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Abstrakt 

Název:  

Možnosti ovlivnění nadváhy a zdatnosti u hráček volejbalu 

Cíl práce:  

Zjistit, zda u žen závodně hrajících volejbal, trpících nadváhou a nedostatečnou tělesnou 

zdatností, dojde k zásadním změnám v oblasti tělesné hmotnosti a tělesné zdatnosti  

na základě aplikace intervenčního programu, který byl sestaven z úpravy stravovacích 

návyků a tréninku zaměřeného na zvýšení tělesné zdatnosti. 

Metoda:  

Pro studii bylo vybráno dvanáct žen, které se závodně věnuje třetí nejvyšší lize ve 

volejbalu. Tyto ženy trpí mírnou nadváhou a nedostatečnou tělesnou zdatností. Ženy 

jsou ve věku v rozmezí 19-29 let. Probandi byli vybráni na základě pozorování  

a subjektivního ohodnocení. Tato studie by měla prokázat, že probandi pokud se budou 

více věnovat aktivitám podporujícím tělesnou zdatnost a osvojí si nové návyky  

ve stravovacím režimu, dojde k pozitivním změnám v organismu a dostaví se úspěch  

a spokojenost na hracím poli i v osobním životě. Vybraným osobám byly kladeny 

otázky týkající se jejich zdravotního stavu, volnočasových aktivit a skladby týdenního 

jídelníčku. Na základě odpovědí uvedených v dotazníku, vstupního vyšetření  

a motorických testů byl sestaven individuální plán intervenčního programu pro 

ovlivnění nadváhy a tělesné zdatnosti po dobu 125 dní. Po uplynutí vymezené doby 

bylo provedeno vyhodnocení vlivu intervenčního programu pro ovlivnění nadváhy  

a tělesné zdatnosti u hráček volejbalu. 

Výsledky:  

Úprava stravy a trénink zaměřený na zvýšení tělesné zdatnosti je podstatnou součástí 

boje s nadváhou. 

Klí čová slova: Intervenční program, pohybové aktivity, nadváha. 

 

 



 

 

Abstract  

 

Title:   

Possibilities of influencing overweight and fitness in volleyball players. 

  

Objective:  

To determine whether women playing volleyball competitively, overweight and lack of 

physical prowess, will be fundamental changes in body weight and physical fitness  

ment based on the intervention program, which consisted of dietary modifications and 

exercise aimed at increasing physical fitness. 

   

Method:  

For the study were selected twelve women who competed pays the third highest league 

in volleyball. These women suffer from mild overweight and poor fitness levels. The 

women are aged between 19-29 years. The probands were selected on the basis of 

observation and subjective evaluation. This study should demonstrate that the probands 

if they focus more on activities promoting physical fitness and acquire new habits  

in the diet, there is a positive change in the body and there will be a success  

and satisfaction on the playing field and in personal life. Selected individuals were 

asked questions about their health, leisure activities and tracks the weekly menu. Based 

on the answers to the questionnaire, baseline and motor tests were drawn up individual 

plans of intervention program to influence fitness and weight for 125 days. After the 

time allotted to an evaluation of the impact of the intervention program in influencing 

overweight and physical fitness in volleyball players. 

   

Results:  

Diet and training aimed at increasing physical fitness is an essential part of the struggle 

with being overweight.  

  

Key words: Intervention program of physical activity, overweight. 
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Informovaný souhlas 

Účelem této výzkumné studie s názvem: „Možnosti ovlivnění nadváhy a tělesní 

zdatnosti u hráček volejbalu“ je zjistit, zda u vybraných hráček dojde ke změně tělesné 

hmotnosti a tělesné zdatnosti vlivem intervenčního programu, který zahrnuje úpravu 

stravovacích návyků a zvýšení fyzické aktivity za účelem zlepšení tělesné zdatnosti.  

Pro studii jsou vybrány ženy ve věku 18-29 let, které hrají volejbal na závodní úrovni. 

Souhlasím s tím, že: 

Výzkum bude trvat po dobu 125 dní, při vstupním a výstupním šetření bude změřena 

tělesná hmotnost, tělesná výška, procento tělesného tuku, obsah svaloviny 

v kilogramech, výpočet kostní hmoty v těle v kilogramech. Součástí programu je 

vyplnění dotazníku týkajícího se rodinné anamnézy a pohybové aktivity v průběhu 

běžného týdne a týdenní jídelníček. Výše uvedené procedury nenesou vedlejší účinky 

nebo rizika. Proband může kdykoliv beztrestně ze studie odstoupit. 

Získané informace a data budou probíhat anonymně s ohledem na zákon o utajování 

osobních údajů. Studie nám umožní získat informace o našem zdravotním stavu,  

což můžeme považovat za výhodu a do budoucna se můžeme zaměřit na změnu 

životního stylu. 

Pracovník výzkumu neručí za případné škody vzniklé na účastníkovi během výzkumu. 

Účastník výzkumu nemá nárok na honorář.
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I   Úvod 
Cílem práce bylo sestavit intervenční program, který poslouží k redukci tělesné 

hmotnosti a ke zvýšení tělesné zdatnosti u žen, které se věnují závodně volejbalu. 

Dalším cílem bylo zjistit, zda tento program mnou navržený je uskutečnitelný v praxi  

a dojde-li k požadovaným změnám ve vymezeném období. 

Téma bylo zvoleno na základě vlastních zkušeností a osobního pozorování hráček 

volejbalu třetí nejvyšší ligy v České republice. Toto téma mě velice zajímá a chtěla 

bych se jím nadále zabývat. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala nesportujícím 

osobám, u nichž po uskutečnění intervenčního programu došlo k významným změnám, 

a proto bych se v diplomové práci chtěla naopak věnovat sportujícím ženám, které  

se věnují sportu, ale přesto jejich váha neodpovídá požadavkům, které jsou na ně 

kladeny. Kromě regulace tělesných proporcí bych se ráda zaměřila i na zvýšení tělesné 

zdatnosti, jelikož i to je velmi zásadní problém. 

Nadváha přerůstající v obezitu je celosvětový problém a jen v České republice trpí více 

jak 40 procent obyvatelstva příznaky nadváhy. V dnešní době je největší problém 

nedostatek pohybových aktivit, a právě to je problém číslo jedna vedoucí ke vzniku 

nadváhy. Vše se odvíjí od energetické bilance, kdy příjem energie je vyšší než její 

výdej. Ve studii se zaměřuji na dospělé ženy, ale pokud bychom chtěli řešit problém 

nadváhy více do hloubky, měli bychom se zaměřit už na nejmladší generaci. Děti trpí 

nedostatkem pohybu, veškerý volný čas tráví před počítačem. Rodiče vodí své děti  

do fastfoodů již od útlého věku, kupují jim vše, na co mají chuť a zapomínají  

na potraviny bohaté na vitamíny a minerály. Poté se nemůžou divit, že jejich dítě trpí 

nadváhou, když je sami v tom podporují.  

Primární prevenci by měla být součástí přípravného kurzu nebo proškolení od lékaře 

pro nastávající rodiče, protože rodiče samou láskou svým dětem splní všechna přání  

a neuvědomují si, že stravováním ve fastfoodech svým dětem ubližují. 
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II  Teoretická část  

1  NADVÁHA 

1.1  Co je nadváha? 

Nadváha v dnešní době znamená malý krůček od obezity. Pokud bychom chtěli převést 

hmotnost na hodnotu kilogramu a metru čtverečního, tak se hranice nadváhy pohybuje 

v rozmezí hodnot 25,0-29,9. Tyto hodnoty využíváme při výpočtu BMI (body mass 

index). Nadváhu dnes spíše chápeme jako problém estetický, který však přináší  

i zdravotní rizika. Zdravotní rizika při nadváze nejsou fatálního charakteru jako  

u obezity, nicméně člověk by je rovněž neměl podceňovat. 

V České republice dosahuje ideální váhy málokdo. Polovina obyvatelstva České 

republiky trpí nadváhou a čtvrtina je obézních. Největší problém je v nadbytečném 

příjmu nezdravé potravy, nedostatečnost pohybových aktivit a v neposlední řadě hraje 

roli i dědičnost. 

Média uvádějí, že podle oslovených lékařů, osoby, které v mládí měly váhový index 

BMI kolem 20 kg/m2, ve vyšším věku mají BMI kolem 24 kg/m2. Lidé, kteří trpěli 

nadváhou, si na světě podle výzkumů pobudou o tři roky méně <http://www.sportovni-

vyziva.net/co-je-nadvaha/t-243/> [citováno 20-02-2011]. 

Nejčastější zdravotní rizika při zvýšeném BMI : 

• rychlá únava 

• křečové žíly 

• bolest kloubů 

• zvýšené pocení 

• ekzémy v místech zapářky 

• pocit méněcennosti 

• celulitida 

• vyšší tlak krve 
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Nadváha není lékařským problémem, ale problémem úpravy životního stylu. Životní 

styl se v průběhu života mění, má vliv na tělesné, mentální a sociální chování a jednání. 

Formou životního stylu je aktivní životní styl, jehož součástí je složka pohybových 

aktivit. Prostřednictvím vhodně zvolené a pravidelně prováděné pohybové aktivity  

je možné pozitivně ovlivnit množství a kvalitu svalové hmoty, zlepšit kvalitu života  

a u starších ročníků pozitivně ovlivnit tělesné složení organismu (Spirduso, 1995). 

 

1.2  Příčiny nadváhy vedoucí k obezitě 

Strava je základní potřeba našeho organismu pro každodenní fungování. Současně je  

to však jedno obrovské riziko. Jedinec rozhoduje o způsobu stravy a o hojnosti. Když se 

rozhlédneme kolem sebe, vidíme ve většině případů jen špatná rozhodnutí. Jde  

o subjektivní názory, ale výzkum dokládá, že Česká republika drží světové prvenství  

ve výskytu rakovinu tračníku. Lidé si neuvědomují, že strava je důležitá,  

ale jen v přiměřené míře. Průměrný energetický příjem v České republice tvoří přibližně 

10 000 kJ denně. V největší míře jsou zastoupeny sacharidy a živočišné produkty, 

naopak vláknin a rostlinných tuků máme nedostatek (Adámková, 2009). 

Podle Kunešové (2001) ke vzniku nadváhy a následné obezity docílíme i užíváním 

nevhodných léků, kterými se snažíme léčit deprese např.: lithium, bicyklická 

antidepresiva, fenonthiaziny, metoclopramid, dále ženské pohlavní hormony estrogeny, 

kortikoidy, antiepileptikum nebo inzulín. 

 

1.3  Rizika spojená s nadváhou a obezitou 

Na vzniku nadváhy až obezity se podílí dle Adámkové (2009) základní faktory: 

energetický příjem, enzymatický výbava, exprese beta-receptorů v tukové tkáni, 

schopnost spalovat tuky a sacharidy, nízká fyzická aktivita, metabolizmus inzulinu  

a citlivost k inzulinu, endokrinologické poruchy, genetická predispozice. I způsob 

života ovlivňuje nadváhu. Nižším socioekonomickým postavením, psychické vlivy  

a pozitivní rodinná anamnéza mohou vést k nadváze až obezitě. 

 

Kvalitní výživa a fyzická zátěž se navzájem doplňují. Pokud však nedochází 

ke spolupráci mezi těmito komponenty, může dojít k poškození zdraví. Stackeová 

(2008) uvádí čtyři druhy výživy – výživa racionální, respektive zdravá, výživa  

ve fitness, výživa pro kulturisty a sportovní výživa. Výživa podporuje výkon sportovce, 
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ale každý máme „limity“, na které by se nemělo zapomínat – věk, pohlaví, trénovanost, 

typ tréninku a jeho fáze. Při úpravě stravovacích návyků bychom měli začít postupně. 

Prvním krokem je složení stravy a pravidelnost, dále úprava obsahu a rozložení živin  

při příjmu v průběhu dne a posledním krokem jsou doplňky stravy, které závisí na 

tréninku. 

Dle Stackeové (2008) jsou nejčastějšími chybami ve stravě: vysoký obsah živočišných 

tuků, vysoký příjem kuchyňské soli, vysoký příjem jednoduchých sacharidů, vysoký 

příjem alkoholu a kávy, nízký obsah vlákniny ve stravě a nedostatečný příjem vitamínů 

a minerálů ve stravě. 

V boji s nadváhou či obezitou je základem pohybová aktivity, při které vydáváme 

energii. Vydávaná energie je však ovlivněna dalšími faktory – věkem a pohlavím, 

tělesnou hmotností, dobou a typem tělesného výkonu, vnějšími podmínkami, hodnotou 

bazálního metabolismu a zdroji energie. Důležité je měnit fyzické aktivity, aby  

se organismus neadaptoval na uvedené podmínky, čímž by došlo ke snižování výdeje 

energie. 

 

1.4  Faktory ovlivňující hmotnost v dospělosti 

Zdroje uvádí, že na hmotnost v dospělosti má nejen vliv náš životní styl, ale i porodní 

hmotnost a spánek. Výzkum byl proveden na osobách bydlících v jižních a středních 

Čechách. Výsledkem bylo zjištění, že novorozenci s porodní hmotností okolo 3000 

gramů inklinují k optimálním rozměrům dle BMI, na rozdíl od jedinců, kteří  

se pohybují nad hranicí 3500 gramů. U osob s nízkou porodní hmotností se projevují 

rizikové faktory vzniku chronického onemocnění – arteriální hypertenze, glukózová 

intolerance, dyslipidemie a kardiovaskulární choroby. Vliv spánku na naši hmotnost 

popsalo již mnoho autorů. Adámková (2009) uvádí ve své publikaci uskutečněný 

výzkum, v němž dospěla k závěru, že ideální BMI mají osoby, které spí 7 hodin 

nočního spánku. Při minimální době spánku (4-5 hodin) se BMI pohybovalo 

v hodnotách cca 34 kg/m2, u osob spících více jak deset hodin se BMI rovnalo cca 32 

kg/m2. V jiných publikacích je uvedeno, že osoby, které spí méně než šest hodin trpí 

zvýšenou hypertenzí. Tento fakt se u Adámkové (2009) nepotvrdil. 
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1.5 Možné způsoby řešení boje s nadváhou 

1.5.1  Diety 

Podle Kohouta, Pavlíčkové (2001) při boji s obezitou nebo nadváhou je důležité 

vydávat více energie než přijímat, tohoto stavu je možné dosáhnout snížením příjmu 

potravy a změnou životního stylu. Dieta, která se nazývá léčebná, je základním 

kamenem léčby obezity či nadváhy. 

Dietní léčba dle Martiníka, aj. (2007) je navrhnuta praktickým lékařem z důvodu 

vysoké obezity. Každému pacientovi, kterému je předepsaná léčebná dieta, musí být 

dietní program upraven „na míru“. Dietní úpravy nesmí být příliš razantní, protože 

pacienti nejsou zpočátku schopni přísnou dietu dodržovat. 

Existují další formy diet:  

Hladovka, při které nemusíte myslet na složení jídla, přebytečné kilogramy jdou rychle 

dolů, ale po ukončení hladovění dochází k rychlému nabírání a vznik tzv. jo-jo efektu je 

zcela zaručen. 

Dieta s použitím jednoho druhu potravin – jednostranná dieta (rýžová, jablečná, 

šlehačková, vaječná), pokud je držena dva dny, můžeme jí považovat za nerizikovou, 

ale pokud trápíme organismus touto dietou delší dobu, dochází k nedostatečnému 

přísunu základních živin a tělo začne trpět. Po přechodu na normální stravu,  

se kilogramy opět vrací. 

Dieta omezující či zakazující některou ze základních živin (dieta Atkinsonova, 

bodová...), jedná se o dietu bez přísunu sacharidů – přílohy k jídlům jsou zakázané. 

Dietu doprovází v počátku únava, zácpa, dech páchnoucí po acetonu, to je znakem 

odbourávání tuků. 

Dieta s vysokým obsahem vláknin, při této dietě jsou základní stravou celozrnné 

potraviny, hodně ovoce a zeleniny. Tento druh diety je velice oblíbený, vlákniny tlumí 

pocit hladu, nedochází k zácpě a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Existuje určité 

riziko, při vysokých dávkách vlákninových potravin, může dojít k narušení vstřebávání 

důležitých iontů (vápníku a železa). 

NBD dieta (nízkoenergetická bílkovinná – Herbalife, Natursam, Magic life), základním 

prvkem této diety jsou koktejly, připravené z prášku a konzumace jednoho jídla  
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o hodnotě asi 3300 kJ. Při této dietě není problém zbavit se přebytečných kilogramů, 

ale novou váhu si udržet.  

Výhoda kombinace diet spočívá v tom, že nemusíme stále přemýšlet nad svým 

jídelníčkem, co si můžeme dovolit a co ne.  

Tyto druhy diet jsou základní, ovšem existují i další možnosti, jak uvádí Mastná (2000) 

např.: kontrastní dny (ovocný - zeleninový, bílkovinný - mléčný, bílkovinný -  

masový), útočné redukční diety (střídají se dny tvarohové, ovocné, smíšená dieta: 

masová - tuková, masová - smíšená), hollywoodská ostrá redukční dieta, Cambridgská 

dieta, Barrandovská dieta, dietní hity – dělená strava, tukožroutská polévka atd. 

Přerušení těchto druhů diet a návrat ke klasické stravě vede k necílenému jo-jo efektu. 

Diety tohoto rázu mají „krátký život“. 

Držení diety je v dnešní době velice populární. Lidé si však neuvědomují,  

že nesprávným dodržováním diet si sami ničí svůj organismus. 

1.5.2  Léčba medikamenty – farmakoterapie 

Využití medikamentů k léčbě obezity či nadváhy se autoři ve svých publikacích liší. 

Kohout, Pavlíčková (2001) uvádí, že užívání léků je součást celkové léčby obezity, 

která kromě toho obsahuje i dietní program, pohybové aktivity, behaviorální způsob 

léčby a farmakoterapii. Úkolem podávaných léků je překonat počáteční fázi  

při snižování hmotnosti, zredukovat chuť k jídlu do doby, než pacient přijme a naučí se 

novému stravovacímu systému. 

Podle Dlouhé (1998) by se léky v léčbě obezity měly používat jen ve zvláštních 

situacích. Připouští možnost využití farmak v případě nedostatku pohybu (artrózy, 

pobyt na lůžku) nebo při těžkých psychologických situacích. 

Dle Martiník, aj. (2007) použití farmakoterapie u pacientů s BMI > 30 nastává tehdy, 

když selhají celkové dietní, pohybové a behaviorální programy. I u pacientů s nadváhou 

při BMI 25-30 doporučují léčbu nadváhy pomocí farmak, ale pouze jsou-li přítomna 

zdravotní rizika (hypertenze, hyperlipidémie atd). Anorexika jsou léky, které  

se využívají při léčbě obezity či nadváhy. Tyto léky potlačují chuť k jídlu, ale samy 

hmotnost neredukují. Mezi anorexika patří katecholaminergika (fentermin)  - mají 

psychostimulační vlastnosti, serotoninergika -  nejsou na trhu, termogenní farmaka 

(efedrin, kofein, theofylin) - zvyšují energetický výdej, zabraňují jeho poklesu  
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při přísných redukčních programech a léky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě 

(orlistat) - snižují resorpci tuků ve střevě. Existují další anorektika, ale jen výčet by 

zaplnil mnoho stránek. 

Mastná (2000) se zmiňuje o dalších možnostech, které mohou doplňovat dietní  

a pohybové programy: masáže, termoterapie, chladové procedury, projímavé vody  

a projímadla (jsou nevhodné a nebezpečné, pokud je nenaordinuje lékař), močopudné 

čaje a léky a balneoterapie – lázeňská léčba.  

1.5.3  Chirurgické metody 

Selže-li konzervativní léčba obezity či nadváhy (KBT- kognitivně behaviorální terapii – 

úprava životosprávy a chování, dietoterapie a nutriční edukace - vhodné stravovací 

návyky, zvýšení a úprava pohybové aktivity, konzultace psychologa eventuálně  

i psychoterapie a případně i farmakoterapie) nastupuje chirurgická léčba. K operační 

léčbě může být indikován obézní pacient, pokud je jeho BMI 40 kg/m2 a více, anebo 

BMI alespoň 35 kg/m2. Mezi chirurgické zákroky patří bandáž žaludku – 

laparoskopická implantace regulovatelného škrtícího kroužku na horní část žaludku, 

tubulizace žaludku – laparoskopické operační zúžení žaludku, žaludeční bypas – 

náročný laparoskopický operační výkon, který zmenší žaludek a napojí na něj přímo 

kličku tenkého střeva a žaludeční balón (dočasná endoskopická pomůcka k hubnutí), 

uvádí < www.bandingklub.cz/ > [citováno 2009-2-28].    

