu od rozcvičení.
Zápasy bojových sportů probíhají nejčastěji ve sportovních halách, arénách,
kulturních domech nebo jiných objektech s vyšší kapacitou návštěvnosti. Jako prostor
pro akutní předzápasovou přípravu jsou využívány šatny a chodby zmíněných budov.
Předzápasové podmínky nejsou vždy ideální vzhledem k velkému počtu zápasníků a
jejich realizačních týmů v zákulisí, klimatickým podmínkám či často odhadované době
nástupu do ringu. Poslední zmíněný faktor je reálnou podstatou této diplomové práce.
Zápasníci a jejich trenéři většinou vědí pouze pořadí zápasů na turnaji, ne však přesný
čas zápasu. Načasování rozcvičení může být jedním z kritických bodů, jenž může
negativně ovlivnit nastavení vnitřního prostředí zápasníka a následně tak degradovat
jeho sportovní výkon. Délka a způsob rozcvičení je do jisté míry individuální
záležitostí, zásady a principy však bývají zachovány. Rozcvičení před výkonem obvykle
začíná zahříváním organismu, následují mobilizační a dynamická cvičení a končí
specifickou pohybovou činností pro danou sportovní disciplínu. Dobu mezi dokončením
rozcvičení a začátkem zápasu nazývejme předzápasový prostoj. Dle Alanaziho (2016)
by tato doba měla být mezi 3 až 5 minutami. V reálných podmínkách u plnokontaktních
bojových sportů je prostoj ovlivněn několika faktory, jako je délka předchozích zápasů,
které mohou skončit například před časovým limitem, individuální délkou nástupu
zápasníků do ringu, kontrolou boxerské výstroje ringovým rozhodčím či v případě
titulových zápasů i poslechem národní hymny obou zápasníků. V tomto prostoji
zápasníci běžně provádějí pohybovou činnost k udržení teploty zahřátého organismu,
regulaci akutního psychického stavu a reaktivaci funkčního a centrálního nervového
sytému.
Za účelem otestování síly úderu před a po rozcvičení byla pozvána skupina
participantů, kteří se alespoň poslední dva roky aktivně věnují jednomu z vybraných
plnokontaktních bojových sportů (klasický box, thajský box, kickbox, MMA).
Participanti prováděli série pěti zadních přímých úderů maximální možnou intenzitou
do silové desky před stanoveným rozcvičením a dále po 4, 10 a 25 minutách od
10

dokončení rozcvičení. Výzkumy dokládají, že odpočinek 2 až 10 minut mezi
dokončením rozcvičení a výkonem snižuje únavu a zvyšuje potencionální účinnost
rozcvičení. Dalo by se tedy očekávat, že nejlepší projevy maximální síly úderu budou
po 4 a 10 minutách od dokončení rozcvičení.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Bojové sporty
1.1 Vývoj bojových sportů
Za předchůdce bojových sportů lze považovat bojová umění. Dle Martínkové
(2010) jsou bojová umění spojována s filozofickými a náboženskými systémy, etickými
kodexy a celkovým zdokonalováním člověka. Nejprve procházely vývojem vlastní
techniky boje a následně byly zakládány jednotlivé školy bojových umění. Teprve s
rozvinutím techniky na určitou úroveň je spojen důraz na celkový rozvoj jedince k
dokonalosti, případně spojování bojových technik s filosofií či duchovnem. Jako
kolébka bojových umění je považována Asie. Vznik bojových umění se zde datuje až
do doby 2600 př. n. l. V Japonsku byla bojová umění tradičně předávána skrze přímou
výuku. Součástí bylo předávání učení z otce na syna či z mistra na žáky, z nichž si mistr
vybral jednoho žáka jako svého přímého nástupce, tedy jako budoucího mistra. Bojová
umění si postupem času získávala svou vlastní filozofii a tradice. Kolem roku 500 př.n.l.
se bojová umění rozšířila do Evropy, Indie a na střední východ, kde se zde nezávisle na
sobě dále rozvíjela. V 17. století japonští samurajové začali získávat vzdělání, a to
přispělo k písemným záznamům v oblasti bojových umění. Ve svých textech se
zabývali nejen bojovými technikami, ale i jejich filosofickými principy, což přispělo k
jejich proměně a novému cíli – sebezdokonalování. Období 19. století znamenalo pro
bojová umění značný útlum v důsledku vývoje vojenské techniky, která potlačila jejich
využití ve válečné strategii. Na tento útlum reagovali jednotliví mistři bojových umění
založením takových stylů, které odpovídaly tehdejšímu chápání a využití ve společnosti.
Toto přizpůsobení však do značné míry znamenalo potlačení opravdového boje. Cíl ve
smyslu vítězství nad protivníkem a jeho zabití se tak pozvolna vytrácel. Byly
vynalezeny prostředky a takové úpravy, aby nedocházelo k vážnějším zraněním a
výcvik tak mohl mít ryze výchovné cíle spojené s realizací člověka či se mohl stát
součástí pohybových aktivit se soutěžením charakterem (Cynarski, 2014).
Martínková (2010) uvádí, že vývoj bojových sportů, jak je známe dnes, nejvíce
ovlivnilo antické Řecko především svou soutěživostí, snahou manifestovat tělesnou
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zdatnost a vyniknut nad ostatními. Do značné míry byl moderní sport, včetně bojových
sportů jako je box, ovlivněn v 19. století Anglií, kde byla zdůrazňována jeho výchovná
funkce a důležitost slušného chování – „fair play“. Anglie také přispěla k celkové
organizaci sportu a sjednocení pravidel. Mezi nejstarší bojové sporty patří zápas, box a
pankration, který je kombinací boxu a zápasu. Mezi bojové sporty se v průběhu 20.
století zařadily i některá asijská bojová umění. Z technik bojových umění byly vyřazeny
životu nebezpečné prvky a byly nahrazeny bezpečnějším provedením. Významná
změna se odehrála v oblasti ochranných prostředků, které snížily riziko úrazu (boxerské
rukavice, holenní chrániče, chrániče zubů, ochranné helmy apod.). Zápasy v bojových
sportech jsou úzce svázány pravidly. Pokud dojde k porušení těchto pravidel, tak podle
závažnosti nebo opakovanosti může být zápasník diskvalifikován.

1.2 Charakteristika bojových sportů
Bojové sporty jsou pohybové systémy zaměřeny především na osvojení
bojových technik podle konkrétního souboru pravidel a předpisů v rámci soutěže s
cílem zlepšovat osobní výkon a zvítězit nad soupeřem (Martínková, 2010). Mimo
výkonnostní funkce v životě praktikantů plní také funkci výchovní, morální, sociální či
zdravotní. V neposlední řadě vytváří jedincův charakter projevovaný například jeho
odvahou, sebevědomím, opatrností, vyrovnaností a sebekontrolou
Výkon v bojových sportech, zejména u plnokontaktních, ovlivňuje celá řada
faktorů (viz obr. 1). Lze ho definovat jako individuální úpolový výkon, kde je hlavním
úkolem překonat odpor soupeře během zápasu fyzickou, technickou i taktickou
převahou. Zápasník musí disponovat velkým počtem pohybových dovedností, jejichž
struktura je často velmi složitá. Náročná je i regulace pohybové činností spolu s
udržením vysoké míry koncentrace po celou dobu zápasu. Aerobní vytrvalost,
maximální síla, anaerobní kapacita, somatické předpoklady a také psychická odolnost
jsou dalšími důležitými faktory, které jejich výkon ovlivňují (Pavelka a spol., 2020).
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Obr. 1 – Obecná struktura výkonu bojových sportů, upraveno dle Grossera (Lehnert a
spol., 2001)

1.3 Dělení bojových sportů
Nejzákladnější rozdělení je dle formy boje za použití:
-

úderových technik (klasický box, kickbox, thajský box, karate atp.)

-

techniky škrcení, páčení a přehozů (brazilské jiu-jitsu, grappling, judo atp.)

-

kombinace obou (MMA)

-

zbraně (šerm, kendo, atp.)

Váhové kategorie
Mimo věk a pohlaví samozřejmě, jsou zápasníci v bojových sportech rozděleni
dle váhové kategorie (Miňovský, 2006). Požadovaný váhový limit musí oba zápasníci
vždy splnit na stejném místě ve stejnou dobu. Kontrola váhy probíhá den před zápasem
nebo v den zápasu a je podmínkou k uskutečnění zápasu. Váhové kategorie se mírně liší
v závislosti na disciplíně a organizaci daného sportu. Většinou jde však o kategorie v
rozmezí 3 – 5 kg.
14

Výkonnostní úroveň
-

Amatérská úroveň
Amatérská úroveň se od profesionální liší zejména v použití a množství

ochranných pomůcek, mezi které patří např. ochranná přilba, boxerské rukavice,
bandáže, chránič zubů, loktů a kolen, holenní chrániče, suspenzor, v juniorských
kategoriích i ochranná vesta a u žen prsní chránič (Ottich, 2015). Použití těchto chráničů
je odlišné v závislosti na pravidlech daného sportu. Na amatérské úrovni probíhá
kontrola váhy vždy v den zápasu. Dále se také odlišuje délka zápasů.

-

Profesionální úroveň
Profesionální zápasy jsou dnes mnohem více oblíbené, vzhledem k jejich

atraktivnosti a celkové show. Zápasníci startují bez helem a ringový rozhodčí boj
nepřerušuje tak striktně kvůli nedovoleným úderům nebo otřesu boxera po tvrdém
úderu. Vzniká zde zároveň větší tendence ke zranění než při amatérských zápasech
(Zazryn a spol., 2009). Povinnou výbavou jsou zpravidla boxerské rukavice, suspenzor,
boxerské trenýrky, chránič zubů a v klasickém boxu i sportovní obuv. V některých
sportech jako je klasický box, jsou udělovány profesionální licence na základě schválení
žádosti atletickou komisí příslušných orgánů. Kritéria pro udělení licence se liší dle
státu a organizace, podstatou je však dosažení plnoletosti, odborné lékařské vyšetření a
sportovní historie zápasníka (Kordi a spol., 2009). U profesionálních zápasů probíhá
kontrola váhy často den před zápasem. Vzniká zde pro zápasníky větší prostor doplnit
ztracenou energii po redukci váhy.

1.4 Plnokontaktní bojové sporty
Formy boje využívající úderové techniky můžeme dále rozdělit dle důrazu
provádění technik na disciplíny polokontaktní a plnokontaktní. U polokontaktních
disciplín musí být techniky vedeny kontrolovaně bez použití maximální síly. Naopak u
plnokontaktních, je možné využívat maximální sílu úderových technik. Způsoby
prováděných technik jsou vymezeny pravidly stejně tak jako délka zápasu. Na průběh a
respektování pravidel dohlíží hlavní rozhodčí, jemuž dopomáhají bodoví rozhodčí,
15

rozhodující o konečném bodovém výsledku. Mimo bodové rozhodnutí, včetně remízy,
může zápas v plnokontaktních bojových sportech skončit tzv. KO (knock-out), kdy
jeden ze zápasníků byl zasažen úderem tak silným, že není dále schopen pokračovat,
TKO (technický knock-out), kdy zápasník nemůže pokračovat v důsledku zranění nebo
vyčerpání a také diskvalifikací za vedení nepovoleného způsobu boje. Signalizaci o
vzdání zápasu může provést i trenér vhozením ručníku do ringu.
Mezi nejpopulárnější plnokontaktní bojové sporty, které jsou i předmětem této
studie patří: box, kickbox, thajský box a MMA.
1.4.1

Box
Box je individuální úpolový sport, ve kterém spolu soutěží dva zápasníci s cílem

soupeře porazit za použití povolených úderových technik. V boxu jsou povoleny údery
pěstí směřované na hlavu a těla od pasu nahoru. Zápas probíhá v boxerském ringu pod
dohledem hlavního ringového rozhodčího a pomocných bodových rozhodčích sedících
pod ringem. Boxuje se v uzavřených rukavicích o hmotnosti 10 uncí (280g) a mezi
základní údery patří přímé údery neboli direkty, háky a zvedáky (Gabriel, 2016). Zápas
na amatérské úrovní trvá obvykle 3 x 3 minuty a na profesionální úrovni může být
vypsán až na 12 kol, vždy s pauzou 1 minuty mezi koly (Soutěžní pravidla AOB, 2017).
Počet kol se odvíjí od výkonnostní úrovně zápasníků a organizace.
1.4.2

Kickbox
Kickbox je úpolový sport využívající boxerských úderů a techniku kopů

z karate, taekwonda a thajského boxu (Delp, 2006). Lze ho rozdělit na dvě základní
disciplíny, které se liší svými pravidly (Matoušková, 2019):


Polokontaktní disciplíny
U polokontaktních disciplín se jedná se o přerušovanou formou boje. Techniky

musí být vedeny kontrolovaně a jakákoli technika, byť dokonalá, která soupeře
nepřiměřeně tvrdě kontaktuje, nesmí být odměněna bodovým ziskem, ale naopak musí
být penalizována.
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o Semicontact: Pravidla této disciplíny se podobají pravidlům karate.
Zápas probíhá na tatami nebo v boxérském ringu a po každé bodované
technice se zápas přerušuje.
o Lightcontact: Povolen je opět pouze lehký kontakt soupeře, ale zápas
není přerušován.


