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Abstrakt 

Název:  Vliv disciplinární specializace na rozložení tělesné hmoty v těle 

karatistů 

Cíl: Hlavním cílem této práce je zjistit, zda má specializace na 

disciplínu kata či disciplínu kumite vliv na symetrii rozložení 

hmoty končetin na těle sportovních karatistů v pravo-levé rovině.  

Metody: Diplomová práce je zpracována na základě empiricko-

teoretických modelů. Sběr dat proběhl pomocí dynamometrie, 

měření obvodu končetin a analýzy tělesného složení na přístroji 

Tanita MC-980. V práci jsou  použity metody sběru dat, analýzy 

dostupné odborné literatury, týkající se této problematiky a 

k vyhodnocení výsledků jsou použity základní statistické metody.   

Klíčová slova:  karate, kata, kumite, dynamometrie, symetrie 

  



 

Abstract 

Title:  Effect of disciplinary specialization on the body mass distribution 

in the body of karateka 

Aim of work: The main aim this thesis os to discover whether the disciplinary 

specialization effects the body mass distribution on limbs of 

karateka. 

Methods: The thesis has an empiric and theorethic character. Data 

collection is processed by dynamometry, measurement of limb 

circuits and body mas analyzation by Tanita MC-980. Data 

evaluation is processed by basic statistic methods. 

Keywords:   Karate, kata, kumite, dynamometry, symetry 
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Úvod 

Karate je v současné době velmi rozšířený sport, který má v řadách svých 

příznivců velké procento dětských cvičenců. Dlouhodobé praktikování tréninku karate 

má stejně jako u jiných sportovních odvětví za následek specifické formy adaptace 

pohybového aparátu, ať anatomické, funkční či morfologické. Tyto změny přichází 

ovšem v rámci dlouhodobého tréninkového procesu. Některé z těchto změn si vyžadují 

určitou úroveň aktivního vyrovnávání pomocí jistých forem kompenzačních cvičení za 

účelem optimalizace podmínek pro náležitý vývoj jedince. Problematika zdravotních 

aspektů cvičení by se měla ve velké míře prolínat s klasickým sportovním tréninkem. 

Mnohými trenéry je však oblast kompenzace tréninkové zátěže a potenciální 

vyrovnávání vzniklých dysbalancí často opomíjena. 

Obsahem této práce je zkoumání dlouhodobého vlivu tréninku karate  na symetrii 

distribuce svalové a tukové hmoty v těle se zaměřením na horní a dolní končetiny. Na 

základě vyhodnocení dat proběhne určení disciplíny, která má pozitivnější vliv na 

symetrický vývoj cvičence. 

V souvislosti s těmito fakty si práce také klade ambice přispět ke zkvalitnění 

vědeckých poznatků o tréninku karate, potažmo vlivu tohoto tréninku na lidské tělo, 

a poskytnout tak trenérům lepší zázemí pro inspiraci v dalších možných směrech 

vzdělávání. Zejména podnítit zájem o zdravotní aspekty a fyziologické principy 

tréninku.   
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1 Karate 

Karate je jedním ze starých tradičních bojových umění Dálného východu, které 

díky své kvalitě a komplexnosti přežilo do současné doby (Pavelka, Stich, 2012). Jedná 

se o primárně individuální úpolový sport, který nevyužívá zbraní. Po vytvoření 

závodních forem tohoto sportu se však vytvořilo i několik týmových disciplín. 

V průběhu času docházelo k formování charakteru tohoto umění a začal se z něj vyvíjet 

moderní sport. Fojtík (1998) uvedl, že v otázce hledání komplexně a všestranně 

rozvíjejícího pohybového cvičení zaujme karate s velkou jistotou přední pozice. 

V současné době karate představuje atraktivní sport, který usiluje o zařazení do 

olympijského programu. V rámci tohoto procesu dochází k četným obměnám v oblasti 

pravidel a celkového závodního prostředí. Velký vliv na proměny karate mají také 

neustále se zkvalitňující tréninkové metody, které čím dál více využívají 

multidisciplinárních vědeckých výzkumů a dochází tak k aplikaci sofistikovaných 

tréninkových postupů a též specializaci závodníků. Světově i v rámci České republiky 

se karate těší velké popularitě především mezi dětmi a mládeží, kde poskytuje kvalitní 

pohybovou průpravu a rozvoj pohybových schopností. Ve sportovním, ale i tradičním 

karate, vznikalo, a stále vzniká, mnoho svazů a asociací, které se od sebe liší mírou 

snahy o zachování tradiční tváře původního bojového umění. 

1.1 Historie karate 

Karate je staré japonské bojové umění, které se v době středověku vyvinulo 

ze systému bojových technik Kung-fu. Úplný původ však sahá k systému 

gymnastických cvičení, využívajícího bojových prvků, který vznikl v oblasti severní 

Indie ve spojení s buddhistickou kulturou. Odtud byl tento systém rozšířen 

do severočínského chrámu Shaolin mnichem Bodhidharma (roku 523 n. l.), kde dostal 

podobu Kung-fu. Shaolin je mnohými odborníky považován za místo vzniku základů 

pro převážnou část asijských bojových umění. Možná také díky tomu, že se z té doby 

a z tohoto místa dochovalo nejvíce pramenů. Geograficky je vývoj bojových umění 

v Asii jen velmi nesnadno podchytitelný. Odehrával se totiž na ploše velice rozsáhlého 

území a byl ovlivňován nepřeberným množstvím kulturních vlivů (Lind, 1991). 



 

 11 

Během staletí se z různých bojových technik dálného východu začalo postupně 

formovat karate. Tento proces se projevoval v průběhu 17. století na ostrově Okinawa, 

který tou dobou ztratil samostatnost a spadl pod nadvládu Japonska. Vzhledem 

k tehdejším politickým peripetiím, které na ostrově panovaly, nemohli u sebe tamní 

obyvatelé nosit žádné zbraně, což mohlo být v určitých situacích velmi nebezpečné. 

Na ostrově totiž řádily četné loupežné skupiny a zločinecké bandy. Tento fakt z velké 

části napomohl rozvoji bojových umění holýma rukama (Lind, 1991). Slovo "karate-do" 

se skládá ze tří slov, a to "kara", "te" a "do". "Kara" znamená prázdný, "te" jest ruka 

a slovo "do" znamená cesta. Tedy volně přeloženo znamená karate-do „cesta prázdné 

ruky“. V minulosti se však díky svému čínskému původu karate psalo ve znacích 

doslovně znamenajících  „čínská ruka“. Změnu ve významu provedl během svého 

života až Gichin Funakoshi (Nakayama, 1966). Je však omylem si myslet, že prázdný 

znamená neozbrojený boj, tedy boj beze zbraně s prázdnýma rukama, jak se běžně v 

Evropě vykládá. Prázdný zdůrazňuje afilaci k buddhismu, resp. k zen-buddhismu, 

znamenající prázdnotu jako jednu z hlavních konceptů této filozofie. Buddhistické 

náboženství ovlivnilo bojová umění zejména myšlenkami, jež se týkají lhostejnosti ke 

smrti a netečnosti k životu (Král, 2004). 

1.2 Soutěžní karate 

V rámci soutěžních forem karate lze na turnajích soutěžit ve dvou základních 

individuálních disciplínách: kata a kumite. Během vývoje kultury soutěžního karate se 

zavedly i týmové formy těchto disciplín kvůli zatraktivnění z diváckého hlediska 

a přiblížení tohoto sportu laické veřejnosti. V závislosti na štěpení svazů a federací se 

začaly vytvářet i další variace týmových disciplín. Ke kata vznikla disciplína kata tým, 

kde závodí tříčlenná družstva. Ke kumite se přidala disciplína kumite tým. Počty členů 

v družstvech kumite jsou 3 až 7 v závislosti na organizaci či pohlaví závodníků. 

Jakhel (1989) uvádí, že přeměna karate jakožto tradičního umění ve sportovní 

odvětví bylo jediným možným způsobem jak mohlo karate dosáhnout své dnešní 

popularity. Ve válce nebo ve vážných situacích, kdy je v sázce život, má boj 

diametrálně odlišný charakter než boj v rámci sportovní soutěže. Důležitým aspektem 

soutěžního zápasu je, aby zůstalo zachováno psychické a fyzické zdraví obou 

zúčastněných bojovníků. Cílem soutěžení je zkouška svých psychických a fyzických 
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schopností za použití maximálního úsilí a sebeovládání, touha překonání sebe sama a 

tedy snaha o posouvání hranic svého doposud možného. Soutěžní karate se vyznačuje 

pravidly, jakožto dohodou mezi závodníky o jasně povolených a zakázaných 

technických zákrocích, na základě kterých dochází ke kladnému nebo zápornému 

hodnocení rozhodčími. Tyto technické limity v rámci pravidel však nejsou strnulé ani 

konečné, ale vyvíjí se v čase na základě zájmů sportovních svazů a jejich plánů, které 

naplňují. Pravidla se v průběhu času mění a karate se tak stává více sportovním. 

S postupným rozvojem se v karate začal klást větší důraz na sportovní výkon, než 

na jakékoliv dodržování tradic či lpění na duchovním růstu žáka. Do tréninku karate 

začaly pronikat zkušenosti z oblasti biomedicíny a poznatky sportovního tréninku. Od 

svého vzniku prošlo soutěžní karate významným vývojem. V rámci zkvalitnění 

a urychlení tréninkového procesu a posléze zatraktivnění tohoto bojového umění začali 

instruktoři karate čím dál tím více přebírat ověřené metodické způsoby a didaktické 

postupy výuky od jiných sportovních odvětví (Strnad, 2004).  

V prvních desetiletích závodního karate bývalo zvykem, že závodníci soutěžili 

i v kata i kumite a samozřejmě tomu přizpůsobovali trénink. Mnoho závodníků bylo v té 

době schopno uspět v obou disciplínách současně. Nicméně v rámci vývoje tohoto 

sportu docházelo k četným úpravám pravidel: uplatnění multiskórovacího systému, 

větší bodové ohodnocení kopů než úderů atd. Tyto úpravy dělaly karate více 

dynamickým a divácky přitažlivým (Macan, 2006). 

Cílem všech cvičenců se stal úspěch na soutěžích. Díky tomu se žáci začali 

specializovat na kata či na kumite. Jen méně početná skupina výjimečně talentovaných 

atletů se v současné době věnuje oběma disciplínám. Zjistilo se, že každá disciplína má 

svoje vlastní specifické požadavky na motorické schopnosti a potažmo dovednosti, 

které jsou kruciální pro efektivní výkon v dané disciplíně a zároveň se do jisté míry liší 

od té druhé. Vedle toho se v průběhu formování začaly vyskytovat i určité nároky na 

tělesné predispozice, tudíž s ohledem na různorodost tělesných somatotypů závodníků 

není každý vhodný na vše (Vaeyens, 2008).  
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1.3 Soutěžní disciplíny 

1.3.1 Kata 

Velice důležitou částí tréninku karate jakožto životní cesty je kata, která je 

sekvencí technik procvičovaných individuálně, tzn. bez soupeře. Nespornou výhodou 

cvičení kata je nácvik bojových variant kombinací technik, které jsou aplikovatelné 

v reálném boji se soupeři (Gyuris, 2003). 