Podle Kohouta, Pavlíčkové (2001) existují další možnosti řešení nespokojenosti 

s tvarem těla: plastická a estetická chirurgie anebo liposukce. Liposukce je odsátí 

tukové hmoty z podkoží břicha, hýždí nebo stehen. Jedná se pouze o kosmetickou 

úpravu, která neodstraní příčinu obezity. 

Nejúčinnější metodou v boji proti nadváze je samostatný pohyb. Pohybová aktivita jako 

taková musí být aplikovaná v rámci možností, pokud trpíte obezitou, nebudete chodit 

běhat do terénu, ale naopak využijete vodní prostředí, kde nedochází k přetěžování 

pohybového aparátu především kloubních spojení. Než začnete s pohybovými 

aktivitami, je důležité se poradit s odborníky, aby nedošlo k dalšímu poškození zdraví. 
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2  Výživa a zdraví 
 

Hlúbik (1994) tvrdí, že v jednotlivých složkách lidské potravy se nachází energie, která 

slouží k úhradě energetických ztrát, které jsou součástí života jednotlivce. Výživa je 

považována za jeden ze základních faktorů ovlivňujících život. Strava člověka 

ovlivňuje od narození do smrti. Díky výživě si můžeme udržovat dobrou kondici 

tělesnou i duševní, řídit prevenci některých chorob anebo ve formě léčebné výživy 

máme možnost vybrané choroby léčit. Množství konzumované potravy by mělo být 

rozlišeno, nejen podle pohlaví, věku, životního období, pohybové aktivity, ale také 

podle celkového zdravotního stavu a individuálních dispozic v látkové přeměně 

jedince, uvádí (Mastná, 2000). 

Podle Šonky (1981) je základem příjmu a výdeje energie energetická bilance. 

Organismus potřebuje pro své životní úkony (pohyb, tvorba tepla, obnova tkání) určité 

množství energie. Potřebnou energii získává organismus z potravin. Dopraví-li více 

energie, než je zapotřebí, poruší se rovnováha v organismu. Nadbytečná energie se 

přemění na tuk a člověk začíná tloustnout. Bude-li příjem energie menší než její výdej, 

zásoby energie se vyplaví z tukové tkáně a člověk hubne. V dnešní době dochází  

ke stagnaci příjmů energie a klesající úrovni výdeje.  

Podle Hlúbika (1994) na životní styl společnosti mají vliv objektivní i subjektivní 

příčiny, např.: kvantita a kvalita stravy nebo stravovací návyky. To jsou všeobecně 

známé faktory, které ovlivňují nutriční stav každého člověka. V literatuře se obvykle 

popisují tři stadia výživného zabezpečení organismu:  

• Nutriční stav vyrovnaný je popisován vyváženou energetickou bilancí organismu. 

Potřeby organismu jsou zabezpečeny i po stránce kvalitativní (tzn. dostatečný přísun 

základních živin, vitamínů a minerálů, omezení toxických rizik z potravy zejména 

s kancerogeny, mutageny). Vyvážená energetická bilance znamená, že množství 

energie přijaté stravou musí odpovídat velikosti výdeje energie, která je dána 

výsledným součtem spotřebované energie na zajištění bazálního metabolismu  

a energie spotřebované na konkrétní svalovou činnost jednotlivce.  

• Výživný stav nedostatečný charakterizuje negativní energetická, popřípadě 

bílkovinná bilance. Tento typ se vyskytuje převážně v rozvojových státech světa, 
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kde přetrvává nedostatečný přívod všech živin, dochází k poruchám kvality 

stravování ve smyslu nedostatku některých důležitých nutrietů (bílkovin a vitamínů).  

• Nutriční stav nadbytečný popisuje pozitivní energetická bilance. Dochází 

k hromadění a ukládání nadbytečné energie do rezerv. Výsledkem je nárůst tukové 

tkáně a tělesné hmotnosti, která způsobuje vznik nadváhy a otylosti. 

 

2.1 Energetický příjem 

Skladba potravin je stavebním kámenem k celkovému příjmu energie. Základní živiny 

každý zná, ale přesný poměr už není tak známý. Celkový příjem potravin za den by měl 

odpovídat 60% sacharidů, 25% lipidů a 15% proteinů. Nedílnou součástí energetického 

příjmu je vláknina, vitamín, minerály a voda a právě na tyto důležité složky se v dnešní 

době velice často zapomíná (Clarkova, 2000) 

 

2.2 Energetický výdej 

Dle Hainera (2003) je energetický výdej složen ze tří částí, které tvoří celkový 

energetický výdej organismu. Klidový energetický výdej, postprandiální termogeneze  

a energetický výdej při pohybové aktivitě. Výdej je v dnešní době často zvyšován 

kouřením a konzumací nápojů, které obsahují větší množství kofeinových látek. 

Klidová energetický výdej zajišťuje životní funkce organismu a udržuje tělesnou 

teplotu. Z celkového výdeje tvoří 50-70 procent. Trávení, vstřebávání a metabolismus 

živin po konzumaci potravy je spojováno s názvem postrandiální termogeneze, která 

z celkového energetického výdeje se podílí na 8-12 procentech. Zbylých 20-40 procent 

z energetického výdeje připadá na výdej energie při pohybových aktivitách. 

Sociokulturní vliv souvisí s poklesem pohybových aktivit a s následným nárůstem 

prevalnce obezity. 

 

2.3 Základní potraviny 

Jídlo nám dodává energii, aby naše tělo mohlo fungovat, tak jak po něm požadujeme. 

Strava, kterou konzumujeme, by měla obsahovat 6 základních živin, abychom si udrželi 

optimální zdraví a výkonnost. Denní doporučená dávka těchto základních živin by měla 

vypadat takto – 60% sacharidů, 25% tuků, bílkovin 15%, množství vitamínů, minerálů  

a vody není přesně stanoveno, ale nemělo by se na ně zapomínat. Abychom došli 



 

14 

 

k rovnováze ve stravování, je nutné dodržovat tři základní pravidla. Rozmanitost stravy, 

každá potravina obsahuje jiné vitamíny, jiné živiny, a proto je důležité v průběhu dne 

konzumovat různé druhy potravin. Některé literatury uvádí, že bychom během dne měli 

sníst až 30 druhů potravin. Dalším bodem je přiměřenost. Základem tohoto bodu je 

snažit se volit takové potraviny, které obsahují jednoduché cukry a tuky. Nutričně 

vhodné potraviny můžeme hledat všude kolem nás, ale zvolit správnou přiměřenost je 

mnohdy nejtěžší rozhodnutí. Pokud zvolíme správné množství coca-coly, i ta může být 

prospěšná pro naše tělo, jen musíme dbát na správné nutriční hodnoty, které vedou  

ke zdravému způsobu života. Posledním bodem je prospěšnost.  Měly bychom dát 

přednost při výběru potravin spíše těm, které jsou přírodní než uměle zpracované. 

Potraviny, které nejsou uměle zpracované, obsahují méně konzervačních  

a dochucovacích přísad, mají vyšší nutriční hodnoty a jsou pro naše tělo prospěšnější 

(Clarkova, 2000). 

 

Roux (2010) uvádí ve svém díle několik překážek zdravého stravování. Základem 

zdravého stravování je kvalitní výběr potravin a dobré trávení, pokud se objeví jisté 

narušení, dochází k problémům, jako je pocit těžkosti v žaludku, ospalost, pálení žáhy, 

kyselost, bolesti hlavy, zvracení nadýmání, zácpa či průjem. Hlavními důvody jsou 

rychlé hltání jídla, pití při jídle, nadměrné dávky, jídla následující příliš po sobě, jídlo 

pozdě večer, jídlo při únavě nebo depresi, nedostatek spánku, nervozita, nezralé ovoce, 

smažené potraviny, překombinované pokrmy atd. Příznaky těchto chyb se nemusí 

projevit ihned, ale může to trvat i desítky let, vše záleží na trávicím potenciálu 

jednotlivce. 

 

2.4 Základní živiny 

2.4.1 Sacharidy  

Cukry jsou v literatuře popisovány jako nejrychlejší zdroj energie. V těle se vyskytují 

ve formě glukózy jako zdroj energie, kterou využijeme ihned a ve formě glykogenu, 

který slouží jako zásobní zdroj energie v játrech a svalech. Sacharidy se dělí na dvě 

skupiny – jednoduché cukry a složené cukry. Základní skladba potravin by se měla 

skládat hlavně z cukrů složených např. cereálie, chléb, rýže, těstoviny, zelenina. Hlavní 

rozdíl u sacharidů je ve vstřebávání. Složené sacharidy se vstřebávají pomalu, obsahují 
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vlákniny a právě vláknina navozuje v organismu pocit sytosti. Jednoduché cukry slouží 

jako okamžitý zdroj energie, ale brzy vnímáme pocit hladu a únavy. 

 

2.4.2 Bílkoviny 

Proteiny považujeme za základní stavební jednotku svalů, kostí, chrupavek, buněk  

a orgánů. Umožňují transport látek a energie, působí jako energetická zásobárna  

a zajišťují imunologickou obranu. Bílkoviny naše tělo využívá v momentě, kdy je v těle 

nedostatek cukrů a tuků. Tato situace nastává, jestliže je organismus týrán hladověním  

a krátkodobými dietami, což vede ke ztrátě svalové hmoty. Proteiny se dělí na dvě 

základní skupiny – živočišné a rostlinné. Pro organismus je hodnotnější rostlinná verze 

proteinů, jelikož obsahují vysokou biologickou hodnotu na rozdíl od rostlinných 

bílkovin. 

 

2.4.3 Lipidy  

Tuky v těle pracují jako rezervní zásoba energie, využívají se při tělesné termoregulaci, 

k ochraně orgánů a oběhu a vstřebávání vitamínů rozpustných právě v tucích. Lidský 

organismus by bez tuků správně nefungoval, ale je důležité sledovat jejich skladbu.  

Pro organismus je vhodnější konzumovat rostlinné tuky a především rybí, ve kterých se 

nacházejí nenasycené tuky. Tyto tuky jsou prospěšné pro organismus, jelikož snižují 

hladinu cholesterolu LDL a zároveň snižují výskyt srdečně-cévních onemocnění. 

Živočišné tuky mají za následek zvýšení hladiny cholesterolu LDL, výskyt 

aterosklerózy a srdečně-cévních onemocnění. Při konzumaci bychom měli kontrolovat 

množství másla, smetany, slaniny, tučného maso, vaječných žloutků a vnitřností.  

A naopak zvýšit konzumaci libového masa, nízkotučných výrobků, preferovat při 

přípravě jídla spíše dušení než smažení, grilování či fritování. Do stravy více zařazovat 

luštěniny, vlákniny, mořské ryby a oleje, které obsahují více nenasycených mastných 

kyselin – olivový, sójový, saflórový, kukuřičný. 

 

2.4.4  Vláknina  

Je sice nestravitelná látka, ale dává do pohybu střeva a tím podporuje naše zažívání, 

snižuje vstřebávání škodlivých látek, tuků a cholesterolu. Vláknina má i blahodárný vliv 

na zpomalování odchodu stravy ze žaludku do střev – máme pocit plnosti či sytosti. 
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2.4.5  Voda  

Je nedílnou součástí našeho bytí, a právě nedostatek tekutin má za následky fatální 

problémy. Člověk by měl během dne vypít minimálně 2 litry tekutin, a pokud sportuje, 

tak se množství zdvojnásobuje. Je samozřejmé, že hovořím o čisté vodě. Lidé by se měli 

vyhýbat slazeným limonádám, perlivým vodám a džusům. Pokud nebude dodržován 

pitný režim, hrozí nebezpečí poškození vnitřních orgánů a správné fungování organismu 

<http://www.mte.cz/stravovani.htm> [citována 27-02-2011]. 

2.4.6  Vitamíny, minerály a stopové prvky  

Nedodávají tělu žádnou energii, ale přesto jsou pro organismus nepostradatelné  

a ve stravě nesmí chybět. Regulují a kontrolují metabolické procesy. Hlavním zdrojem 

jsou saláty, zelenina, ovoce, cereálie a luštěniny. Během tělesné aktivity dochází  

ve zvýšené míře k vylučování minerálů, stopových prvků i vitamínů. Proto je důležité 

doplňovat minerály a stopové prvky v průběhu aktivity, hlavně pokud se jedná  

o aktivity delší než 60 minut nebo zajistit dostatečný přísun ještě před konanou 

aktivitou. Organismus si vytváří potřebné množství sám, ale pokud tomu tak není, 

musejí mu být dodány ve stravě. Vitamíny lze rozdělit na rozpustné ve vodě, rozpustné 

v tucích a nepravé vitamíny, uvádí Roschinský (2006).  

Roschinský (2006) se rovněž zmiňuje o stopových prvcích, minerálech a tekutinách. 

Stopové prvky jsou rovněž nepostradatelnou součástí stravy, jejichž význam spočívá 

v zachování mnoha životně důležitých funkcí (krvetvorba, růst). V těle nacházíme tyto 

prvky ve velmi malém množství, jak již lze odvodit z názvu. Viz. přílohy str. 5-6 

Minerály nejsou zdrojem žádné energie, ale přesto se bez nich lidské tělo neobejde. 

Minerály organismus využívá v malých dávkách pro všechny metabolické procesy a při 

tvorbě tkání. Jejich nedostatek vzniká nevhodnou skladbou potravy, předejít těmto 

problémům lze vyváženou stravou s dostatečným množstvím zeleniny a celozrnných 

produktů.  

Podle Kudličky (1994) je lidské tělo chemická továrna, která umí živiny podle 

okolností a potřeby navzájem přeměňovat. Sacharidy dokáže přeměnit na tuky a ty 

ukládat jako zásoby, proteiny rozkládá na méně složité struktury – cukry. Cukry se 

v těle vstřebávají a rozkládají velice rychle, jsou to řádově minuty, zatímco proteiny se 

rozkládají a tráví poměrně pomalu (hodinové intervaly). Ke zpracování bílkovin je 

zapotřebí velkého množství chemické energie. Proteiny jsou charakterizovány 
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dlouhodobým sytivým účinkem, po celou dobu trávení se uvolňuje malé množství 

krevního cukru (glukózy), které nestačí na přetváření do tuku a zásob, ale je nezbytné 

pro zabezpečení trvalé činnosti mozku a srdce. Pokles hladiny krevního cukru má  

za důsledek vznik hladu. Při výběru potravin je důležité omezit sacharidy a tuky, avšak 

ne zcela se jim vyhýbat. Měli bychom konzumovat větší množství proteinů, zeleniny  

a nesladkého ovoce. Dalším nezapomenutelným prvkem výživy by měly být vlákniny, 

protože napomáhají vyplnit zaživadla, zabezpečují správnou peristaltiku střev  

a vyprazdňování při zmenšeném objemu pokrmů. 

 

2.5 Cholesterol 

V dnešní době je největší úskalí v nadbytečné konzumaci tuků. Zdravotní stav  

je základním kamenem našeho bytí, proto je nezbytné zajímat se o zdravotní stav  

a s ním spojená i rizika se srdečně cévním onemocněním. Pro nás jsou důležité hodnoty 

hladiny cholesterolu celkového, HDL, LDL a celkový poměr k HDL tzv. aterogenní 

index. Celkový cholesterol má vliv na kornatění tepen, HDL odvádí neprospěšné látky 

z cév a LDL ucpává naše cévy. HDL cholesterol by měl tvořit minimálně 25 procent 

z celkového cholesterolu, HDL je velice ovlivněno pohybovými aktivitami, proto 

dochází k tomu, že lidé, kteří aktivně sportují, mají vysokou hladinu HDL (Clarková, 

2000). 

Nejen sport a aktivity, ale i konzumace olivového oleje, vitamínu E a progesteronu 

zvyšuje hladinu HDL cholesterolu, které umožňují prevenci vzniku ateromů 

nebezpečných pro krevní oběh (Roux, 2010). 

Genetika je výrazným činitelem, který ovlivňuje hladinu cholesterolu, proto  

se vyskytují situace, kdy se omezí v jídelníčku konzumace tuků, ale přesto je cholesterol 

stále vysoký, a právě zde je na vině genetika. Velké množství lipidů, které 

konzumujeme, se stává největší hrozbou pro zdravotní stav. Bez tuků se v životě 

neobejdeme, ale musíme si uvědomit, že se tuky rozdělují na živočišné a rostlinné.  

A právě těch živočišných se konzumuje nejvíce, což je chyba. Abychom docílili 

zdravého životního stylu, měli bychom se vyhýbat tučným potravinám typu 

hamburgery, salámy, tučné sýry. Při vaření využívat rostlinné oleje jako je olivový nebo 

slunečnicový. Pro sportovce je doporučená denní dávka příjmu tuku okolo 25 procent, 

pokud je hladina cholesterolu vyšší, měl by se snížit příjem tuku na 20 procent.  Čím je 
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vyšší hladina cholesterolu, tím je vyšší riziko vzniku srdečně cévního onemocnění. 

Dalším doporučením při boji s tuky je čtení informací na obalech potravin, kde se 

dozvíme kolik procent tuku je obsaženo ve vybrané potravině. Nemělo by se zapomínat 

na vlákniny, tedy snažit se konzumovat potraviny s vyšším obsahem této složky. 

Vláknina prospívá nejen srdci, ale má pozitivní vliv před cvičením.  

Potraviny s vlákninou mají nižší glykemický index, který uvolňuje energii postupně  

a dochází k prodloužení trvání výkonu. V mnoha případech se dostáváme při kontrole 

jídelníčku ke zjištění nedostatku konzumace ryb. Ryby jsou vynikajícím zdrojem 

bílkovin a bylo i zjištěno, že dochází ke snížení vzniku rizika srdečně cévního 

onemocnění. Rybí maso obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které jsou velice prospěšné 

pro organismus, proto bychom si měli vybírat převážně mořské ryby např.: losos, 

makrela, sardinky, sleď, tuňák, jež obsahují největší množství těchto kyselin (Clarková, 

2000). 

 

2.6 Odhadnutí stavu výživy 

Podle Martiníka (2008), chceme-li zhodnotit výživový stav, je zapotřebí sledovat 

ukazatele kvantitativního a kvalitativního charakteru. Při detekci používáme metody 

typu – výživová anamnéza, somatické vyšetření pomocí antropomotorických metod (viz 

další kapitola) a biochemické zkoušky v laboratoři, které nejsou pro terénní vyšetření 

možné. Získané hodnoty jsou upravené podle vzorce odpovídajícímu věku, pohlaví, 

sportovnímu zaměření nebo druhu onemocnění. 

 

2.6.1 Anamnéza 

Při hodnocení výživové anamnézy sledujeme – frekvenci stravování a preferenci 

potravin, změny tělesné hmotnosti v průběhu testovacího období, zaběhnuté zvyklosti 

během dne, oblíbená jídla, konzumaci alkoholu, psychosociální problémy. Dále 

můžeme sestavit vlastní dotazník nebo využít dotazníků všeobecně známých, které lze 

vyhledat na internetové síti. Tážeme se vybraných osob na hmotnost a její vývoj 

v průběhu dospívání, váhové přírůstky či poklesy, kdy a jak dlouho trvaly, změny 

vztahu k jídlu atd. Dále se ptáme probandů, jaký mají stav chrupu, výskyt orálních 

infekcí, potíže při kousání, bolesti žaludku, pálení žáhy, nadýmání, průjem, zácpa, 

nevolnost či zvracení. Výskyt potravinové alergie není v dnešní době nic nového. Lidí 

trpících alergií na lepek, mléčné výrobky či intolerancí na chléb je v dnešní době 
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mnoho. V rámci anamnézy se dále dotazujeme, zda se vybrané osoby již setkaly 

s dietami, v jaké době, z jakého důvodu, jak dlouho a jaký byl výsledek jejich počinu. 