Plnokontaktní disciplíny
V těchto disciplínách je povolena maximální razance úderů a kopů. Zápasy

v plnokontaktních disciplínách probíhají v boxerském ringu a mohou skončit
knockoutem, vítězstvím na body či remízou. Jedná se o nepřerušovanou formu boje.
o Full-contact: Disciplína pravidly podobná boxu s možností využití
technik kopů od pasu nahoru.
o Low-kick: Disciplína s možností využití technik jako u full contactu,
obohacena o techniku „low – kick“ (technika kopu na stehno převzatá
z thajského boxu).
o K-1: Divácky nejatraktivnějším, nejpopulárnější a nejtvrdší disciplínu
kickboxu. Povoleny jsou veškeré boxerské údery, kopy a kolena. Do
zápasů K-1 mohou nastoupit cvičenci z různých bojových sportů.
1.4.3

Thajský box
Thajský box, neboli muay thai je plnokontaktní bojový sport, nazýván také

bojovým sportem osmi končetin. Dle Rebace (1994) se jedná o jeden z nejtvrdších
bojových sportů vůbec. V zápase jsou povoleny kopy i kolena, údery pěstmi a lokty.
Mimo tyto techniky je pro thajský box typický i boj v klinči. Jedná se o způsob boje,
kdy se zápasníci vzájemně fixují za krk, ramena či paže a snaží se pomocí rotace
strhnout soupeře k zemi (Veere, 2012). Zápasy probíhají v boxerském ringu a délka
zápasu tradičně trvá 5 kol po 3 minutách s pauzou 2 minuty mezi koly. V dnešní době je
však délka zápasu rozdělena dle výkonnostních kategorií. Nejčastěji se setkáváme
s délkou zápasů na 3 kola po 3 minutách s minutovou pauzou.
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1.4.4

MMA (Mixed Martial Arts)
Pavelka a Stich (2012) uvádí, že Mixed Matrial Arts, zkráceně MMA je dnes

nejpopulárnějším a nejkomplexnějším bojovým sportem kombinující techniky různých
bojových sportů a umění. Samotný boj může probíhat jak v postoji, tak na zemi. Lze
využít téměř jakékoliv úderové a úchopové techniky, páky, škrcení, strhy i přehozy.
Cílem každého zápasu MMA je donutit protivníka se vzdát nebo ho knockoutovat.
Zápas je vymezen pravidly a časovým limitem o délce 3 kol po 5 minutách či v případě
titulového zápasu, 5 kol po 5 minutách (MMAA pravidla, 2012) s pauzou jedné minuty
mezi koly. Charakteristickým znakem pro MMA je osmistěnná klec, ve které zápas
probíhá a malé 4 – 6 uncové rukavice (110 - 170g).
Jedním z nejčastějších ukončení zápasu je vzdání se neboli „submission“, které
se provádí zaklepáním dlaně o podlahu, či tělo soupeře nebo eventuelně i verbálně.
Dalším způsobem ukončení je KO, TKO, diskvalifikace a bodové rozhodnutí
rozhodčích, které mimo jiné muže skončit i remízou (Pavelka a Stich, 2012).
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2 Úder
2.1 Definice úderu
Novák a Špička (1973) definují úder jako pohyb, při kterém dochází k přeměně
kinetické energie pohybujícího se předmětu (paže, nohy, hůl, atp.) a jeho zastavení o
úderový cíl (hlava, tělo, atp.) na deformační práci. Vágner (2008) dodává, že účelem
úderů je zasažení protivníka s cílem jeho dočasné či trvalé neschopnosti pokračovat v
útoku.
Síla úderu v průběhu sportovního utkání je jedním ze základních pilířů
úspěšnosti v plnokontaktních disciplínách úpolových sportů. K provedení technicky
správného úderu je nutné využití síly celého těla, které značně znásobuje jeho účinnost
(Droščák, 2017). Úder se zároveň stává dynamičtějším a plynulejším. Dle Vágnera
(2008) je základ správné techniky úderu využití rotace boků a dostatečné zpevnění
úderové plochy. Dalšími faktory je načasování a přesnost zasažení.
2.1.1

Úderová plocha
Za úderovou plochu se dle Nováka a Špičky (1973) považuje část těla, která je

přiměřeně zpevnitelná, nebo má již optimální tuhost, případně každý dostatečně tvrdý
předmět, který lze buď hodit či držet v ruce. Úder se stává být intenzivnějším, čím je
zasažená plocha menší. Úderové plochy těla jsou sevřené pěsti, prsty, dlaně, malíková
hrana, hlava, loket, atd. Jejich intenzita, biomechanika i následky nárazu jsou odlišné.
Nejmenší plochu má úder prsty, tento úder však lze použít pouze na omezený počet
citlivých měkkých míst a vyžaduje nácvik dostatečného zpevnění. Nejtypičtějším
úderem v bojových sportech je úder sevřenou pěstí.
Boxerská rukavice
Profesionální boxerské předpisy stanovují použití během zápasu uzavřené
rukavice o hmotnosti 8 a 10 uncí (220 – 285g), v závislosti na hmotnostní kategorii
(WBC Rules and Regulations, 2018). Rukavice hmotnosti 14 a 16 uncí jsou výrazně
větší a používají se především při tréninku. Větší rukavice má silnější pěnovou výztuž,
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která tak více absorbuje náraz. Výsledkem je nižší nárazová síla a tak i menší riziko
úrazu. Lee a McGill (2014) ve svém výzkumu uvádějí, že boxerská rukavice ztrácí svou
počáteční schopnost absorbovat sílu po 2000 nárazech. Následně se síla zvyšuje a
zůstává relativně konstantní.
Rukavice MMA
Pravidla MMA vyžadují v zápase použití rukavic o hmotnosti 4 uncí (110g) bez
zakrytí prstů. Bylo zjištěno, že tyto rukavice mají oproti boxerským rukavicím
podstatně odlišné kinetické vlastnosti (Lee a McGill, 2014). MMA rukavice vykazují
mnohem vyšší maximální sílu a rychlejší čas jejího dosažení. Vlastnosti materiálu, jako
je tloušťka a tuhost, mění tyto kinetické vlastnosti. Lze tak říci, že silnější či méně tuhé
materiály obvykle umožní menší a pomalejší dosažení maximální síly nárazu (viz graf
1).
Zápasníci MMA mohou inkasovat úder mnohem větší nárazovou sílou, která tak
zvyšuje riziko zranění a pravděpodobnost ukončení zápasu před limitem. Lee a McGill
(2014) se zaměřili na testování vlastností boxerských a MMA rukavic. Oba typy rukavic
vykazovaly známky materiální únavy a zhoršení kvality po určitém počtu úderů.
Vlastnosti rukavic MMA zůstaly při testování relativně konstantní až do 5000 nárazů.
Poté následovalo postupné zvyšování účinnosti úderu, které vyvrcholilo po 8000
nárazech. Prudký vzestup síly po tomto mezníku byl považován za důsledek únavy
materiálu. Naznačují tak, že rukavice MMA se podstatně zhoršují po 8000 nepřetržitých
nárazech.
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Graf 1 – Kinetické vlastnosti rukavice s odlišnou tloušťkou pěnové výztuže (Lee a
McGill, 2014)

2.1.2

Úderové boxerské techniky
V bojových sportech rozlišujeme několik typů úderů. Mezi nejzákladnější patří

tři základní boxerské údery využívané i v ostatních plnokontaktních bojových sportech.
Jedná se o přímý úder (direkt), boční obloukový úder (hák) a spodní obloukový úder
(zvedák). Úderovou plochou těchto úderů jsou metakarpofalangové klouby, které jsou
chráněny stahovací bandáží a vyztuženou boxerskou rukavicí.
Přímý úder (direkt)
Direkt je nejpoužívanější úderová technika horních končetin v plnokontaktních
bojových sportech. To potvrzuje jedna z mnoha studií (Kruszewski a spol., 2016)
zaměřená na četnost výskytu jednotlivých typů úderů v průběhu zápasů amatérských
boxerů. Zasahuje se ze základního postoje z přední nebo zadní ruky a nejčastěji směřuje
na bradu soupeře. Během pohybu je loket držen vertikálně, tedy rovnoběžně s tělem a
v závěru pohybu se pěst přetáčí. Úder vychází z rotace trupu s doprovodným vnějším
vytočením chodidla na špičce. Úder se provádí uvolněně a plynule, při čemž je důležité,
aby zároveň druhá ruka neustále kryla hlavu.
Dle studie Stenley (2018) je přední direkt nejrychlejším boxerským úderem a je
základem pro práci na distanc, kdy soupeře udržuje v bezpečné vzdálenosti. Mimo jiné
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se využívá i k odvrácení útoku, vytvoření příležitosti vlastního útoku, zakomponování
do útočné kombinace, případně může i rozhodnout a ukončit zápas před limitem.
Vzhledem k tomu, že jejich trajektorie je vedena takřka po přímce (viz graf 2), mají
největší přesnost zásahu (Miňovský, 2006).
Při úderu zadní rukou, přední ruka může přispět k vyvinutí větší energie
stažením se vzad. Při tomto pohybu dochází jednak ke zpevnění trupu, většímu natočení
trupu ale i zvýšení účinnosti úderu. Z tohoto vyplývá, že nezpevněný trup vede ke
značnému snížení kinetické energie (Novák a Špička, 1973).
Graf 2 – Trajektorie přímého úderu (Cheraghi a spol., 2014)

Hák
Hák je obloukový úder prováděný ze strany na obličejovou část hlavy. Zadní hák
společně se zadním direktem, patří k nejtvrdším úderům. Variace úderu mezi direktem a
hákem se nazývá „cross“. Technické provedení háku vychází ze stejných principů
rotace těla jako u přímého úderu. Při pohybu dochází k postupnému zapojování
jednotlivých článků kinetického řetězce a to opět od kotníku až po rameno tlukoucí
paže. Dle Olivera (2004) má být ruka pokrčena v lokti ideálně v úhlu 90° - 100° a loket
je ve vodorovné poloze na výši ramene. Údery hákem se v zápase používají na krátkou i
střední vzdálenost, nejčastěji pak v útočné kombinaci.
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Při háku dochází k silnějšímu ideomotorickému signálu než při direktu, který
může soupeři umožnit rozlišit zahájení útoku. Trajektorie háku je delší než u přímých
úderů. V počáteční fázi dochází k otevření krytu boxera a tak se zvyšuje i možnost
zasažení od protivníka.
Zvedák
Zvedák je obloukový úder směřující zespodu na bradu soupeře. V první fázi
pohybu klesá pěst pod úroveň cíle a ve druhé fázi směřuje po trajektorii vzhůru směrem
k cíli. Miňovský (2006) zmiňuje, že by nemělo dojít k poklesnutí oblouku pod úroveň
prsou a prohnutí zad v bederní oblasti. Základem efektivního provedení je opět rotace
celého těla a využití celé jeho energie. Zvedáky lze používají též na krátkou a střední
vzdálenost, buď jako samostatné údery nebo součást kombinace osvojených technik
(Oliver, 2004).
2.1.3

Biomechanika přímého úderu
Fáze a trajektorie jednotlivých boxerských úderů jsou odlišné, avšak

biomechanika a základní principy kinetických řetězců zůstávají stejné (Smith a spol.,
2000). Jisté je, že z hlediska základního postoje zápasníků, úder ze zadní ruky bývá
silnější než z ruky přední (viz graf 3).
Graf 3 – Koncentrace svalové síly při přímých úderech (McGill a spol., 2010)
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Kinetický řetězec zadního direktu
Během úderu je síla generována od chodidla zadní nohy a přenášena do ruky
kinetickým řetězcem (Bingul a spol., 2018). Aby se dosáhlo tvrdých a rychlých úderů,
musí nejprve dolní končetiny extrémně rychle vyvinout co největší sílu. Studie
Filimonova a spol. (1985) potvrzuje, že síla dolních končetiny má významný podíl na
provedení silného a rychlého úderu. Zároveň dodávají, že využití síly nohou při úderu
stoupá se zkušenostmi a výkonnostní úrovní zápasníků. Svalová síla horních a dolních
končetiny u boxerů spolu korelují (Filimonov a spol., 1985).
Gilbert (2018) popisuje přenosu sil při provedení zadního direktu takto:
Impuls vychází z chodidla zadní nohy, které je silou tlačeno do podlahy.
Dochází současně k protažení flexorů kyčelního kloubu a aktivaci hýžďových svalů. Pro
umožnění plynulého otáčení pánve je nutná koordinace mezi vnější rotací zadní kyčle a
vnitřním otočením přední kyčle. Těžiště těla se tak přesouvá více na přední nohu. Na
pohyb boků navazuje rotace trupu a následné propínání pravé paže, která směřuje pěstí
přímo k cíli. Střed těla a svaly v oblasti kyčelního kloubu musí být stabilní, aby
vyvolanou sílu přenesly k rameni a paži. Zároveň musí být kyčelní, ramenní a loketní
kloub dostatečně mobilní. Při dokončení úderu se hřbet zápěstí nachází směrem vzhůru
s vodorovným postavením metakarpofalangových kloubů.
Cheraghi a spol., (2014) dodávají, že zvýšení extenze v loketním kloubu zároveň
zesiluje rázový impulz. Celkový transfer síly úderu musí být proveden kvalitní
technikou. Busko (2019) potvrzuje, že technické zvládnutí úderu ovlivňuje jeho sílu.
Pokud uvažujeme o biomechanickém pohybu tímto způsobem, nehledíme jen na
to, kde k pohybu dochází, ale také tam, kde je pohybu zabráněno. K tomu, aby nedošlo
setrvačnému pohybu směrem vpřed a eventuelnímu přepadnutí či kroku, slouží přední
noha k zastavení energie (viz obr. 2). I přesto, že se kyčelní kloub přední nohy
nepohybuje ve velkém rozsahu, vytváří se stále velké množství točivého momentu.
Přední noha odolává (brzdí) hybnosti těla a pomáhá přenášet tuto sílu zpět do horní části
těla, tedy do dalšího úderu (Gilbert, 2018).
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Obr. 2 – Biomechanika zadního direktu (Gilbert, 2018)
Limitace efektivity úderu
Prodloužení dosažené vzdálenosti je limitováno délkou končetin, kloubní
mobilitou a svalovou flexibilitou. Při úderu by mělo dojít k rotaci trupu kolem osy těla,
nikoli k předklonu či přepadnutí. Zároveň stažení, oslabení nebo dysfunkce v různých
částech kinetického řetězce může negativně ovlivnit přenos síly a může také zvýšit
riziko zranění, protože jsou jinak ostatní oblasti přinuceny pohyb a přenos síly
kompenzovat.
Ke zlepšení účinnosti kinetického řetězce při úderu by se boxeři měli zaměřit na
zlepšení explozivní síly dolních končetin, mobilitu kyčelního a ramenního kloubu, sílu
hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), rotační mobilitu a technické
provedení jednotlivých úderů (Turner a spol., 2011).
McGill a spol. (2010) poukazují na fakt, že vyšší úroveň nervové stimulace
svalu vytváří jeho větší sílu, tuhost a viskozitu, což vede k větší odolnosti vůči změnám
délky a rychlosti.
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3 Rozcvičení
Rozcvičení je záměrné ovlivnění tělesných i vegetativních funkcí organismu
pohybovou činností s cílem dosáhnout optimálního stupně připravenosti fyziologických
funkcí na následující intenzivnější pohybovou činnost a současně předcházet možným
zraněním (Skopová a Zítko, 2008).
Jebavý a spol. (2014) uvádí, že rozcvičení má uvést organismus do takového
stavu, aby byl připraven na dané specifické zatížení. Vychází zejména z poznatků, že
tělo lépe pracuje za zvýšené teploty. Při rozcvičení proudí krev z orgánů do okrajových
částí těla, čímž stoupá elasticita kosterních svalů, teplota a naopak klesá jejich vnitřní
viskozita. Dochází ke zvýšení rozsahu pohybu ve vazivu, v kloubních pouzdrech a
okolních tkáních. Za optimální úroveň rozcvičení se považuje, když jedinec na konci
rozcvičení dosáhne úrovně 60 – 70% VO2max (Stewart a spol., 1998). Vyšší úroveň vede
během rozcvičení k výraznému hromadění metabolitů a tak i potencionálnímu snižování
výkonnosti. Kvalita rozcvičení předurčuje připravenost sportovce po fyzické i
psychické stránce k podání výkonu nebo schopnosti učit se novým dovednost
v tréninkovém procesu. Délka rozcvičení by se měla pohybovat v rozmezí 15 – 30
minut (Jebavý a spol., 2014).