Kata znamená japonsky forma. Tvoří určitou osu bojového umění (Klementis, 

2002). Je to pevně stanovená sestava technik (postojů, kopů, úderů a krytů), která 

simuluje boj proti imaginárnímu nepříteli či několika nepřátelům, kteří mohou útočit 

ze čtyř, ale i z osmi stran. Zpravidla má tato sestava trvání od 60 do 120 sekund. 

Existuje však i několik výjimek. V původním pojetí karate byla kata ve své podstatě 

zásobárna bojových technik, ze kterých se skládaly obranné a útočné akce. Byla to 

studnice inspirace možných řešení situací, které by mohly v rámci souboje vznikat. 

Nekonečné opakování a procvičování technik kata vedlo k osvojení úderů a kopů do té 

míry, že se pak jejich provedení údajně blížilo dokonalosti. Jedním z hlavních 

parametrů kata je také embusen. Význam tohoto slova představuje zachování „jakéhosi“ 

půdorysu kata. Pohyb nohou po podlaze by se měl řídit konvenčně stanovenou 

choreografií pohybu a předepsanou trasou pro dodržení co nejvěrohodnější techniky 

(Nakayama, 1977). Kata má začínat a končit na stejném místě. Podle toho do jaké míry 

se cvičenci podařilo tento požadavek splnit, lze posoudit jeho technickou vyspělost a 

dovednost dodržování přesných formálních náležitostí pohybů kata. Každý pohyb v kata 

je třeba provádět požadovanou dynamikou a v náležitém rytmu. 

Ideální závodník v disciplíně kata by měl disponovat poměrně nižším vzrůstem, 

který znamená jistý předpoklad pro úspěch v soutěžích. Jedná se o podobné nároky na 

tělesnou kompozici jako u gymnastů a akrobatů. Závodník musí oplývat určitou 

schopností vnímání specifické estetiky pohybu a schopností celkového koordinovaného 

zpevnění těla (McMahon, 1984).  
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1.3.2 Trénink kata 

V současné době se trénink kata značně liší od způsobu tréninku, který byl 

aplikován v dávných dobách. Šebej (1986) uvádí, že dříve si cvičenec v závislosti na 

svých dispozicích zvolil jen 3, maximálně 5 kata a těm se celý život věnoval. 

V dnešní době, a to především v závodním prostředí, je tento přístup nepoužitelný. 

Závodní prostředí si nárokuje poměrnou extenzifikaci repertoáru. Počet kata, který má 

závodník použít během jedné soutěže, závisí na federaci, která soutěž pořádá. V soutěži 

na mezinárodní úrovni se však tento počet vždy pohybuje od 5 do 7 kata. Každá 

federace však preferuje jiné kata, tudíž v případě, že chce atlet soutěžit ve více 

federacích, musí repertoár přizpůsobit. Je také nutné podotknout, že dříve bylo cvičení 

kata jediná aplikovaná forma nácviku karate. Trénink kumite všeobecně neprobíhal. 

Jednou z tradičních tréninkových metod karate je kihon, který spočívá v nácviku 

jednotlivých technik, ale i jejich kratších či delších kombinací. Kihon nemá žádné 

pevně dané schéma a záleží pouze na trenérovi či na cvičenci samotném, jak si danou 

sekvenci technik nakonfiguruje (Fencl,2004). V současné době a především v kontextu 

závodního karate slouží kihon spíše závodníkům kata. Až na určité výjimky platí, že  

sekvence technik v kata bývá na obě strany totožná, tudíž se dá říci, že většina kata se 

vyznačuje určitou symetrií pohybu. V rámci tréninkového procesu při korekci 

technických detailů a zlepšování dynamiky a výbušnosti pohybu se kata segreguje do 

dílčích pasáží. Ty mívají také většinou symetrický charakter. Tímto způsobem závodník 

v rámci tréninku vylepšuje provedení kata, které je hodnoceno na soutěžích, a tím 

posunuje svoji výkonnost. 

1.3.3 Kumite 

Kumite: v oblasti závodního karate se tento pojem používá jako zkratka pro Jiyu-

Kumite. Pojem Jiyu-Kumite vznikl až se vznikem závodního karate. Do té doby tento 

fenomén nebyl známý. Výrazně se na něm podílel mistr Masatoshi Nakayama, který 

usiloval o prosazení karate jako sportu (Lind, 1991). Kumite je volný souboj dvou 

soupeřů aplikujících techniky pochycené ze sestav Kata. Vše se odehrává pod plnou 

kontrolou pohybů (Nakayama, 1977). V oblasti závodního karate je disciplína kumite ve 

světě divácky atraktivnější než disciplína kata. Z diváckého hlediska si totiž nevyžaduje 

přílišné zasvěcení do oboru a pro veřejnost je pochopitelnější. Kumite je zřejmé 
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a srozumitelné na první pohled a techniky úspěšně zasažené do soupeře může vidět 

každý (Šebej, 1986). 

Sportovní zápas kumite je charakterizován proměnlivým a nepředpokladatelným 

dějem, v kterém může docházet k nesymetrické zátěži pohybového aparátu. Obecně 

platí, že se kumite skládá z explozí po sobě jdoucích technik, oddělených  

přerušovanými skočnými pohyby, které umožňují rychlé změny polohy těla (Iide, 

2008). V moderní době se čím dál více kladou nároky na tělesné proporce závodníků 

v kumite, a to především v celkové tělesné výšce a délce končetin. Je ovšem nutná 

dostatečná úroveň reakční rychlosti a explozivní síly, což jsou rozhodující schopnosti 

pro úspěch v kumite (Jaric, 2005). 

1.3.4 Trénink kumite 

Kumite je praktická realizace technik, které měl cvičenec možnost trénovat 

v rámci cvičení kata. V dnešní době specializace, kdy se závodníci soustřeďují jen na 

jednu disciplínu se však nezřídka stává, že cvičenec nepraktikuje a ani nepraktikoval 

kata vůbec. Z ortodoxního pohledu tradičního karate je to politováníhodná událost, 

nicméně z hlediska moderně sportovního je to naprosto pochopitelný fakt. 

Kumite se nejčastěji trénuje formou tzv. randori. Intenzita tohoto tréninku je 

přizpůsobená technické úrovni cvičenců, ale i fázi tréninkové přípravy, ve které se atleti 

zrovna nacházejí. Při randori jsou trénovány situace, ke kterým může dojít v reálném 

sportovním zápase. Průběh může být často přerušován trenérem za účelem komentáře 

proběhnuvších akcí. Cílem této formy tréninku je především zdokonalování bojových 

technik, ale i strategie a taktiky sportovního zápasu (Strnad, 2008). 

V první fázi tréninku kumite se jedinec učí správnému provedení jednotlivých 

technik stejně jako u kata. Se soutěžní praxí však přichází nároky na úspěchy, a tak 

dochází ke snaze o maximalizaci pravděpodobnosti úspěšnosti techniky úderů, kopů 

a podmetů. V důsledku to znamená, že se cvičenec začne soustředit na provádění 

technik svojí oblíbenější končetinou. Je nutné také zmínit fakt, že většina závodníků 

kumite se při zápase, a tudíž i při tréninku, pohybuje v bojovém gardu, který je stavěný 

opět na stranu, z které se závodník cítí být více bojeschopný. 

Jakhel (1989) říká, že snaha o maximalizaci intenzity způsobilosti k závodění, 

která je všeobecně sportu vlastní, vyžaduje ekonomizaci, optimalizaci a efektivizaci 
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úsilí, což je jedním z hlavních cílů sportovního tréninku. To má za následek určení 

priorit ve výběru a formě provedení používaných technik za účelem věcně racionálního 

zařazení motorických vzorců na základě dispozic, ale i zkušeností jedince. V průběhu 

tréninkového procesu dochází k zaměření na určitý výběr technik v závislosti na 

lateralitě sportovce. Poté je pozornost zaměřena na zevšeobecnění, což znamená 

schopnost aplikace vybraných a dokonalých technik na všemožné situace, které mohou 

v rámci sportovního zápasu nastat.  

Koropanovski a kolektiv (2011) uvádějí, že závodníci v kata mají v průměru 

o 6 až 7 stupňů větší flexibilitu dolních končetin. Je to dáno přísnějšími požadavky na 

provedení techniky kopů, setrvávání v nízkých postojích a dovednost pohybu v těchto 

postojích v rámci demonstrace kata. Na rozdíl od nich závodníci v kumite těmto 

striktním požadavkům na provedení pohybový vzorců nepodléhají. V rámci výzkumu 

však nebyla potvrzena významná rozdílnost v oblasti vytrvalosti (měřené Leger-testem) 

a obratnosti (měřeno T-testem).  
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2 Vliv tréninku na pohybový aparát 

2.1 Aspekty adaptace 

Stejně jako při každé dlouhodobě prováděné pohybové činnosti, tak i v karate 

dochází v průběhu tréninkového procesu ke  změnám ve fyziologických funkcích či 

orgánových soustavách s ohledem na charakter pohybové zátěže a na nejvíce namáhané 

partie. Tyto změny je možné charakterizovat jako reaktivní, což jsou krátkodobě trvající 

jevy vyskytující se v bezprostřední reakci na tréninkové zatížení. Dále změny adaptační, 

které jsou produktem dlouhodobého a opakovaného tréninkového procesu. Považujeme 

je za biologicky výhodné a ze sportovního hlediska žádané. Pomáhají totiž zachovávat 

jeho homeostatickou rovnováhu. Dá se také říci, že jsou jedním z předpokladů sportovní 

specializace u vrcholového sportu (Kohlíková, 2013). Tyto změny se mohou projevovat 

v oblasti metabolické práce organismu, nervového systému, nárůstu svalové síly či 

svalové hmoty, která je jako jedna s adaptačních změn nejsnáze pozorovatelná i laikem. 

Za nárůst svalové hmoty může svalová hypertrofie či hyperplazie (Petr, Šťastný, 2012). 

Určitá úroveň těchto adaptačních změn je nezbytná pro dosažení kýžených výkonů, 

nicméně přemíra či nestejnoměrnost a asymetrie může z hlediska budoucího vývoje 

sportovce znamenat mnohé komplikace. 