K anamnéze neodmyslitelně patří zjištění vztahu k pohybovým či fyzickým aktivitám – 

při výkonu povolání, sport a fitness, mimopracovní a mimosportovní aktivity (chůze 

nebo doprava automobilem či hromadnou dopravou). Nesmíme opomenout dotázat  

se na onemocnění a užívání léků, vitamínů, minerálů a konzumaci alkoholu. Na úplný 

závěr anamnézy je nezbytné požádat o sepsání výživového deníku, kde si osoba 

zapisuje veškerou stravu a pohybové aktivity v rámci jednoho týdne. Z výživového 

deníku vycházíme a na základě uvedených informací tvoříme intervenční program 

(Martiník, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3  Volejbal 

3.1 Co je volejbal 
Císař (2005) uvádí, že sportovní hra jménem volejbal byla vymyšlena v roce 1895,  

za zakladatele se považuje W. G. Morgan, jenž ve své době byl instruktorem tělesného 

vzdělávání v USA. Volejbal se měl stát náhradou za košíkovou a postupem času se stal 

nejvyužívanější hrou na světě. V počátku byla hra bez jasně daných pravidel, ale v roce 

1897 organizace YMCA zveřejnila sepsaná pravidla, která se s určitými modifikacemi 

využívají dodnes. Od roku 1964 je volejbal zařazen mezi olympijské sporty.  

Volejbal může být chápán jako součást léčby, povinného vzdělávání a zvyšování 

tělesné zdatnosti, dále je brán jako hra pro podívanou, dochází ke kultivaci lidské 

osobnosti – jak z pohledu tělesné, biologické, tak i z duchovní stránky a v neposlední 

řadě dochází k utužování společenských vztahů (Kaplan, 1999). 

3.2 Základní informace 
Volejbal je zařazen do kategorie nekontaktních sportů, soupeřící družstva jsou od sebe 

oddělena sítí. Hřiště má délku 18 metrů a šířku 9 metrů, délka je rozdělena sítí na dvě 

poloviny. Cílem každého družstva je ubránit své pole a zároveň po získání míče 

zaútočit proti soupeři. Na hřišti proti sobě stojí 6 a 6 hráčů, při čemž na lavičce sedí 

dalších 6 náhradníků u každého družstva. Hra je ukončena, jestliže jedno družstvo získá 

25 bodů, s tím, že k vítězství v setu musí získat minimálně o 2 body více než soupeř. 

Nerozhodný výsledek v téhle hře neexistuje. Aby družstvo vyhrálo, musí získat 3 sety. 

Jde o kolektivní sport, na prvním místě je kooperace se spoluhráči, při hře se uplatňuje 

síla, rychlost, obratnost, bystrost a nesmíme zapomenout na hráčské zkušenosti  

a předvídání hry soupeře. Při hře se setkáváme se čtyřmi až pěti posty, které se střídají 

– nahrávač, blokař, smečař, univerzál a v dnešní době hojně využívaný post libero. 

Volejbal se nemusí hrát jen závodně či vrcholově, existují i rekreační formy – mixy, 

debly. Věkové hranici se meze nekladou. Základní technikou je odbití míče obouruč 

spodem, odbití míče obouruč vrchem a odbití míče jednoruč (smeč či servis).  

U rekreační verze volejbalu si projde hráč každým postem, ale u specialistů jsou hráči 

rozděleny podle úrovně dovedností na jednotlivé posty. Výška sítě pro ženy je 224 

centimetrů, u mužů to je o 19 centimetrů více. Při hře má každé družstvo možnost odbít 

třikrát míč po sobě, než jej odbije na stranu soupeře. Hráč nesmí odbít míče dvakrát  
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za sebou, za výjimku se považuje druhé odbití po bloku, který musí být nad sítí.  

Za dvojí odbití se nepovažují následné dotyky hráče přijímajícího první míč  

od soupeře, je-li odražený míč přihrávaný bagrem do jiné části těla přijímajícího hráče. 

Ve volejbale je dovolené odbíjet míč jakoukoliv částí těla, jen počet odbití nesmí být 

vyšší než samotná odbití vymezená pravidly. Zahájení hry je provedeno podáním, které 

se vykonává za koncovou čárou hřiště. Hráč, který podává, je povinen provést úder  

do nadhozeného či puštěného míče, od zahájení hry rozhodčím má podávající hráč osm 

vteřin, aby uvedl míč do pohybu. V průběhu hry se hráči posouvají v postech podle 

rotačního systému. Trenérovi je umožněno v jednom setu šestkrát vystřídat, s tím,  

že pokud se střídaný hráč bude vracet zpět do hry, musí být vrácen za stejného hráče, 

který jej střídal. Družstvo získává bod přímo z podání (eso) nebo soupeř špatně 

zpracuje míč, který následně končí za vymezeným prostorem, dotkne se postranní zdi či 

stropu. Dále získá družstvo bod, jestliže soupeř vede svůj útok mimo hrací pole, do sítě 

či do bloku. V neposlední řádě do hry může zasáhnout rozhodčí, který přeruší hru a bod 

je přiznán jednomu týmu, který se nedopustil chyby např. přešlap pod sítí, dotek sítě, 

dvojí odbití či přešlap. V moderní éře volejbalu se velice často využívá postu libera, 

kdy jeden hráč je specializovaný na přijímání v poli a střídá zadní hráče, kteří 

nedokážou zpracovat příjem na výbornou, a jejich pohyb neodpovídá potřebám pro post 

přihrávajícího polaře. Libero hraje pouze v zadních pozicích, do přední části se vrací 

opět střídající hráč (Císař, 2005). 

3.3 Herní činnosti jednotlivce 
Ve volejbale se využívají tyto činnosti – útočné (podání, přihrávka, nahrávka, útočný 

úder), obranné i útočné (blokování) a převážně obranné (vybírání). Z hlediska 

kondičního tréninku je proces zaměřen na rozvoj a kultivaci schopností spojené 

s herním výkonem hráče. Volejbal je řazen mezi nejméně energeticky náročné hry.  

Při hře dochází ke střídání postů v přední části a zadní části hrací plochy. Při hře u sítě 

dochází k většímu zatížení než v zadních pozicích. Rovněž se zde objevují 

odpočinkové intervaly, které jsou závislé na ukončených rozehrách, setech, při střídání 

a oddechovém času. V průběhu utkání se nejvíce projevuje maximální zatížení v délce 

5 vteřin, ve kterých jsou energeticky nejnáročnější vertikální výskoky. Cílem kondiční 

přípravy je posílit rychlá svalová vlákna, v reálu to odpovídá 4-6 maximálních výskoků 

na blok, smeč. Na tuto fázi by měla navazovat regenerace respektive aktivní odpočinek 
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po dobu 2-4 minut. V této fázi dochází k obnovení energetických zdrojů ve svalových 

vláknech. Fáze zatížení a fáze regenerace by se měly náležitě střídat (Kaplan, 1999). 

Hráč volejbalu, který se věnuje této hře již nějaký čas, by si měl osvojit čtyři základní 

oblasti, které se vztahují k zatížení organismu, jedná se o technické, taktické, tělesné  

a psychické zatížení. Volejbal je v dnešní době rychlejší v porovnání s roku 1964, kdy 

se stal olympijským sportem. U žen trvá typická výměna 10-15 vteřin, u mužů je 

mnohdy ještě rychlejší. Při hře je kladen důraz na hru ve výskoku, což vede 

ke zvýšeným nárokům na tělesnou zdatnost hráčů. V dnešní době musí být hráč 

volejbalu ve skvělé sportovní formě a zároveň ve skvělé volejbalové formě. 

Volejbalová forma nám určuje schopnosti hráče např.: vyskočit stejně vysoko, jak  

na začátku zápasu, tak na konci. Pokud je hráč vybaven dobrou zdatností, brání 

organismus před možným zraněním, které hrozí při nedostatečné koncentraci. 

Volejbalový trénink se nejvíce zaměřuje na maximální sílu, rychlost, odrazovou sílu, 

silovou vytrvalost, ohebnost a obratnost (Císař, 2005). 

3.4 Tělesná stavba hráčů volejbalu 
Tumanjan a Martirosov (1980) uvádí ve svém díle, že hráči přední řady jsou vyšší, mají 

hypertrofované svalstvo smečující paže, jejich vývin není zcela harmonický  

a konstatuje nález zvětšení hrudní kyfózy. Dále citují, že Štěpnička (1972) u hráčů 

volejbalu klasifikoval skoliózu, jejíž příčinou je jednostranné zatěžování smečující 

paže. Naopak jiní autoři neuvádějí žádné odchylky od normální populace. Názory na 

zvláštnost tělesné stavby se podle autorů různí, a proto jej nelze brát za prokazatelný 

činitel. 

V průběhu 20 let se výška volejbalových hráčů i hráček značně změnila. Nejen 

požadavky na somatické faktory, ale i celková hra v moderní době došla ke změnám. 

Nahrávačka v moderním volejbale by měla mít výšku mezi 172 -185 centimetry. 

Útočící hráčky dosahují 178 – 188 centimetrů a za nejvyšší hráčku by se měla 

považovat blokařka, její výška by měla být v rozmezí 182 – 192 centimetrů. Tělesná 

hmotnost u hráček v naší nejvyšší lize se pohybuje v rozmezí 62 – 80 kilogramy, záleží 

na muskulatuře těla a rozložení segmentů. Tělesný tuk u hráček volejbalu se pohybuje 

kolem 16procent. Somatotyp je v literatuře uváděn pouze u mužů volejbalistů 1,8 

endomorfie, 5,5 mezomorfie a 3,0 ektomorfie. K motorickým výkonům, které vykazují 
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nejlepší hodnoty, odpovídá somatotyp ektomorf-mezomorfní s převládající mezomorfní 

složkou a minimální endomorfií (Vavák, 2011). 
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4  Tělesné složení 

4.1 Modely tělesného složení 
Dle Riegerová, Přidalová, Ulbrichová (2006) tělesné složení těla je dáno chemickým 

nebo anatomickým modelem. Tuk, bílkoviny, sacharidy, minerály a voda jsou 

podsložkami chemického modelu, z anatomického hlediska je model tvořen tukovou 

tkání, svalstvem, kostmi, vnitřními orgány a ostatními tkáněmi. Literatura uvádí pět 

modelů tělesného složení – anatomický, molekulární, buněčný, tkáňově-systémový  

a celotělový model.  

• Anatomický model vychází z teorie, že tělesná hmotnost je z 98% tvořena šesti 

prvky – kyslíkem, uhlíkem, vodíkem, dusíkem, vápníkem a fosforem, zbývající 

dvě procenta jsou rozložena mezi dalších 44 prvků. 

• Molekulární model je založen na teorii, že lidské tělo je tvořeno z 11 hlavních 

prvků, které vytvářejí 100 000 chemických sloučenin. Části, které jsou sledovány -  

lipidy, voda, proteiny, minerály a glykogen, tvoří hmotnost těla. 

• Buněčný model vychází ze spojení jednotlivých molekulárních částí v buňce, kdy 

hmotnost těla je tvořena buňkami tukové tkáně, BM (svalové, pojivové, epiteliální 

a nervové buňky), ECT (plazma, intersticiální tekutina) a ECPL (organické  

a anorganické látky). 

• Tkáňově-systémový model je založen na součtu systémů muskuloskeletálním, 

kožním, nervovém, respiračním, oběhovém, zažívacím, vyměšovacím, 

reprodukčním a endokrinním. 

• Celotělový model rovněž nazvaný antropometrické měření je založen na měření 

tělesné výšky, hmotnosti, hmotnostně-výškového indexu, délkové, šířkové, 

obvodové rozměry, kožní řasy, objem těla a denzita těla, která je zjišťována 

z objemu a popisuje aktivní tělesnou hmotu a depotní tuk. 

V praxi se využívají modely podle použitých přístrojů a technik - dvoukomponentové, 

tříkomponentové a nebo čtyřkomponentové. 

Nejvíce se v praxi využívá první typ, kdy je lidské tělo rozděleno na dvě části – tuk  

a tukuprostá hmota. Tukuprostá hmota, nebo-li lean body mass, je popsaná jako 

hmotnost všech tkání, ze kterých je odečten extrahovatelný tuk, v dřívějších literaturách 
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se můžeme setkat s označením ATH – aktivní tělesná hmota. V tříkomponentovém 

modelu je lidské tělo rozděleno na tělesné složení tuku, vody a sušiny. V praxi se 

pracuje spíše se zjednodušenou verzí – podíl tuku, svalstva a kostní tkáně. V posledním 

modelu je hmotnost rozdělena na tuk, extracelulární tekutinu, buňky a minerály. 

 

4.2 Metody zjištění tělesného složení 

Metody pro odhad tělesného složení dělíme na dvě skupiny - terénní a laboratorní. 

Laboratorní metody jsou z hlediska technického vybavení, nároků na odbornost 

obsluhy, organizační možnosti a cenové relace velice nákladné a náročné. 

V laboratorním prostředí se pracuje s denzitometrií, bioelektrickou impedancí, 

hydrostatickým vážením, infračervenou reaktancí, metodou DEXA, měřením celkového 

tělesného draslíku či hydrometrií (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). Způsob 

terénní metody jsem přiblížila v této diplomové práci. 

 

4.2.1 Antropometrie 

Riegrová, Přidalová, Ulbrichová (2006) ve svém díle uvádějí, první zmínky o tělesném 

složení jsou připisovány Matiegkovi (1921), který se snažil popsat tělesné rozměry  

na základě antropometrického rozložení těla. Tělesné složení rozdělil na čtyři části – 

hmotnost kostry, hmotnost kůže a podkožního tuku, hmotnost kosterního svalstva  

a hmotnost zbytku. Časem byly vypracovány další způsoby a metody odhadu tělesného 

složení. V našich podmínkách se nejvíce užívá metoda součtu deseti kožních řas podle 

Pařízkové (1962). Pro odhad tloušťky podkožního tuku je zapotřebí znát dva základní 

předpoklady: šíře podkožní tukové tkáně je v rovnovážném poměru k celkovému 

množství tuku a místa, respektive oblasti pro měření tloušťky kožních řas. Rozložení 

tuku je závislé na věku, pohlaví, pohybových aktivitách a dalších faktorech. 

Z uvedeného vyplývá, že validita rovnic pro výpočet tloušťky podkožního tuku  

je vymezena na populační skupinu. Můžeme se setkat s různým dělením do skupin 

např.: senioři, dospělí, děti, etnické skupiny, sportovci, nemocní.  

Pro měření podkožní řasy využijeme – digitální typ kaliperu, kaliper typu Somet, 

kaliper typu Lafayette, kaliper typu Lange. Při provádění měření je velmi důležitá 

přesnost, proto je nutné zaškolení. Při měření může dojít až k pětiprocentní chybě  

a procento chyb se zvyšuje u velmi vysokých či velmi nízkých hodnot. Pozitivum 
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tohoto měření vidím v nezatěžování probandů, v rychlosti provedení a lze jej uplatnit  

i mimo laboratorní místnosti.  

Podle Matiegkovy metody k určení tělesného složení potřebujeme znát hodnoty 

podkožních řas, tělesnou výšku probandu, hmotnost těla a konstanty, které jsou pro 

každou část výpočtu specifické (Riegrová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

 

Hmotnost kostry 

O = o2 . L . k1                       „o“ je rovno podílu součtu čtyř šířkových rozměrů 

                                            „L“ se rovná výšce těla 

                                            „k1“ je konstanta 

 

Hmotnost kůže a podkožního tuku 

D = d . S . k2                         „d“ je rovno podílu součtu šesti hodnot kožních řas 

                                            „S“ odpovídá povrchu těla 

                                            „k2“  je specifická konstanta 

 

Hmotnost svalstva 

M = r2 . L . k3                        „r“ se rovná průměru segmentů končetin 

                                            „L“ vypovídá o výšce těla 

                                            „k3“   je specifická konstanta 

 

Hmotnost zbytku 

R = hmotnost těla -  (O+D+M) 

 

Hmotnost zbytku je možné vypočítat pomocí úprav (Bláha, 1986) na základě 

biakrominální a bikristální šířky, transverzálního a sagitálního průměru hrudníku  

a tělesné výšky. Pomocí této úpravy máme možnost spočítat chybu odhadu, která nám 

určí korekci hmotnosti jednotlivých částí těla. V dalších studiích se uvádí využítí tzv. 

fantomových hodnot a směrodatných odchylek. Fantomovy hodnoty vycházejí z údajů 

získaných z různých etnických skupin, obou pohlaví i z historických pramenů  

od Leonarda da Vinciho či Durerových kánonů. 

 



 

27 

 

Podíl tuku se podle Pařízkové (1962) odhaduje ze znalosti hodnot deseti podkožních řas 

dosazených do regresní rovnice na základě jejich měření. Podkožní řasy měříme pod 

spánkem, ve výši tragu, pod bradou, v přední axilární čáře nad m. pectoralis major,  

ve výši desátého žebra, nad tricepsem, pod dolním úhlem lopatky, ve střední 1/3 části 

spojnice pupku, nad hřebenem kosti kyčelní v prodloužení př. axil. čáry, nad patelou  

a pět centimetrů pod fossa poplitea. 

Pro výpočet je nutné znát rovnice, např.: pro ženské pohlaví ve věku 17-45  

%T = 35,572 . Log x – 61,25 

„%T“ odpovídá procentu tuku tělesné hmotnosti 

„x“ je součet deseti kožních řas 

 

Podíl tukuprosté hmoty (%FFM) určíme následovně:  %FFM = 100 - % tuku 

kg FFM = tělesná hmotnost – tuk kg 

tuk kg = hmotnost . % tuku/ 100 

 

Dále je možné zjistit procenta tuku v těle dle Durnina a Womersleyho (1974) součtem 

čtyř kožních řas (nad bicepsem, nad tricepsem, nad crista iliaca a pod lopatkou). 

4.2.2 Typologie podle Sheldona a Heathové – Cartera 

Pavlík (1999) se ve svém díle zmiňuje o autorovi typologie W.H Sheldonovi, který 

uvedl, že v lidské populaci existují různé typy tělesné stavby. Svoji metodu založil  

na poznatcích z pozorování a studování velkého množství antropometrických informací 

z rozsáhlého množství materiálů. Ze svého bádání došel k sestavení zcela nového 

způsobu stanovení somatotypu. Ve své metodě z roku 1954 hodnotí lidské tělo jako 

celek, kdy rozdělí stavbu těla na tři části – endomorfní, mezomorfní a ektomorfní. 

Každá část má stupnici do 7 bodů, kde číslo jedna je nejmenší zastoupení zvolené 

komponenty a číslo sedm je největší možné zastoupení. Vytvořené trojčíslí se přenese 

do grafu, jenž má tvar zaobleného trojúhelníku. Každý vrchol značí extrémní typy, 

uprostřed se nacházejí vyrovnané typy a okolo jsou mezitypy. Sheldonova teorie byla 

dále zpracovávána a jeho následovníci Heathová a Carter jeho metodu upravili s tím,  

že bodová škála byla rozšířena pro extrémní typy do výše až 14 bodů. Z toho vyplývá, 

že počet možných somatotypů je z teoretického hlediska neomezen. Jednotlivé části 

Heathová a Carter v roce 1975 popsali: 
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• první část endomorfie – popisuje tloušťku osoby a množství špatně vstřebatelného 

tuku 

• druhá část mezomorfie – popisuje množství beztukové hmoty těla v poměru 

k výšce, svalové a kosterní hmotě 

• třetí část ektomorfie – popisuje stupeň podélného rozvrstvení tělesné hmoty, tím je 

myšleno svalstvo nebo tuková hmota, výslednou hodnotu získáme z výpočtu 

tělesné výšky a hmotnostního indexu. 

Autoři upravené typologie Heathová a Carter rozpracovali grafický trojúhelník do 9. 

stupně, ve kterém jsou vyznačeny pouze reálně možné hodnoty somatotypů.  

K největšímu rozšíření došlo v oblasti kombinující stupně endo-mezomorfních  

a extrémních typů mezo- ektomorfních (Pavlík, 1999). 

4.2.3  Měření somatotypu 

Dle Pavlíka (1999) pro stanovení somatotypu je nutné provést antropometrická měření, 

získané hodnoty zanést do protokolů a pomocí nich vyhodnotit stupně jednotlivých 

částí. Antropometrické měření zahrnuje tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, obvod paže 

kontrahované, obvod lýtka, 2 kostní rozměry (epikondyly femuru a humeru) a 4 kožní 

řasy (řasa nad tricepsem, kožní řasa subscapulární, suprailiakální a řasa nad lýtkem). 