3.1 Úkoly rozcvičení
Obecné úkoly rozcvičení dle Jebavého a spol. (2014)
-

zahřát, uvolnit, odstranit nadbytečné napětí ve svalech

-

aktivovat pohybový aparát

-

uvolnit a mobilizovat kloubní struktury

-

mobilizovat svalové struktury

-

„naladit“ organismus na specifickou pohybovou činnost
Do jaké míry akutní rozcvičení ovlivňuje sportovní výkon, se zabývalo mnoho

studií. Silva a spol. (2018) provedli analýzu 30 takových studií a porovnali jejich
výsledky. Za nejvýznamnější výsledky považují zlepšení sprintu (o 7,7%), vertikálního
skok (o 8,6%) a agility testu (o 6,6%) po rozcvičení, které zahrnovalo zahřátí a
dynamické protažení. Na základě rozboru studií doporučují rozcvičení stupňované
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intenzity a o délce 15 minut. Naznačují také významnost znovu rozcvičení z anglického
„re-warm up“ a užití tepelně izolovaných oděvů mezi dokončením rozcvičení a
výkonem, jelikož tělesná teplota po zahřátí prudce klesá a po 15 – 20 minutách
pasivního odpočinku se vrací k výchozím hodnotám.
Druhy rozcvičení dle Altera (1999):


Obecné – Zahrnují cyklická cvičení nespecifické pohybové činnosti např: klus,
skákání přes švihadlo, rychlá chůze, poskoky atp. Nemusí mít přímou souvislost
s pohyby, které jsou využívané v následující činnosti.



Specifické – Prvky rozcvičení jsou obdobné sportovní specializaci.



Pasivní – Zvýšení tělesné teploty za pomocí masáží, hřejivých mastí a olejů či
horkou sprchou.

3.2 Pravidla a zásady rozcvičení
Pravidla a zásady rozcvičení dle Jebavého a spol. (2014) :
 Dostatek vhodného oblečení
 Před rozcvičením nebýt hladový ani přejedený
 Rozcvičku přizpůsobit klimatickým podmínkám (chlad - delší, teplo - kratší)
 Ve sportu s dynamickým charakterem v rozcvičce převažující dynamické cviky
 Rozcvičení vždy začínat zahřáním organismu (nejčastěji ve formě rozklusání,
můžeme zařadit snadnější koordinační cvičení)
 Následuje systematický dynamický strečink (od hlavy směrem dolů)
 Počty dynamických cviků v rozsahu 8 - 12 opakování na každou stranu
 Pokud je v rozcvičení před dynamickým strečinkem zahrnuto i několik cviků,
které mají statický charakter, je doporučováno, aby jejich doba nepřekročila 6
sekund
 Po dynamickém strečinku zařadit rychlejší švihová cvičení
 Počty švihových cvičení v rozsahu 12 – 15 opakování na každou končetinu
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 Rozcvičovat se od menších rozsahů k větším (až do možného maximálního
rozsahu pohybu) a zároveň postupně přidávat na intenzitě
 Rozcvičení zakončit specifickým intenzivním cvičením pro daný sport
 Doba základního rozcvičení trvá obvykle 20 – 30 minut, podle potřeby může být
i delší (např. pro rychlostní trénink)
 V rozcvičování nic netrénovat, pouze připravovat
 Po ukončení sportovní činnosti (tréninku nebo zápasu) nezapomínat na zklidnění
organismu (vyklusání a mírné protažení)

3.3 Aspekty rozcvičení
3.3.1

Fyziologické aspekty rozcvičení
Rozcvičení zejména zvyšuje funkce vegetativně inervovaných orgánů, přísun

živin a kyslíku, dále zvyšuje efektivitu práce svalů, snižuje narušení homeostázy, podílí
se na úpravě funkčního stavu centrálního nervového systému (CNS) a optimalizuje jeho
dráždivost, posiluje podmíněné pohybové reflexy.
Z fyziologického hlediska dochází ke značnému zrychlení metabolických
procesů. K zajištění všech metabolických potřeb jsou cestou nervových a humorálních
regulačních mechanismů vyvolány potřebné změny v činnosti řady orgánů, zejména v
krevním oběhu, v dýchacích funkcích a funkcích CNS. Podnětem pro změnu těchto
funkcí je zvýšená svalová činnost. Zvyšuje se obrat ATP (adenosintrifosfát) a zlepšuje
se funkčnost svalových vláken (McGowan a spol., 2015).
Teplota těla kolísá v závislosti na aktivitě a stavu organismu, na okolní teplotě,
vlhkosti a proudění a také oděvu. Během fyzické aktivity teplota jádra stoupá a
povrchová teplota naopak klesá v důsledku odpařování potu, který pokožku ochlazuje a
chrání organismus proti přehřátí (Kistemaker a spol., 2006). Teplota jádra se zvyšuje až
na úroveň 39 ± 0,5 °C, díky čemuž se urychluje aktivita enzymatických reakcí a zvyšuje
rychlost uvolňování energie (Racinais a spol., 2017). Glukóza, která je potřebná pro
počáteční činnost svalstva a je uvolňována z jaterního a svalového glykogenu. Každé
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zvýšení teploty svalu o 1 °C vede ke zvýšení metabolismu o 13 %. Tepová frekvence se
zvyšuje již během první minuty cvičení, krevní tlak stoupá na hodnoty v setrvalém
stavu za 2 až 3 minuty, minutová ventilace se zvyšuje za 2 až 5 minut. Dochází
k rychlejší kontrakci a relaxaci svalů a zvyšuje se tak účinnost svalové práce. (Williama
a spol., 2010).
Pět souhrnných mechanismů dle Williama a spol. (2010), které vysvětlující, proč
akutní rozcvičení zlepšuje fyzickou výkonnost a odolnost vůči únavě na základě zvýšení
průtoku krve a teploty svalů a tělesného jádra.
1. Rychlejší kontrakce a relaxace svalů
2. Větší ekonomika pohybu za snížené viskózní rezistence uvnitř aktivních svalů
3. Zvýšené dodávání kyslíku a jeho využití ve svalech, jelikož hemoglobin snáze
uvolňuje kyslík při vyšší teplotě
4. Zrychlení přenosu nervů a metabolismu, kdy zároveň specifické rozcvičení také
může usnadnit nábor požadovaných motorových jednotek
5. Zvýšený průtok krve aktivními tkáněmi
3.3.2

Psychické aspekty rozcvičení
Psychická připravenost zápasníka je jedním z nejdůležitějších faktorů

ovlivňující výkon v bojových sportech. Podle Dovalila (2002), výkon závisí na
centrálních neboli mentálních schopnostech, lokálních schopnostech smyslových
orgánů a motoriky, instrumentálních strukturách (získaných dovednostech) a
neintelektuálních faktorech, jako jsou motivace, emoce a únava. Některé z nich je
možné rozvíjet, některé jsou relativně stálé a další jsou charakterizovány značnou
dynamikou. Psychické procesy zajišťují a podmiňují úroveň vnímání, orientaci ve
složitých situacích, tvůrčí taktické myšlení, rychlé a správné rozhodování.
Soutěže

v

bojových

sportech

vyžadují

specifickou

psychologickou

připravenost pro daný výkon, která umožní zápasníkům jednat optimálně v průběhu
celého zápasu. Psychické stavy se mohou náhle měnit během několika sekund.
Zápasníci čelí psychicky náročnému vypětí vzhledem k vnějším a vnitřním podmínkám.
Musí vést optimální způsob boje na základě útoků a obrany pod časovým tlakem, rychle
se rozhodovat během měnících se podmínek, odolávat agresi soupeře, udržovat
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pozornost a vše s maximálním úsilím o dosažení stanoveného cíle – vyhrát (Minjina,
2015).
Rozcvičení má velmi důležitý vliv na psychickou složku výkonu. Správným
rozcvičením by mělo být docíleno zlepšení kvality a rychlosti operativních
myšlenkových procesů včetně regulace a kontroly motorického projevu. Dochází
k přípravě vědomého jednání zápasníka při vysoké úrovni pozornosti a koncentrace
k daným zápasovým požadavkům. Optimální rozcvičení přispívá k pozitivní emoční
vzrušivosti, zvyšování intenzity pozornosti a regulaci nežádoucích psychických stavů,
jako je nervozita či strach (Alanazi, 2016).
Psychický předstartovní stav zápasníka musí být připraven tak, aby zaručil
ideální aktivaci pro podání maximálního výkonu. Významnou roli z hlediska regulace
předstartovních stavů zápasníka hraje trenér. Dle Slepičky a spol. (2006) rozlišujeme tři
základní stupně předstartovního stavu:


Stav nadměrné aktivace (předstartovní horečka) - Stav, který způsobuje
nadměrnou dráždivost a projevuje se nejrůznějšími projevy v oblasti motoriky,
vegetativních funkcí i psychiky. Způsobuje zhoršení koordinace pohybu, bolest
hlavy, zažívací obtíže či ztrátu sebedůvěry. Stav nadměrné aktivace má za
následek snížení výkonu či úplné selhání.



Stav nízké aktivace (apatie) – Jedná se o stav snížené emotivity. Při stavu nízké
aktivace převažuje útlum v mozkové kůře. Motorika se vyznačuje ochabováním,
poklesem svalového tonu, diskoordinací a malátností pohybů. Sportovec se
může cítit ospalý, odevzdaný a následně pasivní vzhledem k podání výkonu.



Stav optimálně aktivace (bojová pohotovost) – Je emocionálně pozitivní stav.
Projevuje se přiměřeným vnitřním neklidem, zvýšeným sebevědomým,
zvládnutou motoriku s vysokou pohotovostí k reakci. V chování sportovce je
patrná bojová nálada se zvýšenou, ale ovládanou agresivitou a optimismem.
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3.3.3

Pedagogické, sociální a metodicko - didaktické aspekty rozcvičení
Pedagogický, sociální a metodicko – didaktický aspekt rozcvičení nabývá

největšího významu především v tréninkovém procesu. Úvodní část spočívá ve
formálním zahájení tréninku a navození pracovní aktivity. Zde hraje významnou roli
trenér, zejména u dětí. Hlavní cíl spočívá v tom, aby si děti uvědomily přechod „ze
šatny na trénink“, tzn. začátek uvědomělé kázně, plnění pokynů a soustředění se na
prováděnou činnost (Zákostelský, 2002).
Trenéři by měli z pozice pedagoga učit své svěřence disciplíně, správné
životosprávě, zodpovědnosti a samostatnosti. Pokud jde o rozcvičení, měl by být
sportovec schopen na závěr rozcvičení individuálně „doladit“ své potřeby a připravit
tělo i mysl na nadcházející činnost. Schopnost se sám příslušně rozcvičit před výkonem
by měla být samozřejmostí na základě zkušeností z tréninkového prostředí.
Individuálním přístupem a potřebami lze efektivněji zabránit poranění pohybového
aparátu a předejít novým traumatům s případnými celoživotními důsledky. Nutné si
uvědomit, že v prvé řadě je sám sportovec odpovědný za to, zda je na začátku zápasu
nebo tréninku dostatečně připravený.
U kolektivních sportů může mít podcenění rozcvičení mnohem větší dopad.
Z hlediska sociální funkce rozcvičení, by si měl být sportovec vědom, že v případě
poranění v důsledku špatného rozcvičení má poranění a vyřazení jednoho člena
negativní dopad nejen na něho samotného, ale i na výkonnost celého týmu. Sportovec si
musí uvědomit, že chybné individuální chování může způsobit i škodu celku
(Zákostelský, 2002). Od trenéra se očekává, že bude poskytovat také stále větší volnost
pro samostatné rozcvičení, protože jinak se jeho svěřenec nemůže naučit výše
uvedeným schopnostem jako je např. větší pocit zodpovědnosti. Znamená to, že by měla
být příprava převážně individuálního charakteru.
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3.4 Fáze rozcvičení:
Rozcvičení lze rozdělit na několik fází, které mají odlišné úkoly. Princip a jejich
pořadí by mělo být dodržováno s výjimkou možného vyřazení některé z nich např.
statický strečink, který v mnoha sportech do rozcvičení před tréninkovou jednotkou
nebo výkonem není vhodné zařazovat. Základem rozcvičení však zůstává zahřátí,
strečink a speciální průprava.
Jebavý a spol. (2014) rozdělují rozcvičení na dvě části:
a) Všeobecná část
Úvodní část:
Tato část zahrnuje zahřátí organismu formou cyklických cvičení o střední
intenzitě, kde je ukazatelem optimálního zahřátí mírné zpocení, tedy i důkazem
připravenosti organismu k následujícímu cvičení.
Průpravná část:
Do průpravné části se zahrnuje soubor cvičení všeobecného a následně
specifického charakteru zaměřený na pohybový aparát s cílem zvýšit elastičnost
a plastičnost svalové tkáně a pohyblivost kloubů. Výběr cviků by měl odpovídat
pohybové struktuře následujícímu výkonu. V rámci rozcvičení se výběr,
intenzita a délka cvičení v jednotlivých polohách řídí subjektivními pocity a
potřebami sportovce. Využívá se zejména dynamických cvičení, jako jsou
úklony, kroužení a švihy v rytmickém provedení, kdy stupňovanou intenzitou
zvyšujeme kloubní rozsah. Průpravná část většinou zahrnuje 8 – 12 cvičení.
b) Speciální část
Ve speciální části výběr cviků odpovídá svou koordinační strukturou plánované
pohybové činnosti. U atletických disciplín to mohou být např. speciální běžecká,
odrazová,

vrhačská

či

odhodová

cvičení.