2.2 Rozložení hmoty v těle 

Stejně jako kterýkoliv aspekt lidského tělesna tak i distribuce tělesné hmoty 

podléhá rozsáhlé rozmanitosti v závislosti na individuálních podobách lidského těla. 

Problematika rozložení tělesné hmoty a tělesná proporcionalita byla již vědecky 

zpracována v četných vědeckých pracích. Riegerová (2006) uvádí, že lidské tělo je 

geometricky velmi komplikovaný tvar, který se dá těžko definovat. Proto byly vyvinuty 

různé indexy a jiné metody, které by rozměry lidského těla pomohly lépe definovat 

a geometrickou složitost generalizovat. Tvarové proporce lidského těla jsou dále 

postihnutelné absolutními rozměry. V otázce rozložení tělesné hmoty se zaměřením na 

tukovou složku zdůrazňuje autorka významnost indexu centrality, který informuje 

o rozložení tuku s převahou na trupu nebo na končetinách. Tuk, který je situován 

především do oblasti trupu se nazývá centrifugální, naproti tomu tuk, rozložený více do 

krajiny končetin je definován jako centripetální. Index centrality je počítán na základě 
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hodnot získaných z měření poměru kožních řas na lidském těle. Další metodou 

identifikace centrality tuku je použití bioimpedančního přístroje Tanita, který analyzuje 

procentuální zastoupení tuku na jednotlivých končetinách a na trupu. 

Vývoj a výskyt tukoprosté hmoty, především svalstva také podléhá určitým 

zvláštnostem. Novorozenci mívají 40% svalové hmoty koncentrované v oblasti trupu, 

v těle dospělých jedinců se tento podíl sníží na 25 až 30%. Opačnou tendenci má 

svalová hmota dolních končetin, která z novorozeneckého podílu 40% během života 

vzrůstá na průměrných 55% v dospělosti. Svalstvo horních končetin si zachovává 

podobný podíl v rámci celé lidské ontogeneze, který čítá 18-20%. Nesporný vliv na 

rozložení svalové hmoty v těle představuje sexuální aspekt, a to v otázce míry přírůstku, 

ale i v distribuci z časového hlediska. S těmito procesy rovněž významně souvisí 

i charakter vývoje svalové síly, což je důležitý faktor v procesu sportovního tréninku, 

který by měli trenéři v rámci tréninkového procesu respektovat. Dochází ke změnám 

v distribuci tělesné hmoty, a to ovlivňuje polohu těžiště těla, ale i dílčích segmentárních 

těžišť, což může do určité míry ovlivnit sportovní výkon (Riegerová, 2006). 

2.3 Tělesné složení 

Pro popis tělesného složení je možné využít určitý počet metod. Riegerová (2006) 

uvádí, že tyto metody můžeme dělit do dvou základních skupin. Antropometrie využívá 

především kaliperaci a na základě definovaných přepočtových rovnic vystihuje 

charakter tělesného složení. U nás se nejčastěji vyskytuje metoda založená na součtu 

deseti kožních řas podle Pařízkové (1962). Metody kaliperace jsou však závislé na dvou 

předpokladech. Jedním z nich je očekávání, že podkožní tuk je v konstantním poměru 

k celkovému množství tuku v těle. Dalším je předpoklad, že místa měření kožních řas 

věrohodně zastupují průměrnou tloušťku vrstvy tuku. Tyto předpoklady se však zatím 

nepodařilo s jistotou prokázat. Další skupinou metod zjišťování tělesného složení jsou 

biofyzikální a biochemické metody. Mezi ně patří například radiografie, metoda měření 

ultrazvukem, magnetická rezonance, hydrometrie či metoda bioelektrické impedance. 

Poslední zmíněný způsob byl také zvolen pro analýzu tělesného složení probandů 

v rámci této práce. 
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2.3.1 Bioelektrická impedance 

Tato metoda se stala v poslední době velmi populární díky své relativní přesnosti, 

neinvazivnosti a rychlosti provedení. Někteří autoři (Fuller a kol., 1989; Chumlea a kol., 

1990) považují bioimpedanci jako velmi relevantní způsob určování tělesného složení 

včetně analýzy hmoty tělesných segmentů. Báze této metody spočívá v šíření střídavého 

elektrického proudu lidským tělem. Ve tkáních s obsahem vody se proud šíří rychleji 

zatímco v tukových tkáních se proud téměř nešíří. Díky aplikování konstantního 

střídavého proudu o nízké intenzitě je vyvolána impedance v závislosti na frekvenci 

a také charakteru vodiče jako je jeho délka, konfigurace a průřez. Impedance je tedy 

nepřímo úměrná objemu hmoty, kterou proud prochází (Thomas et al., 1992). Analýza 

tělesného složení touto metodou představuje informace o podílu tukové složky, aktivní 

tělesné hmoty, hodnoty bazálního metabolismu, obsahu extracelulární a intracelulární 

vody a obsahu vody celkové. 

2.3.2 Segmentární distribuce hmoty 

Problematice odhadu hmotnosti segmentů v rámci lidského těla se věnovalo 

několik autorů, z nichž jedním z významných byl Bartel (1957), který statisticky 

zpracoval dostupné výsledky metod měření a na jejich základě vytvořil regresní rovnice 

pro odpočet podílu hmotnosti segmentů na celkové hmotnosti těla. Další autoři jako 

například Clauser (1969) začali přinášet nové způsoby jak do rovnic zanášet další 

antropometrické parametry, a tím co nejvíce snížit chyby odhadů závislých na 

interindividuálních variabilitách. Je nutné podotknout, že všechny metody týkající se 

vyjádření segmentárního podílu na hmotnosti těla počítají s předpokladem, že hmota je 

na končetinách rozložena symetricky v oblasti pravo-levé. 
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2.4 Nárůst svalové hmoty 

Nárůst svalové hmoty je jedním z hlavních předpokladů navýšení silových 

schopností jedince, jakožto jedněch z nejdůležitějších pro sportovní trénink. Silové 

schopnosti mnohdy rozhodují o úspěchu či neúspěchu ve sportovním výkonu v mnoha 

odvětvích (Šteffl, Bartůňková, 2013). 

Jak již bylo řečeno o pár řádků výše, za nárůst svalové hmoty můžeme vděčit 

procesům hyperplazie nebo hypertrofie. V případě hyperplazie se jedná o nárůst počtu 

svalových vláken v důsledku tréninkové adaptace. O tomto jevu byly podány některé 

dílčí důkazy, nicméně definitivně tento jev potvrzen nebyl. Je to především z důvodu 

komplikované identifikace tohoto jevu. Navíc není známo, do jaké míry může 

hyperplazie skutečně nárůst svalové hmoty ovlivnit. 

Svalová hypertrofie je proces, kdy dochází ke zvětšení objemu jednotlivých 

svalových vláken. Tento proces se dá z časového hlediska rozdělit do dvou skupin. Tzv. 

reaktivní – krátkodobá hypertrofie, která se vyskytuje jen několik hodin po tréninku a je 

způsobená akumulací tekutin v intracelulárních prostorech svalů. Má však trvání jen 

dokud se tato tekutina nevrátí zpět do krve. Naopak adaptační hypertrofie (dlouhodobá) 

je založena na principu superkompenzace svalových proteinů a lze na ní budovat 

trvalejší a systematičtější  výsledky. Považuje se tedy za platné, že svalový růst je 

postaven na systému rozpadu a růstu. Během tréninkové zátěže dochází k přeměně 

proteinů na jednodušší substance, zatímco v době odpočinku se spouští syntéza 

bílkovin. Tím se deficity proteinů vyrovnávají a převýší úroveň předchozího množství. 

Svalová hypertrofie se dá potažmo dělit na dva další druhy: sarkoplasmatickou 

a myofibrilární. Sarkoplasmatická hypertrofie je zapříčiněna zvětšením množství 

polotekuté látky zvané sarkoplasma v interfibrilárních prostorech. To má za důsledek 

zvětšení objemu svalu, nicméně s nevelkým vlivem na silovou výkonnost. Jedná se totiž 

o nekontraktilní proteiny jako je myoalbumin, myoglobin a myogen. Druhým typem 

svalové hypertrofie je myofibrilární, která vzniká zmnožením myofibril v rámci 

svalového vlákna, a tedy zkvalitnění kontraktibility svalu. To má za následek nárůst 

síly, což je způsobeno příbytkem proteinů aktinu a myozinu (Petr, Šťastný, 2012). 

Kearns a kol. (2001) uvádějí, že nesymetrické zatěžování těla může vést 

i k nesymetrické svalové hypertrofii. 
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2.5 Svalová dysbalance 

Tlapák (2011) tvrdí, že pro správné držení těla, ale i celkovou funkčnost 

a stabilitu pohybového aparátu, je nutný optimální svalový tonus, který je podporován 

přiměřeným dávkováním náležité pohybové činnosti. Stěžejní roli však nehraje funkce 

svalu jako jednotlivého prvku, nýbrž souhra a koordinace svalů v rámci celé svalové 

skupiny a jejich vzájemné harmonické vztahy. Názorným příkladem budiž skupiny 

svalů obklopující páteř a potažmo trup, které se nazývají „svalový korzet“, 

zabezpečující fyziologicky přípustné postavení obratlů při pohybové zátěži, která tuto 

část těla namáhá. Svalová rovnováha se vyznačuje tím, že je svalový tonus distribuován 

do náležitých míst a podporuje tak správné držení segmentů. Tyto segmenty jsou tím 

chráněny od neblahých vlivů škodlivých pohybových vzorců. V opačném případě 

nastává svalová nerovnováha, která se může projevit jak v držení páteře, tak 

v komplexním vývoji ostatních segmentů. Známým principem změn v tělesném aparátu 

je systém od „centra k periferii“, kdy procvičováním zdravého držení páteře 

a posilováním posturálních svalů docílíme pozitivního vlivu i na končetiny. Tento 

systém je však naneštěstí aplikovatelný a aplikovaný i v negativní rovině. 