Kodým a kol. (1978) uvádí ve své práci, při výběru sportovního talentu v praxi se 

k posouzení předpokladů využívá Sheldonovo rozdělení somatotypů: mezomorf – 

ektomorf – endomorf. V odbíjené se uplatňují jedinci, kteří jsou vysoký, štíhlý a mají 

dlouhé končetiny. Při výběru talentů je podstatné dodržovat morfologické znaky  

a funkční zdatnost srdečně cévního a dýchacího systému. 

4.3 Význam tělesné stavby u sportovce 
Sportovní výkon je založen na mnoha faktorech, které do sebe zapadají jako skládačka, 

a pokud jedna položka vypadne, celý základ se zbortí jako domeček z karet. Sportovní 

výkon je brán jako dlouhodobé působení tréninkových prostředků na organismus 

člověka. Výsledkem tréninkových prostředků je harmonické spojení psychických  

a fyzických vlastností, dovedností, vědomostí a funkcí, které vyúsťují v očekávaný 

sportovní výkon. Tělesná stavba se v průběhu života mění. Příčinou změn je rozvoj 

pohybového aparátu – systém svalů a kostí. Na stavbě pohybového aparátu se 
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pravidelné zatížení projeví, a to změnami morfologického charakteru a rekonstrukcí 

funkcí. Dochází k trvalé změně stavu – přizpůsobení. Setkáváme se specifickou 

tělesnou zátěží, s níž je spojená specifická adaptace organismu, respektive specifické 

změny v somatických předpokladech. Každá sportovní disciplína je zaměřená na jinou 

svalovou skupinu, jejichž charakter a způsob zatížení působí na vytvoření rozdílných 

svalových hypertrofií. A právě zde vznikají rozdíly v somatických znacích sportovců 

věnujících se odlišným odvětvím. Při vysoké sportovní výkonnosti je opodstatněná 

optimální skladba faktorů, které ovlivňují výkonnost. U sportovců, kteří sportují  

na nižší úrovni výkonu, se setkáváme s odchylkami (motorické, fyziologické aj.)  

i u tělesné stavby. Ideální somatotyp nezaručí úspěch ve zvoleném sportu, za úspěchem 

stojí další faktory, které je důležité rozvíjet. Pokud jeden faktor není vyvinut  

do dostačující míry, může být nahrazen jiným, který je na vyšší úrovni. Tělesná stavba 

sportovce může být na prvním míst nebo na předposledním, vše záleží na zvoleném 

sportovním odvětví.  Jsou sporty, kde na tělesné výšce záleží téměř 100 procentně – 

volejbal, košíková. Podprůměrná výška se dá využít v gymnastice nebo v nižší váhové 

kategorii při úpolech. Somatotypy, kde převažuje endomorfně-mezomorfní faktor,  

se uplatňují ve vrhačských disciplínách, ve vzpěračství či zápasnických disciplínách. 

Ektomorfní typy nacházíme v atletických disciplínách či disciplínách obratnostního 

charakteru. (Pavlík, 1999) 

Chytráčková (1989) uvádí ve své práci zpřesnění somatografu do 5 kategorií:  

• první kategorie – jedinci s dispozicemi převážně silovými a průměrnými 

dispozicemi k rychlosti nebo vytrvalosti 

• druhá kategorie – jedinci s nejlépe vybavenou motorickou činností 

• třetí kategorie – jedinci, kteří jsou obézní, respektive endomorfní, s nejmenšími 

somatickými předpoklady pro motoriku 

• čtvrtá kategorie – jedinci s ektomorfními znaky a s předpoklady vytrvalostního 

charakteru či průměrné explosivní síle 

• pátá kategorie – jedinci s malým množstvím mezomorfní složky a nízkou 

motorickou výkonností 
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5  Prevence nadváhy 
V dnešní době máme široký výběr vhodných pohybových aktivit, kterými můžeme 

bojovat proti nadváze či obezitě. Běh, plavání, jízda na kole a běh na lyžích jsou 

klasické aktivity. Nyní se objevily nové aktivity jako inline bruslení, aqua-jogging, 

spinning, squash a různé formy chůze. Další aktivity nabízejí fitness centra – aerobik, 

moderní tance, pilates, power jóga, body building, steppeper nebo běh na běžeckém 

páse. Nelze určit, který vytrvalostní sport je nejvhodnější, protože každému vyhovuje 

něco jiného. Vybraný vytrvalostní sport by měl splňovat dvě hlediska – 

interindividuální a intraindividuální. Interindividuální uvádí, že vybraný vytrvalostní 

sport může být pro každého člověka jiný. Ideální volbou sportu může být pro jednoho 

člověka cyklistika nebo plavání, jiný bude dávat přednost běhu. Někdo preferuje 

skupinové cvičení, např. spinning a další dává přednost klidu a odloučení při běhu 

v lese. Intraindividuální rozdíly ve vytrvalostních aktivitách jsou záležitostí volby 

každého jednotlivce. Výběr sportovních aktivit ovlivňuje mnoho faktorů, např. výběr 

aktivit, při kterých se setkáváme s přáteli, aktivity, při nichž nedochází k nárazům, 

bydliště, náklady na provozování aktivity, počasí, roční období atd., uvádí Roschinsky 

(2006). 

Dle Hainera, Kunešové (1997) prevence nadváhy či obezity spočívá v předcházení 

vzniku obezity, opakování vzestupu váhy po úpravě hmotnosti a prevenci dalšího 

zvýšení hmotnosti u osob, které nejsou schopné redukce váhy. Existují tři typy 

prevence – primární, která má snížit vznik nových případů trpící nadváhou nebo 

obezitou, sekundární má za úkol snížit počet případů již trpící nadváhou či obezitou  

a terciární prevence má stabilizovat nebo snížit počet v důsledku o nadváhy nebo 

obezity. Prevenci lze dále rozlišit na všeobecnou, která se týká celé populace, 

selektivní, jenž se zaměřuje na osoby, které mají zvýšené nebo vysoké riziko vzniku 

obezity a indukovaná prevence se zaměřuje na jednotlivé osoby, které už trpí obezitou. 

 

5.1  Vymezení pojmů 

5.1.1  Tělesná zdatnost 

Tělesnou zdatnost můžeme chápat jako součást obecné zdatnosti, kdy zdatnost je 

definována jako připravenost organismu vykonávat činnost bez jakéhokoliv určení 

formy. Tělesná zdatnost je důsledkem genetického ovlivnění jedince a pohybového 



 

31 

 

tréninku, který absolvoval. Tělesná kondice je už specifické zaměření na pohybovou 

činnost. Při kondičním tréninku dochází k ovlivnění základních složek sportovního 

tréninku, jako je síla, vytrvalost, rychlost a obratnost. Pod pojmem kondiční trénink  

si představme uskupení záměrných pohybových aktivit či činností. 

Pohybový trénink ovlivňuje zdravotní stav a zároveň využívá pohybových programů  

k ovlivnění tělesné zdatnosti. Tělesnou zdatnost určíme podle aktuálního stavu jedince. 

Tělesná zdatnost má dvě základní složky – zdravotně orientovanou a výkonově 

orientovanou. 

Zdravotně orientovaná zdatnost se zabývá zdravotním stavem, respektive stavem  

na dobré úrovni a pole působnosti rozšiřuje o prevenci před nedostatkem pohybu  

a hypokineze. 

Podstatou výkonově orientované zdatnosti je pohybový výkon. Po uskutečnění 

soutěžního výkonu by měl být pohybový výkon zhodnocen. 

Zdravotní orientovanou zdatnost si ovlivňujeme sami a měli bychom klást důraz  

na chování k sobě samému a svému okolí. Pokud je zdravotní stav na dobré úrovni, 

jsme schopni vykonávat aktivity každodenního života s vysokým nasazením, dokážeme 

omezit výskyt rizik spojených se zdravotními problémy, osvojit si náročné činnosti, 

kladně ovlivnit psychické stavy a užívat si život naplno. 

V literaturách jsou uvedeny tři základní složky zdravotně orientované zdatnosti: 

• První skupina je založena na tělesném složení těla – tedy morfologické hodnoty  

a tělesná hmotnost. Tělesná hmotnost je v dnešní době velice diskutované téma, 

hlavně ve spojitosti s nadváhou a obezitou. Tělesnou hmotnost hodnotíme podle 

množství tělesného tuku. Nejčastěji se používá hodnotící parametr BMI – body mass 

index. BMI = hmotnost (kg) / výškou2. Hodnoty pro normální BMI by se měly 

pohybovat v rozmezí 20-25 kg/m2. Zde bych dodala, že BMI kalkuluje pouze 

s celkovou hmotností těla, ale nebere ohled na množství svalové hmotnosti, kosterní 

hmotnosti a v neposlední řadě hmotnosti tukové tkáně. Proto bychom tento hodnotící 

index měli používat okrajově a nepovažovat jej za prokazatelný činitel. 

• Druhá skupina je zaměřená na činitele hodnotící funkční stav nebo předpoklady – 

svalová síla a svalová vytrvalost a pohyblivost jednotlivých segmentů těla. 

• Ve třetí skupině je zahrnuta funkční proměnná – aerobní zdatnost ve vztahu  

ke spotřebě kyslíku (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 
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Tělesná zdatnost 

Fyzická činnost člověka, kterou provádí ke svému uspokojení. Tělesná zdatnost  

je důležitá v zaměstnání, v běžném životě, ve volném čase zaměřeném na aktivity. Díky 

tělesné zdatnosti odoláváme nástrahám běžného života a nedochází k přetížení 

organismu. Vlivem sedavého zaměstnání a „pohodlného způsobu života“ je tělesná 

zdatnost na úplném minimu. Z tohoto důvodu se stále více objevují problémy spojené 

s nadváhou a obezitou. Následně se objevují problémy kardiovaskulárního oběhu, 

pohybového systému, diabetes mellitus 2., atd. Tělesná zdatnost je součástí zdraví  

a zdraví můžeme chápat jako zdroj energie pro každý den. Zdravý člověk je spokojen  

a prožívá život naplno, aniž by byl sužován nemocemi či jinými překážkami. Tělesná 

zdatnost je známka zdravotního stavu organismu, kdy zdatnost je určena dvěma 

složkami – genetickými předpoklady a v průběhu života získanými dovednostmi 

 a schopnostmi. Zdatnost je ovlivněna množstvím a druhem pohybových aktivit. 

Pohybovými aktivitami se může hodnotit tělesná zdatnost. Pokud zvládáme zvolené 

fyzické aktivity, můžeme usoudit, že tělesná zdatnost je na dobré úrovni a s tím souvisí  

i otázka zdraví (Kolektiv autorů, 1997). 

 

K poklesu tělesné zdatnosti přispívá pokles pohybových aktivit mimo pracovní dobu, 

tedy v době volného času. Pokud srovnáme minulost se současností, dojdeme k závěru, 

že v dnešní době je větší rozvoj dopravního průmyslu, služeb, modernizace domácností. 

Lidé si navykli cestovat hromadnou dopravou, jezdit výtahy, eskalátory a více se 

využívá závodního stravování. Oproti minulým létům se rozšířila masová kultura, 

zvláště televize, počítače, playstationy. Tyto aktivity nám zabírají veškerý volný čas  

a doby, kdy jsme pracovali na zahrádkách, jezdili na výlety na kole či se věnovali prosté 

turistice, jsou tatam. Hypokineze, tak lze charakterizovat dnešní děti, dospívající děti, 

ba i dospělé. Stavění bunkrů v lese, hry na četníky a zloděje jsou minulostí. Dnes je 

číslo jedna hraní her po síti. Děti i dospělí sedí někdy i 10 hodin u svého počítače  

a věnují se hrám. Následně vznikají různé problémy s páteří, s viděním, svaly atrofují  

a vznikají první náznaky nadváhy a obezity. Při vysedávání u svého komputeru 

konzumují vše, co jim přijde pod ruku (ať to jsou slané či přeslazené pokrmy). Každý 

organismus se řídí bazálním metabolismem, aby fungoval na běžné úrovni, potřebuje 

určitý příjem potravy, na pokrytí funkce bazálního metabolismu. Dnešní životním 

stylem jsou tyto hodnoty několikanásobně překračovány (Teplý, 1995). 
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5.1.2  Trénovanost 

K posouzení trénovanosti je zapotřebí podrobit organismus fyzickému zatížení, 

respektive podrobit vybranou osobu zátěžovým testům. Tyto testy musí splňovat kritéria 

-  validita, reliabilita, objektivnost, bezpečnost a jednoduchost. Veškeré testy, které se 

provádějí, jsou kompromisem všech těchto podmínek. Testy jsou prováděny za určitým 

účelem, který může být obecný nebo specifický. Dále testy můžeme rozdělit podle 

místa konání, tedy na laboratorní nebo terénní (Bunc, 1989). 

 

Kolektiv autorů (1997) uvádí typy pohybů a působnosti na pohybový systém. Jeden 

z autorů rozděluje fyzické aktivity do čtyř skupin:  

• sport (masový sport, sport zaměřený na zdraví, výkonnostní a vrcholový sport) 

• pohybové aktivity v zaměstnání (dynamické a statické) 

• povinné formy fyzické aktivity (školní tělesná výchova) 

• fyzická aktivita jako součást terapie (primární a sekundární prevence, přímé 

terapeutické působení) 

 

Pohyb, kterým se snažíme vyjádřit projev našeho já, nelze brát jen za pohyb 

jednotlivých částí, ale jde o pohyb celého komplexu. Organismus má přibližně 600 

svalový jednotek. Při vybrané pohybové aktivitě můžeme svalovou kontrakci rozdělit  

na dvě skupiny – izometrický či izotonický pohyb. Dalším rozdělením, které je pro nás 

známé, je pohyb statický, kdy organismus překonává gravitaci a dynamický pohyb, kdy 

se ke gravitaci přidá i změna polohy (Kolektiv autorů, 1997). 

 

5.1.3  Obratnostní předpoklady 

Tyto schopnosti si člověk osvojuje v průběhu života jako první, ale zároveň o ně  

s postupem věku jako první přichází. Obratnostní schopnosti jsou zajišťovány 

spoluprací silové složky svalové kontrakce, rychlostními složkami, nejméně podstatná 

je i koordinace agonistů, antagonistů a projev organismu jako celku. U obratnosti hraje 

rovněž důležitou roli adaptační proces, kloubní struktura a anatomický tvar, struktura  

a pohybová kapacita. Rozsah pohybu je dán fyziologickými předpoklady, ale zároveň je 

ovlivnitelný stavem svaloviny, vazů i dalších složek. Zde je důležité věnovat pozornost 

zákonitostem ontogeneze a brát na vědomí schopnosti v rámci různých věkových 

kategorií. Další úskalím v této oblasti je hypermobilita a elasticita, kdy v mladém věku 
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je umožněn pohyb nad anatomickou charakteristiku kloubu. Součástí obratnostních 

schopností je celková ohebnost, která nám umožňuje vykonávat pohyby v anatomické 

kapacitě. Obratnost je základní složkou sportovního tréninku, ale můžeme jí využívat  

i v terapeutické léčbě. 

 

5.1.4  Rychlostní předpoklady 

Lze je definovat jako kontrakci svalové tkáně v určitém čase, jsou ovlivněny kvalitou  

a kvantitou nervových impulsů a lokální reakce dané tkáně. Rychlostní schopnosti 

můžeme rozdělit na skupiny podle délky trvání svalové kontrakce, z čehož vyplývá,  

že z fyziologického hlediska může být rychlost různá. Rychlostní pohybový vzorec 

můžeme při kontrakci rozfázovat na čtyři fáze – akcelerace, stabilizace pohybu, nástup 

fyziologické únavy a nástup patologické únavy. Při tréninku rychlostních schopností je 

důležité rozcvičení, kdy připravíme tkáň na následnou zátěž a zároveň adaptujeme 

organismus na zátěž. Pokles rychlostních schopností ve stáří nebo u mladého 

nemocného člověka může vytvořit sociální problém, někdy až životní stres. 

 

5.1.5  Silové předpoklady 

Získaná silová schopnost nám zajistí překonat vnitřní a vnější odpor sil, opět se nejedná 

o jednotlivé části organismu, ale jde o komplex integrovaných vnitřních vlastností. 

Silové schopnosti jsou ovlivněny vývojem kostí, proto je důležité respektovat 

zákonitosti ontogeneze. Silové schopnosti můžeme rozdělit na amortizačně silové, 

dynamicko-silové, explozivně silové, reaktivně silové, startovně silové a statisticko-

silové schopnosti. 

 

5.1.6  Vytrvalostní předpoklady 

Vytrvalostní schopnosti nám umožňují vykonávat určitou fyzickou činnost po dobu 

delší než jsou tři minuty. Od tří minut můžeme tuto dobu charakterizovat jako 

krátkodobou vytrvalost, která trvá do 20 až 30 minut. Střednědobá vytrvalost je 

charakterizována úhradou energie prostřednictvím přeměny rezervních látek ve svalech 

a v dalších zásobárnách tuku. Dlouhodobá vytrvalost hradí vydanou energii ze zásob 

bílkovin. Vytrvalostních činností využívají mediálně známé organizace, které na 

aerobních činnostech stavějí svoji filozofii. Velkým trendem v dnešní době jsou 

jogging, zumba, trampolinky, fitbox, nordwalking, veslařský trenažér, aquaaerobic  
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a body styling. U sportů zaměřených na vytrvalostní schopnosti je velmi důležitá tělesná 

hmotnost. I „pouhá nadváha“ je kontraindikací pro běhové formy aktivit, dochází 

k přetížení nosných aparátů zejména kolenních a hlezenních kloubů. Pro tyto osoby 

trpící nadváhou se volí jiné aktivity např. veslování, aquaaerobik, cyklistika. U těchto 

aktivit nedochází k přetěžování (Kolektiv autorů, 1997). 

 

5.2 Zvláštnosti v kondiční přípravě u žen 
Každá žena chce být krásná a pro své okolí přitažlivá. Dokonalá postava je snem každé 

ženy a k tomu být fit a zvládat denní starosti se stávají životní hodnotou. Co se týče 

zdatnosti, pokud je zdatnost na vyšší úrovni jsme schopni lépe fungovat, pracovat déle  

a nechybovat a dokážeme eliminovat značná rizika, která by vedla k poškození 

organismu. V průběhu posledních 40 let dochází ke značné změně v pojetí sportovního 

tréninku žen.  Žen již nejsou brány za slabší tvory této planety, dokázaly si vybudovat 

lepší postavení a v maximálních výkonech jsou srovnatelné s průměrnými výkony 

mužů. (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006) 

 

5.3 Rozdíly mezi ženou a mužem 

Sedavý způsob života má negativní vliv na postavu jedince, a právě ženy jsou největší 

obětí tohoto životního stylu. Když si uvědomíte, ženy v minulosti pracovaly  

na zahrádkách, chodily na nákupy, ale dnes málokdo má svojí vlastní zahradu,  

na nákupy jezdí autem, městské ženy omezují chůzi, včetně procházek, a proto se 

nemůžeme divit, že přibývají na váze. Spousta žen přiznává, že cvičí jen kvůli své 

postavě a zcela opomíjejí fakt, že cvičení má kladný vliv i na ostatní stránky osobnosti. 

Vzhled ženy souvisí s vlastními pocity a s tím, jak ji oceňují lidé kolem. V naší kultuře 

je vzhled spojen s předpoklady ke kariéře, se společenskou činorodostí nebo respektem 

dětí. Nejde o marnivost ze strany žen, ale o smysl pro realitu (Cooper, 1983). 

 

Existují 4 významné rozdíly – anatomické, fyziologické, psychické a pedagogické 

Anatomické – ženy jsou nižší a lehčí ve stejném věku a trénovanosti než muži, mají 

kratší končetiny, užší ramena, širší boky, níže položené těžiště, ženy mají více tuku 

v oblasti kolem hýždí a stehen, procento tělesného tuku je vyšší než u mužů, kostní 
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dospělost u žen přichází ve věku 17-19 let, u mužů až ve věku 21-22 let, ženy mají větší 

podíl pomalu kontrahujících vláken v těle než muži.  