V bojových

sportech

je

nejvyužívanějším cvičením v této části „stínový box“ (nácvik technik a
kombinací do volného prostoru). Těmito cvičeními dochází k aktivaci
nervových drah a dosažení optimální úrovně dráždivosti neuronů. Celková délka
rozcvičení před výkonem se pohybuje v rozmezí 40 – 80 minut a závisí na
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charakteru

sportovní

disciplíny,

individuálních

potřebách,

klimatických

podmínkách, úrovni předstartovního stavu apod. Rozcvičení se doporučuje
končit přibližně 5 – 10 minut před samotným výkonem. V tomto prostoji
dochází pouze k udržení tělesné teploty a optimalizaci psychického stavu.

Dle Krištofiče a spol. (2000) má rozcvičení obsahovat:


Zahřátí (rušná část) – prohřátí a prokrvení nervosvalového aparátu a vnitřních
orgánů.



Mobilizační část – uvolnění kloubních strukturu tak, aby mohl být pohyb
prováděn v úplném rozsahu.



Strečink – funkční příprava nervosvalového aparátu (prokrvení, prohřátí a
aktivace).



Koordinační cvičení – aktivace senzorických funkcí, psychické přeladění,
koncentrace.



Tonizační cvičení – cvičení silového charakteru plnící zpevňovací a stabilizační
funkci.



Dovednostní cvičení – specifická cvičení průpravného charakteru zařazená na
konec rozcvičení.
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3.4.1

Zahřátí (rušná část)
Úkolem zahřátí je zvýšení vnitřní i povrchové teploty těla, pozvolné zrychlování

tepové frekvence a rozšíření kapilár (Skopová a Zítko, 2008). Následkem zahřátého
organismu dochází ke zvýšení prokrvení svalové tkáně a vnitřních orgánů, zvýšení
žilního návratu krve a usnadnění cirkulace krve v krevním řečišti. Tento fyziologický
jev je doprovázen redistribucí krve, což je efektivní přerozdělení krve mezi orgány a
pracující tkáně. Zvýšení tělesné teploty o 1 °C významně zlepšuje výkonnost
krátkodobých rychlostních výkonů o 2 – 5 %. Tento fakt ve své studii potvrzují
Racinais a Oksa (2010), kde zároveň dodávají, pokud během zahřívání dojde k tzv.
hypertermii neboli nadměrnému zvýšení teploty, dochází ke zhoršení výkonu. Zvýšení
tělesné teploty působí vasodilatačně, ovlivňuje disociační křivku oxyhemoglobinu a
napomáhá uvolňování kyslíku vázaného na hemoglobin ve tkáních. Optimum pro
zvýšení teploty během zahřívací části je 0,5 °C – 1,0 °C. Trvání a intenzita zahřátí je pro
jednotlivé typy aktivit odlišná, nemělo by však být namáhavé a vést k únavě.
Stewart a spol. (1998) potvrzuje signifikantní vztah mezi nárůstem srdeční
frekvence a tělesné teploty během zahřívací částí a anaerobním výkonem, který se
významně zlepšil po zahřátí na úrovni 60 % VO2max (o 10 %) a při 70 % VO2max (o 13
%). Ke zlepšení anaerobního výkonu a zvýšení rozsahu kloubní pohyblivosti se
doporučuje 15 minutové zahřívání při intenzitě 60 – 70 % VO2max.
Během zahřátí se zvyšuje rychlost svalové kontrakce, přenos neuronových
impulsů, zlepšuje se ekonomika pohybu, urychluje dodávka kyslíku do svalů, zvyšuje
srdeční výdej a krevní tok (Costa a spol., 2011). Zahřátí by mělo zahrnovat hlavní
svalové skupiny, být specifické pro danou sportovní oblast a trvat alespoň 10 minut.
Intenzita by měla být kontinuálně zvyšována, tak aby se zvyšovala teplota svalů a jádra,
a zároveň aniž by došlo k únavě či vyčerpání energetických zásob (Krištofič a spol.,
2000).
William a spol. (2010) došli k závěru, že zahřívací cvičení cyklického charakteru
trvající alespoň 2 minuty přispívá ke zvýšení krevního tlaku a hormonální úpravě, jenž
zároveň příznivě ovlivňuje vztah mezi dodávkou kyslíku a poptávkou myokardu.
Zahřátí proto hraje významnou roli u jedinců s omezeným průtokem krve myokardem v
důsledku ischemické choroby srdeční. Snižuje se tak zátěž myokardu a zvyšuje průtok
krve koronárními tepnami.
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3.4.2

Mobilizace
Mobilizační cvičení jsou zaměřeny na určitý kloub nebo segment s cílem jej

rozhýbat a uvolnit např. pasivním kroužením, kýváním, komíháním, či protřepáváním
(Skopová a Zítko, 2005). Před uvolňovacím cvičením je vyžadováno dokonalé prohřátí
svalů. Prováděním těchto cvičení dochází k lepšímu prokrvení a zahřátí kloubů, ke
zvýšení produkce synoviální tekutiny v kloubu, která snižuje tření kloubních ploch a
upravení napětí partnerských svalů. Rozhýbání kloubů způsobuje reflexní uvolnění vazů
kolem kloubů a zvyšuje se pružnost chrupavek. Dle Jebavého a spol. (2014) se
pohyblivost kloubů na základě rozcvičení zvyšuje až o 20 %. Zařazením mobilizačních
cvičení připravujeme kloubní systém na zátěž, především pak kořenové klouby (kyčelní
a ramenní) a jednotlivé segmenty páteře. Vhodné jsou krouživé a kyvadlové pohyby bez
výrazné silové podpory s postupně se zvětšujícím rozsahem a rychlostí daného pohybu.
Důraz by měl být kladen na všechny kloubní struktury.
Provedení některých typů úderů a zejména kopů, vyžaduje poměrně velkou
kloubní pohyblivost. Například kopy směřující na hlavu soupeře vyžadují dostatečnou
mobilitu kyčelního kloubu a stabilitu kolenního a hlezenního kloubu. Snížení rozsahu
pohybu při rotacích těla u základních úderů může snižovat jejich efektivitu (Costa a
spol., 2011). V bojových sportech využívajících technik škrcení a páčení, je dostatečná
kloubní pohyblivost potřebná ke zvýšení odolnosti náporu soupeře či úniku z
nevýhodných pozic v boji. Zápasníci MMA provádějí širokou škálu pohybových
dovedností v obtížných a proměnlivých podmínkách. Je pro ně nezbytně nutné
disponovat dostatečnou pohyblivostí všech kloubů a mít dostatečně silné a mobilní
zápěstí.
Costa a spol. (2011) navrhují před výkonem v bojových sportech v rámci
rozcvičení zařazovat krouživé a kyvadlové pohyby všech kloubů a rotační pohyby
hlavy, trupu a boků.
3.4.3

Dynamický strečink
Dynamický strečink napomáhá k udržování optimální úrovně pružnosti svalů.

Flexibilitu neboli pohyblivost chápeme jako schopnost dosahovat potřebného nebo
maximálního

rozsahu

při

kloubním
35

pohybu

svalovou

kontrakcí

nebo

působením vnějších sil (Skopová a Zítko, 2008). Flexibilita je specifická a může se lišit
v závislosti na pohlaví, věku, úrovni fyzické aktivity a anatomických strukturách (Costa
a spol., 2011).
Součástí dynamického strečinku by mělo být co nejvíce napodobit a replikovat
pohyby specifické pohybové činnosti. Rozdíl mezi dynamickým a statickým
protahováním je rozhodující, jelikož akutní statické protahování může mít negativní vliv
na následující výkon. Behm a Chaouachi (2011) uvádějí, že 10 minut dynamického
strečinku pozitivně ovlivňuje explozivní sílu dolních i horních končetin, testované na
základě vertikálního skoku a odhodu medicinbalu. Zároveň se ukázalo, že statický
strečink před hlavní aktivitou výkon explozivní síly dolních končetin snižuje (La Torre
a spol., 2010). Vlivem akutního statického rozcvičení na maximální sílu se zabýval
např. Kokkonen a spol. (1998). Výsledek studie potvrzuje pokles výkonnosti 1
opakovacího maxima flexe kolenního kloubu v průměru o 7,3 %. Statické protažení
nezvyšuje tělesnou teplotu, a proto jej není vhodné zařazovat do rozcvičení před
výkonem. Užití statického strečinku se navrhuje zařazovat po tréninku, jelikož
podporuje okysličení tkání spojené s odplavením metabolitů a k celkovému zklidnění
organismu po předchozí zátěži nebo zcela jako samostatná část zdravotně
kompenzačních cvičení (Costa a spol., 2011).
Pro MMA se doporučuje dynamické protažení z různých důvodů. Sportovec
provádí obdobné pohyby specifické pohybové činnosti a zapojuje tak hlavní svalové
skupiny (Costa a spol., 2011). Dochází k udržení či kontinuální zvyšování tělesné
teploty (Gray a spol., 2002). Zvyšuje se neuromuskulární aktivita a stimuluje centrální
nervová soustava. Všechny tyto projevy přispívají ke zvýšení celkového výkonu.
Dostálová a Miklánková (2005) poukazují na negativní vliv švihových pohybů.
Při rychlých pohybech se spouští napínací reflex, který vyvolá automatické stažení
protahovaného svalu a brání tak protažení svalu za hranici jejich fyziologické elasticity.
U trhavých a rychlých pohybů, může naopak dojít k poškození svalové tkáně a vzniku
mikrotraumatu. Tyto rizika musíme brát v potaz a veškeré pohyby je nutné provádět
kontrolovaně.
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3.4.4

Koordinační cvičení
Koordinační cvičení jsou přínosná pro rozvoj a stimulaci senzorických funkcí

projevující se vnímáním pohybů a poloh těla a jeho částí jak v čase, tak prostoru.
Koordinační schopnosti umožňují účelně provádět jednotlivé pohyby, přizpůsobovat je
měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat
nové pohybové dovednosti (Měkota a Novosad, 2005). V plnokontaktních bojových
sportech je nutné disponovat optimální úrovní senzorických schopností a volní
koncentrace k tomu, aby byl zápasník po celou dobu zápasu schopen vnímat a
kontrolovat vlastní pohyb a údery, předvídat a reagovat na útok soupeře a kontrolovat
celkový průběh zápasu.
Úroveň koordinačních schopností podmiňuje rozvoj všech kondičních
schopností a je otázkou dlouhodobého procesu. Aktivace koordinačních center přispívá
k plynulejším, obratnějším, rytmičtějším a ekonomičtějším pohybům a tím i k lepšímu
sportovnímu výkonu. Koordinační složka je tvořena několika dílčími schopnostmi.
Jejich uspořádání se liší dle autorů. Měkota a Novosad (2005) je rozdělují takto:
kinesteticko – diferenciační, orientační, reakční, rytmické, rovnovážné, schopnost
přestavby a schopnost sdružování několika pohybů.
Koordinační část rozcvičení má za úkol stimulovat jedince k většímu sebe
vnímání a koncentraci na nadcházející výkon, udržení či zvyšování srdeční frekvence a
teploty těla, regulovat akutní psychické stavy a optimalizovat dráždivost CNS.
Příkladem cviků mohou být současné i odlišné činnosti končetin. Jebavý a spol. (2014)
doporučují dobu koordinačních cvičení v rámci rozcvičení alespoň 5 minut. V praxi u
plnokontaktních bojových sportů koordinační schopnosti můžeme stimulovat již během
samotného zahřátí, mobilizace, dynamického zapracování i specifické závěrečné části.
Rušná část, která nejčastěji začíná skákáním přes švihadlo nebo boxerským během na
místě, nese sama o sobě prvky koordinace. Některá mobilizační a dynamická cvičení
mohou mít zároveň i stabilizační funkci a vést ke správné centraci kloubů.
Podle Bursové (2005) lze např. rovnovážné koordinační předpoklady stimulovat
pomocí balančních cvičení prostřednictvím cviků v nestabilních polohách. Tyto typy
cvičení bychom řadili do tonizační části rozcvičení.
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Dovalil a Perič (2010) apelují, aby náročnost koordinačních cvičení byla
zvyšována postupně, cvičení byly voleny v různých obměnách a s různou rychlostí.
Během závěrečné části či během prostoje před zápasem, může zápasník v rámci
optimalizace koordinace a koncentrace na výkon, provádět například údery a kombinace
při stínovém boxu v opačném postoji.
3.4.5