V současné době má velká část populace tělesné obtíže, způsobené vlivem 

jednostranného zatížení či nedostatkem pohybu. Véle (1997) uvedl, že struktura orgánu 

je ovlivněna funkcí, kterou tento orgán zabezpečuje. To samé platí v opačném směru, 

kdy rozsah a kvalita funkce je úzce ovlivněna strukturou orgánu, který stojí za realizací 

této funkce. V rámci dlouhodobého pohledu je tedy držení těla produktem pohybové 

činnosti, na základě které dochází k adaptacím organismu. 
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2.5.1 Svalová dysbalance v karate 

Král (1990) uvádí, že při vyšetřování pohybového aparátu skupiny karatistů byly 

zjištěny jisté svalové nerovnováhy v pánevní oblasti, což má za následek anteverzi  

pánve v důsledku oslabení břišních a hýžďových svalů. Hýžďové svaly se v karate 

zapojují převážně jen při realizaci kopů vzad. Dále byla pozorována zvětšená bederní 

lordóza. Poloha pánve je také ovlivněna zkrácením m. iliacus a m. piriformis, které 

způsobují posuny v kyčelních kloubech. Poloha pánve může být taky ovlivněna jistými 

asymetriemi dolních končetin. Vedle toho byla na vzorku karatistů také identifikována 

protrakce ramen způsobená hypertrofií m. pectoralis major. Tato hypertrofie je 

budovaná především nevariabilním posilováním pomocí kliků a prováděním přímých 

úderů vpřed. Zejména je postižená jeho spodní část. Současně dochází k oslabení 

fixátorů lopatky. Identifikovatelná je také intramuskulární dysbalance v rámci m. 

pectoralis major, kdy byl na vzorku karatistů zpozorován nevelký rozvoj horní části 

tohoto svalu. Autor uvádí, že tento fakt způsobuje reflexivní kontrakci břišních svalů 

a ty zase jednostranné přitažení pánevní kosti vzhůru, což opětovně působí další 

nerovnováhu v oblasti pánve. 

Tab. č. 1: Přehled oslabených svalů u karatistů (Král, 1990, Čihák, 2001) 

Číslo Název Efekt 

1. Mm. rhomboidei oslabení zevní rotace lopatek 

2. M. serratus anterior destabilizace ramene 

3. M. rectus abdominis 
zvýšené lordotické držení 

páteře 

4. M. gluteus maximus 

hypotonie svalu v důsledku 

reflexní inhibice z blokování 

kyčelního kloubu 

5. M. infraspinatus 
destabilizace ramenního 

kloubu 

 

  



 

 23 

Tab. č. 2: Přehled zkrácených svalů u karatistů (Král, 1990, Čihák, 2001) 

Číslo Název Efekt 

1. M. iliopsoas 
zvětšení lordózy beder a 

překlopení pánve 

2. M. rectus femoris 
zhoršená extenze v kyčelním 

kloubu a flexe v koleni 

3. M. tensor fasciae latae 

snížená abdukce dolní 

končetiny a porucha v 

kolenním kloubu 

4. M. erector trunci 
zvětšené lordotické držení 

páteře 

5. 
M. pectoralis major et 

minor 
stálá protrakce ramen 

6. M. levator scapulae bolest v oblasti krční páteře 

7. M. trapezius zaoblená kontura svalu 

 

Je nutné podotknout, že všechny identifikované nerovnováhy jsou důsledkem 

adaptačních změn pohybového aparátu, což znamená, že se nejedná o traumatické 

změny.  

Jedním z cílů tréninkového procesu v karate je snaha o maximální rozvoj mobility 

v určitých kloubech, které jsou efektivní pro zajištění kvalitního sportovního výkonu 

v dané disciplíně. O to menší zřetel se však v tréninku klade na rozvoj pohyblivosti 

v těch (na první pohled) méně významných oblastech. Postupně tak dochází 

ke svalovým nerovnoměrnostem. Konkrétně v karate je vhodným příkladem výborná 

mobilita kyčelního kloubu, na druhou stranu snížená mobilita ramenního kloubu 

v dorzálním směru vlivem zkráceného m. pectoralis. Navíc zkrácené svaly se zapojují 

do pohybů, které nemají přímou souvislost s jeho funkcí a tím podporují inhibici svých 

antagonistů. 
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Psotta a kol. (2006) uvádí, že správná aktivita a koordinace posturálního svalstva 

není otázkou pouhého zajištění rovnováhy v rámci sportovního výkonu. Posturální 

svalstvo a vyvinutý svalový korzet hrají nezastupitelnou roli v koordinaci zpevnění 

segmentů těla nezbytné pro efektivní přenos hybných sil. Tyto principy se samozřejmě 

týkají závodníků kata i kumite. 

Atleti soutěžící v disciplínách karate by měli dbát zvýšené pozornosti ohledně 

funkcí stability posturálního svalstva, které zabezpečuje rovnovážné schopnosti. 

Nedostatečná úroveň stability může zapříčinit zranění, zejména poškození vazů dolních 

končetin. Diagnostika potenciálních bilaterálních asymetrií je kruciální, protože tyto 

mohou být jedněmi z příčin vzniku zranění (Hrysomallis a kol., 2007).  

Na druhou stranu Palmer (1994) píše, že asymetrie končetin v důsledku špatných 

nebo jednostranných pohybových návyků a nerovnoměrně vyvinutého posturálního 

systému jsou marginální. Vlivem radiace se končetiny vyvíjejí souměrně. Podotýká, že 

rozdíly v aktivní tělesné hmotě pravé a levé končetiny bývají často velmi malé. 

2.5 Metody kompenzace 

Kompenzací rozumíme proces, kdy dochází k vyrovnávání dysbalancí na 

pohybovém ústrojí jedince, které jsou způsobené soustavnou sportovní činností. Je to 

důležitá součást vyrovnávacího procesu, která sportovci navrací potřebnou rovnováhu 

pohybového aparátu. Čermák (1992) uvádí, že vyrovnávacím cvičením může cvičenec 

pozitivně ovlivnit jednotlivé složky pohybového aparátu jako je například kloubní 

pohyblivost, napětí, síla a charakter pohybových stereotypů. Petr a Šťastný (2012) 

dodávají, že správným cvičením lze ovlivnit i intramuskulární koordinaci, která 

zabezpečuje co největší zapojení svalových vláken při pohybu, dále koordinaci 

intermuskulární, která ovlivňuje souhru zapojení svalových skupin během 

vykonávaného pohybu. Autorky Hošková a Matoušová (2007) rozdělují kompenzační 

cvičení na 3 základní skupiny: uvolňovací, protahovací a posilovací. Tyto kategorie se 

nevztahují zcela na určitý typ cvičení, nýbrž se v jejich účincích prolínají v závislosti na 

konkrétním pohybovém charakteru, který zvolíme. Tato práce se věnuje především 

zkoumání tělesné hmoty v oblasti končetin se zaměřením na zhodnocení a posouzení 

jejich symetrie. Je však nutné vědět, že tyto dysbalance mohou mít krom 

nerovnoměrného zatížení končetin původ například v jistých nevyrovnanostech 
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v posturálním systému pohybového aparátu ať už zapříčiněných ochabnutím, či 

zkrácením dílčích svalů. Kvalitní program vyrovnávacího cvičení by však měl 

eliminovat i takovéto nedostatky.  
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3 Cíle, úkoly práce a hypotézy 

3.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zkoumání rozložení tělesné hmoty v těle karatistů, 

specializujících se na konkrétní závodní disciplínu. Primárně je však výzkum zaměřen 

na určení závodní disciplíny karate, jejíž trénink více ovlivňuje symetrický rozvoj těla 

v pravo-levé rovině se zaměřením na distribuci hmoty na končetinách. Dále se práce 

věnuje popisu zjištěných tendencí a principů, na které provedený výzkum upozornil. 

V neposlední řadě se práce věnuje praktickému výkladu a možnostmi využití výsledků 

v reálném tréninku, popřípadě definicí návrhů. Jedním z vedlejších cílů bylo také 

zjištění závislosti množství tukové hmoty na svalové hmotě v rámci disciplín. Prostor je 

také věnován porovnání celkové svalové a celkové tukové hmoty závodníků kata 

a závodníků kumite. 

3.2 Úkoly práce 

1) Nastudovat odbornou literaturu týkající se této problematiky 

2) Popsat faktory, které by mohly zapříčiňovat princip dané problematiky 

3) Změřit obvody určených částí končetin probandů a následně provézt 

dynamometrii těchto segmentů 

4) Provézt měření tělesného složení na přístroji Tanita MC-980 se zaměřením na 

segmentární analýzu rozložení hmoty 

5) Statisticky zpracovat data, zanést do tabulek a graficky znázornit výsledky 

6) Vyhodnotit  a popsat výsledky sledování 

7) Navrhnout doporučení využití poznatků v praxi  
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3.3 Hypotéza 

H1:  Symetrický rozdíl rozložení tělesné hmoty na končetinách v rovině 

pravo-levé bude menší u závodníků disciplíny kata než u závodníků 

v kumite. 

 

Zdůvodnění hypotézy: 

V rámci praktikování kata v tréninkovém procesu, ale i v závodní činnosti, se až 

na určité výjimky realizují sekvence technik na obě strany symetricky. Je to dáno 

technickou standardizací kata, která je požadována na soutěžích. Tato skutečnost 

teoreticky způsobuje zatěžování pohybového aparátu rovnoměrně v pravo-levé rovině 

a tím i následný symetrický nárůst svalové síly, symetrickou hypertrofii svaloviny 

a distribuci tělesné hmoty v končetinách. Sportovní činnost v disciplíně kumite však 

v rámci maximalizace sportovního výkonu neklade důraz na provádění technik na obě 

strany. Závodníci tedy provádí techniky více na stranu, která zabezpečí větší efektivitu, 

což teoreticky ovlivňuje tělo méně rovnoměrně. 
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4 Metodika práce 

Práce je postavena na pilířích empiricko-teoretického výzkumu, kdy budou 

uplatněny zejména metody analýzy relevantní literatury, sběru dat pomocí praktického 

výzkumu v biomedicínské laboratoři a následné zpracování dat náležitými 

matematicko-statistickými metodami. 

V teoretické části se vychází především z literatury týkající se vzniku 

a charakteristiky karate, potažmo charakteristiky dílčích disciplín. Principů motorických 

vzorců využívaných v karate se zaměřením na tyto disciplíny. Dále je nastíněn charakter 

pohybové zátěže, který představuje náplň tréninku, ale i soutěžní činnosti v karate. 

Především potom určitá fakta, jak disciplíny kata a kumite mohou dlouhodobě 

ovlivňovat tělo sportovce. Nezanedbatelná je však i osobní zkušenost v letitém 

tréninkovém procesu autora práce v oblasti cvičení karate. 

Praktická část vychází ze samotného měření dynamometrie flexe a extenze 

v loktech, flexe a extenze v kolenou, stisků rukou, dále pak obvodu paží a stehen 

v klidovém postavení a konečně měření tělesného složení a rozložení tělesné hmoty 

elektrickým bioimpedančním přístrojem Tanita MC-980.  

Vyhodnocení naměřených dat je provedeno pomocí matematicko-statistických 

metod a výsledné trendy a principy jsou komentovány na základě souvislostí s praxí 

a možnostmi uplatnění poznatků z této práce v reálném tréninkovém procesu 

zaměřeném na soutěžní činnost karatistů, specialistů v disciplínách kata a kumite. 