Fyziologické – u žen bylo zjištěno, že mají o 20% menší srdce, nižší systolický krevní 

tlak, nižší schopnost transportu kyslíku krví, menší objem plic, nižší maximální 

spotřebu kyslíku, nižší kyslíkový tep, nižší aerobní předpoklady, nižší bazální 

metabolismus, ztrácejí železo vlivem menstruace. 

Psychické – u žen dochází k menšímu vzestupu agresivity, na vnější podněty reagují 

citlivěji, pohybový trénink není tak důležitý jako u mužů, intervenční změny zevnějšku 

a proporcí jsou pro ženy velice citlivé téma.  

Pedagogické – ženy dokáží lépe pracovat s jednotlivými částmi svého těla než muži,  

při vytrvalostním tréninku jsou citlivější, rovnováhu a koordinace jsou lépe vyvinuty, 

rychlostně-silový trénink mají na nižší úrovni a ve volném čas se ženy spíše nevěnují 

pohybovým aktivitám (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 

 

5.4 Zásady sestavování intervenčních programů 

Cílem každého navrženého programu pro intervenci je ovlivnit svalovou zdatnost, 

pohyblivost částí pohybového aparátu a aerobní zdatnosti. Při sestavování programu 

nesmíme zapomenout na zásady – ovlivnění zdatnosti a vybrané pohybové aktivity 

musejí být vhodné pro jedince a v souladu s jeho předchozími pohybovými 

zkušenostmi. Při sestavovaná intervenčního programu je rovněž podstatné dodržovat 

principy – frekvence, intenzita, čas a druh pohybové aktivity. 

Intenzita zatížení – pohybové aktivity mají vliv na činnost organismu. Cílem 

pohybových aktivit a zvolené intenzity, která překročí minimální úroveň, je dosažení 

pozitivních a přetrvávajících změn. Změny jsou reflektované u srdeční frekvence, 

ventilace, produkce potu nebo ve vnitřním prostředí. Tyto změny nejsou stálé,  

ale jen dočasné, po určité době se vrací do původního stavu. Pokud zátěž nepřekročí 

hranici minima, nedochází k žádným změnám v organismu a ani k ovlivnění zdatnosti. 

Pokud zvolíme vysokou intenzitu pohybové činnosti, musíme počítat s tím, že činnost 

bude prováděna v krátkém časovém úseku. Při aerobním formě činnosti lze využít nižší 

intenzity cvičení. Výhodou tohoto typu je, že činnost lze provádět dlouhodobě. 

Před zahájením jakékoliv pohybové aktivity si musíme uvědomit, co všechno je 

důležité si předem stanovit. Objem a strukturu aktivit je nutné rozdělit podle věku, 

zdravotního stavu, charakteru zaměstnání a podle režimu provádění aktivit. Forma 
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pohybové aktivity záleží pouze na pocitu jedince. Jsou typy lidí, kteří dávají přednost 

hromadnému cvičení nebo naopak jsou jedinci, kteří volí spíše individuální přístup  

k pohybovým aktivitám. Optimální frekvencí pro provádění pohybových aktivit  

je trénink minimálně 3x týdně, struktura tréninku by měla být různě kombinovaná  

a zároveň by měl trénink obsahovat cvičení na koordinaci, pohyblivost, obratnost a sílu 

(Hopins and Williams in Teplý, 1998).  

Doporučuje se aerobní fyzická činnost dynamického charakteru, kterou osoba provádí 

minimálně 30-45 minut. Intenzitu pohybové aktivity ovlivňují naše cíle, stav 

kardiovaskulárního systému, jeho schopnost přizpůsobení se zátěži a možností 

zvyšování jeho funkčních rezerv (Kolektiv autorů, 1997).  

Intenzita všeobecně popisuje náročnost vybraného cvičení. Míra intenzity zatížení je 

vyjádřena spotřebou kyslíku – VO2 [ml/kg/min] nebo v jednotkách srdeční frekvence – 

SF [počet tepů/minutu] (Dovalil aj., 2002). Základem pro určení maximální srdeční 

frekvence je Karvonenův vztah (1956) - SFmax= 220 - věk (roky), ostatní výpočty jsou 

od tohoto vztahu odvozeny. 

Maximální tepová frekvence by měla být změřena v zátěžovém testu, ale pokud test 

nelze provést, můžeme maximální tepovou frekvenci odhadnout z výpočtu.  

Ženy: maximální tepová frekvence = 226 – věk. Muži: maximální tepová frekvence = 

220 – věk. Klidovou tepovou frekvenci měříme nejlépe ráno v lehu ihned po probuzení. 

Další možnou metodou pro zjištění intenzity cvičení je takzvané subjektivní hodnocení 

s využitím sedmistupňové škály. Používání této metody vyžaduje vysokou schopnost 

sebevnímání. Rozlišujeme sedm stupňů škály: velmi lehká, lehká, lehká až střední, 

střední, střední až těžká, těžká a velmi těžká (Roschinsky, 2006). 

80 procent pohybových aktivit, které člověk využívá v boji s obezitou nebo nadváhou, 

se uskutečňují mimo oficiální sportoviště. Člověk raději zvolí procházku či běh 

v přírodě (louky, lesní cesty, hory) než atletický ovál, protože v přírodě se může kochat 

krásou okolí a tím si ovlivnit i psychiku.  

Volbu pohybových aktivit ovlivňují určité faktory: snadná dostupnost, cvičení doma, 

v přírodě nebo ve fitness centrech. Pokud ve svém nejbližším okolí nemáte možnost 

plaveckého bazénu nebo fitness centra, tak při sestavování pohybových aktivit tyto 

možnosti vynecháte a nahradíte je jinými dostupnými prostředky. Z ekonomického 
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hlediska procházka lesem téměř nic nestojí, podobně je to i s cyklistikou (kromě vstupní 

investice do kola) a s plaváním. 

 

5.5 Výběr pohybových činností 

Při výběru pohybových činností existují kritéria, a těmi bychom se měli řídit. Měli 

bychom vzít na vědomí, že buď vybereme optimální pohybovou aktivitu  

pro příslušného jedince nebo vybereme optimální jedinec pro příslušnou pohybovou 

aktivitu. Při výběru se uplatňují kritéria typu lokální podmínky života, charakter 

dosavadní výchovy, charakter dosavadního motorického vývoje, dosažený stupeň růstu 

a vývoje. 

Dále se uvádějí obecné principy při volbě pohybových aktivit – korelace mezi 

předpokládanou zátěží a stavem organismu, adaptace organismu na předpokládanou 

zátěž, momentální stav organismu, výstroj a výzbroj, prostředí, připravenost jedince. 

Pokud se jedinec zařadí do sportovního tréninku, předpokládá se, že cvičenec splní 

obecné povinnosti – kontrola tepové frekvence, sledování tělesné hmotnosti, registrace 

všech obtíží, pravidelná regenerace, hodnocení kvantity a kvality zátěže atd. Převážná 

většina sportů je vykonávána na základě lokomoce a dynamického pohybu.  

Pro pohybové aktivity je charakteristické spojení chůze a běhu. Každá pohybová 

aktivita má své klady a zápory, které přispívají k utužení organismu nebo naopak. 

 

Chůze je nejčastěji doporučovaná forma pohybových aktivit. Chůze má kladný vliv  

na snižování rizik osteoporotických změn, stimuluje svalstvo udržující vertikální 

polohu, adekvátně zatěžuje svalovinu, vazy, skelet dolních končetin, páteř v rovině 

dynamické i statické, ovlivňuje prokrvení orgánů dolní poloviny těla. Negativem je 

přetížení kloubů a případné otoky. 

 

Běh se u osob trpící obezitou nedoporučuje, jelikož dochází k přetěžování kloubních 

spojení, ale běh ve vodním prostředí je už něco jiného. Pokud máte jedince trpící 

nadváhou, tak běh je jednou z forem pohybových aktivit, která se často zařazuje do 

intervenčního programu. Doporučuje se pomalý klus na měkkém terénu (lesní cesty), 

v žádném případě se nedoporučuje těžký terén, horské cesty nebo beton či silnice. Běh 

podporuje hubnutí, funkci oběhového systému a zlepšuje vytrvalostní schopnosti 

(Adámková, 2009). 
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Plavání – pozitivem je pohyb v nadlehčeném prostředí, kdy nedochází k přetěžování 

nosného systému. Jedinec je ovlivněn fyzikálním a chemickým působení vody, svalstvo 

je souměrně zatěžováno, snižuje se vliv gravitace a dochází k ovlivnění teploty 

organismu. Plavecký trénink se převážně indikuje jako kompenzační aktivita  

při poruchách osy páteře a kloubních spojení. Nejčastějšími riziky jsou chronické 

záněty středouší a alergie na chlór. 

 

Sportovní hry – Při provozování her je podstatné dodržovat normy a pravidla zvolené 

hry. Sportovní hry mají kladný vliv na rychlost, rychlostní vytrvalost, dynamickou sílu, 

obratnost i celkovou zdatnost. Avšak i zde jsou značná rizika – instabilita kloubů 

dolních končetin, větší odchylky osy páteře, vertebrogenní syndromy, distorze 

hlezenních kloubů, výrazná osteoporóza. 

 

Cyklistika je druhá nejčastější forma pohybových aktivit, zvláště se doporučuje u osob 

trpících nadváhou či obezitou. Díky poloze na sedle dochází k relativnímu snížení 

hmotnosti, ovlivnění svalové konfigurace a výdeje energie, zvyšuje se aerobní kapacita, 

je ovlivněn anaerobní a aerobní metabolismus. Největší zatížení je na úponu 

čtyřhlavého svalu, vrchol zakřivení páteře, břišní orgány, sedací oblasti. I zde  

se objevují kontraindikace – hemoroidy, poruchy rovnováhy, poruchy vidění, kolapsové 

stavy, deprese, gynekologické choroby i fyziologické stavy.  

 

Po vykonané práci, v našem případě posilování, kondičním či volejbalovým tréninku 

vznikne složitý jev – únava. V literatuře můžeme naleznout dva způsoby vysvětlení – 

únava je centrálního původu, kdy dochází k přetížení opakovaným drážděním ústřední 

nervové soustavy nebo při statické kontrakci dochází k omezení zásobení krve. Ve svalu 

se hromadí odpadové látky a ty jsou příčinou pocitu únavy. Únava se tréninkem  

dá korigovat, každý jedinec má jinou hranici pro vznik únavy. Únava se projevuje  

u netrénovaných osob, po podání velkého výkonu, pocitem bolesti svalů. Pocit 

zanedlouho zmizí, ale bolest je spojována se vznikem mikroskopických trhlinek  

ve svalech. Pro odstranění únavy pomáhá teplá sprcha, koupel, sauna nebo masáž 

(Máček, 1972).  
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5.6  Shrnutí teoretické části 

V teoretické části jsem nastínila celosvětový problém nadváhy a obezity. Kdybych 

veškerou literaturu shrnula, došla bych k závěru, že u lidské populace převládá lenost  

a odmítají své tělo vystavovat fyzicky náročnějším situacím. Z toho vyplývá, že veškerá 

přijatá energie se ukládá a dochází ke vzniku prvních příznaků nadváhy. Energetická 

bilance je tedy narušena a k energetickému výdeji téměř nedochází. Volný čas lidé tráví 

vysedáváním v kavárnách, popíjením alkoholu či kávy, vysedáváním u televize nebo 

počítače. Strava není pravidelná nebo je v příliš velkém množství. Lidé opomíjejí 

primární prevenci a nechají nadváhu zajít až do extrému. Nadváha je brána jako 

kosmetický problém, ale i s nadváhou jsou spojené negativní psychické problémy.  

Při diagnóze nadváha, dívky nebo ženy řeší tuto nastalou situaci odmítáním stravy, což 

je příčinou vzniku anorexie. Dostávají se z jednoho extrému do druhého a svému tělu 

ubližují dvojnásob. Anorexie se stává až fatálním problémem, kterému je možno 

předcházet, stačí si jen všímat svého okolí a neignorovat volání o pomoc.  Druhou 

poruchou se stává bulimie, kdy se dívka nebo žena přejídá a následně zkonzumovanou 

potravu vyzvrací.  

Po shrnutí literatury jsem navrhla intervenční program, který jsem zaměřila na snížení 

tělesné hmotnosti a zvýšení tělesné zdatnosti, jelikož vybraný soubor probandů, jsou 

hráčky hrající závodně volejbal. Některé z vybraných hráček se potýkají s mírnou 

nadváhou, ale je zde i hráčka, která se svými proporcemi blíží již k obezitě. Navržený 

program je předepsaný na 125 dní, kdy v prvních 30 dnech jde pouze o úpravu 

stravovacích návyků a následující dny jsou spojeny s úpravou jídelníčku a tréninku 

zaměřeného na tělesnou zdatnost. 

Navržený intervenční program byl sestaven na základě vstupního šetření pomocí 

dotazníku, ziskem hodnot z antropometrického měření stavby těla, motorických testů  

a týdenním zpracováním jídelníčku od každé hráčky. 

Cílem této práce je dosažení snížení tělesné hmotnosti u žen s vyšším podílem tukové 

hmoty, zvýšení svalové hmoty a zlepšení celkové tělesné zdatnosti u jednotlivkyň.  

Po vymezeném období trvání programu by mělo dojít i k zlepšení psychické stránky,  

ale výsledky je možné zhodnotit pouze subjektivně. 
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III  Praktická část 
 

6  Cíl práce 
Cílem práce bylo sestavit intervenční program, který poslouží k redukci tělesné 

hmotnosti a ke zvýšení tělesné zdatnosti u žen, které se věnují závodně volejbalu. 

Dalším cílem je zjistit, zda tento program mnou navržený je uskutečnitelný v praxi  

a dojde-li k požadovaným změnám ve vymezeném období. 

 

7  Stanovení vědecké otázky  
Navržený program bude mít vliv na psychickou stránku vybraných hráček. 

U jednotlivých hráček dojde ke zvýšení tělesné zdatnosti a změně tělesných proporcí. 

 

8  Stanovení hypotéz 
H1: Předpokládám, že po 125 dnech aplikovaného intervenčního programu, dojde  

u hlavní skupiny k významným změnám u hodnot tělesné hmotnosti. 

H2: Předpokládám, že u hlavní skupiny dojde k významným změnám u hodnot tělesné 

zdatnosti, které budou prověřeny motorickými testy. 

H3: Předpokládám, že u kontrolní skupiny dojde k nevýznamným změnám u hodnot 

tělesné hmotnosti. 

H4: Předpokládám, že u kontrolní skupiny dojde k významným změnám u hodnot 

tělesné zdatnosti, které budou prověřeny motorickými testy. 

 

9  Úkoly 
Z výše stanovených cílů vyplynuly tyto úkoly: 

• Prostudovat dostupnou literaturu týkající se dané problematiky 

• Poznatky zpracovat v teoretické části 

• Stanovit hypotézy práce 
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• Stanovit metodologii výzkumu 

• Vybrat vhodné jedince k výzkumu trvajícímu 125 dní 

• Vyšetřit účastníky intervenčního programu pomocí dotazníku 

• Vytvořit 17týdenní předpisy vhodné skladby potravin 

• Sestavit vhodné pohybové aktivity na 13 týdnů 

• Zpracovat výsledky 

• Vyhodnotit zjištěné výsledky z výzkumu  

 

10  Metodika práce 
10.1  Výzkumný soubor  

Pro svou práci jsem si vybrala soubor dvanácti žen věnujících se závodnímu volejbalu. 

Soubor jsem rozdělila do dvou skupin. Jedna skupina se skládala z 8 hráček a druhou 

skupinu tvořily hráčky 4. První skupina podstoupila studii v plné míře, druhá skupina 

tzv. kontrolní podstoupila trénink zaměřený na zvýšení tělesné zdatnosti, ale úpravu 

jídelníčku odmítla. Vybrané ženy mají zkušenost s pohybovými aktivitami, nejednalo se 

tedy o začátečnice. Obě skupiny se podrobily zvolenému tréninku, který jsem navrhla 

na 125 dní. 

 

Tabulka č. a vybraná hlavní skupina 

1.skupina 

 T.P K.C Z.P T.T I.Z J.Š S.M T.V 

VĚK (roky) 27 24 24 22 23 21 22 24 

VÝŠKA (cm) 162 174 182 182 181 175 183 172 

VÁHA (kg) 55,9 69 72 76 78 80 92,5 61 

BMI (kg/m2) 20,96 22,79 21,74 22,94 23,81 26,12 27,65 20,61 

HM. KOSTRY 

(kg) 

9,18 10,3 12,78 10,86 13,04 11,57 12,35 10,09 
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HM.SVALSTVA 

(kg) 

18,13 20,49 19,69 25,25 29,18 25,07 26,11 22,94 

HM.TUKU (kg) 12,18 21,4 28,14 26,62 23,71 28,22 29,62 11,19 

HM.ZBYTKU 
(kg) 

16,41 16,81 11,39 13,27 12,07 15,14 24,54 16,78 

% TUKU 21,79 31,02 39,08 35,02 30,4 31,99 35,27 18,34 

DISTRIBUCE 
TUKU IC 

0,55 0,79 0,48 1,02 0,89 1,05 1,1 0,97 

4 ŘASY – 
podkožní tuk 

21,5 31,2 29,1 30,2 31,2 34,8 34,8 21,5 

 

Tabulka č. b vybraná kontrolní skupina 

2.skupina 

 Z.V P.M J.H M.E 

VĚK (roky) 29 20 24 29 

VÝŠKA (cm) 166 176 168 168 

VÁHA (kg) 68,5 71,8 61 62,7 

BMI (kg/m2) 24,99 23,18 21,61 21,97 

HM. KOSTRY (kg) 9,62 11,33 10,02 8,38 

HM. SVALSTVA (kg) 24,11 23,68 15,46 22,39 

HM. TUKU (kg) 22,92 16,58 17,6 12,02 

HM. ZBYTKU (kg) 11,85 29,21 17,92 19,91 

DISTRIBUCE TUKU IC 0,99 0,71 1,4 0,62 

4 ŘASY – podkožní tuk 30,2 26,5 31,2 25 

% TUKU  33,45 23,09 28,85 19,17 
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10.2  Rozsah platnosti 
Vymezení -  Úvahy jsou platné pro ženy, které se věnují aktivně závodnímu sportu, 

BMI se pohybuje v rozmezí 24 – 28 kg/m2 a podíl tukové tkáně je větší než 20% tělesné 

hmotnosti. 

Omezení – Program je zvolen pro ženy, které jsou zcela zdravé a nemají žádné 

zdravotní problémy, kromě nadváhy. 

 

10.3  Měření a sběr dat  

Vstupní data jsem získala ze vstupního vyšetření ve formě dotazníku, 

antropometrického měření a motorických testů. 

 

10.4   Stanovení věcné významnosti 

Věcná významnost byla stanovena na základě získaných vstupních  

a výstupních dat. Z hlediska věcné významnosti je pro studii významné změna hodnoty 

o 0,5 jednotky dané veličiny. Z hlediska statistické významnosti je významná změna 

hodnoty o 1 jednotku dané veličiny. 

 

10.5  Přehled užitých metod výzkumu  

Zvolila jsem metodu případové studie, kdy jsem na základě vstupního šetření sestavila 

intervenční program. Po 125 dnech jsem provedla výstupní kontrolu a výsledky 

vyhodnotila. Sledovala jsem nejen výsledky intervenčního programu na ovlivnění 

fyzického stavu, ale také psychického stavu jedinců. Použila jsem metodu šetření 

pomocí dotazníků. Vzhledem k tomu, že jsem pro tento výzkum nenašla v literatuře 

žádný standardizovaný dotazník, vytvořila jsem si dotazník vlastní. 

Pro studii byl navržený pohybový trénink, který vznikl na základě odpovědí z dotazníku 

a vstupního vyšetření. Dále byl sestaven individuální plán stravy pro každou hráčku. 

Studie je navržena na 125 dní do přípravného období hráček před hlavní sezónou. 

V průběhu výzkumu se zaznamenávaly hodnoty a antropometrické rozměry do tabulek. 

