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Cíle práce: 

Cílem práce je sledování účinku intenzivního posilovacího tréninku na následnou 

úspěšnost v plavání u konkrétního dospělého plavce. Dále potvrzení či vyvrácení předpokladu 

o vhodnosti zařazení posilovacího programu na suchu v rámci plavecké přípravy a případné 

stanovení míry a četnosti této tréninkové zátěže. 

Předmětem výzkumu je sledování změn v úrovni trénovanosti plavce, do jehož 

tréninkového plánu byl zařazen intenzivní posilovací program. N a základě výkonů v 

kontrolních testech, které monitorovaly změny silových schopností a změny tělesného složení 

probanda, a výsledků soutěžní činnosti, zhodnotit vliv vybraného posilovacího programu na 

plavcovu výkonnost. 

Metoda: 

Parametry tréninkové zátěže sledovaného plavce byly zaznamenávány v letech 2002-

2006. Samotný výzkum detailně mapující intenzivní posilovací program probíhal po dobu 23 

týdnů v letní častí sezóny 2005/2006. V tomto období se formou laboratorního a terénního 

měření realizovaly vstupní, kontrolní a závěrečné testy. Veškeré výsledky se porovnaly se 

soutěžní činností probanda. 

Sledovaný sportovec plavecký trénink absolvoval na bazénu v Praze - Vršovicích pod 

vedením kvalifikovaného trenéra SK Slavia Praha. 

Z důvodů sledování pouze jedné osoby nelze výsledky práce generalizovat, ale je 

potřeba je vztahovat pouze k této studii. 



Výsledky: 

V celkových výsledcích intenzivního posilovacího programu, speciálního posilování a 

v neposlední řadě soutěžní činnosti, je na základě měření prokazatelný posun výkonnosti 

sledovaného sportovce v daných disciplínách. Proto můžeme zařazení posilovacího programu 

hodnotit jako úspěšný krok vedoucí ke zlepšení výkonu sledovaného plavce. 

Mii.žeme konstatovat, že pokud je závodník správně motivován, lze zařazením 

silového tréninku v míře a frekvenci uvedené v této práci významně ovlivnit speciální silovou 

připravenost, a tím i výsledný plavecký výkon. 
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