4.1 Výzkumný soubor 

Skupina probandů, na které bylo realizováno měření pro tuto práci, byla tvořena 

20 jedinci mužského pohlaví, kteří soutěží ve věkových kategoriích nad 18 let. Jednalo 

se o 10 karatistů, kteří se vyloženě specializují na kata a 10 specializujících se na 

kumite, jak tréninkově tak závodně. Každý z nich byl zvolen do zkoumaného souboru 

expertním posouzením autora práce. Všichni probandi jsou buď členy české státní 

reprezentace nebo závodníky české národní ligy se závodní praxí alespoň 8 let. 

V některých případech i mnohem více. Dá se tedy předpokládat dostatečná úroveň 

tělesné adaptace na tento sport. Zvolení jedinci se pravidelně účastní mezinárodních 

a nejvyšších národních soutěží. Všichni probandi praktikují styl Shotokan. 
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Tab. č. 3: Seznam probandů 

 
Číslo Osoba Věk 

Výška 

[cm] Váha [kg] 

K
A

T
A

 

1 proband 1 21 168,0 61,8 

2 proband 2 26 175,0 73,0 

3 proband 3 18 171,3 66,0 

4 proband 4 27 181,9 82,9 

5 proband 5 20 172,8 73,4 

6 proband 6 30 183,0 87,8 

7 proband 7 20 176,4 70,9 

8 proband 8 23 176,2 87,8 

9 proband 9 22 185,6 85,3 

10 proband 10 26 183,2 96,3 

K
U

M
IT

E
 

11 proband 11 32 179,0 80,2 

12 proband 12 20 170,6 71,5 

13 proband 13 42 175,1 84,1 

14 proband 14 21 194,5 80,8 

15 proband 15 22 184,6 79,4 

16 proband 16 28 179,5 75,2 

17 proband 17 25 192,2 86,8 

18 proband 18 18 170,8 62,4 

19 proband 19 20 188,8 74,9 

20 proband 20 25 172,5 82,7 

Aritmetický průměr 24,30 179,05 78,16 

Medián 22,50 177,70 79,80 

Směrodatná odchylka 5,57 7,32 8,84 

 

Použitou skupinou je tedy 20 karatistů s průměrným věkem 24,3 ± 5,57 roku. 

Jejich průměrná tělesná výška je 179,05 ± 7,32 cm a průměrná tělesná hmotnost 78,16 ± 

8,84. 

Sběr dat na skupině probandů byl schválen fakultní etickou komisí FTVS UK (viz 

příloha č. 1). V rámci výzkumu obdržel každý z probandů informační odstavec 

s nezbytnými charakteristikami výzkumu včetně cílů práce a postupů, které toto měření 

zahrnuje (viz příloha č. 2). Následným podpisem probandi stvrdili, že byli se všemi 

informacemi seznámeni a že se tohoto výzkumu účastní dobrovolně. Data jsou posléze 

reprodukovány anonymně. 

  



 

 30 

4.2 Instrumentárium 

1) K měření obvodu paží a stehen byl použit klasický krejčovský délkometr 

s přesností jednotek na milimetry. 

2) Dynamometrie stisku ruky byla měřena na přístroji Grip D, T.K.K. 5401. 

3) Dynamometrie flexe a extenze v kolenních kloubech a flexe a extenze 

v loketních kloubech byla měřena na  dynamometru se snímací deskou Low 

Profile Aluminum Load Cell model 1042, jež je součástí výbavy 

Biomedicínské laboratoře FTVS UK. 

4) Pro určení tělesné výšky byl využit nástěnný délkometr. Přesnost délkometru 

je na 0,1cm. 

5) Analýza tělesného složení se zaměřením na segmentální analýzu byla 

realizována na platformě multifrekvenčního bioimpedančního přístroje Tanita 

MC-980. 
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4.3 Popis a postup měření 

Měření v rámci sběru dat probíhalo v šesti dnech v měsíci červnu, kdy se první 

polovina závodní sezony blíží ke konci a nastává období letní přípravy závodníků. 

Veškerá měření byla prováděna jednou osobou za účelem co největšího minimalizování 

individuální chyby měření. Proces proběhl v biomedicínské laboratoři FTVS UK 

s pomocí výše zmíněných zařízení. 

Každému probandovi byl nejprve změřen obvod paží a stehen. Paže se měřily 

v místě středu segmentu za relaxovaného stavu, kdy ruce visely volně podél těla. Stehna 

byla měřena rovněž ve stavu uvolnění, v místě středu segmentu ve stoji s nohama 

rozkročenýma na šíři ramen. 

Dále byla provedena dynamometrie stisku ruky. Měření probíhalo v sedu na židli 

se vzpřímenými zády a rukama podél těla. Proband provedl 3 měřené stisky střídavě na 

každou ruku. Když však byla poslední naměřená hodnota největší, měření pokračovalo, 

až dokud nenabraly hodnoty klesavou tendenci. 

Dynamometrie extenze a flexe v kolenou a loktech byla provedena na speciálně 

upraveném křesle sestrojeném pro účely měření dynamometrie (popis v instrumentáriu). 

Charakter měření zůstal nezměněn od charakteru měření síly stisku.  

Následně byla každému probandovi změřena tělesná výška s přesností na 0,1cm 

kvůli zajištění jedné ze vztupních informací pro měření na elektrickém bioimpedančním 

přístroji Tanita MC-980. 

Na přístroji Tanita MC-980 bylo provedeno měření, ze kterého se sběr dat pro tuto 

práci věnoval pouze rozložení svalové a tukové hmoty na končetinách, dále celkovému 

množství svalové a tukové hmoty.  
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4.4 Použité statistické metody 

Pro vyhodnocení výsledků ve stěžejní části výzkumu bylo nejprve potřeba převézt 

data do společného formátu pro usnadnění matematických a statistických operací. 

V hlavní části bylo cílem porovnat poměry relativních hodnot v rámci jednotlivců. Jako 

nejvhodnější se ukázalo být procentní vyjádření. Konkrétní rovnice pro převod jednotek 

je uvedena níže.  

Data byla posléze podrobena základnímu statistickému popisu, který byl včetně 

dalších statistických zpracování proveden pomocí programu Statgraphics Centurion 

verze 16. Výsledky jsou zachyceny v tabulkách. V otázce popisu se jednalo především 

o počet hodnot (Count), aritmetický průměr (Average), směrodatnou odchylku 

(Standard deviation), variační koeficien (Coeff. of variation), minimální hodnota 

(Minimum), maximální hodnota (Maximum), veriační rozpětí (Range), šikmost (Stnd. 

skewness) a špičatost (Stnd. kurtosis).  

Kvantilové rozložení dílčích naměřených hodnot, které nám názorně ilustruje 

symetrii atletů, bylo zachyceno v grafech. 

Ve vyjádření komparace a její vyhodnocení byl v některých případech použit 

dvouvýběrový t-test pro shody průměrů, kde x̅1 a x̅2 jsou výběrové průměry, s1
2 a s2

2 

jsou výběrové rozptyly a n1 a n2 jsou počty pozorování v souborech 1 a 2. 

Vzorec č. 1: Výpočet dvouvýběrového t-testu 
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Jednalo se o vystižení statistické významnosti rozdílů v rovnoměrnosti rozložení 

hmoty na těle mezi skupinami a porovnání absolutních hodnot hmotnosti tukové 

a svalové tkáně mezi skupinami. 
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Pro vyjádření vztahu mezi hmotností tuku a hmotností svalové tkáně v rámci 

disciplín byl použit Pearsonův korelační koeficient, kde x je číselná proměnná 1 a y je 

číselná proměnná 2, mezi nimiž se vypočítá síla lineární závislosti. 

Vzorec č. 2: Výpočet Pearsonova korelačního koeficientu 
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5 Výsledky 

5.1 Měření pravo-levé symetrie 

Výsledky měření byly zaneseny do tabulek programu Microsoft Excel 2010 

a podrobeny základní statistické analýze v rámci jednotlivých končetin s ohledem na 

soutěžní disciplínu. V kontextu plnění hlavního cíle práce bylo třeba porovnat pravou 

a levou stranu vždy se zaměřením na konkrétní končetinu jednotlivců a tyto údaje pak 

meziskupinově porovnat. U každého probanda byl definován součet hodnot namřených 

na obou končetinách, z něhož se určil podíl pro pravou a podíl pro levou končetinu. 

Z těchto dvou hodnot byl vypočítán jejich procentuální rozdíl uvažovaný v absolutní 

hodnotě.  

Vzorec č. 3: Výpočet rozdílu hodnot 

   PL

P

PL

L
x





  

Z těchto hodnot byl vypočítán aritmetický průměr vyjádřený v procentech pro 

normalizaci interpretace. Následovala komparace s výsledkem průměru druhé skupiny 

probandů. Na závěr bylo vyhodnoceno, která skupina má menší rozdíly v naměřených 

hodnotách, a tedy vykazuje větší míru pravo-levé symetrie mezi končetinami. 
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5.1.1 Porovnání síly extenze kolen 

Tab. č. 4: Výsledky dynamometrie extenze kolen 

Pro-

band 

KATA extenze koleno 

 Pro-

band 

KUMITE extenze koleno 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

1 423,5 454,9 3,57 

 
11 515,7 523,5 0,75 

2 617,6 670,6 4,11 

 
12 932,4 824,5 6,14 

3 420,6 469,6 5,51 

 
13 702,9 829,4 8,25 

4 583,3 561,8 1,88 

 
14 601,0 686,3 6,63 

5 553,9 599,0 3,91 

 
15 516,7 529,4 1,22 

6 511,8 502,0 0,97 

 
16 533,3 611,8 6,85 

7 466,7 566,7 9,68 

 
17 601,0 532,4 6,06 

8 502,0 519,6 1,73 

 
18 599,0 634,3 2,86 

9 846,1 889,2 2,49 

 
19 441,2 496,1 5,86 

10 501,0 460,8 4,18 

 
20 461,8 497,1 3,68 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
3,80% 

   
Průměrný 

rozdíl 
4,83% 

          

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 3,80% větší sílu 

extenze v jednom koleni než v druhém, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 

4,83%. V měření dynamometrie extenze pravého a levého kolene vykázali větší pravo-

levou vyrovnanost zástupci disciplíny kata. Rozložení získaných hodnot v rámci tohoto 

měření je zachyceno na grafech č. 1 a č. 2. 