Pro zpracování výsledků měření jsem využila měřící přístroj kaliper, šupleru, vážící 

přístroj, metr. 
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10.6  Výzkumný design  
Měření se uskutečnilo v tělocvičně TJ Slavia Hradec Králové. Studie se provedla  

na kategorii „ženy A“. Pro navržený program, zaměřený na zvýšení tělesné zdatnosti, 

jsem využila posilovací tělocvičnu přímo v hale TJ Slavia. Dále ženy navštěvovaly 

vybrané hodiny aerobních cvičení ve Squash centru Hradec Králové a městské lázně. 

10.7  Způsob vyhodnocení výsledků 
Vliv komplexního intervenčního programu na ovlivnění nadváhy jsem vyhodnotila  

na základě nově získaných údajů, které jsem zpracovala a graficky znázornila. 

10.8  Časový harmonogram 
 Program probíhal po dobu 125 dní od 30. května 2010 do 1. října 2010. 

10.9  Zhodnocení příjmu potravin (týdenní jídelní ček) 
Vybraný soubor měl za úkol sepisovat po dobu jednoho týdne konzumovanou stravu  

a pitný režim. Po následné analýze jsem dospěla k závěrům, že největší problém spočívá 

v nepravidelné stravě. Ženy uvedly v dotazníku, že nemají přesný harmonogram, 

konzumují potraviny dle času nebo pocitu hladu. Až na jednu výjimku, všechny ostatní 

uvedly, že snídají převážně jogurt, ovoce, müsly nebo sladké pečivo. Dvě ženy uvedly, 

že se stravují 2x denně, což považuji za nedostatečné, i když uvedly plnohodnotnou 

stravu. Přesto se domnívám, že se nejedná o správný způsob stravování. V průběhu dne 

vypijí průměrně litr vody, u některých i více, u jiných zase méně. I zde bych uvedla,  

že litr tekutiny je velice málo, organismus potřebuje minimálně 1,5 litru, respektive dva 

litry. Večeři konzumují kolem 5. nebo 6. hodiny, skládá se převážně ze zeleniny, pečiva 

nebo salátu. Vybraný soubor hraje třetí nejvyšší ligu, a právě hodnoty alkoholu jsou 

poměrně vysoké. I zde bych měla výtku, alkohol obsahuje příliš mnoho energie, která se 

ve večerních hodinách nespálí. Lékaři uvádějí, že jedna sklenička červeného vína každý 

den je prospěšná a „tvrdý“ alkohol je spíše zdraví škodlivý.  V dotazníku byla uvedena 

otázka, zda konzumují během dne alespoň jedno teplé jídlo. Stravovat se pouze 

zeleninou a pečivem není moc zdravé, proto bych doporučila k obědu teplé jídlo např. 

plátek krůtího masa se zeleninovou přílohou nebo zapečené těstoviny s brokolicí nebo 

polévku. Stravu bohatou na cukry např. čokolády nebo sušenky si většina probandů 

jednou až dvakrát v týdnu neodepře. Nejsem zastáncem metody hubnutí formou 

nejedení potravin, které obsahují více cukrů a tuků v podobě čokolád, sušenek atd. 
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Doporučila bych všem, kteří neodolají, ať si klidně čokoládu dopřejí, jen bych volila 

čokoládu s vyšším procentem kakaa např. 70% a výše. A následně bych volila vyšší 

výdej energie v podobě pohybových aktivit. 

Na závěr bych uvedla, že se ženy stravují uspokojivě, najdou se však výjimky,  

ale i u nich by se to dalo něco zlepšit. Doporučila bych zlepšit pitný režim, omezit 

přísun alkoholu, jíst pravidelně a vybírat si potraviny bohaté na vitamíny, vlákninu  

a kombinovat různé druhy potravin.  

10.10  Sestavení intervenčního programu  
Program jsem navrhla na základě vstupního antropometrického vyšetření, motorických 

testů, dotazníkového šetření a týdenního jídelníčku. Vybraný soubor tvoří aktivní 

hráčky volejbalu, které by měly být zvyklé na řízenou zátěž, ale i přesto jejich složení 

těla neodpovídá požadavkům. Po prvním měsíci navrženého programu, kdy probandi 

dostali upravené jídelníčky, nastal čas na program zaměřený na tělesnou zdatnost. 

Program se skládal z kondičního, posilovacího a kompenzačního tréninku. Program byl 

navržený na dvoufázové a třífázové týdny. Týdny se střídají, po jednom týdnu 

třífázového tréninku následují dva týdny dvoufázového tréninku, šest dní v týdnu jsou 

aktivní dny a jeden den je relaxační. V rámci přípravy byla domluvená i přátelská 

utkání, která měla prověřit vybraný soubor, zda dochází ke změnám, jak v tělesné 

zdatnosti, tak i po psychické stránce. Program trval 95 dní. Z kontrolní skupiny 

podstoupily program v celé míře všechny ženy, u hlavní skupiny byly drobné výkyvy, 

ale nedošlo k markantnímu narušení.  

10.10.1  Návrhy programů 

Návrh programu zaměřený na úpravu jídelníčku 

Program zaměřený na úpravu stravy jsem upravila pro každou ženu samostatně. Podle 

výsledků z antropometrického měření je zřejmé, že jedna žena trpí vysokou nadváhou, 

druhá má mírnou nadváha a třetí se k nadváze velice přibližuje. Ostatní z vybraného 

souboru jsou v rámci získaných hodnot v „normálu“. Pokud si detailně prohlédneme 

výsledky tělesného tuku, zjistíme, že sedm žen z dvanácti má extrémně vysoké hodnoty. 

Z toho důvodu jsem rozdělila jídelničky do tří skupin - pro ženy, které mají nadváhu, 

pro ženy s hodnotami ze středu tabulky a pro ženy, jejichž hodnoty odpovídají spodní 

hranici normálních hodnot. Vybraný soubor probandů je rozdělen do dvou skupin, kdy 
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hlavní skupina podstoupila kompletně studii a kontrolní skupina odmítla úpravu 

jídelníčku. Úprava jídelníčku je navržená na celých 125 dní s tím, že prvních 30 dní je 

strava upravená, tak aby došlo k návyku na nový režim, a energetické hodnoty 

odpovídají 4500 – 5500 kJ. Snažila jsem se o výběr potravin bohatých na vitamíny a 

minerální látky, s tím, že obsahují méně živočišného tuku a více bílkovin. Základem 

jídelníčku je dostatečný pitný režim. Program probíhal v letních měsících, v době, kdy 

je doplňování tekutin mnohem důležitější než v zimním období. Doporučila jsem 

minimálně 2 litry vody denně s omezením slazených a sycených nápojů.  

V příloze uvádím návrh týdenního jídelníčku pro ženy s hodnotami BMI kolem 20 

kilogramu na metr čtverečný, s hodnotami ze středu tabulky a s nadváhou. 

 

Návrh programu zaměřený na tělesnou zdatnost 

Tělesná zdatnost se u vybraného souboru projevila jako nedostatečná, proto jsem 

sestavila program, který byl navržený na dvoufázový a třífázový týden. V obou fázích 

tréninku obě skupiny podstoupily posilovací, kompenzační, kondiční, relaxační cvičení 

a volejbalové tréninky v různých kombinacích. Tréninky probíhaly dvakrát a třikrát 

denně šest dní v týdnu. Tréninky volejbalu byly zaměřeny na techniku a taktiku hry. 

K realizaci tréninků byl využit sportovní areál TJ Slávia a přilehlé okolí, Sportovní 

centrum Squash, plavecký bazén a beachové hřiště. Kondiční trénink byl směřován  

na rychlost, koordinaci (rytmus, rovnováha, orientace). Rozvoj síly především odrazové 

a aerobní vytrvalosti, v posilovacím tréninku jsem se zaměřila na posílení svalstva 

horních a dolních končetin, zpevnění zádových a břišních svalů. V kompenzačním 

tréninku jsem se snažila kompenzovat jednostranné zatížení jedné horní končetiny  

a zároveň stabilizaci zádových svalů. V poslední, relaxační, fázi jsem se ženy snažila 

naučit cviky ze zdravotní tělesné výchovy, aby se dokázaly uvolnit a zrelaxovat tělo  

po fyzické námaze. Pro relaxaci jsme využila plavecký bazén a hodiny pillates s jógou. 

V příloze uvádím návrhy použitých kompenzačních, posilovacích, relaxačních cvičení  

a volejbalový trénink. 
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11  Výsledková část 

11.1  Analýza získaných vstupních dat 

11.1.1  Výsledky antropometrických metod 

Graf č. 1 Rozložení tělesné výšky v (cm) u vybraných probandů ve věku 20-29,99 

 

Průměrná hodnota výšky vybraného souboru je 174,08 cm. 

 

Graf č. 2 Rozložení tělesné hmotnosti v (kg) u vybraných probandů ve věku 20-29,99 

 

Průměrná hodnota hmotnosti u vybraného soboru je 70,71 kilogramů 
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Tabulka č. 1 Rozložení BMI u vybraných probandů 

Hodnota BMI N V % 
BMI < 18.5 0 0 % 

18.5 < BMI < 24.9 10 83,5% 

25.0 < BMI < 30.0 2 16,5% 

Celkem 12 100 % 

 

Graf č. 3 Rozložení Body mass indexu (kg/m2) u vybraných probandů 

 

Průměrná hodnota BMI u vybraného souboru je 23,19 kg/m2 

 

Graf č. 4 Rozložení součtu 4 podkožních řas u vybraných probandů  
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Graf č. 5 Podíl hmotnosti kostry v (kg) u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrná hmotnost kostry u vybraného souboru je 10,79 kilogramů 

 

 

Graf č. 6 Podíl hmotnosti svalstva v (kg) u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrná hmotnost svalstva u vybraného souboru je 22,71 kilogramů 
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Graf č. 7 Podíl hmotnosti tuku v (kg) u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrná hmotnost tělesného tuku u vybraného souboru je 20,85 kilogramů. 

 

Graf č. 8 Podíl hmotnosti zbytku v (kg) u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrná hmotnost zbytku vybraného souboru je 16,36 kilogramů. 
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Graf č. 9 Podíl tělesného tuku a svalstva na hmotnosti  

 

Průměrný podíl tělesného tuku a svalstva na hmotnosti u vybraného souboru je 0,92. 

 

 

Graf č. 10 Rozložení procenta tuku na hmotnosti u vybraných probandů 

 

Průměrné procento tuku na hmotnosti u vybraného souboru je 24,22667 
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Graf č. 11 Podíl svalstva v procentech na hmotnosti u vybraných probandů 

 

 

 

Tabulka č. 2 Rozložení průměrného WHR indexu 

WHR = obvod pasu (cm) / obvod boků (cm)  

 Spíše periferní Vyrovnaná Spíše centrální Centrální 
riziková 

Ženy < 0,75 0,75 - 0,80 0,80 – 0,85 > 0,85 

 

Graf č. 12 Rozložení WHR indexu u vybraných probandů 
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11.1.2  Výsledky ze záznamové metody 

Tabulka č. 3 Věkové rozvrstvení vybraného souboru  

věk počet V % 
20 let 1 8% 
21 let 1 8% 
22 let 2 17% 
23 let 1 8% 
24 let 4 34% 
28 let 1 8% 
29 let 2 17% 
celkem 12 100% 
 

Graf č. 13 Věkového rozložení vybraného souboru 

 

 

Tabulka č. 4 Frekvence příjmu stravy u vybraných probandů 

příjem stravy denně N V % 
2x denně 1 8% 
3x denně 2 17% 
4x denně 3 25% 
5x denně 5 42% 
vícekrát denně 1 8% 
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Graf č. 14 Rozložení frekvence příjmu stravy u vybraných probandů 

 

 

Tabulka č. 5 Časové rozložení pohybových aktivit v týdnu u vybraných probandů 

Čas věnovaný pohybovým 
aktivitám Počet V% 
4 hodiny 1 8% 
6 hodin 4 34% 
8 hodin 2 17% 
10 hodin 1 8% 
12 hodin 4 33% 
 

Graf č. 15 Časového rozložení pohybových aktivit v týdnu u vybraných probandů 
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Tabulka č. 6 Aktivity v průběhu života u vybraných probandů 

Aktivity v 
průběhu 
života Počet V% 
aerobik 4 8% 
balet 2 4% 
cyklistika 7 13% 
gymnastika 4 8% 
judo 1 2% 
in-line brusle 4 8% 
lyžování 6 11% 
plavání 2 4% 
tenis 4 8% 
volejbal 12 23% 
squash 3 6% 
badminton 2 4% 
hasičský sport 1 2% 
 

Graf č. 16 Rozložení aktivit v průběhu života u vybraných probandů 
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11.1.3  Výsledky motorických testů  

• Člunkový běh 4x10m  
 

Popis: Cílem testu je proběhnout předepsaným způsobem co nejrychleji vyznačenou 

trať.  

Na signál vybíháme od startovací mety, kterou máme po levé ruce. Oběhneme přední 

metu z levé strany a vracíme se, ke startovací metě. Tu obíháme zprava a pokračujeme 

znovu k přední metě. Tu již neobíháme, jen se jí dotkneme rukou a vracíme se ke 

startovací metě. Test končí, jakmile se dotkneme rukou startovní mety.  

Hodnocení:  

Výkon se hodnotí časem s přesností na desetinu sekundy. Test měří tzv. běžeckou 

rychlost. Schopnost rychlých změn při pohybu, obratnost a koordinaci.  

 

Tabulka č. 7 člunkový běh 4x10 metrů 

Člunkový běh 4x10 m 
(s) počet % 

podprůměr 15 - 12,5 
průměr 12,4 - 10,9 9 75 

nadprůměr 10,8 - 9,9 2 16,5 

výborný 9,8 - 9 1 8,5 
 

•••• Cvičební sestava s tyčí  

Popis: Testovaná osoba ze stoje mírně rozkročeného, drží tyč v šíři ramen vzadu za 

tělem – překročí tyč levou a pak pravou nohou a pak plynule přejde sedem do lehu na 

zádech se skrčenýma nohama, provlékne obě nohy nad tyč a sedem se opět dostane do 

stoje. Tuto sestavu opakuje celkem 5x, co nejrychleji a bez přerušení.  

Hodnocení:  

Na stopkách změříme, za kolik sekund dokážeme toto cvičení opakovat 5x. Měříme s 

přesností na jednu sekundu. Chyba je, jestliže tyč pustíme třeba jen jednou rukou, v tom 

případě je nutné cvičení opakovat. Každý cvičební cyklus zahájit i ukončit ve 

vzpřímeném stoji. Test informuje o celkové obratnosti a pohyblivosti páteře. 
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Tabulka č. 8 sestava s tyčí 

Sestava s tyčí (s) počet % 
slabý >36 3 25 
podprůměr  35 - 30 5 41,5 
průměr  29 - 20 4 33,5 
výborné 19 - 11     

 

 

••••  Leh sed opakovaně  

Popis: Základní polohou je leh na zádech. Nohy jsou mírně pokrčeny a roznoženy, ruce 

jsou spojeny za hlavou v týl, lokty se dotýkají země. Z této polohy provádíme sed s 

pootočením trupu tak, abychom se loktem dotkli opačného kolena a vrátíme se zpět do 

lehu. Pootočení trupu neustále střídáme. Testovanému, někdo přidržuje nohy za 

kotníky. Úkolem je opakovat cvičení po dobu dvou minut. 

 

Tabulka č. 9 leh sed 

Leh sed    počet % 

podprůměr 30 - 42 
průměr 43 - 55 6 50 
nadprůměr 56 - 70 2 16,5 
výborné 71< 4 33,5 
 

•••• Jacíkův motorický test 

Popis: Položte se na záda (lopatky a paty se dotýkají země). Přejděte do stoje spatného, 

potom do lehu na břiše (hrudník se musí dotýkat podložky) a znovu do stoje spatného. 

Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.  

Hodnocení: Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut. Test prověří obratnost, 

sílu i vytrvalost, jedná se o rychlé změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj). Za 

každou provedenou polohu si započítejte jeden bod. Test posuzuje úroveň dynamické 

síly břišní a bedrokyčelních svalů. 
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Tabulka č. 10 Jacíkův test 

Jacíkův test  počet % 
podprůměr pod 45 
průměr 63 - 89 10 83,5 
nadprůměr 90 a více 2 16,5 
 

•••• Skok daleký z místa odrazem snožmo 

Popis: Ze stoje mírně rozkročného, podřep, zapažit, předklon – odrazem snožmo skok 

daleký vpřed se současným švihem paží vpřed. Úkolem je skočit co nejdále, skáče se od 

zřetelně vyznačené odrazové čáry.  

Hodnocení: Počítá se lepší ze dvou pokusů, záznam se uvádí v celých centimetrech. 

 

Tabulka č. 11 skok daleký z místa 

Skok daleký z místa (cm)        počet      % 
podprůměr  45-166     
průměr  167- 175  
nadprůměr   176 -187 2 16,5 
velmi dobré 188 -202 6 50 
výborné  203 < 4 33,5 
 

•••• Hod těžkým míčem obouruč 

Popis: Ze stoje mírně rozkročného (špičky nohou těsně u čáry) čelem do směru hodu, 

míč nad hlavou, provede testovaná osoba nápřah spojený se záklonem trupu, pak hodí 

míč vpřed, jak nejdále může. Nejprve jsou zařazeny dva cvičné hody, potom další tři 

hody, které se měří. Míč pro ženy má hmotnost 2 kilogramy. 

Hodnocení: Zaznamenáváme délku nejúspěšnějšího ze tří měřených hodů. Hodnoty se 

uvádí v metrech, s přesností na 0,1 m. 

Tabulka č. 12 hod těžkým míčem obouruč 

Hod medicinbalem (m)                        počet                        % 
podprůměr <8,3 3 25 
průměr 8,4 - 11 6 50 
nadprůměr 11,1 < 3 25 
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•••• Vertikální výskok 

Popis: Postavte se bokem ke zdi, snažte se dosáhnout bližší rukou ke zdi co nejvýše. 

Zapište si dosaženou hodnotu. Poté se přemístěte do vymezeného místa a s využitím 

náběhového kroku se odražte a jednou rukou se dotkněte měřícího žebříčku. Měřící 

žebříček nám uvede hodnotu vašeho dosahu při výskoku.  

Hodnocení: Testování explozivně silových schopností dolních končetin. Test je známý 

jako Vertical jump test nebo Sargeant test. Hodnotu výskoku získáme z rozdílu hodnot 

výskoku a dosahu z místa. Hodnoty jsou uváděné v centimetrech. 

 

Tabulka č. 13 vertikální výskok 

vertikální výskok (cm)   počet % 
Velmi slabé < 11     
Slabé 11 - 20     
Podprůměr 21-30     
Průměr 31-40     
Nadprůměr 41-50 3 25 
Velmi dobré 51-60 8 67 
Výborné > 60 1 8 
 

•••• Výdrž ve shybu 

Popis: Testovaná osoba se přitáhne nadhmatem k žerdi hrazdy, brada je nad žerdí. Snaží 

se vydržet co nejdéle ve shybu. 

Hodnocení: Hodnoty jsou uváděné v sekundách, test hodnotí silové schopnosti horních 

končetin. Test je ukončen v momentu, kdy testované osobě spadne brada pod žerď 

hrazdy. Hrazdu je možné zaměnit za ribstol. 

 

Tabulka č. 14 Výdrž ve shybu 

Výdrž ve shybu (s) počet % 
podprůměr  1 - 5 3 25 
průměr 6 - 14 4 33,5 
nadprůměr  15 - 33 4 33,5 
výborné 34 < 1 8 
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11.2  Analýza výstupních dat 

11.2.1  Výsledky antropometrických metod 

 

Graf č. 17 Rozložení tělesné hmotnosti v (kg) u vybraných probandů ve věku 20-29,99 

 

Průměrná hmotnost u vybraného souboru je 66,625 kilogramů. 

 

Graf č. 18 Rozložení Body mass indexu u vybraných probandů 

 

Průměrné BMI u vybraného souboru je 21,96167 kg/m2 
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Graf č. 19 Podíl hmotnosti tukuvé hmoty v (kg) u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrný podíl hmotnosti tuku je 16,955 kilogramu. 

 

Graf č. 20 Podíl hmotnosti svalové hmoty v (kg) u žen ve věku 20 – 29,99 let 
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Graf č. 21 Rozložení procenta tělesného tuku na hmotnosti u žen ve věku 20-29,99 let 

 

Průměrné procento tělesného tuku je 22,76833. 