Tonizační cvičení
Cílem tonizačních cvičení je úprava svalového tonu hlavních svalových skupin

pro následující činnost a stimulace hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP).
Tato cvičení jsou realizována prostřednictvím izometrické i izotonické svalové
kontrakce v jejich vzájemné součinnosti podle pohybového zadání – např. výdrž ve
statické poloze nebo dynamická balanční cvičení. U statických poloh s převládající
izometrickou svalovou kontrakcí je doporučovaná výdrž v kontrakci 6 – 8 sekund. Mezi
tonizační cvičení řadíme zpevňovací, podporová a rovnovážná typy cvičení (Skopová a
Zítko, 2004).
Svaly HSSP tvoří základ tzv. core systému. Core, jinými slovy tělesné jádro
nebo střed těla, je odborně definován jako komplex svalů, které stabilizují polohu a
pohyb pánve a páteře. Za tělesné jádro se považuje oblast, kde se v klidném postoji
nachází těžiště těla a jsou v něm zahájeny všechny pohyby (Jebavý a Zumr, 2009). Při
nedostatečné funkci HSSP dochází k nepřiměřenému zatížení kloubů a segmentů páteře,
což může vést k bolestem zad a dysbalancím v oblasti bederní páteře.
Zpevňovací cvičení tělesného jádra chápeme jako aktivaci svalů v oblasti trupu
při pohybech ve třech směrech - sagitální, frontální, transverzální, a také ve statické
výdrži (Doležal a Jebavý, 2013). Při posilování svalů jádra postupujeme zevnitř – ven,
to znamená, že nejprve stimulujeme svaly hlubokého stabilizačního systému a to ve
statických polohách, poté následuje dynamické posílení vnějších svalů. Szafraniec a
spol. (2018) potvrzují, že cvičení HSSP mají akutní pozitivní vliv na reakční a
rovnovážné schopnosti. Studie Sander a spol. (2013) na druhou stranu prokázala, že
zařazení funkčního – stabilizačního cvičení do rozcvičení nemá vliv na zlepšení
sprinterského výkonu. Doporučují ale do rozcvičení zařazovat cvičení zahřívací,
koordinační, dynamická a stupňovací.
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Allah a spol. (2013) ve svém výzkumu zaznamenali významnost vztahu mezi
úrovní core stability a běžeckým agility T-testem a odhodem medicinbalu. Oblast kyčle
a trupu přispívá přibližně z 50 % k vyvinutí kinetické energie při odhodu. Oslabení či
stažení v této oblasti tak může negativně ovlivnit konečný transfer sil (Kibler a spol.,
2006).
3.4.6

Dovednostní cvičení
Rozcvičení jako celek má zvýšit funkce organismu tak, aby byl ulehčen přechod

z klidového stavu do stavu pracovního. Jak již bylo zmíněno, tak během rozcvičení by
měla být určitá shoda pohybových struktur s vlastním výkonem. Během specifického
zatížení dochází k aktualizaci zautomatizovaných pohybových vzorců a také
optimalizaci předstartovních stavů. Díky zvýšené tělesné teplotě se zrychluje i přenos
nervových impulsů. Specifické rozcvičení vede k lepšímu vnímání, bdělosti, reakci a
orientaci ve složitých zápasových situacích, zlepšení koordinačních schopností a
samotný pohyb je u sportovců lépe pociťován (Costa a spol., 2011).
Cacek a Michálek (2011) souhlasí se zařazením specifických činností na závěr
rozcvičení. Dodávají, že intenzita činnosti má být submaximální s intervalem v řádu
desítek sekund. Charakteristická je snaha o dokonalé provedení pohybu. Jebavý a spol.
(2014) dodávají, že tato část rozcvičení by měla před výkonem trvat 5 – 6 minut.
V rámci rozcvičení u plnokontaktních bojových sportů se na závěr rozcvičení
zařazuje tzv. stínový box (Miňovský, 2006). Jedná se o formu nácviku boje, kdy
zápasník uplatňuje své naučené techniky proti imaginárnímu soupeři do volného
prostoru. Stínový box je neodmyslitelnou součástí rozcvičení ve všech plnokontaktních
bojových sportech. V rámci rozcvičení se nejčastěji uplatňuje 1 až 3 kola po 3 minutách
stínového boxu. Dochází k maximalizaci koncentrace, jak na techniku provedení úderů,
tak na následující sportovní výkon. Zlepšuje se bdělosti a senzorické schopnosti.
Vizualizace průběhu boje se současným propojením pohybové činnosti napomáhá
optimalizovat psychický předstartovní stav zápasníka, zvýšit jeho odhodlání a
sebevědomí.
Nácvik technik do úderových tlumičů tzv. lap, jsou jedním z prostředků
k rozvoji specifických pohybových schopností i nácviku technických dovedností.
Nejčastěji se tato forma cvičení užívá v hlavní části tréninkové jednotky. V případě
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rozcvičení před zápasem se s ní zápasník setkává téměř vždy. Lapy má na svých dlaních
či předloktí upevněné trenér, který podněcuje zápasníka k provádění vybraných
samostatných úderů, či kombinací. Vzhledem k silovému nárazu a intenzitě, udávanou
trenérem, se jedná již o fyzicky náročnější formu cvičení než, je stínový box. Cílem
nácviku na lapách před zápasem je aktivovat potřebné svalové skupiny a stabilizovat
technické dovednosti. Optimální je nácvik několika vybraných kombinací prováděných
za sebou submaximální intenzitou o délce cca 30 sekund s delším aktivním odpočinkem
mezi sériemi. Přístup a názor k závěrečné části rozcvičení u jednotlivých zápasníků je
však individuální. Někteří zápasníci například preferují odboxovat před zápasem jedno
kolo na lapách o délce 3 – 5 minut s maximální intenzitou, k tomu aby došlo k tzv.
ztrátě dechu (prvnímu pocitu únavy) již před samotným zápasem.
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PRAKTICKÁ ČÁST
4 Cíl a hypotézy
4.1

Cíl
Primárním cílem této diplomové práce je otestovat, zda rozcvičení před

výkonem ovlivňuje sílu úderu u vzorku participantů věnujících se plnokontaktním
bojovým sportům. Dále analyzovat změnu v síle úderu v závislosti na časovém odstupu
od rozcvičení.

4.2

Hypotézy

H1 – Rozcvičení má statisticky významný pozitivní vliv na sílu úderu
H2 – Síla úderu se bude statisticky významně snižovat s časovým odstupem od
dokončení rozcvičení
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5 Metody a výzkumný vzorek
5.1

Charakteristika zkoumaného vzorku
Aby byla zachována homogenita zkoumaného vzorku, byla pro výběr účastníků

výzkumu stanovena určitá kritéria. Za vhodného participanta byl považován každý
fyzicky i psychicky zdravý jedinec (muž i žena) českého původu ve věkovém rozhraní
18 – 40 let (viz tabulka 1), který se minimálně poslední dva roky aktivně věnuje
plnokontaktním bojovým sportům (klasický box, thajský box, kickbox, MMA). Doba
dvou let praktických zkušeností s daným bojovým sportem nám dává předpoklad
k tomu, že je participant po technické stránce dostatečně vyspělý k provedení vybrané
úderové techniky a kvalita provedení samotného úderu nebude zkreslovat získaná data
anebo zvyšovat možné riziko zranění ruky. Nábor participantů probíhal pomocí šíření
reklamy na sociálních sítích a výzkumný projekt byl prezentován trenérům pražských
klubů bojových sportů.
Výzkumu se účastnilo celkem 31 participantů (30 mužů, 1 žena) splňující
výběrová kritéria. Vzhledem k tomu, že se výzkumu účastnila pouze jedna žena, nebyla
její data do statistického zpracování zařazena. Ve výsledcích statistických analýz a
deskriptivní statistice jsou zahrnuta data 30 naměřených participantů.

Tabulka 1 – Deskriptivní statistika – fyziologický profil
Tělesný tuk

Kosterní

(kg)

svalstvo (kg)

81,5

11,3

40,4

4,78

12,1

6,45

4,82

18

168

58,2

2,80

31,3

40

188

109

32,5

52

Věk (roky)

Výška (cm)

Hmotnost (kg)

28,6

177

odchylka

7,07

Minimum

Maximum

Průměr
Směrodatná
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5.2 Design výzkumu
K tomu aby bylo dosaženo cíle výzkumu, byl zvolen vnitro-subjektový design
výzkumu, tedy takový, kde každý participant podstoupil všechny fáze měření tohoto
experimentu. Návrh výzkumu byl schválen etickou komisí UK FTVS pod jednacím
číslem 116/2020 (viz příloha 1).

5.3 Preventivní hygienická opatření
Výzkum byl realizován v průběhu pandemie SARS-CoV-2 (COVID-19)
v období měsíců květen – červen 2020, proto byla během sběru dat zajištěna preventivní
hygienická opatření. Při vstupu do budovy participanti podepsali čestné prohlášení o
tom, že v posledních dvou týdnech nejevili žádné příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), nebyli
diagnostikováni COVID-19 pozitivní a že se ani v posledních dvou týdnech vědomě
nesetkali osobou pozitivně testovanou na COVID-19 (viz příloha 3). Nošení roušky
bylo dodržováno ve všech prostorách budovy školy, vyjma průběhu testování
v laboratoři tréninkové adaptace. V laboratoři byla připravena dezinfekce rukou, kterou
každá osoba použila při příchodu i odchodu z místnosti. Během testování byl omezen
počet lidí v místnosti v jeden čas na maximálně 5 osob. Místnost byla pravidelně
větrána a před začátkem každého testování byly dezinfikovány všechny předměty se
kterými participanti přicházeli do styku.

5.4 Průběh testování
Participanti byli skrze pozvánku vyzváni, aby si na testování přinesli vlastní
ručník, dvě roušky, sportovní obuv, kraťasy a tričko s krátkým rukávem, tréninkové
boxerské rukavice o hmotnosti 10 uncí (285g) a stahovací bandáže velikosti 4 – 5 m. Po
seznámení s průběhem a účelem testování, byl participantům předán k podpisu
informovaný souhlas (viz příloha 2), vyhotovený ve dvou stejnopisech, přičemž jedna
kopie jim byla ponechána. Následovalo případné probrání nejasností, dotazů a vyplnění
účelového dotazníku k zajištění jejich základních údajů pro výzkum – věk, pohlaví,
lateralita, preferovaný postoj, disciplína, doba, po kterou se věnují bojovým sportům,
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soutěžní váhová kategorie, počet zápasů a informace o aktuálním zdravotním stavu (viz
příloha 4, tabulka 2 a 3).
Tabulka 2 – Deskriptivní statistika – lateralita a postoj
N

Celkem %

Levák

8

26,7

Pravák

22

73,3

Orthodox

23

76,7

Southpaw

7

23,3

Orthodox – Postavení v bojovém střehu, kdy je levá (méně dominantní) noha vpředu.
Southpaw – Postavení v bojovém střehu, kdy je pravá (méně dominantní)noha vpředu.

Tabulka 3 – Deskriptivní statistika – sportovně výkonnostní profil
Trénink (roky)

Počet zápasů

Průměr

10

22

Směrodatná odchylka

6

26

Minimum

2

0

Maximum

25

114

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se mnoho zápasníků věnuje současně několika
plnokontaktním bojovým sportům, zahrnuje délka tréninkové aktivity celkovou dobu
aktivní tréninkové činnosti. Celkový počet jejich zápasů byl sečten bez diferencování
sportovních disciplín.
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Testování bylo rozděleno na dvě části. Nejprve bylo provedeno měření složení
těla na bioimpedanční váze InBody 720 (viz kapitola 5.5), jenž funguje na principu
šíření rozdílného slabého elektrického proudu v různých biologických tkáních. Jedná se
o neinvazivní, rychlou a jednoduchou metodu, která trvá přibližně 4 minuty. Před
zahájením měření byla pomocí stadiometru (připevněným ke stěně) změřena tělesná
výška ve stoji spatném s přesností na 1cm (jako nejvyšší vzdálenost od podlahy po
temeno hlavy). Dále byl participant zvážen ve spodním prádle a na boso s přesností na
0,1 kg a bylo dokončena celková analýza.
Po převlečení do sportovního oděvu si každý participant naměřil individuální
optimální vzdálenost od snímače Punch Sensor (viz kapitola 5.7) a jeho výšku. Tato
pozice byla označena na zemi barevnou lepicí páskou před špičkou přední nohy a každá
série úderů každého participanta byla provedena z této stejné pozice, aby nedošlo
k ovlivnění výsledků vlivem různého postoje u každého měření. Úkolem participantů
bylo provést do snímače vždy pět zadních přímých úderů maximální silou v po sobě
jdoucím intervalu 3 sekund, na verbální podnět výzkumníka. První série pěti úderů byla
měřena 2 minuty před začátkem strukturovaného rozcvičení (viz kapitola 5.9). Po
rozcvičení následoval 25 minutový časový prostoj (tato délka dle Cunnife a spol., 2017)
simuluje maximální možnou čekací dobu mezi dokončení rozcvičení a začátkem
zápasu. Během této čekací doby byly měřeny další tři série pěti úderů v časovém
odstupu 4, 10 a 25 minut od dokončení rozcvičení (viz obr. 3 a tabulka 4). Odpočinek
mezi testováním byl pasivní (v sedě na židli), kdy byla participantům několikrát
zaznamenávána jejich aktuální tepová frekvence (viz tabulka 5) pomocí hrudního pásu a
povrchová teplota těla (viz tabulka 6) v oblasti středu čela digitálním infračerveným
teploměrem (viz kapitola 5.8). V průběhu celého testování nebyla povolena konzumace
jídla a přísun tekutin pouze dle potřeby, v podobě neochucené vody. Pasivní formy
zahřívání (např. oděv, hřejivé oleje atp.) byly také odepřeny vyjma sportovních kraťasů
a trika s krátkým rukávem.
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Obr. 3 – Časový průběh testování

