
Abstrakt 

Název práce: Tělesné složení a morfologické asymetrie u fotbalistů a jejich možná rezidua ve 

fázi návratu po zranění 

Cíl práce: Cílem práce bylo identifikovat změny tělesného složení a výskyt morfologických 

asymetrií a délku období rezidua po zranění předního křižního vazu (ACL) u elitních 

fotbalistů. 

Metody: Výzkumný soubor tvořili dva elitní dospělí hráči fotbalu. Základní charakteristiky 

uvádíme v tabulce 2. Hráči byli aktivní v nejvyšších národních soutěžích a jejich tréninkový 

objem odpovídá 15–23 hodinám za týden. Výběr hráčů byl záměrný. Před samotným 

měřením jsme zjistili aktuální tělesnou výšku probandů ve stoji s přesností na 1 mm pomocí 

stadiometru (SECA 242, Hamburg, Německo) a tělesnou hmotnost s přesností na 1 g pomocí 

digitální váhy (SECA 769, Hamburg, Německo). Pro stanovení tělesného složení jsme použili 

multifrekvenční bioimpedanční analyzér (Tanita MC-980MA, Tanita Corporation, Japonsko). 

Vlastní měření trvalo přibližně 120 s, aktuální tělesnou hmotnost k přepočtu nepřímo 

měřitelných parametrů zaznamenal samotný analyzér s přesností na 1 g. K přepočtu nepřímo 

měřitelných parametrů byly použity predikční rovnice softwaru zabudovaného v analyzátoru, 

v módu sportující populace. Zjišťovali jsme: aktuální tělesné složení a jeho změny  

u sledovaných probandů. Sledovali jsme změnu následujících ukazovatelů: tělesná výška, 

tělesná hmotnost, absolutní množství aktivní hmoty, procento tukové hmoty. U jednotlivých 

částí těla jsme sledovali absolutní množství svalové hmoty a tukové hmoty (trup, horní 

končetiny, dolní končetiny), zhodnotili jsme bilaterální rozdíly v morfologii. Při zpracování 

dat jsme využili kvantitativní a kvalitativní metody. Z kvantitativních metod jsme využili 

absolutní hodnoty a relativní hodnoty, z kvalitativních metod jsme využili metody analýzy  

a syntézy. Výsledky prezentujeme v tabulkovém a grafickém zobrazení. 

Výsledky: Absolutní hodnota aktivní hmoty u hráče 1 činila před zraněním 78,9 kg.  

V průběhu období po zranění došlo k navýšení o 1,14 % (0,9 kg) a následnému snížení  

o 1,8 % (0,8 kg) v období návratu do utkání. Absolutní hodnota aktivní hmoty u hráče 2 činila 

před zraněním 70,9 kg. V průběhu období po zranění došlo k snížení o 1,2 % (0,8 kg)  

a následnému zvýšení o 0,2 kg v období návratu do utkání. V průběhu období po zranění 

hodnoty svalové hmoty u hráče 1 klesaly do 12,9 kg pro pravou a 12,6 pro levou dolní 

končetinu a činilo to rozdíl 3,1 %. U hráče 2 v průběhu období po zranění tato hodnota na 

levé dolní končetině klesla z 11,5 kg na 11,3 kg a pravá dosahovala původní hodnoty 11,5 kg. 



Rozdíl svalové hmoty mezi pravou a levou dolní končetinou byl 1,8 %. Hodnota tukové 

hmoty u hráče 1 vykazovala asymetrii 1,6 % před zraněním. Hodnota tukové hmoty u hráče 2 

nevykazovala asymetrii pro pravou dominantní dolní končetinu před zraněním. Po zranění 

nastal nárůst na pravé dolní končetině o 0,1 kg (1 %) tukové hmoty a na levé zůstala hodnota 

neměnná. Horní končetiny dosahovaly asymetrie tukové hmoty 6,8 % před zraněním a po 

zranění tato hodnota klesla na 2 %. Hmotnost trupu se u hráče 1 po zranění zvýšila o 1,5 % 

svalové hmoty a o 1,3 % tukové hmoty. Hmotnost trupu se u hráče 2 po zranění zvýšila o 1,4 

% svalové hmoty (z 36,3 kg na 36,8 kg) a tuková hmota zůstala neměnná.  
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