 

11.2.2  Výsledky motorických testů 

Tabulka č. 15 Člunkový běh 4x10 metrů 

Člunkový běh 4x10 m 
(s) počet % 
podprůměr 15 - 12,5   
průměr 12,4 - 10,9 5 42 
nadprůměr 10,8 - 9,9 6 50 

výborný 9,8 - 9 1 8 
 

Tabulka č. 16 Sestava s tyčí 

sestava s tyčí (s) počet % 
slabý >36 
podprůměr  35 - 30 5 42 
průměr  29 - 20 5 42 
výborné 19 - 11 2 16  
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Tabulka č. 17 Leh sed 

leh sed   počet % 
podprůměr 30 - 42     
průměr 43 - 55 2 16 
nadprůměr 56 - 70 6 50 
výborné 71< 4 34 
 

Tabulka č. 18 Jacíkův test 

Jacíkův test (počet 
poloh) počet % 

podprůměr pod 45     
průměr 63 - 89 6 50 
nadprůměr 90 a více 6 50 
 

Tabulka č. 19 Skok daleký z místa 

skok daleký z místa 
(cm)   Počet % 
podprůměr 145 - 166     
průměr  167 - 175      
nadprůměr  176 - 187 2 16 
velmi dobré 188 - 202 4 34 
výborné  203 < 6 50 
 

Tabulka č. 20 Hod těžkým míčem obouruč 

hod medicinbalem (m)     počet  % 
podprůměr <8,3 
průměr 8,4 -11 7 59 
nadprůměr 11,1 < 5 41 
 

Tabulka č. 21 Vertikální výskok 

vertikální výskok (cm)   počet % 
Velmi slabé < 11     
Slabé 11 - 20     
Podprůměr 21-30     
Průměr 31-40     
Nadprůměr 41-50 
Velmi dobré 51-60 11 92 
Výborné > 60 1 8 
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Tabulka č. 22 Výdrž ve shybu 

výdrž ve shybu (s) počet % 
podprůměr  1 - 5 
průměr 6 - 14 5 42 
nadprůměr  15 - 33 5 42 
výborné 34 < 2 16 
 

 

11.3  Porovnání výsledků antropometrických měření před aplikací a 

po aplikaci intervenčního programu 

 

Graf č. 22 Rozložení tělesné hmotnosti u vybraných probandů před a po aplikaci 

                intervenčním programu 
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Graf č. 23 Rozložení Body mass indexu u vybrných probandů před a po aplikaci  

            intervečním programu 

 

 

 

Graf č. 24 Procentuální rozložení tukové hmoty u vybraných probandů před a po  

                aplikaci intervenčního programu 
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Graf č. 25 Výsledky množství podkožního tuku – 4 řasy před a po aplikaci  

                intervenčního programu 

 

 

 

Graf č. 26 Rozložení hmotnosti tukové hmoty u vybraných probandů před a po aplikaci 

              intervenčního programu 
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Graf č. 27 Výsledky hodnot WHR rozměrů u vybraných probandů před a po aplikaci  

               intervenčního programu 

 

 

 

11.4  Porovnání výsledků motorických testů před aplikací a po aplikaci 

intervenčního programu 

Pokud porovnáme výsledky ze vstupních a výstupních dat motorických testů, dojdeme 

k závěru, že došlo k značnému zlepšení.  

 

Graf č. 28 Výsledky člunkového běhu před a po aplikaci intervenčního programu  
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Graf č. 29 Výsledky sestavy s tyčí před a po aplikaci intervenčního programu 

 

 

 

 

Graf č. 30 Výsledky leh sedů před a po aplikaci intervenčního programu 
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Graf č. 31 Výsledky Jacíkova testu před a po aplikaci intervenčního programu 

 

 

 

 

Graf č. 32 Výsledky skoku do dálky z místa před a po aplikaci intervenčního programu 
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Graf č. 33 Výsledky Vertikálního výskoku před a po aplikaci intervenčního programu 

 

 

 

 

Graf č. 34 Výsledky hodu těžkým míčem před a po aplikaci intervenčního programu 
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Graf č. 35 Výsledky výdrže ve shybu před a po aplikaci intervenčního programu 

 

 

 

11. 5   Statistická významnost ze vstupních a výstupních dat (program 

NCSS 2001) 

 

Hmotnost         

Alternative Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 5.98 0.000111 Yes 0.999562 0.990035 

C1-C2<0 5.98 0.999945 No 0.000000 0.000000 

C1-C2>0 5.98 0.000055 Yes 0.999930 0.996939 
Vliv je signifikantní. 

tuková hmota           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 
Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 6.63 0.000060 Yes 0.999895 0.996255 
Vliv je signifikantní. 

svalová hmota           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 
Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -17.2898 0.000000 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní. 
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sestava s ty čí           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 
Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 13.3069 0.000000 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní. 

vertikální výskok           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -9.0641 0.000002 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní. 

celostní motorický test         

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -12.5393 0.000000 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní. 

člunkový b ěh 4x10m         

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 
Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 8.0153 0.000006 Yes 1.000000 0.999977 
Vliv je signifikantní 

skok do dálky z místa         

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -11.2493 0.000000 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní 

výdrž ve shybu           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 
Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -9.8411 0.000001 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní 

leh sed           

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -17.6347 0.000000 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní 
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hod t ěžkým mí čem obouru č         

Alternative 
 

Prob Reject H0 Power Power 

Hypothesis T-Value Level at .010 (Alpha=.05) (Alpha =.01) 

C1-C2<>0 -9.3390 0.000003 Yes 1.000000 1.000000 
Vliv je signifikantní 
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12   Diskuse 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo navrhnout intervenční program na ovlivnění 

nadváhy a tělesné zdatnosti u hráček volejbalu. Studie vychází z vlastních zkušeností  

a pětiletého pozorování hráček třetí nejvyšší ligy České republiky. Nadváha je 

celosvětový problém. U nadváhy, potažmo obezity, jsou uváděny genetické 

předpoklady jako hlavní příčina. V článku S. L. Bake: You can change your fat destiny, 

turn off genetic predisposition to obesity, 16/8/2010 je uvedeno, že z původních 

výzkumů potomci svých rodičů, ale zároveň i bratranci či další příbuzní, jsou náchylní 

k obezitě z hlediska genetické dědičnosti. Podle nových studií a výzkumů se dají  

i genetické předpoklady snížit o téměř 50%, a to pomocí pravidelné fyzické činnosti. 

S těmito výsledky do jisté míry souhlasím. Pokud osoba trpící nadváhou až obezitou má 

zájem se svojí obezitou bojovat a věnuje snížení váhy maximální úsilí, tak i přes 

genetické dispozice může snížit riziko otylosti do únosné míry. Z výzkumů je zřejmé,  

že i když je geneticky předurčená obéznost, lze pomocí pravidelné pohybové činnosti 

snížit BMI. Osobám, které se pravidelně nevěnují pohybové činnosti, narůstá BMI  

a dochází ke vzniku obezity a s ní nastupují další zdravotní potíže – diabetes melitus II, 

kardiovaskulární problémy, zvýšený krevní tlak apod. V literatuře se pravidelně uvádí 

výzkum založený na hodnotách BMI, z mého hlediska tato hodnota není zcela 

objektivní. Výsledná hodnota je vypočítána pouze z hodnot tělesné výšky a váhy. 

Nebere v potaz hmotnost tukové, svalové hmoty a tzv. zbytku. Když spočítáte BMI 

index osobě, která se věnuje kulturistice, dojdete k závěru, že má vyšší hodnoty než  

je stanovená hranice pro normální populaci, z čehož vyplývá, že má nadváhu nebo 

obezitu. Pokud tento výsledek vyhodnotíme, tak je zřejmé, že tento index vykazuje 

určitou chybu. Proto bych Body mass index používala jen ilustrativně nebo jako 

pomocníka, který nám nastíní situaci  

http://www.naturalnews.com/029759_obesity_genes.html#ixzz1DNBMl4gR [citováno 

8-2-2010].  

Dalšími faktory, které mají značný vliv na zvýšení tělesné hmotnosti, se zabývá  

ve svém článku Smusker, C.: Work stress, television viewing, and caffeine promote 

obesity, 1/1/2011 jenž uvádí stres, pití kofeinu a vysedávání u televize za základní 

problém vzniku nadváhy. Lidé, kteří pracují v psychicky náročných podmínkách více 

inklinují ke zvýšené náchylnosti k obezitě. Rovněž lidé, kteří po práci dlouhodobě 
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sledují televizi, mají tendenci k obezitě. Článek se zabývá výzkumem výše uvedených 

determinantů. Kladně bych v článku ohodnotila možnosti řešení – po náročné práci  

si nesedat k televizi, ale zajít na procházku s dětmi nebo se zvířecími mazlíčky, šálek 

kávy pít v dopoledních hodinách, poté přejít na ženšenový čaj, který snižuje hladinu 

cholesterolu a cukru v krvi a napomáhá zbavit se stresu. Článek pojednává  

o zajímavých faktech, která jsou již podložena studiemi prováděnými na Univerzitách 

ve Spojených státech. V názoru, že by si lidé měli uvědomit, že obezita je civilizační 

chorobou, která se v dnešní době rozšiřuje závratných tempem, jsem ve shodě s autorem 

článku. Pokud lidé trpící obezitou nezačnou sami na sobě pracovat, stanou se obětí této 

novodobé „morové“  rány 

http://www.naturalnews.com/030881_obesity_stress.html#ixzz1DMvjed7c [citováno 8-

2-2010].  

Grogan (2000) uvádí vliv sdělovácích prostředků na vnímání vlastního těla. Dívky  

a ženy ve věku 13 – 45 let jsou pod vlivem médií, kdy z obrazovek, různých periodik  

na nás působí dokonalé postavy modelek, hereček či zpěvaček. V dnešní době sdělovací 

prostředky udávají společenské normy, které určují diktát tělesných tvarů a proporcí.  

Na přehlídkách se procházejí modelky, které by se daly charakterizovat jako „věšáky  

na oblečení“, zpěvačky a herečky se nechávají retušovat a každý týden drží jiné diety. 

Určitá snaha návrhářů tento diktát zrušit tu byla, ale žádný dramatický převrat  

se nekonal. Na buildbordech ve městech či dálnicích máte možnost vidět vyhublé 

modelky, které měly štěstí a boj se zákeřnou anorexií vyhrály, jak protestují proti 

módnímu diktátu, ale co na to ty mladé dívky, které mučí své tělo nedostatkem příjmu 

potravy? Tyto náznaky boje ignorují a dál pěstují ve své mysli myšlenku dokonalé 

postavy. Žádná žena není sama se sebou spokojená, vždy najedete alespoň jednu věc, 

kterou by na sobě změnila. Najde se řešení v boji proti své nesnášenlivosti? Vše  

je založeno na vlastním sebevědomí. Z výzkumů je patrné, vztah mezi spokojeností 

s vlastní postavou a sebevědomím zcela koreluje. S tím to výsledkem souhlasím  

a podotkla bych, že nejen kvůli vlastnímu sebevědomí, ale i kvůli okolí se ženy takto 

týrají. Najdete případy, kdy žena ztratí veškeré sebevědomí jen z toho důvodu,  

že jí přítel tvrdí, že je obézní. A právě u tohoto příkladu bych zdůraznila, že i muži 

propadají módnímu diktátu. Ve sdělovacím prostředku si vybere modelku, která se mu 

líbí jako ideál svých představ a snaží se ze své reálné přítelkyně vyrobit svojí modlu 
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snů. Jsme pouze lidé a nežijeme v reklamě na dokonalé nohy či zuby. Muži by měli 

slevit ze svých požadavků a podporovat sebevědomí své ženy či přítelkyně a ne jí 

psychicky terorizovat.  

V článku Better health channel: Obesity Surgery 10/2009 autor poukazuje na další 

možnost řešení boje s obezitou. Chirurgické zákroky se v moderní době staly velice 

využívanou formou pomoci při morbidní obezitě (BMI nad 40). Jedná se o určitou 

formu pomoci, ale jen tento zákrok nestačí ke snížení hmotnosti. Je nutné celkově 

zlepšit životní styl, upravit stravovací návyky a zahrnout pravidelné pohybové aktivity. 

V článku autor uvádí druhy chirurgických zákroků, které vedou k úpravě váhy. Jestliže 

se osoba trpící silnou až morbidní obezitou rozhodně podstoupit některý z chirurgických 

zákroků, je důležité informovat se o dalších podrobnostech u specializovaných lékařů. 

Do jisté míry s tímto článkem souhlasím, ale stále nechápu osoby, které nechají svoji 

váhu vystoupat tak vysoko. V dnešní době přeci máme takových možností, jak si udržet 

přiměřenou váhu – fitness centra, lázně, wellnes kurzy, odtučňovací kůry. A přesto je 

obezita problémem číslo jedna. Můžeme si položit otázku, kde se stala chyba? Dle 

mého názoru je podstata obezity v nedostatku pohybu. Lidé se stali velmi pohodlnými, 

na všechny cesty jezdí automobily, neustále vysedávají u televize, v kavárnách  

či restauracích. Přirozený pohyb se zcela vytratil. Trpěli naši předchůdci obezitou?  Je 

to jen otázka času, kdy si lidská rasa uvědomí, že pouhá chůze či běh jsou srovnatelné 

se zázrakem  

http://www.betterhealth.vic.gov.au/bhcv2/bhcarticles.nsf/pages/Obesity_surgery?open 

[citováno 8-2-2010]. 

V článku Lifespan - Family, friends, social ties influence weight status in young adults. 

ScienceDaily, se autor zabývá vlivem prostředí a sociálních kontaktů na osobu trpící 

nadváhou či obezitou. V článku uvádí, že pokud osoba trpící nadváhou nebo obezitou je 

ovlivněna blízkou osobou v okolí, která se snaží zhubnout, má tendence ke stejnému 

počinu - snižovat váhu. Na druhou stranu, pokud životní partner nebo kamarád 

v blízkém okolí trpí obezitou, osoba nemá potřebu svoji postavu měnit a nedochází 

k žádným změnám v oblasti hubnutí. Sociální prostředí nás ovlivňuje ve všech formách 

našeho působení. Tento článek je podložen studiemi a s výsledky souhlasím, je pravda, 

že prostředí nás ovlivňuje na všech frontách. Příkladem mohou být skupiny na základní 

či střední škole, kde jsou vytvořené skupiny se sociálními rolemi. V každé skupině se 
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nalezne vedoucí a outsider, který je pronásledován zbytkem skupiny. V dnešní době by 

toto kastování mělo být řešeno, protože i tyto nevinné dětské rozkoly vedou k fatálním 

výsledkům sebevražedných pokusů, psychické zhroucení nebo následné nezačlenění  

do společnosti v dospělosti    

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01 110111133023.htm [citováno 8-2-2010]. 

 

Nejen prostředí a sociální skupiny ovlivňují obezitu, ale i alkohol má vliv na tělesnou 

hmotnost. V článku Washington University School of Medicine (2010, December 31). 

Risk for alcoholism linked to risk for obesity. ScienceDaily, se autor zaměřuje na vznik 

obezity u žen s rodinnou anamnézou alkoholismu. Bylo prokázáno, že ženy, v jejichž 

rodině se projevil alkoholismus, mají téměř 50% jistotu, že budou trpět obezitou.  

U mužů je pravděpodobnost menší a není tak markantní jako u žen. Osoby,  

které nechtějí sklouznout k alkoholismu, se snaží situaci a slabost pro alkohol řešit 

jiným způsobem, a to např. větší konzumací potravin, z čehož vyplývá nárůst váhy  

a možnost sklonu až k otylosti. Někdy se naopak mohou alkoholici prezentovat hubenou 

až rachitickou postavou. Příčiny můžeme nalézt v nadměrné konzumaci alkoholu, což je 

určitý příjem kalorii, ale s tím spojená nepotřeba konzumace jiných potravin. V článku 

postrádám možnosti řešení tohoto problému, případně alespoň náznak řešení 

http://www.sciencedaily.com /releases/2010/12/101230172414.htm [citováno 8-2-2010]. 

 

Současnost versus minulost, i tak by se dal uvést článek F. W. Booth: Eating, exercise, 

and "thrifty" genotypes: connecting the dots toward an evolutionary understanding of 

modern chronic diseases, 1/2004, ve kterém hodnotí tělesnou hmotnost předků naší 

populace.  Naši předchůdci si vypěstovali tzv. šetrné geny, jejichž funkcí bylo regulovat 

a efektivně využívat potravu. Tyto geny se aktivovaly v období hladomoru  

či odpočinku. Přísun potravy byl nepravidelný a ovlivněn fyzickou aktivitou. Naopak 

v dnešní době je přísun kalorií mnohem nižší než v minulosti, ale sedavý způsob života, 

sedavé zaměstnání a nedostatek pohybu vede ke vzniku obezity a diabetu 2. „Šetrné 

geny“ v sobě stále máme, jen je neumíme využívat. Článek vystihuje svoji podstatu,  

je napsaný jasně a stručně. Jde pouze o článek informativní, není podložen žádnými 

studiemi či výzkumem, proto bych ho hodnotila spíše jako zajímavost, která nám 

ukazuje, že existují i jiné způsoby řešení boje s obezitou  
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http://jap.physiology.org/content/96/1/3 [citováno 8-2-2010]. 

Velice často se setkáváte s názorem, že po antikoncepčních pilulkách se automaticky 

zvýší tělesná hmotnost. Autor článku Oregon Health & Science University (2011, 

January 19). Birth control pills do not cause weight gain, new research suggests. 

ScienceDaily, poukazuje na fakt, že dlouhodobé dohady ohledně zvyšování váhy  

při pravidelném užívání antikoncepce u žen, je založen pouze na fikci. Odborníci 

provedli výzkum na opicích (makak rhesus), kterým po dobu 8 měsíců podávali 

perorálně antikoncepční pilulky. Skupina opic byla rozdělena na dvě poloviny, jedna 

skupina měla běžnou hmotnost, druhá trpěla obezitou. Po uplynutí doby 8 měsíců 

dospěli odborníci k závěru, že u opic nedošlo ke zvýšení váhy. Při nezměněném příjmu 

potravin naopak došlo u skupiny s obezitou ke značné ztrátě hmotnosti a tuku,  

avšak svalová hmota zůstala nezměněná. Tento mýtus o zvyšování váhy vlivem užívání 

antikoncepce se mezi ženami traduje. Podstatou v této tezi je, že si ženy neuvědomují, 

že jednu závislost nahrazují jinou. Např. žena přestane kouřit, kouření nahradí vyšší 

konzumací oblíbené potraviny, toto si však neuvědomuje a začne přibírání na váze 

svádět na antikoncepční pilulky. Ženy se spíše snaží hledat chybu stále někde jinde, 

místo toho, aby hledaly chyby u sebe a popřemýšlely nad dosavadním životním stylem 

http://www.sciencedaily.com /releases/2011/01/110119141901.htm [citováno 8-2-2010].  

Ve studii se zabývám nejen ovlivněním nadváhy u žen hrajících závodně volejbal,  

ale i ovlivněním tělesné zdatnosti, které se ukázalo ve vstupních šetřeních  

za nedostatečné. V článku Physical Fitness Benefits, 2009, autor pojednává o důležitosti 

tělesné zdatnosti, bez které se nedá běžně fungovat. Být fyzicky fit má svá pozitiva 

např. psychická odolnost, koncentrace, snížení deprese, úzkosti, stresu, zlepšení 

sebevědomí, sexuálního života, zpevnění kostí a celkové vitálnosti. Článek je napsaný 

výstižně, jednoduše a srozumitelně, avšak informace jsou jen základní. Bez tělesné 

zdatnosti bychom nezvládli vykonat základní potřeby pro běžný život. „Základní“ 

zdatnost však nestačí k tomu, abychom mohli bojovat s obezitou. Pouhých 30 minut 

denně věnovaných pohybové činnosti zvýší naši tělesnou zdatnost, což vede jak 

k psychické odolnosti, tak fyzické zdatnosti, která nám pomáhá vypořádat 

se každodenními nástrahami života. Vědecky bylo dokázáno, že u osob trpících 

obezitou došlo  ke kladným změnám v organismu poté, kdy každý den věnovali 30 
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minut pohybové činnosti. A právě tento směr by měl být správnou cestou v boji 

s obezitou http://www.physicalfitness.com/benefits/ [citováno 8-2-2010]. 