Tabulka 4 – Deskriptivní statistika – průměrná síla úderu

Průměr T1 (N)

Průměr T2 (N)

Průměr T3 (N)

Průměr T4 (N)

2488

2469

2488

2443

167

182

180

166

Minimum

1575

1493

1429

1483

Maximum

3299

3095

3092

3324

Průměr

Směrodatná
odchylka
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Tabulka 5 – Deskriptivní statistika – průběh tepové frekvence

TF před T1
(tep/min)

TF před
rozcvičením
(tep/min)

TF po
rozcvičení
(tep/min)

TF před T2
(tep/min)

TF před T3
(tep/min)

TF před T4
(tep/min)

průměr

81,0

85

161

104

98,9

91,1

Směrodatná
odchylka

13,8

13,7

8,83

14,2

12,1

11,2

Minimum

53

56

145

80

75

68

Maximum

108

109

175

129

128

119

TF – tepová frekvence, T1-4 – test

Tabulka 6 – Deskriptivní statistika – Průběh povrchové tělesné teploty

TT před T1
(°C)

TT před
rozcvičením
(°C)

TT po
rozcvičení
(°C)

TT před T2
(°C)

TT před T3
(°C)

TT před T4
(°C)

Průměr

35,7

35,5

33,6

34,1

34,2

35,3

Směrodatná
odchylka

0,648

0,747

1,01

0,951

1,05

0,761

Minimum

34,5

33,7

32,0

32,6

32,4

33,7

Maximum

37

36,8

35,8

36,2

36

36,7

TT – tělesná teplota, T1-4 – test
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5.5 Analýza složení těla
K analýze složení těla byl použit diagnostický přístroj InBody 720 značky
Biospace (viz obr. 4), pracující na principu bioelektrické impedanční analýze (BIA).
BIA je metoda kvantifikace složení těla zavedením střídavého elektrického proudu do
těla (InBody720, 2020) a je považována za dostatečně validní a reliabilní pro široké
spektrum populace (např.: Malavolti a spol., 2003; Gibson a spol., 2008).
Přístroj InBody 720 využívá segmentální měření. Při této metodě je tělo
rozděleno na pět válců – horní a dolní končetiny a trup, přičemž impedance je měřena
samostatně pro každý segment a výsledky jednoho segmentu tak neovlivňují měření v
segmentu druhém (InBody720, 2020). Analýza tělesného složení je zaměřena na čtyři
základní komponenty: celková voda v těle, bílkoviny, minerály a tělesný tuk (viz
příloha 5).

Obr. 4 – InBody 720 (InBody, 2020)
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5.6 Sledovaná proměnná
Sledovanou proměnnou tohoto výzkumu byla síla přímého úderu ze zadní ruky.
Tento typ úderu byl zvolen jako technicky nejjednodušší (vzhledem k jeho přímé
trajektorii, viz graf 2). Zároveň je považován jako jeden z nejefektivnějších boxerských
úderů pro ukončení zápasu před časovým limitem a byl předmětem i dalších studií
(např.: Smith a spol., 2000; Šiška a spol., 2000; McGill a spol. 2010).

5.7 Diagnostika síly úderu
Snímač síly úderu Punch Sensor společnosti Loadstar Sensors (Boxer Training
Application, 2019) je zařízení, které se snímací frekvencí 1 kHz umožňuje detekovat
počet úderů za vymezený čas, jejich maximální sílu (v newtonech, N) a průběh změny
síly úderu v čase. Zařízení zahrnuje silovou podložku o velikosti 52 × 40 cm, která je
připevněna na stěně v laboratoři tréninkové adaptace UE3-3, katedry fyziologie a
biochemie na UK FTVS. Punch Sensor se skládá ze dvou hliníkových desek, mezi
kterými je vložen senzor. Povrch úderné plochy je pokryt pěnovou podložkou s
vinylovým krytem (viz obr. 5). Při aplikování úderů přenáší senzor přes USB port
aktuální data do počítače, která jsou zobrazována skrze Load VUE Boxing software (LS
software, 2019). Data lze následně zobrazit v reálném čase a uložit do souboru pro další
analýzu.

Obr. 5 – Punch Sensor
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5.8 Analýza tepové frekvence a povrchové tělesné teploty
Ke sledování fyziologické odezvy organismu na rozcvičení během testování byl
použit hrudní pás a digitální infračervený teploměr. Tepová frekvence (TF) byla měřena
pomocí hrudního pásu H10 značky Polar (viz obr. 6). Snímač vybavený dvěma
elektrodami během zátěže detekuje elektrické signály vysílané autonomním systémem
přímo v srdci a ty jsou poté bezdrátově přenášeny pomocí Bluetooth do spárovaných
hodinek či mobilní aplikace. Vysokou validitu a reliabilitu takovýchto senzorů srdeční
frekvence ukazuje řada studií (např.: Laukkanen a Virkanen, 1998; Kingsley a spol.,
2005).

Obr. 6 – Hrudní pás Polar H10 (Polar-eshop, 2020)
Povrchová teplota těla byla měřena digitálním infračerveným teploměrem TE47
značky Solight (viz obr. 7), který umožňuje měření teploty bez přímého kontaktu
s měřeným předmětem. Tato metoda byla zvolena z důvodu zajištění hygienických
opatření, snadné dostupnosti, spolehlivosti a přesnosti měření (Teran a spol., 2011).
Možný rozsah měřených teplot je – 50 °C až + 350 °C. Teplota byla měřena z oblasti
středu čela na doporučenou vzdálenost 10 cm s přesností na 0,1 °C. Povrchová teplota
našeho těla kolísá v závislosti na teplotě vzduchu v okolí, byla proto zaznamenávána
okolní teplota laboratoře pokojovým teploměrem (připevněným na stěně) v průběhu
celého měření. Průměrná okolní teplota byla 24,4 °C a pohybovala se v rozmezí ± 1,5
°C (viz tabulka 7).
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Obr. 7 – Digitální infračervený teploměr Solight TE47 (Elektroworld, 2020)

Tabulka 7 – Okolní teplota
Okolní teplota (°C)

Průměr

24,4

Směrodatná odchylka

0,62

Minimum

23

Maximum

25
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5.9 Model rozcvičení
Model rozcvičení byl navržen na základě zpracování teoretické části o
rozcvičení (viz kapitola 3.) a 10 leté zápasové zkušenosti autora práce v oblasti
bojových sportů se současnou dvouletou kvalifikovanou trenérskou praxí (trenér
thajského boxu II. třídy, vydanou Českou Muay Thai Asociací). Nezbytné bylo, aby
tento model splňoval fyziologické požadavky pro přípravu organismu na následující
specifickou činnost (viz kapitola 3.1). Zahrnuje čtyři části (viz kapitola 3.4): zahřátí
organismu, mobilizačně – dynamickou část, tonizační a specifickou část. Zvoleny byly
cviky, které se obvykle provádějí při rozcvičení před tréninkem či zápasem
u plnokontaktních bojových sportů a svým provedením jsou do jisté míry obdobné
pohybům specifických pohybových činností plnokontaktních disciplín, jako jsou např.
údery, rotace trupu či pohyb na předních částech chodidel (Costa a spol., 2011).
Zahřívací a průpravná cvičení s prvky kopů nebyly do modelu rozcvičení zařazeny,
jelikož testování následující specifické činnosti zahrnovalo pouze zadní přímý úder.
Každý

participant

provedl

rozcvičení

pod

dohledem

a

dle

pokynů

předcvičovatele (autora práce), který zajistil správnost provedení cvičení, jejich
optimální intenzitu na základě kontroly tepové frekvence a stejný počet opakování.
Celková doba modelu rozcvičení je 30 minut (viz kapitola 3)
5.9.1

Části rozcvičení

Zahřátí
-

3 min skákání přes švihadlo (sřední intenzita)

-

Pauza 30 s

-

3 min boxerský běh na místě (střední intenzita)
1 min direkty
1 min zvedáky
1 min přeskoky v boxerském postoji (P/L direkt - L/P postoj)

-

Pauza 1 min

Mobilizační a dynamická část
-

Kroužení zápěstím (propletené prsty) – 12×

-

Kroužení předloktím vně a vnitř – 12×, 12×
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-

Kroužení pažemi vpřed i vzad – 12×, 12×

-

Stoj na jedné noze - kroužení P paží vpřed a L vzad – 12×, 12× (totéž na druhé
noze s opačným kroužením paží)

-

Stoj mírně rozkročný – úklony ze strany na stranu (pěsti u brady) – 16×

-

Stoj mírně rozkročný – půlkruhy tělem v předklonu (pěsti u brady) – 16×

-

Stoj mírně rozkročný – upažit pokrčmo (předloktí vpřed) – rotace tělem vpravo
a vlevo – 16×

-

Stoj mírně rozkročný – předklon trupu – rotace těla (P/L dlaň k L/P špičce) –
16×

-

Stoj snožmo – výpad P/L vpřed rotace vpravo/vlevo – 16×

-

Stoj (přidržení L/P rukou o stěnu) – oblouky nataženou P/L nohou ze strany na
stranu – 12×, 12×

-

Stoj čelně ke stěně – kývání P/L nohou ze strany na stranu – 12×, 12×

-

Stoj rozkročný – přenášení váhy na P/L nohu do dřepu – 16×

-

Vzpor – přeskoky P/L nohy pokrčmo k hrudníku – 16×

Tonizační část
-

Stoj podřepmo – předpažit (proplést prsty) – výdrž proti izometrickému odporu
předcvičovatele – 20 s (3 série, pauza 20 s)

-

Vzpor, dotek střídavě P/L dlaní L/P ramene – 20× (3 série, pauza 20 s)

Specifická část
-

Stínový box 3 min střední intenzita

-

Pauza 1 min

-

Boxérské kombinace do lap 4×10 opakování (Pauza 75 s) – kombinace vždy 2×
volně, 8× submaximální intenzitou
Kombinace:


Přední, zadní direkt – 2×



Přední zadní direkt, úhyb (rotace trupu na stranu dominantní ruky) +
zadní direkt – 2×
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5.10 Statistická analýza
Svým designem a obsahem byla studie Cunnife a spol. (2017) inspirací tohoto
výzkumu. Na vzorku 6 elitních boxerů (pomocí dvostranného párového t-testu) uvádí
autoři statisticky významný (p < 0,05) rozdíl v silovém výkonu před a po rozcvičení o
velikosti Cohenova d = 0,5. Na základě těchto údajů jsme vypočítali potřebnou velikost
vzorku k detekování efektu o minimálně této velikosti při 5% šanci chyby 1. druhu a
20%

šanci

chyby

2.

druhu

pomocí vnitro-subjektového

designu

za

použití jednostranného párového testu v této studii. Potřebný vzorek musí mít alespoň
30 participantů. Tento požadavek se nám tak podařilo naplnit.
Aby byly hodnoty maximální síla úderu u každého participanta dostatečně
objektivní byl k analýze maximální síly úderu použit aritmetický průměr z pěti pokusů
v každém testovacím bloku.
Statistická analýza pořízených dat byla provedena v softwaru Jamovi verze
1.2.22 (Jamovi, 2020). Prvně jsme provedli deskriptivní analýzu všech proměnných
(data o tělesné teplotě, tepové frekvenci, průměrných sílách úderů) používaných pro
statistické analýzy (viz tabulka 4, 5, 6) a ověřili normalitu rozložení dat (jeden
z předpokladů pro použití parametrických testů) pomocí Shapiro-Wilk testu a vizuální
inspekce Q-Q grafů. Všechny proměnné, kromě průměrné síly úderu T3, splňují
předpoklad normality rozložení dat (všechna W > 0,94 a p > 0,05). V případě průměrné
síly úderu T3 Shapiro-Wilk test naznačuje odchylku od normality rozložení (W = 0.925,
p = 0.037), ale po inspekci Q-Q grafu jsme odchylku zhodnotili jako marginální. K
testování vlivu rozcvičení na povrchovou tělesnou teplotu (TT), tepovou frekvenci (TF)
a sílu úderu proto byly použity parametrické testy, a to konkrétně ANOVA
s opakovaným měřením a velikost síly efektu vyjádřena pomocí η²p. Předpoklad
sféricity dat pro testy ANOVA s opakovaným měřením jsme ověřili pomocí Mauchlyho
testu. V případě narušení sféricity uvádíme výsledek s Greenhouse-Geisser korekcí. Pro
porovnání výsledků sledovaných proměnných před a po rozcvičení byl použit Tukey
post hoc test. Za hladinu statistické významnosti byly považovány výsledky s hodnotou
p ≤ 0,05.
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6 Výsledky
6.1 Vliv rozcvičení na povrchovou tělesnou teplotu
Dle Muchlyho testu hodnoty TT narušovaly předpoklad sféricity (W = 0,097, p
< 0,05), výsledky tak jsou uvedeny s Greenhouse-Geisser korekcí. Rozcvičení mělo
statisticky významný vliv na změnu TT (F(2,77;

80,46)

= 65,5, p < ,001, η²p = 0,693).