Graf č. 1: Kvantilové rozložení pozorování síly extenze kolen u závodníků kata 
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Graf č. 2: Kvantilové rozložení pozorování síly extenze kolen u závodníků kumite 

 

5.1.2 Porovnání síly flexe kolen 

Tab. č. 5: Výsledky dynamometrie flexe kolen 

Pro-

band 

KATA flexe koleno 

 Pro-

band 

KUMITE flexe koleno 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

1 150,0 182,4 9,73 

 
11 321,6 330,4 1,35 

2 318,6 289,2 4,84 

 
12 331,4 319,6 1,81 

3 236,3 223,5 2,77 

 
13 311,8 272,5 6,71 

4 244,1 236,3 1,63 

 
14 349,0 363,7 2,06 

5 180,4 199,0 4,91 

 
15 269,6 305,9 6,30 

6 271,6 324,5 8,88 

 
16 358,8 360,8 0,27 

7 231,4 262,7 6,35 

 
17 427,5 422,5 0,58 

8 302,0 304,9 0,48 

 
18 265,7 292,2 4,75 

9 369,6 348,0 3,01 

 
19 236,3 215,7 4,56 

10 257,8 259,8 0,38 

 
20 196,1 209,8 3,38 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
4,30% 

   
Průměrný 

rozdíl 
3,18% 

         

Tabulka naznačuje, že měřený vzorek závodníků kata má o 4,30% větší sílu flexe 

v jednom koleni než v druhém, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 3,18%. 

V rámci měření dynamometrie flexe pravého a levého kolene prokázali větší pravo-

levou vyrovnanost zástupci disciplíny kumite. Rozložení získaných hodnot v rámci 

tohoto měření je zachyceno na grafech č. 3 a č. 4. 
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Graf č. 3: Kvantilové rozložení pozorování síly flexe kolen u závodníků kata 

 

Graf č. 4: Kvantilové rozložení pozorování síly flexe kolen u závodníků kumite 
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5.1.3 Porovnání síly extenze loktů 

Tab. č. 6: Výsledky dynamometrie extenze loktů 

Pro-

band 

KATA extenze loket 

 Pro-

band 

KUMITE extenze loket 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

1 150,0 189,2 11,56 

 
11 151,0 120,6 11,19 

2 108,8 131,4 9,39 

 
12 252,9 268,6 3,01 

3 85,3 97,1 6,45 

 
13 203,9 219,6 3,70 

4 185,3 144,1 12,50 

 
14 188,2 222,5 8,35 

5 134,3 122,5 4,58 

 
15 110,8 124,5 5,83 

6 159,8 149,0 3,49 

 
16 95,1 109,8 7,18 

7 109,8 100,0 4,67 

 
17 165,7 181,4 4,52 

8 138,2 103,9 14,17 

 
18 98,0 77,5 11,73 

9 111,8 111,8 0,00 

 
19 114,7 119,6 2,09 

10 119,6 157,8 13,78 

 
20 84,3 68,6 10,26 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
8,06% 

   
Průměrný 

rozdíl 
6,79% 

          

Z tabulky vyčteme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 8,06% větší sílu 

extenze v jednom lokti než v druhém, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 

6,79%. V měření dynamometrie extenze pravého a levého lokte vykázali větší pravo-

levou vyrovnanost zástupci disciplíny kumite. Rozložení získaných hodnot v rámci 

tohoto měření je zachyceno na grafech č. 5 a č. 6. 

Graf č. 5: Kvantilové rozložení pozorování síly extenze loktů u závodníků kata 
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Graf č. 6: Kvantilové rozložení pozorování síly extenze loktů u závodníků kumite 

 

5.1.4 Porovnání síly flexe loktů 

Tab. č. 7: Výsledky dynamometrie flexe loktů 

Pro-

band 

KATA flexe loket 

 Pro-

band 

KUMITE flexe loket 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

1 202,0 206,9 1,20 

 
11 288,2 320,6 5,31 

2 295,1 308,8 2,27 

 
12 294,1 302,9 1,48 

3 212,7 208,8 0,93 

 
13 357,8 386,3 3,82 

4 323,5 281,4 6,97 

 
14 319,6 353,9 5,09 

5 245,1 246,1 0,20 

 
15 264,7 244,1 4,05 

6 318,6 314,7 0,62 

 
16 196,1 249,0 11,89 

7 271,6 316,7 7,67 

 
17 312,7 340,2 4,20 

8 306,9 321,6 2,34 

 
18 337,3 335,3 0,29 

9 367,6 359,8 1,08 

 
19 231,4 270,6 7,81 

10 300,0 314,7 2,39 

 
20 290,2 308,8 3,11 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
2,57% 

   
Průměrný 

rozdíl 
4,71% 

          

V tabulce je uvedeno, že měřený vzorek závodníků kata má o 2,57% větší sílu 

flexe v jednom lokti než v druhém, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 4,71%. 

V měření dynamometrie flexe pravého a levého lokte vykázali větší pravo-levou 

vyrovnanost zástupci disciplíny kata. Rozložení získaných hodnot v rámci tohoto 

měření je zachyceno na grafech č. 7 a č. 8. 
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Graf č. 7: Kvantilové rozložení pozorování síly flexe loktů u závodníků kata 

 

Graf č. 8: Kvantilové rozložení pozorování síly flexe loktů u závodníků kumite 
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5.1.5 Porovnání síly stisku rukou 

Tab. č. 8: Výsledky dynamometrie stisku rukou 

Pro-

band 

KATA síla stisku 

 Pro-

band 

KUMITE síla stisku 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

 

Levá [N] Pravá [N] 
|Rozdíl| 

[%] 

1 361,8 390,2 3,78 

 
11 505,9 608,8 9,23 

2 575,5 554,9 1,82 

 
12 572,5 592,2 1,68 

3 428,4 418,6 1,16 

 
13 572,5 604,9 2,75 

4 474,5 503,9 3,01 

 
14 537,3 545,1 0,72 

5 427,5 460,8 3,75 

 
15 536,3 468,6 6,73 

6 475,5 497,1 2,22 

 
16 494,1 604,9 10,08 

7 453,9 506,9 5,51 

 
17 655,9 652,0 0,30 

8 522,5 587,3 5,83 

 
18 542,2 546,1 0,36 

9 529,4 589,2 5,35 

 
19 412,7 424,5 1,41 

10 484,3 549,0 6,26 

 
20 574,5 510,8 5,87 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
3,87% 

   
Průměrný 

rozdíl 
3,91% 

          

V tabulce vidíme, že měřený vzorek atletů, soutěžících v disciplíně kata, má 

o 3,87% větší sílu stisku jedné ruky než druhé, zatímco u závodníků kumite se projevil 

rozdíl 3,91%. V měření dynamometrie stisku pravé a levé ruky vykázali větší pravo-

levou vyrovnanost zástupci disciplíny kata. Rozložení získaných hodnot v rámci tohoto 

měření je zachyceno na grafech č. 9 a č. 10. 

Graf č. 9: Kvantilové rozložení hodnot síly stisku rukou u závodníků kata 
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Graf č. 10: Kvantilové rozložení hodnot síly stisku rukou u závodníků kumite 

 

5.1.6 Porovnání obvodu stehen 

Tab. č. 8: Výsledky měření obvodu stehen 

Pro-

band 

KATA obvod stehna 

 Pro-

band 

KUMITE obvod stehna 

Levá 

[cm] 

Pravá 

[cm] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[cm] 

Pravá 

[cm] 
|Rozdíl| [%] 

1 49,0 48,3 0,72 

 
11 52,9 54,2 1,21 

2 53,4 54,3 0,84 

 
12 53,0 55,0 1,85 

3 50,0 52,3 2,25 

 
13 54,2 53,8 0,37 

4 54,0 56,4 2,17 

 
14 51,0 52,0 0,97 

5 50,8 50,7 0,10 

 
15 53,1 53,0 0,09 

6 52,7 54,8 1,95 

 
16 51,5 53,8 2,18 

7 47,1 48,7 1,67 

 
17 50,2 51,1 0,89 

8 53,3 55,4 1,93 

 
18 45,9 48,7 2,96 

9 51,1 54,4 3,13 

 
19 44,7 48,6 4,18 

10 53,2 54,7 1,39 

 
20 51,5 52,1 0,58 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
1,61% 

   
Průměrný 

rozdíl 
1,53% 

      

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 1,61% větší obvod 

jednoho stehna než druhého, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 1,53%. 

V měření obvodu pravého a levého stehna vykázali větší pravo-levou vyrovnanost 

zástupci disciplíny kumite. Rozložení získaných hodnot v rámci měření tohoto 

segmentu je zachyceno na grafech č. 11 a č. 12. 
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Graf č. 11: Kvantilové rozložení hodnot obvodů stehen závodníků kata 

 

Graf č. 12: Kvantilové rozložení hodnot obvodů stehen závodníků kumite  
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5.1.7 Porovnání obvodu paží 

Tab. č. 9: Výsledky měření obvodu paží 

Pro-

band 

KATA obvod paže 

 Pro-

band 

KUMITE obvod paže 

Levá 

[cm] 

Pravá 

[cm] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[cm] 

Pravá 

[cm] 
|Rozdíl| [%] 

1 29,6 29,8 0,34 

 
11 31,8 32,4 0,93 

2 31,5 32,0 0,79 

 
12 32,0 31,5 0,79 

3 29,2 29,0 0,34 

 
13 33,7 35,0 1,89 

4 34,8 34,0 1,16 

 
14 30,0 30,5 0,83 

5 29,2 29,4 0,34 

 
15 30,2 30,8 0,98 

6 33,7 35,1 2,03 

 
16 30,9 30,4 0,82 

7 28,9 30,2 2,20 

 
17 31,1 30,9 0,32 

8 32,7 33,7 1,51 

 
18 28,9 29,1 0,34 

9 32,4 33,8 2,11 

 
19 25,6 27,2 3,03 

10 31,5 32,3 1,25 

 
20 34,4 34,0 0,58 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
1,21% 

   
Průměrný 

rozdíl 
1,05% 

          

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 1,21% větší obvod 

jedné paže než druhé, zatímco u závodníků kumite je tento rozdíl 1,05%. V měření 

obvodu pravé a levé paže vykázali větší pravo-levou vyrovnanost zástupci disciplíny 

kumite. Rozložení naměřených hodnot v rámci tohoto segmentu je zachyceno na 

grafech č. 13 a č. 14. 

Graf č. 13: Kvantilové rozložení hodnot obvodů paží závodníků kata 
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Graf č. 14: Kvantilové rozložení hodnot obvodů paží závodníků kumite  

 

5.1.8 Porovnání hmotnosti svalů dolních končetin 

Tab. č. 10: Výsledky měření hmotnosti svalové hmoty dolních končetin 

Pro-

band 

KATA sval dolní končetina 

 Pro-

band 

KUMITE sval dolní končetina 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

1 9,0 9,4 2,17 

 
11 11,5 11,5 0,00 

2 10,6 10,8 0,93 

 
12 10,8 11,2 1,82 

3 10,5 11,0 2,33 

 
13 11,6 11,7 0,43 

4 11,4 11,5 0,44 

 
14 11,9 12,0 0,42 

5 10,6 10,9 1,40 

 
15 12,5 12,7 0,79 

6 12,5 12,4 0,40 

 
16 11,3 11,4 0,44 

7 10,4 10,8 1,89 

 
17 12,2 12,2 0,00 

8 12,1 12,0 0,41 

 
18 9,8 10,2 2,00 

9 12,5 12,4 0,40 

 
19 10,6 11,0 1,85 

10 12,7 12,6 0,40 

 
20 11,8 12,0 0,84 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
1,08% 

   
Průměrný 

rozdíl 
0,86% 

      

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 1,08% víc svalové 

hmoty na jedné dolní končetině než na druhé, zatímco u závodníků kumite je tento 

rozdíl 0,86%. V měření hmotnosti svalové hmoty pravé a levé dolní končetiny  vykázali 

větší pravo-levou vyrovnanost zástupci disciplíny kumite. Rozložení naměřených 

hodnot v rámci těchto končetin je zachyceno na grafech č. 15 a č. 16. 
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Graf č. 15: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti svalů dolních končetin u závodníků kata 

 

Graf č. 16: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti svalů dolních končetin u závodníků kumite 
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5.1.9 Porovnání hmotnosti svalů horních končetin 

Tab. č. 11: Výsledky měření hmotnosti svalové hmoty horních končetin 

Pro-

band 

KATA sval horní končetina 

 Pro-

band 

KUMITE sval horní končetina 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

1 3,3 3,3 0,00 

 
11 4,3 4,5 2,27 

2 4,1 4,2 1,20 

 
12 4,1 4,2 1,20 

3 3,6 3,7 1,37 

 
13 4,4 4,6 2,22 

4 4,2 4,1 1,20 

 
14 4,7 4,9 2,08 

5 3,7 3,6 1,37 

 
15 4,4 4,4 0,00 

6 4,9 4,8 1,03 

 
16 4,0 4,2 2,44 

7 3,7 3,9 2,63 

 
17 4,6 4,7 1,08 

8 4,2 4,3 1,18 

 
18 3,4 3,6 2,86 

9 4,9 4,8 1,03 

 
19 3,6 3,8 2,70 

10 4,2 4,2 0,00 

 
20 4,6 4,7 1,08 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
1,10% 

   
Průměrný 

rozdíl 
1,79% 

      

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 1,10% víc svalové 

hmoty na jedné horní končetině než na druhé, zatímco u závodníků kumite je tento 

rozdíl 1,79%. V měření hmotnosti svalové hmoty pravé a levé horní končetiny  vykázali 

větší pravo-levou vyrovnanost zástupci disciplíny kata. Rozložení naměřených hodnot 

v rámci těchto končetin je zachyceno na grafech č. 17 a č. 18. 

Graf č. 17: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti svalů horních končetin u závodníků kata 
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Graf č. 18: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti svalů horních končetin u závodníků kumite 

 

 5.1.10 Porovnání hmotnosti tuku dolních končetin 

Tab. č. 12: Výsledky měření hmotnosti tukové hmoty dolních končetin 

Pro-

band 

KATA tuk dolní končetina 

 Pro-

band 

KUMITE tuk dolní končetina 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

1 1,1 1,1 0,00 

 
11 1,6 1,7 3,03 

2 1,3 1,3 0,00 

 
12 1,2 1,1 4,35 

3 0,6 0,6 0,00 

 
13 2,2 2,1 2,33 

4 2,0 1,9 2,56 

 
14 1,0 1,0 0,00 

5 1,5 1,4 3,45 

 
15 0,8 0,7 6,67 

6 2,0 1,9 2,56 

 
16 1,1 1,1 0,00 

7 1,2 1,1 4,35 

 
17 1,7 1,6 3,03 

8 2,3 2,3 0,00 

 
18 0,6 0,7 7,69 

9 1,5 1,4 3,45 

 
19 1,2 1,2 0,00 

10 3,0 3,0 0,00 

 
20 1,9 1,7 5,56 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
1,64% 

   
Průměrný 

rozdíl 
3,26% 

      

V tabulce vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 1,64% víc tukové 

hmoty na jedné dolní končetině než na druhé, zatímco u závodníků kumite je tento 

rozdíl 3,26%. V měření hmotnosti tukové hmoty pravé a levé dolní končetiny  vykázali 

větší pravo-levou vyrovnanost zástupci disciplíny kata. Rozložení naměřených hodnot 

v rámci těchto končetin je zachyceno na grafech č. 19 a č. 20. 
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Graf č. 19: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti tuku dolních končetin u závodníků kata 

 

Graf č. 20: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti tuku dolních končetin u závodníků kumite 
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5.1.11 Porovnání hmotnosti tuku horních končetin 

Tab. č. 13: Výsledky měření hmotnosti tukové hmoty horních končetin 

Pro-

band 

KATA tuk horní končetina 

 Pro-

band 

KUMITE tuk horní končetina 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

 

Levá 

[kg] 

Pravá 

[kg] 
|Rozdíl| [%] 

1 0,2 0,2 0,00 

 
11 0,4 0,4 0,00 

2 0,3 0,3 0,00 

 
12 0,3 0,3 0,00 

3 0,3 0,2 20,00 

 
13 0,6 0,6 0,00 

4 0,5 0,5 0,00 

 
14 0,2 0,2 0,00 

5 0,5 0,5 0,00 

 
15 0,3 0,4 14,29 

6 0,6 0,6 0,00 

 
16 0,3 0,3 0,00 

7 0,3 0,3 0,00 

 
17 0,5 0,5 0,00 

8 0,8 0,8 0,00 

 
18 0,2 0,2 0,00 

9 0,4 0,5 11,11 

 
19 0,4 0,4 0,00 

10 1,0 0,9 5,26 

 
20 0,6 0,6 0,00 

         

  
Průměrný 

rozdíl 
3,64% 

   
Průměrný 

rozdíl 
1,43% 

      

V tabulkách vidíme, že zkoumaný vzorek závodníků kata má o 3,64% víc tukové 

hmoty na jedné horní končetině než na druhé, zatímco u závodníků kumite je tento 

rozdíl 1,43%. V měření hmotnosti tukové hmoty pravé a levé horní končetiny  vykázali 

větší pravo-levou vyrovnanost zástupci disciplíny kumite. Rozložení naměřených 

hodnot v rámci těchto končetin je zachyceno na grafech č. 21 a č. 22. 

Graf č. 21: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti tuku horních končetin u závodníků kata 
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Graf č. 22: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti tuku horních končetin u závodníků kumite 

 

5.1.12 Vyhodnocení symetrie závodníků kata a kumite 

Na základě vyhodnocení dílčích měřených oblastí byla sestavena následující 

tabulka která sumarizuje výsledky. Vyznačené jsou hodnoty, které byly menší v dané 

oblasti měření. To znamená, že zástupci této disciplíny vykázali menší odchylky 

v pravo-levé symetrii. 

Tab. č. 14: Sumarizace rozdílů naměřených hodnot 

  
Výsledky dílčích měření 

    kata   kumite 

extenze koleno 3,80%   4,83% 

flexe koleno 4,30%   3,18% 

extenze loket 8,06%   6,79% 

flex loket 2,57%   4,71% 

stisk 3,87%   3,91% 

obvod stehno 1,61%   1,53% 

obvod paže 1,21%   1,05% 

svaly dol. kon. 1,08%   0,86% 

svaly hor. kon. 1,10%   1,79% 

tuk dol. kon. 1,64%   3,26% 

tuk hor. kon. 3,64%   1,43% 

 

V rámci každé měřené oblasti je zvýrazněná vždy menší hodnota. Znamená to, že 

dotyčná skupina vykázala větší rovnoměrnost v rozložení hmoty na končetinách, 
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případně vyrovnanější výsledky v měření dynamometrie. Bylo měřeno jedenáct oblastí. 

V pěti oblastech projevili větší vyrovnanost závodníci kata, v šesti projevili větší 

vyrovnanost závodníci kumite. Obě skupiny dosáhly tedy řádově vyrovnaného 

výsledku. V přepočtu na procenta by rozdíl činil 9,09%, jinými slovy, zástupci 

disciplíny kumite vykazují o 9,09% větší pravo-levou symetrii než zástupci kata. 

Pro dosažení sofistikovanějších výsledků byla data popsána základním 

statistickým popisem, který je zachycen v tabulce č. 15. Za účelem zjištění statistické 

významnosti byly hodnoty podrobeny statistickému testování pro porovnání průměrů, 

jehož výsledky vidíme v tabulce č. 16. Distribuci rozložení hodnot rozdílů opět 

naznačuje kvantilový graf č. 23. 

 

Tab. č. 15: Statistický popis dat symetrie 

 sym_kata sym_kumite 

Count 11 11 

Average 0,0298834 0,0303103 

Standard deviation 0,0208722 0,018971 

Coeff. of variation 69,8455% 62,5894% 

Minimum 0,010766 0,008592 

Maximum 0,080596 0,067866 

Range 0,06983 0,059274 

Stnd. skewness 1,99636 0,892117 

Stnd. kurtosis 1,8129 -0,23843 
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Tab. č. 16: Výsledky t-testu symetrie 

t test to compare means 

Null hypothesis: mean1 = mean2 

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2 

assuming equal variances: t = -0,0501994   P-value = 0,960461 

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 

 

Výsledky testu nám naznačují, že při zachování hladiny alfa = 0,05 bude nulová 

hypotéza (průměr rozdílů kata = průměr rozdílů kumite) platit na 96,05% hladině 

významnosti, což znamená, že průměry jsou v převážné většině téměř totožné. Rozdíly 

v symetrii závodníků kata a kumite jsou tedy vzhledem k počtu pozorování a velikosti 

odchylek statisticky nevýznamné. 

Graf č. 23: Kvantilové rozložení hodnot rozdílů v symetrii 
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5.2 Porovnání množství svalové a tukové hmoty mezi 

disciplínami 

Zde jsou uvedeny údaje o interdisciplinárním porovnání tukové a svalové hmoty 

v těle závodníků kata a kumite.  

5.2.1 Porovnání množství svalové hmoty 

Naměřené hodnoty demonstruje tabulka č. 17. Základní statistický popis 

naměřených hodnot dále vidíme v tabulce č. 18. Pro porovnání průměrů v jednotlivých 

skupinách byl opět zvolen t-test, jehož výsledky vidíme v tabulce č. 19. Distribuci 

rozložení naměřených hodnot naznačuje kvantilový graf č. 24. 

Tab. č. 17: Přehled hodnot hmotnosti svalové hmoty 

Pro-

band 

KATA 

Pro-

band 

KUMITE 

sv. hm. 

[kg] 

sv. hm. 