Participanti měli po rozcvičení statisticky významně nižší TT v průměru o 1,9 °C (SE =
0,152) než před rozcvičením (viz tabulka 8 a graf 4). Rozcvičení mělo statisticky
významný vliv na TT i po 4 min od dokončení rozcvičení v průměru o 1,4 °C (SE =
0,152) a po 10 min (od dokončení rozcvičení) v průměru o 1,3 °C (SE = 0,152) než před
rozcvičením. TT po 25 min (od dokončení rozcvičení) se v porovnání s TT před
rozcvičením již významně nelišila (v průměru o 0,2 °C, SE = 0,152).
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Tabulka 8 – Post Hoc test – porovnání TT
TT

TT

Průměrný rozdíl
TT (°C)

SE

df

t

ptukey

Před T1

Před rozcvičením

0,163

0,152

145

1,072

0,892

Po rozcvičení

2,083

0,152

145

13,672

< ,001

Před T2

1,560

0,152

145

10,238

< ,001

Před T3

1,437

0,152

145

9,429

< ,001

Před T4

0,323

0,152

145

2,122

0,282

Po rozcvičení

1,920

0,152

145

12,601

< ,001

Před T2

1,397

0,152

145

9,166

< ,001

Před T3

1,273

0,152

145

8,357

< ,001

Před T4

0,160

0,152

145

1,050

0,900

Před T2

-0,523

0,152

145

-3,435

0,010

Před T3

-0,647

0,152

145

-4,244

< ,001

Před T4

-1,760

0,152

145

-11,551

< ,001

Před T3

-0,123

0,152

145

-0,809

0,965

Před T4

-1,237

0,152

145

-8,116

< ,001

Před T4

-1,113

0,152

145

-7,307

< ,001

Před rozcvičením

Po rozcvičení

Před T2

Před T3
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Graf 4 – Porovnání tělesné teploty

6.2 Vliv rozcvičení na tepovou frekvenci
I v případě TF hodnoty narušovaly předpoklad sféricity (W = 0,144, p < 0,01) a
výsledky tak jsou uvedeny s Greenhouse-Geisser korekcí. Rozcvičení mělo statisticky
významný vliv na změnu TF (F(3,02; 87,55) = 405, p < ,001, η²p = 0,933). Po rozcvičení
měli participanti statisticky významně vyšší TF v průměru o 76 tepů/min (SE = 2) než
před rozcvičením (viz tabulka 9 a graf 5). Statisticky významný vliv rozcvičení na TF
byl i po 4 min (od dokončení rozcvičení) v průměru o 18 tepů/min (SE = 2), po 10 min
v průměru o 14 tepů/min (SE = 2) a 25 min v průměru o 6 tepů/min (SE = 2) než před
rozcvičením.
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Tabulka 9 – Post Hoc test – porovnání TF
TF

TF

Průměrný rozdíl
TF (tepy/min)

SE

df

t

ptukey

Před T1

Před rozcvičením

-3,97

2,06

145

-1,92

0,393

Po rozcvičení

-79,80

2,06

145

-38,66

< ,001

Před T2

-22,60

2,06

145

-10,95

< ,001

Před T3

-17,87

2,06

145

-8,66

< ,001

Před T4

-10,10

2,06

145

-4,89

< ,001

Po rozcvičení

-75,83

2,06

145

-36,74

< ,001

Před T2

-18,63

2,06

145

-9,03

< ,001

Před T3

-13,90

2,06

145

-6,73

< ,001

Před T4

-6,13

2,06

145

-2,97

0,040

Před T2

57,20

2,06

145

27,71

< ,001

Před T3

61,93

2,06

145

30,01

< ,001

Před T4

69,70

2,06

145

33,77

< ,001

Před T3

4,73

2,06

145

2,29

0,204

Před T4

12,50

2,06

145

6,06

< ,001

Před T4

7,77

2,06

145

3,76

0,003

Před rozcvičením

Po rozcvičení

Před T2

Před T3
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Graf 5 – Porovnání tepové frekvence

6.3 Vliv rozcvičení na sílu úderu
Hodnoty průměrné síly úderů nenarušovaly předpoklad sféricity (W = 0,761, p =
0,181), výsledky tak uvádíme bez korekce. Rozcvičení nemělo statistiky významný vliv
na průměrnou sílu úderu (F(3;87) = 0,355, p = 0,786, η²p = 0,012) a ani s odstupem času
od rozcvičení se síla úderu statisticky významně neměnila (viz tabulka 10 a graf 6).
V našem souboru proto H1 a H2 nebyly podpořeny a lze říci, že rozcvičení ani časový
odstup něj nemá statisticky významný vliv na sílu úderu.
Zaokrouhlený průměrný rozdíl mezi T1 (2488; ± 166 N) a T2 (2469, ± 182 N) byl
statisticky nevýznamný a to v průměru o -1,3 % (19 N, SE = 50,9). Největší naměřený
rozdíl před a po rozcvičení byl také statisticky nevýznamný a v průměru o -1,8% (45N,
SE = 50,9) mezi T1 (2488; ± 166 N) a T4 (2443, ± 166 N). Při porovnání síly úderu
během časového odstupu od rozcvičení také nebyly zaznamenány žádné statisticky
významné rozdíly. Rozdíl mezi T2 (2469 ± 182 N) a T3 (2488 ± 180 N) byl v průměru o
0,7% (19 N, SE = 50,9) a mezi T2 (2469 ± 182 N) a T4 (2443 ± 166 N) v průměru o 1% (25 N, SE = 50,9).
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Tabulka 10 – Post Hoc test – porovnání síly úderu
Test

Test

Průměrný rozdíl
síly úderu (N)

SE

df

t

ptukey

T1

T2

19,080

50,9

87

0,3752

0,982

T3

-0,527

50,9

87

-0,0104

1,000

T4

44,967

50,9

87

0,8842

0,813

T3

-19,607

50,9

87

-0,3855

0,980

T4

25,887

50,9

87

0,5090

0,957

T4

45,493

50,9

87

0,8946

0,808

T2

T3

Graf 6 – Porovnání síly úderu
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7 Diskuze
Pro podání maximálního sportovního výkonu v bojových sportech je důležitá
fyzická i psychická připravenost zápasníka a obě tyto oblasti je možné před výkonem
ovlivnit optimální přípravou organismu (Minjina, 2015). Existuje řada výzkumů
prokazující významnost vlivu rozcvičení na sportovní výkon, které však byly prováděny
v jiných sportech jako je fotbal (např: Guinoubia spol., 2015; Van Den Tillar a spol.,
2019; Zois a spol., 2013), basketbal (např.: Galazoulas a spol., 2012; Gabbett a spol.,
2008; Cilli a spol., 2014), rugby (např.: Barry a spol., 2016; Kilduff a spol., 2013;
Russell a spol., 2015) a v mnoho dalších sportech. Výzkumů zaměřených na
významnost nebo vliv rozcvičení v bojových sportech neexistuje mnoho (např.:
Cunniffe a spol., 2017; Costa a spol., 2011). Jelikož se bojové sporty v dnešní době těší
stále větší oblibě mezi širokou veřejností po celém světě, kde jednoznačně dominuje
fenomén bojových sportů zvaný MMA (Staack, 2019), bylo záměrem tuto sportovní
oblast podpořit i další výzkumnou činností.
Analýzu 30 studií zaměřenou na vztah mezi rozcvičením a výkonem v různých
sportovních odvětvích provedli Silva a spol. (2018), kteří za nejvýznamnější výsledky
vlivu rozcvičení považují zlepšení rychlostních schopností (o 7,7 %), explozivní síly
dolních končetin (o 8,6 %) a rychlostně-obratnostních schopností (o 6,6 %). Zlepšení
rychlostního výkonu (o 2–5 %) potvrzuje také i Racinais a Oksa (2010). Studie Stewart
a spol. (1998) dále přináší evidenci o pozitivní korelaci mezi nárůstem srdeční
frekvence a tělesné teploty při rozcvičení a anaerobním výkonem, který se významně
zlepšil po zahřátí na úrovni 60 % VO2max (o 10 %) a při 70 % VO2max (o 13 %).
Výsledky studie Cunniffe a spol. (2017) ukázaly, že rychlostně-silový výkon horních
končetin měřený v koncentrické fázi při tlaku velké činky s odporem (bench pressu) měl
v průměru u vrcholových amatérských boxerů po rozcvičení tendenci se zvyšovat o 12
% (0,05 > p ≤ 0,1) při 60 a 80 % jednoho opakovacího maxima. Výsledky jejich studie
naznačují, že typické zahřívací praktiky v boxu mohou vést ke zlepšení výkonu. Nutno
podotknout, že se jednalo pouze o tendenci a výsledky nenabraly statistické
významnosti, pravděpodobně tak vzhledem k jejich nízkému počtu testovaných.
V naší studii bylo cílem otestovat vliv rozcvičení na sílu úderu u vzorku
participantů věnujících se plnokontaktním bojovým sportům a analyzovat změnu v síle
úderu v závislosti na časovém odstupu od rozcvičení. Testování se účastnilo celkem 31
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participantů (30 mužů, 1 žena). Vzhledem k tomu, že byla testována pouze jedna žena,
nebyla její data do výzkumu zařazena. Aby bylo dosaženo cíle tohoto výzkumu, musel
každý participant v této experimentální studii podstoupit všechny fáze měření se
zachováním stejných, předem stanovených podmínek. Úkolem bylo provést do snímače
Punch Sensor vždy pět zadních přímých úderů maximální silou v po sobě jdoucím
intervalu 3 sekund, na verbální podnět výzkumníka. První série pěti úderů byla měřena
2 minuty před začátkem strukturovaného rozcvičení a další série následovaly v intervalu
4, 10 a 25 min po absolvování rozcvičení. V každé sérii byl z hodnot těchto pěti úderů
vypočítán aritmetický průměr se kterým bylo dále pracováno při statistickém analýze.
Jak již bylo interpretováno ve výsledcích této diplomové práce, rozcvičení statisticky
významný vliv na sílu úderu nemělo. Na základě stanovené hypotézy (H1) bylo
očekáváno statisticky významné zlepšení síly úderu. Ve výsledku byl průměrný rozdíl
před rozcvičením (T1: 2488 ± 166 N) a 4 min po rozcvičení (T2: 2469 ± 182 N) záporný
a přesto statisticky nevýznamný (o -1,3 %, 19 N, SE = 50,9). Statisticky nevýznamný
byl i rozdíl po 25 min (T4: 2443 ± 166 N) v průměru o -1,8% (45N, SE = 50,9)
v porovnání s hodnotami před rozcvičením (T1: 2488 ± 166 N). Rozdíl naměřených
hodnot v T1 (2488 ± 166 N) a T3 (2488 ± 180 N) nebyl žádný.
Jelikož bylo také cílem našeho výzkumu analyzovat změnu síly úderu v závisloti
na časovém odstupu, byla zvolena doba prostoje od dokončení rozcvičení 25 minut.
Tato doba dle Cunniffe a spol. (2017) simuluje zhruba maximální možnou čekací dobu
mezi koncem rozcvičení a začátkem zápasu. Odpočinek během prostoje byl pasivního
(v sedě na židli). Jedná se sice o extrémní variantu a běžně tato forma odpočinku před
zápasem není praktikována, ale nám tak umožňovala naměřit s větší pravděpodobností
vliv rozcvičení v závislosti na časovém odstupu. Pro udržení efektu rozcvičení před
zápasem, je doporučováno opětovné zahřátí či udržování zahřátého organismu
pasivními formou, jako je oděv či thajský hřejivý olej masírovaný na tělo zápasníků
(Silva a spol., 2018). Po dokončení rozcvičení je před výkonem optimální zařadit mírně
aktivní odpočinek po dobu 2 – 10 minut, který snižuje únavu a zvyšuje potencionální
účinnost rozcvičení (Silva a spol., 2018). Při analýze změny v síle úderu během
časového odstupu od rozcvičení také nebyly zaznamenány žádné statisticky významné
změny. Rozdíl mezi T2 (2469 ± 182 N) a T3 (2488 ± 180 N) byl v průměru o 0,7% (19
N, SE = 50,9) a mezi T2 (2469 ± 182 N) a T4 (2443 ± 166 N) v průměru o -1% (25 N,
SE = 50,9). Cunniffe a spol. (2017) ve své studii statisticky významné změny během
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časové prodlevy zaznamenali. Ve srovnání s hodnotami po dokončení zahřívací rutiny
zjistili statisticky významné zhoršení výšky výskoku (při testu „CMJ jump“) v průměru
o -2,6 ± 1,9 % (p = 0,05) po 15 min od dokončení rozcvičení a statisticky významné
zhoršení výkonu při tlaku velké činky s odporem po 25 min od dokončení rozcvičení při
20 % jednoho opakovacího maxima v průměru o -6,9 ± 2,0 %, (p = 0,001) a 60 %
jednoho opakovacího maxima v průměru o -4,8 ± 1,9 % (p = 0,005).
K zachování stejných podmínek při testování jsme vytvořili model rozcvičení,
který měl splňovat fyziologické požadavky pro přípravu organismu na následující
specifickou činnost. Nutno zmínit, že v reálných podmínkách má každý zápasník před
zápasem vlastní zahřívací rutinu a neexistuje žádné standardizované rozcvičení před
výkonem

v plnokontaktních

bojových

sportech.