[kg] 

1 53,6 11 69,0 

2 64,3 12 64,2 

3 60,1 13 68,5 

4 67,2 14 73,3 

5 60,6 15 71,7 

6 73,3 16 65,9 

7 60,8 17 72,6 

8 67,8 18 56,7 

9 74,6 19 61,7 

10 69,2 20 68,4 

 

Tab. č. 18: Statistický popis dat hmotnosti svalové hmoty 

 kata_svaly kumite_svaly 

Count 10 10 

Average 65,15 67,2 

Standard deviation 6,5201 5,20875 

Coeff. of variation 10,0078% 7,75112% 

Minimum 53,6 56,7 

Maximum 74,6 73,3 

Range 21,0 16,6 

Stnd. skewness -0,237928 -1,10115 

Stnd. kurtosis -0,309835 0,225728 
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Tab. č. 19: Výsledky t-testu pro porovnání svalové hmoty 

t test to compare means 

Null hypothesis: mean1 = mean2 

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2 

assuming equal variances: t = -0,776812   P-value = 0,447359 

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 

 

Výsledky testu říkají, že při držení hladiny alfa = 0,05 by nulová hypotéza 

(průměr hmotnosti svalové hmoty u závodníků kata = průměr hmotnosti svalové hmoty 

u závodníků kumite) měla platit na 44,73% hladině významnosti, což se dá považovat 

za statisticky významné. Průměry hmotnosti svaloviny jsou tedy na analyzovaném 

vzorku vzhledem k počtu pozorování a velikostem odchylek definovány testem jako 

obdobné. 

Graf č. 24: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti svalové hmoty 

 
Graf nám ukazuje viditelnou tendenci k situování hodnot v oblasti zástupců 

disciplíny kumite.  
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5.2.2 Porovnání množství tukové hmoty  

Hodnoty naměřené v této oblasti nám uvádí tabulka č. 20. Základní statistický 

popis naměřených hodnot poté vidíme v tabulce č. 21. Pro rozsáhlejší statistické 

vyhodnocení byl využit t-test pro porovnání průměrů, jehož výsledky vidíme v tabulce 

č. 22. Distribuci rozložení naměřených hodnot opět vystihuje kvantilový graf č. 25. 

Tab. č. 20: Přehled hodnot hmotnosti tukové hmoty 

Pro-

band 

KATA 

Pro-

band 

KUMITE 

tuk. hm. 

[kg] 

tuk. hm. 

[kg] 

1 5,4 11 7,6 

2 5,3 12 4,0 

3 2,7 13 12,0 

4 12,2 14 3,7 

5 9,6 15 4,0 

6 10,7 16 5,9 

7 6,9 17 10,4 

8 16,5 18 2,7 

9 6,9 19 10,0 

10 23,5 20 10,8 

 

Tab. č. 21: Statistický popis dat hmotnosti tukové hmoty 

 kata_tuky kumite_tuky 

Count 10 10 

Average 9,97 7,11 

Standard deviation 6,19804 3,47737 

Coeff. of variation 62,1669% 48,9082% 

Minimum 2,7 2,7 

Maximum 23,5 12,0 

Range 20,8 9,3 

Stnd. skewness 1,60197 0,169247 

Stnd. kurtosis 0,94477 -1,21426 
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Tab. č. 22: Výsledky t-testu pro porovnání tukové hmoty 

t test to compare means 

Null hypothesis: mean1 = mean2 

Alt. hypothesis: mean1 NE mean2 

assuming equal variances: t = 1,27259   P-value = 0,219359 

Do not reject the null hypothesis for alpha = 0,05. 

 

Tabulka výsledků testu nám ukazuje, že při udržení hladiny alfa = 0,05 se nulová 

hypotéza (průměr hmotnosti tukové tkáně u závodníků kata = průměr hmotnosti svalové 

tkáně u závodníků kumite) nebude zamítat na 21,93% hladině významnosti. Výsledek 

se dá považovat za statisticky významný. Průměry hmotnosti svaloviny jsou tedy 

vzhledem k počtu pozorování a velikostem odchylek definovány testem jako rovné. 

Graf č. 25: Kvantilové rozložení hodnot hmotnosti tukové hmoty 

 

Z grafu je viditelně čitelné naklonění naměřených hodnot směrem k zástupcům 

disciplíny kata. Mohlo by to být mimo jiné spojeno s faktem, že významnou složkou 

tréninku specialistů na disciplínu kata je anaerobní styl zátěže.  
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5.3 Závislost mezi hmotností tukové a svalové hmoty 

Zde byla zkoumána závislost mezi zastoupením celkové tukové a svalové hmoty 

v těle závodníků kata a kumite pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Na základě 

výsledků došlo k vyhodnocení pro dílčí disciplíny. Statistické popisy dat byly vyjádřeny 

výše. 

5.3.1 Závodníci kata 

V tabulce č. 23 jsou vidět výsledky měření Pearsonova korelačního koeficientu 

pro závislost množství tukové hmoty na množství svalové hmoty v těle specialistů na 

disciplínu kata. 

Tab. č. 23: Korelace hmotnosti tuku a svalů v kata 

 

 kata_svaly kata_tuky 

kata_svaly  r = 0,45 

  n = 10 

  P = 0,20 

kata_tuky r = 0,45  

 n = 10  

 P = 0,20  

 

Z tabulky je možné vyčíst, že korelační koeficient (r) těchto dvou veličin je na 

hodnotě 0,45, což můžeme považovat za středně silnou přímou lineární závislost. 

P-hodnota však byla testem stanovena na hodnotu 0,20, což je na hladině alfa = 0,05 

statisticky nevýznamný korelační vztah. 
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5.3.2 Závodníci kumite 

V tabulce č. 24 jsou vidět výsledky měření Pearsonova korelačního koeficientu 

pro závislost množství tukové hmoty na množství svalové hmoty v těle specialistů na 

disciplínu kumite. 

Tab. č. 24: Korelace hmotnosti tuku a svalů v kata 

 kumite_svaly kumite_tuky 

kumite_svaly  r = 0,22 

  n = 10 

  P = 0,54 

kumite_tuky r = 0,22  

 n = 10  

 P = 0,54  

 

Tabulka nám naznačuje, že mezi množstvím svalové a tukové hmoty u závodníků 

disciplíny kumite je míra korelace 0,22, což lze interpretovat jako nižší úroveň vztahu 

než v předchozím případě. P-hodnota byla zde vypočtena na výši 0,54, což na hladině 

alfa = 0,05 opět není statisticky významné. 
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6 Diskuze a závěr 

Všechny stanovené úkoly této práce byly splněny. Na základě měření 

dynamometrie definovaných svalových skupin, dále měření obvodu určených částí 

segmentů a analýzy tělesného složení končetin byla nasbírána data v rámci dvou skupin 

probandů. Tato data byla dále porovnána za účelem identifikace skupiny, která vykazuje 

menší rozdíly v hodnotách pro pravou a levou končetinu. K těmto rozdílům se 

přistupovalo jako k důsledkům adaptace na specifickou pohybovou zátěž při 

vykonávání určité disciplíny sportovního karate. 

Při definování hypotézy se vycházelo z teoretických charakteristik tréninkových 

postupů aplikovaných v dílčích disciplínách, potažmo z principů zatížení pohybového 

aparátu při soutěžní činnosti karatistů. Teoretické podklady k vyslovení hypotézy byly 

nasbírány rešeršní metodou analýzy vědeckých a odborných textů. 

Provedený výzkum, následná analýza a interpretace dat nepotvrdily stanovenou 

hypotézu (H1), která tvrdila, že symetrický rozdíl rozložení tělesné hmoty na 

končetinách v rovině pravo-levé bude menší u závodníků disciplíny kata než 

u závodníků v kumite. Výsledky prokázaly velkou vyrovnanost v odchylkách symetrie. 

Dokonce mírnou převahu vykázali zástupci disciplíny kumite. Rovněž nelze vyslovit 

jakýkoliv trend, kterým by se data o charakteristice symetrie ubírala. Skupiny 

vykazovaly převahu v symetrii se střídavou tendencí, a to i v rámci dynamometrie flexe 

a extenze jednoho a téhož kloubu. Při provedení statistické analýzy dat taktéž nebyl 

odhalen rozdíl. Tento fakt by v praxi mohl znamenat, že měření atleti se v rámci 

tréninkového procesu dostatečně zabývají kompenzačním cvičením. Tímto cvičením 

sice nejsou schopni pokrýt dysbalance pohybového aparátu kompletně, avšak eliminují 

tak možnost identifikace zkoumaného jevu v rámci této práce. Dalším možným 

důvodem nepotvrzení naší hypotézy by mohl být nedostatečně obsáhlý vzorek populace, 

na kterém není možné náležitě analyzovat zkoumaný trend ať už ve statistické či věcně 

významné rovině.  

Vedle výzkumu hlavního cíle byla data podrobena dalšímu testování za účelem 

zjištění vedlejších tendencí. Tyto tendence by náleželo podrobit širší analýze, což však 

již není v možnostech této práce. Jako jedním z dalších porovnání byla komparace 

množství svalové hmoty mezi skupinami. Statistický test neodhalil zásadní rozdíl, 

nicméně kvantilový graf naznačuje hodnotovou převahu na straně kumite. Dále bylo 
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meziskupinově porovnáno množství tukové tkáně. Testování dat opět prokázalo rozdíl 

mezi skupinami za statisticky nevýznamný, nicméně pohled na kvantilový graf odhaluje 

explicitní tendenci situování hodnot na stranu kata. Tento jev by se dal vysvětlit větším 

zastoupením anaerobní zátěže v tréninkovém procesu karatistů zaměřených na kata. 

V poslední řadě byla data podrobena měření korelačního vztahu mezi množstvím 

tukové a svalové hmoty. U závodníků kata byla definována síla korelace středně silná, 

zatímco u závodníků kumite spíše slabá. Skutečnost by opět mohla souviset se silným 

zastoupením anaerobní složky tréninku u zástupců disciplíny kata. Nicméně oba 

koeficienty se ukázaly být jako statisticky nevýznamné. 

V moderní době stále více roste zájem o zdravotní složku tréninkového procesu, 

avšak do některých sportovních odvětví tento trend proniká jen v pomalém tempu. Tato 

práce měla svým cílem přispět k poznatkům o určitých fyziologických aspektech 

tréninku karate. Přestože se hlavní hypotéza nepotvrdila, poskytla však tato práce jistou 

sumu informací o dlouhodobých vlivech tréninku na vývoj sportovce. Trenéři tak na 

tyto informace mohou navázat a zefektivnit tím tréninkový proces. 
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Informovaný souhlas probanda 
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měření je každý proband informován před započetím měření. 

Já, ……………………………………., souhlasím, že jsem byl řešitelem dostatečně 
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