K objektivnímu

zhodnocení

fyziologické odezvy organismu na rozcvičení byl během testování použit hrudní pás a
digitální infračervený teploměr. Snížení povrchové TT a zvýšení TF nám udává zpětnou
vazbu o dostatečném zahřátém a prokrveném organismu. Pokles teploty povrchu kůže
po 10 minutové zahřívací rutině se může pohybovat okolo 1,2 °C (-3,7 %) u svalstva
trupu, 0,6 °C (-1,9 %) u svalstva paží a o 1,1 °C (-3,6 %) v muskulatuře nohou
(Ludwing a spol., 2015). Deset minut po dokončení zahřátí se začíná povrchová teplota
paží a nohou vracet na počáteční úroveň, zatímco povrchová teplota kůže trupu je stále
pod výchozí hodnotou. Zajímavé pak je, že výsledky studie Cunniffe a spol. (2017)
naopak ukazují významné zvýšení povrchové teploty těla po rozcvičení v průměru o 4,6
± 2,2 % (povrchová teplota před rozcvičením 30,7 °C) a teplota jádra v průměru o 3,7 ±
2,0 % (teplota jádra před rozcvičením 37,3 °C). V jejich výzkumu pro posouzení změn
teploty jádra těla požili sportovci tři hodiny před zahřátím termistorovou kapsli (Vital
Sense-Mini Mitter, Inc., Bend, OR, USA) a pro měření povrchové teploty těla byly na 3
místech (přední stranu stehna, bedra a rameno) umístěny bezdrátové kožní náplasti
(Vital Sense, Inc., Bend, OR, USA). Současně k porovnání a objektivizaci výsledků
použili i termo kameru (ThermaCAM SC640, FLIR Systems, Kent, Velká Británie).
Výsledky naší studie potvrdily signifikantní vliv rozcvičení na povrchovou tělesnou
teplotu a tepovou frekvenci. Po rozcvičení jsme zaznamenali statisticky významné
snížení povrchové TT, měřené z oblasti čela, v průměru o -1,9 °C (-5,4 %, SE = 0,152).
Tento efekt trval až 10 min, kdy byl naměřen stále významný pokles povrchové TT
v průměru o -1,3 °C (-3,6 %, SE = 0,152). Po 25 min byl rozdíl povrchové TT již
statisticky nevýznamný v průměru pouze o -0,2 °C (-0,5 %, SE = 0,152). Metoda
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měření povrchové TT pomocí infračerveného teploměru byla zvolena z důvodu
zajištění hygienických opatření, snadné dostupnosti a předpokládané spolehlivosti a
přesnosti měření (Teran a spol., 2011). Při měření teploty tímto způsobem je nutné brát
v potaz řadu dalších aspektů ovlivňující změnu povrchové teploty, jako je např. proces
pocení. Během našeho testování bylo vždy čelo participanta před měřením TT otřeno
papírovým ubrouskem. Otázkou přesto zůstává, zda je digitální infračervený teploměr
dostatečně spolehlivý při měření povrchové teploty i během fyzické zátěže.
Průběh TF frekvence jsme sledovali pomocí hrudního pásu H10 značky Polar.
Rozcvičení mělo statisticky významný vliv na nárůst TF v průměrně o 47 % (+76
tepů/min, SE = 2). Průměrná hodnota TF po rozcvičení činila 161 ± 9 tepů/min. TF byla
statisticky významně vyšší i po 25 minutách od dokončení rozcvičení v průměru o 3,7
% (+6 tepů/min, SE = 2), než před rozcvičením. Nutno brát v potaz, že během 25
minutové prodlevy participanti prováděli tři testy maximální síly úderu, které mohly
průběh TF i TT zásadně ovlivnit.
Sílu úderu ovlivňuje celá řada dalších faktorů jako je: technika, genetika,
rychlost, svalová síla, koordinace, kinetický řetězec atp. (Dunn a spol., 2020). Jednou
z nezodpovězených otázek stále zůstává zda existuje způsob k akutnímu zvýšení síly
úderu či síla úderu koreluje s aspekty jako je např. aktuální psychický stav zápasníka,
úroveň motivace, úroveň koncentrace, významnost daného zápasu nebo hladina
adrenalinu v krvi. Tyto aspekty jsou totiž volně či mimovolně ovlivňovány i v průběhu
rozcvičení před výkonem a je téměř nemožné stejné podmínky ve výzkumu
nasimulovat. Prozatím můžeme s jistotou předpokládat, že je síla úderu neměnná
v závislosti na rozcvičení ale naše zjištění by nemělo důležitost rozcvičení před
výkonem snižovat, jelikož s velkou pravděpodobností má pozitivní vliv na jiné faktory
ovlivňující výkon v bojových sportech, kterými může být rychlost úderu, rychlost
reakce, koordinační schopnosti či flexibilita (např.: Pavelka a spol., 2020; Costa a spol.,
2011).
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8 Závěr
Primárním cílem tohoto výzkumu bylo otestovat, zda rozcvičení ovlivňuje jednu
ze specifických motorických schopností u plnokontaktních úpolových disciplín, kterou
je síla úderu a dále otestovat změnu v síle úderu v závislosti na časovém odstupu od
rozcvičení.
Byly stanoveny dvě hypotézy, kde bylo předpokládáno, že po rozcvičení bude
naměřena signifikantně větší síla úderu (H1) a s časovým odstupem bude síla úderu
klesat (H2). Testování se účastnilo celkem 31 participantů (30 mužů, 1 žena) věnující se
aktivně minimálně poslední 2 roky vybraným plnokontaktním bojovým sportům
(klasický box, kickbox, thajský box a MMA). Každý participant se podrobil čtyřem
sériím testování síly úderu a absolvoval model rozcvičení pod vedením autora práce. I
přesto, že výsledky mnoha studií poukazují na signifikantní vliv rozcvičení na různé
faktory sportovního výkonu, výsledky tohoto výzkumu tento efekt neukazují. Žádná ze
stanovených hypotéz nebyla podpořena a v případě našeho souboru participantů,
rozcvičení nemělo statisticky významný vliv na sílu úderu. Průměrný rozdíl před
rozcvičením (T1: 2488 ± 166 N) a 4 min po rozcvičení (T2: 2469 ± 182 N) byl záporný
a přesto statisticky nevýznamný (o -1,3 %, 19 N, SE = 50,9). Statisticky nevýznamný
byl také rozdíl po 25 min (T4: 2443 ± 166 N) v průměru o -1,8% (45N, SE = 50,9)
v porovnání s hodnotami před rozcvičením (T1: 2488 ± 166 N). Při pozorování změny
v síle úderu během časového odstupu od rozcvičení také nebyly zaznamenány žádné
statisticky významné rozdíly. Rozdíl mezi T2 (2469 ± 182 N) a T3 (2488 ± 180 N) byl
v průměru 0,7% (19 N, SE = 50,9) a mezi T2 (2469 ± 182 N) a T4 (2443 ± 166 N)
v průměru -1% (25 N, SE = 50,9). Maximální průměrná hodnota síly úderu všech
participantů činila 2488 N v prvním a třetím měření (viz tabulka 4). Tato hodnota se
přibližuje (rozdíl o -5,9 %) výsledkům studie Smith (2006), kde byla naměřena
průměrná síla zadního direktu u vzorku 82 amatérských boxerů 2643 N. Výsledky
měření tak byly přínosné i samotným participantům, kteří si mohli udělat představu o
vlastní síle úderu a porovnání vůči ostatním boxerům.
Nyní můžeme s jistotou předpokládat, že je síla úderu neměnná v závislosti na
rozcvičení, ale přesto s velkou pravděpodobností má rozcvičení pozitivní vliv na jiné
faktory ovlivňující výkon v plnokontaktních bojových sportech. K rozcvičení i výkonu
je třeba přistupovat komplexně. Nutno si uvědomit a zaměřit se na všechny složky
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sportovního výkonu a nespoléhat se např. na pouze jednu motorickou schopnost.
Budoucí studie by se mohli zaměřit např. na vliv rozcvičení a jiné specifické motorické
schopnosti či na nejvhodnější strategie ke snížení negativních účinků časového prostoje
před zápasem. K prohloubení tématu síly úderu, by bylo mimo jiné budoucna vhodné
také věnovat pozornost antropomotorickým korelátům síly úderu, vztahu mezi silou
úderu a sportovní disciplínou či výkonnostní úrovní. Rád bych, aby tato práce přispěla
k rozvoji znalostí trenérů české bojové scény či výsledky práce byly nápomocny
budoucím studiím.
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Příloha 2 – Informovaný souhlas
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
na Fakultě Tělesné Výchovy a Sportu Univerzity Karlova v rámci diplomové práce s názvem Vliv
rozcvičení na sílu úderu prováděné na katedře technických a úpolových sportů a laboratoře tréninkové
adaptace, Katedry fyziologie a biochemie, UK FTVS.
Cílem výzkumu je otestovat do jaké míry rozcvičení ovlivňuje sílu úderu u vzorku participantů věnujících
se plnokontaktním bojovým sportům (klasický box, thajský box, kick box, MMA). Dále z hlediska intraindividuálního porovnání, analyzovat změnu síly úderu v závislosti na časovém odstupu od rozcvičení.
Výzkumný projekt probíhá v období 5/2020 – 9/2020.
Projekt není žádným způsobem financován.
Před testováním dostanete účelový dotazník, ve kterém vyplníte své základní údaje (věk, pohlaví,
lateralitu, preferovaný postoj, disciplínu, dobu, po kterou se věnujete plnokontaktním bojovým sportům,
soutěžní váhovou kategorii, počet zápasů, aktuálním zdravotním stav, informace o dřívějších úrazech
pohybového aparátu).
Jedná se o neinvazivní experimentální studii s vnitro-subjektovým designem, ve které budete provádět
série pěti zadních přímých úderů do silové desky (Punch Sensor), pokryté molitanovým polstrováním,
která také snižuje riziko zranění. Měření síly úderu budete provádět do silové desky před začátkem
rozcvičení a následně po 2, 10 a 25 min od dokončení rozcvičení. Každý z Vás vždy provede 5 opakování
přímého úderu ze zadní (dominantní) ruky. Postavení chodidel bude dle vlastní preference. Během
prostoje mezi dokončením rozcvičení a následujícím testováním budete provádět pasivní odpočinek (sed
na židli). Během testování Vám bude měřena tepová frekvence pomocí sportestru (hrudního pásu).
V průběhu testování Vám bude odepřena konzumace jídla a pitný režim pouze dle potřeby tak, jak je
běžné v podmínkách před zápasem. Rozcvičení bude standardizované pro všechny participanty výzkumu
a obsahuje obvyklé prvky předzápasového rozcvičení o celkové délce 30 minut, počínaje 2 x 3 minuty
skákáním přes švihadlo, následně mobilizace (krouživé pohyby) kloubů a dynamické zapracování
(švihové pohyby) horních i dolních končetin, aktivace hlubokého stabilizačního systému, 1 x 3 minuty
stínového boxu (provádění boxerských technik do volného prostoru s imaginací soupeře), 6 x 1 minuta
provádění boxerských kombinací do úderových tlumičů (maximální intenzitou a rychlostí), které bude
držet vyškolený pomocník se zkušenostmi a trénováním plnokontaktních bojových sportů (trenér III.
Třídy).
Budou zajištěné adekvátní podmínky daného prostředí a adekvátní příprava probandů k provádění
aktivit v rámci daného výzkumu. Na testování si přinesete vhodný sportovní oděv, ručník a dvě roušky.
Ke zpevnění ruky použijete vlastní bandáže (běžně používaná ochrana kloubů a zápěstí v bojových
sportech) a boxerskou rukavici o hmotnosti 10 uncí, která je dostatečně vyztužena a tlumí dopad úderu.
PhDr. Radim Pavelka, PhD., Mgr. Vít Třebický, PhD, hlavní řešitel a pracovníci laboratoře budou dohlížet
na správné provedení, intenzitu i rozsah všech cviků zařazených do rozcvičení.
Bezpečnost bude zajištěna standardním způsobem. Rizika spojená s testováním nepřesáhnou rizika
očekávaná u běžného tréninku a cvičení, které jsou testovaní zvyklí vykonávat pravidelně v rámci
běžného tréninku.
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Vzhledem k průběhu pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19), budou navíc během sběru dat zajištěny
v maximální míře preventivní hygienická opatření dle aktuálního ustanovení vlády ČR a ministerstva
zdravotnictví.
Časová náročnost testování se předpokládá 70 min. (30 min. rozcvičení, 40 min. testování). Do projektu
budete zařazen/a pokud aktivně trénujete plnokontaktní bojový sport (klasický box, thajský box, kick
box, MMA) alespoň dva roky. Do projektu nemůže být zařazen participant, který bude mít zranění či
akutní onemocnění nebo participant s jakýmkoliv onemocněním či omezením pohybového aparátu ani
s kardiovaskulárním onemocněním či v úrazu a v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocena. Odměnou za účast ve výzkumu
Vám budou poskytnuty výsledky měření Vaší síly úderu a impedančního měření složení těla.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v disertační práci v
studentském informačním systému (SIS), nebo na e-mail adrese: rudy.honza@seznam.cz
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými
nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou
získávány následující osobní údaje věk, pohlaví, lateralita, preferovaný postoj, disciplína, doba, po kterou
se věnují bojovým sportům, soutěžní váhová kategorie, počet zápasů, které budou bezpečně uchovány
na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. Nebudete
nikde evidován/a pod vlastním jménem, ale pod číselným označením.
Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém
souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby - budu dbát na to, aby jednotlivé osoby nebyly
rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou
bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně
uchována a publikována v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech,
monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK
FTVS.
Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné
fotografie, audionahrávky ani videozáznam.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele projektu: Bc. Jan Rudolf
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Jan Rudolf

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

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve
výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou zdravotní prohlídku.
Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli
odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele
projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
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Příloha 3 – Čestné prohlášení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Já ….........................................................................................................................................
(jméno, příjmení)
datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................
prohlašuji, že:
- se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
- jsem nebyl diagnostikován COVID-19 pozitivní,
- mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění/
kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou,
- jsem se v posledních dvou týdnech (vědomě) nesetkal s COVID-19 pozitivní osobou.
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne ................................
………………………………………
podpis
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Příloha 4 – Strukturovaný dotazník
Základní informace participanta:
Pohlaví:
Věk:
Váha:
Výška:
Disciplína:
Počet zápasů:
Délka tréninkové aktivity:
Lateralita:
Postoj:
Zdravotní stav:
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Příloha 5 – InBody720 analýza složení těla

83