Jestliže shrneme veškeré výsledky vstupního šetření, dospějeme k závěru, že vybraný 

soubor má nadprůměrnou výšku, ale modelu volejbalové výšky se přibližují pouze čtyři 

probandi. Tělesná hmotnost je u soboru nadprůměrná, pouze čtyři probandi zapadají  

do průměrné hodnoty, ale právě tito probandi nevykazují ideální hodnoty  

dle volejbalového modelu. Hodnoty BMI se používají jako ukazatel, který však není 

zcela objektivní, vzhledem k množství svalové, tukové hmoty a hmotnosti kostry. Mezi 

širokou veřejností je tato metoda nejvíce používaná, proto i já ji, mimo jiné, ve své 

studii uvádím. Z výsledků je zřejmé, že dva probandi mají nadváhu a jeden proband  

se hodnotami k nadváze blíží. Naopak z výsledků hmotnosti tuku je zřejmé, že vybraný 

sobor je až příliš nad průměrnými hodnotami. Pouze tři probandi se dostali pod průměr 

a zároveň svými hodnotami odpovídají volejbalovému modelu.  Výsledky svalové 

hmotnosti u hráček volejbalu dopadly tragicky, pouze jeden proband se dostal  

nad průměrnou hodnotu a zároveň spadl do kategorie volejbalového modelu. Hodnoty 

zbývajících probandů jsou naprosto podprůměrné. Z výsledků můžeme usoudit,  

že se snad ani nejedná o sportovce. Hmotnost kostry, kromě dvou případů, je 

nadprůměrná a hmotnost zbytku rovněž odpovídá nadprůměrným hodnotám se čtyřmi 

výjimkami. Procentuální výsledky tukové hmoty a svalové hmoty jsou rovněž 

katastrofální. Svalová hmota je absolutně nedostačující a tuková hmota je až příliš 

nadprůměrná. Pouze čtyři probandi spadají do volejbalového modelu v procentuálních 

hodnotách tukové hmoty. Z dotazníkového šetření bych pozitivně vyhodnotila 

dostatečné sportovní vytížení během týdne a rozmanitost sportů v průběhu života.  

U frekvence stravy bych doporučila probandům volit konzumaci potravin každé tři 

hodiny, kdy je organismus ještě nasycen a zároveň nestrádá, a proto nedochází 

k přejídání a zároveň odmítání potravy. Čas strávený pohybovými aktivitami bych 

považovala za průměrný, ale vzhledem k tomu, že jde o soubor sportovců, měl být tento 

čas mnohem delší.   

Výsledky motorických testů bych zhodnotila rovněž jako průměrné. Pouze ve dvou 

testech se vybraný soubor projevil ve většině nadprůměrný a z hlediska specializace 

jako odpovídající. Probandi uspěli nadprůměrně až výborně ve skoku do dálky z místa  

a ve vertikálním výskoku, kde zužitkovali své volejbalové předpoklady. Naprosto 
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neuspěli v sestavě s tyčí. Zde se prokázalo, že čím je proband vyšší, tím má horší 

koordinační a pohybové schopnosti. Rovněž výsledky z antropometrického měření 

svalstva potvrdily fatální nedostatek svalové hmoty u horních končetin. Pouze tři 

probandi hodili medicinbalem více než 11 metrů a pouze pět probandů vydrželo  

ve shybu déle než průměrná populace. Celkové shrnutí vyzní v průměrný soubor. 

Vybraná skupina je charakteristická aktivním přístupem ke sportu, ale v porovnání 

s běžnou populací se od ní příliš neliší. 

Zvolený soubor je vybrán na základě vlastních zkušeností a pozorování. Věkové 

rozvrstvení je různorodé, největší zastoupení mají ženy ve věku 24 let a 22 let. Nejméně 

byla zastoupena kategorie 20 let. Celkový soubor je tvořen 12 probandy. Všem 

účastníkům studie bylo provedeno antropometrické měření, které zahrnovalo měření 

tělesné výšky, hmotnosti, obvodů, kostních, svalových a tukových rozměrů. Dále 

podstoupili dotazníkové šetření zaměřené na frekvenci pohybových aktivit a stravy. Zde 

je nutné počítat s faktem, že respondenti nemuseli odpovídat zcela přesně u množství 

snědených porcí jednotlivých potravin, jelikož se jednalo o retrospektivní záznam. 

Z výsledků antropometrických metod vyplývá, že tělesná hmotnost se v průměrných 

hodnotách snížila o čtyři kilogramy na osobu, body mass index se snížil o necelé dva 

kilogramy na metr čtvereční a procento tuku se snížilo o necelých 3,5 procenta. 

Výsledek hmotnosti svalové hmoty rovněž doznal změny, ženám se v průměru na osobu 

zvýšila svalová hmota o 2,36 kilogramu. Ve výsledcích motorických testů došlo rovněž 

ke změnám, pouze u motorického testu sestav s tyčí zůstal vybraný soubor 

podprůměrný, ale v ostatních disciplínách se zvýšilo procento úspěšnosti 

v nadprůměrných výsledcích. Největších změn z hlediska antropometrických měření 

dosáhla hráčka, která po vstupním měření byla hodnocena nadváhou (S. M). 

 

Z hlediska statistiky jsem využila program NCSS 2001, kdy jsem vybrané vzorky (n) 

podrobila párovému testu. Jsem si vědoma malého množství vzorků, ale testování 

proběhlo při hladině významnosti P=0,01. Testovaná hypotéza byla stanovena,  

že změna stravovací návyků a tréninky zaměřené na tělesnou zdatnost nemají vliv  

na vybrané jednotlivé charakteristiky, což se ukázalo ve všech případech jako 

nepravdivé. 
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Hypotézu č. 1 (po 125 dnech aplikovaného intervenčního programu, dojde u hlavní 

skupiny k významným změnám u hodnot tělesné hmotnosti) se mi podařilo prokázat.  

Po provedení výstupního antropometrického měření, jsem zjistila, že u hlavní skupiny 

vybraných žen došlo k významnému snížení tělesné hmotnosti o 4,76 kilogramu. 

Celková hmotnost byla snížená a zároveň byla snížená hmotnost tělesného tuku o 4,84 

kilogramy. U hmotnosti svalové hmoty došlo k zvýšení o 2,36 kilogramu. Body mass 

index se snížil o 1,45 kilogramu na metr čtvereční. Ve studii se prokázala signifikantní 

závislost (hladina statistické významnosti p = 0,01)  

Hypotéza č. 2 (u hlavní skupiny dojde k významným změnám u hodnot tělesné zdatnosti, 

které budou prověřeny motorickými testy) se mi rovněž potvrdila. Po provedení 

výstupních motorických testů jsem došla k závěru, že po aplikaci intervenčního 

programu u hlavní skupiny, došlo k významným změnám. Ve všech disciplínách 

z baterie motorických testů, které jsem využila, došlo k významným změnám. Hlavní 

skupina se z podprůměrných výsledků získaných ze vstupních dat, přesunula po aplikaci 

intervenčního programu do průměrných, ale v převážné většině do nadprůměrných 

výsledků. Ve studii se prokázala signifikantní závislost (hladina statistické významnosti 

p = 0,01).  

Hypotéza č. 3 (u kontrolní skupiny dojde k nevýznamným změnám u hodnot tělesné 

hmotnosti) se rovněž potvrdila. U kontrolní skupiny došlo ke snížení tělesné hmotnosti 

o 2,3 kilogramu. Zdůraznila bych, že kontrolní skupina podstoupila pouze tréninky 

zaměřené na změnu tělesné hmotnosti a úpravu jídelníčků odmítla. Hmotnost tukové 

hmoty se snížila o 2 kilogramy. Hmotnost svalové hmoty se zvýšila o stejnou hodnotu 

jako u hlavní skupiny. Z toho vyplývá, že úprava stravovacích návyků neměla vliv  

na zvýšení hmotnosti svalové hmoty. U hodnot body mass indexu došlo ke změnám, 

které z hlediska statistiky nebyly výrazné, ale z hlediska věcné významnosti bych je  

za významné zařadila. U kontrolní skupiny došlo ke snížení body mass indexu o 0,77 

kilogramu na metr čtvereční. 

Hypotéza č. 4 (u kontrolní skupiny dojde k významným změnám u hodnot tělesné 

zdatnosti, které budou prověřeny motorickými testy) se rovněž potvrdila. Výstupní dat 

motorických testů potvrdily významné změny, jak z hlediska statistické významnosti, 

tak z hlediska věcné významnosti. Ve všech motorických testech došlo k výraznému 

zlepšení podaných výkonů. Pouze u motorického testu sestava s tyčí hodnoty kontrolní 
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skupiny odpovídají podprůměrným hodnotám běžné populace. Zde bych uvedla,  

že se potvrdilo jak u hlavní skupiny, tak u kontrolní skupiny výhoda menší tělesné 

výšky, ženy s vyšší tělesnou výškou měly problémy s koordinačními pohyby. 

Po shrnutí celkových výsledků jsem došla k závěru, že pokud chcete změnit životní styl, 

snížit tělesnou váhu a zvýšit tělesnou zdatnost, neobejdete se bez úpravy stravovacích 

návyků. Studie potvrdila, že hlavní skupina, která podstoupila intervenční program 

v celém rozsahu, došla významným změnám, jak v oblasti tělesné hmotnosti,  

tak v oblasti tělesné zdatnosti. Kontrolní skupina, která podstoupila intervenční program 

bez úpravy stravovacích návyků, došla k významným změnám pouze u tělesné 

zdatnosti. 
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13   Závěr  

Ve studii se mi podařilo prokázat, že vybraný soubor, rozdělen do dvou skupin (hlavní  

a kontrolní) byl významně ovlivněn navrženým intervenčním programem. U hlavní 

skupina se mi potvrdila, jak hypotéza č. 1, tak hypotéza č. 2. U kontrolní skupiny  

se potvrdila hypotéza č. 3 i hypotéza č. 4. Z výsledných hodnot je zřejmé, že intervenční 

program splnil svůj účel. Hlavní skupina významně snížila tělesnou hmotnost, dále 

hmotnost tělesného tuku a zvýšila hmotnost svalové hmoty. Kontrolní skupina zvýšila 

svalovou hmotnost a snížila hmotnost tukové hmoty. U celé skupiny došlo 

k významnému zlepšení fyzické stránky, což byl účel celého navrženého intervenčního 

programu. Fyzická stránka osobnosti je jedna komponenta výkonu, druhou 

komponentou jsem se nezabývala, ale z hlediska významnosti je u ženského sportu 

neopomenutelná. Jde o psychickou stránku osobnosti. Hráčky mohou být skvěle 

připravené na zápas po stránce fyzické, ale po stránce psychické může dojít k rozkolu. 

V mnoha případech je prokázáno, že jakýkoliv sportovec, který je připravený 

na špičkové úrovni po stránce fyzické, dokáže shořet jako papír po stránce psychické.  

V rámci tématu nadváha popřípadě obezita je stěžejní příjem potravin a výdej přijaté 

energie, závislost těchto komponent byla analyzovaná v hypotézách č. 1, 2 ,3 a 4.  

I přes omezení vyjmenované v metodice si myslím, že získané výsledky mohou 

posloužit alespoň k porovnání dané problematiky s jinými výsledky podobných 

výzkumů. 
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1   Obrázek č. 1  Nomogram Body mass indexu  
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2   Obrázek č. 2  Součet čtyř kožních řas určuje pomocí tabulek 
(norem) množství podkožního tuku vzhledem k obecné populaci 
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3   Obrázek č.3 Health and Carter typologie tělesné stavby 
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4   Návrh dotazníku 

Dotazník: Několik otázek vztahující se k tématu: „Pohybové aktivity, životní styl a já“ 

Věk: 27   

Stručně zhodnoťte Váš zdravotní stav: Dobrý, bez závažných chorob či nemocí 

Mají vaši příbuzní nadváhu či obezitu? Nemají 

Jak se vyvíjela Vaše tělesná hmotnost v průběhu života? 

Bez větších výkyvů, rovnoměrně s výškou 

Prodělala jste operaci/e hybného systému, kvůli které/ým nemáte možnost celkového 

rozsahu pohybu nebo nemůžete vykonávat určitý pohyb? 

Ne, nikdy 

Trpíte nemocí – cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, Ischemická choroba, 

migrény, úzkostlivé stavy, rakovina v rodině, jiné? Ne 

Berete nějaké léky? Antikoncepce 

Máte problémy se spánkem? Rozhodně ne 

Jakým pohybovým aktivitám jste se v průběhu života věnovala? 

Gymnastika, plaváni, jízda na kole, aerobic, squash, fitness,volejbal, in line brusle, tenis, 

lyze 

Jak trávíte volný čas? Sport, televize, kino, četba, posezeni s přáteli 

Kolik času v průběhu týdne trávíte pohybovými aktivitami a jakými? 

8 hodin –volejbal, powerplate, fitness, plavani 

Kolik času trávíte chůzí? V práci dost chodím při hodinách, jinak tak hodinu denně 

Kolikrát denně se stravujete? 5krát  

Obvyklá snídaně? Musli s mlékem, jogurt, zelený čaj 
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V kolik hodin a co večeříte? Před tréninky před 17hod, jinak mezi 18-19hod -zelenina, 

kuřecí,cottage, 

Pitný režim, cca množství: 2litry denně 

Využíváte doplňky stravy při sportu? Ne 

Jak často pijete alkohol? Jednou –třikrát týdn ě 

Kouříte? Pokud ano jak často a kolik. Ne 

Dopřáváte si sladkosti v týdnu (čokoláda, sušenky, zákusky)? Ano, jednou týdně 

Máte přes den alespoň jedno teplé jídlo v týdnu? Ano 

Máte osobní zkušenosti s různými druhy diet? Ano 

Chcete snížit tělesnou hmotnost nebo jste spokojená? Ano 

Pokud byste chtěla snížit tělesnou hmotnost, jaké důvody vás k tomu vedou? 

Líbit se sama sobě, cítit se dobře, partnerova spokojenost 

Chcete-li snížit tělesnou hmotnost, jste ochotná pro to udělat vše? Ano 

Jaké máte zaměstnání či studium? Učitelka na střední škole 

Jaká je aktuální úroveň Vaší pohybové způsobilosti (při zahájení programu zde nejste 

těsně po operaci, po těžké nemoci..)? Naprosto v pořádku 

Ráda cvičíte sama nebo radši preferujete skupinu? Spíše sama, popř. s jednou osobou 

Jaké jsou Vaše cíle (fyziologické - kolik byste chtěl/a shodit, psychické..atd)? 

3-4kg 

Vstupujete do tohoto projektu z vlastní vůle nebo Vás ovlivnily jiné okolnosti? Vlastní 

vůle 
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5   Zápis týdenních pohybových aktivit 

Příklad 

Datum Čas Aktivita Doba trvání Vzdálenost Poznámky 
22.7.2010 10 - 11 trampolinky 60 min  Příjemné 
22.7.2010 18 – 19:30 Volejbalový 

trénink 
90 min  Bolest 

břicha, 
postupně 
odeznělo 

23.7.2010 10 – 10:50 Běh terénem 50 min 8 km Příjemné 
      
      
      
 

6  Návrhy jídelníčku pro hlavní skupinu 

6.1 Tabulka č. 1 Jídelníček pro ženy s hodnotami ze spodní části tabulky 

1. den 

  

Snídaně 

  

Dva tmavé kousky celozrnného chleba s medem nebo    

                  marmeládou                                            

  

Svačina 

  

Třetina pomela 

  

Oběd 

  

                          Kuřecí s česnekovou omáčkou 

  

Svačina 

  

 

Celozrnný chléb, cottage s okurkou 
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Večeře 

  

                                  Cibulačka s hráškem 

 
2. den 

 

  

Snídaně 

  

Sypané musli s jogurtem a pomerančem 

  

Svačina 

  

 Ovocný koktejl z odšťavňovače plus možno s mlékem 

  

Oběd 

  

                    

                  Zapečené těstoviny s kuřecím masem a špenátem 

 

  

Svačina 

  

           Mrkvový salát s kapkou citronu, plátek racio chlebíku se sýrem 

  

Večeře 

  

Řecký salát s kousky krůtího masa 

 
 
 
 

3. den   
  

  

Snídaně 

  

Jogurtový nápoj s ovocnou šťávou z odšťavňovače 
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Svačina 

  

Třetina pomela 

  

Oběd 

  

                                      Sójové nudličky s rajčaty 

  

Svačina 

  

Rýžová kaše s broskví  

  

Večeře 

  

Dušená zelenina pod sýrem možno s kousky masa 

  
4. den 

  

Snídaně 

  

  Cornflakes s jogurtem 

  

Svačina 

  

 Ovocný salát 

  

Oběd 

  

                               Pangasius se špenátem s divokou rýží 

  

Svačina 

  

Tmavé pečivo se šunkou a sýrem 

  
Rýžová houbačka 
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Večeře 

  

 

 

5. den 

  

Snídaně 

  

  Celozrnné pečivo, Vejce natvrdo 

  

Svačina 

  

 Sušené ovoce, oříšky 

  

Oběd 

  

 Pětifaktorové lasagne 

(2 malé lilky nakrájet na plátky, 200g rocotty, 1 svazek bazalky 
najemno nakrájené, 500g rajčat nakrájené na plátky,1 mozzarella 
nakrájená na plátky. Příprava: Troubu předehřejte na 200°. Lilky 
nakrájet na plátky, přebytečnou tekutinu z nich odsát papírovým 

ubrouskem. Poté osolit, opepřit, v troubě péct 15 min. Mezitím nakrájet 
rajčata na plátky, ricottu osolit, opepřit a s míchat s nasekanou 

bazalkou. Nákypovou formu vymažte olivovým olejem Plátky lilků a 
rajčat pokládat střídavě na sebe, přitom vždy mezi jednotlivé vrstvy 
naneste trochu ricotto-bazalkového krému. Navrch lasagne pokryjte 

mozzarellou a v troubě pečte 20 minut 

  

Svačina 

  

 Rýžový nákyp s ovocem 

  

Večeře 

  

 Obložený zeleninový talíř, sýr, šunka, olivy 

 

 

6. den 



 

10 

 

  

Snídaně 

  

 Müsli s nízkotučným mlékem 

  

Svačina 

  

 Ovocný koktejl 

  

Oběd 

  

 Zeleninový vývar, velký zeleninový salát s kuřecím masem a lehkou 

 jogurtovou zálivkou, můžete přidat i nízkotučný tvrdý tvaroh 

  

Svačina 

  

Dalamánek a 2 plátky krůtí šunky  

  

Večeře 

  

                         Dušený chřest, jogurtová zálivka, různé druhy sýrů 

 
7. den 

 

  

Snídaně 

  

 Pudink a piškoty (max. 10 ks) 

  

Svačina 

  

 Třetina pomela 

  

Oběd 

  

 Kapustové karbanátky, salát 
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Svačina 

  

 Musli s jogurtem 

  

Večeře 

  

 Kuřecí maso, ledový salát, rajče 

 

 

6.2  Tabulka č. 2  Jídelníček pro ženy s hodnotami ze středu tabulky 

1. den 

  

Snídaně 

  

 Musli s vločkami, rozinky, sojové mléko či jogurt 

  

Svačina 

  

4x Rýžové chlébíčky s jogurtovou polevou, hrozné víno 

  

Oběd 

  

 Zelenina s kousky kuřecího masa 

  

Svačina 

  

Celozrnný chléb, cottage rajče, paprika  

  

Večeře 

  

  

 Kapustové karbanátky, salát okurkový 
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2. den 

  

Snídaně 

  

 Tvarohová miska s ovocem              

  

Svačina 

  

Obložený celozrnný rohlík 

  

Oběd 

  

 

                                  Pangasius se zeleninou dušenou  

 

  

Svačina 

  

 Pudink s cereáliemi 

  

Večeře 

  

 Omeleta se špenátem 

 

3. den 

  

Snídaně 

  

 Půlka pomela 

  

Svačina 

  

 Sojový nebo nízkotučný jogurt hrstka musli 
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Oběd 

  

 Tofu s červenou řepou  

  

Svačina 

  

 Tmavý chléb, cottage sýr, zelenina  

  

Večeře 

  

 Salát s krabími tyčinkami (ledový salát, okurka, bílý jogurt, krabí 
tyčinky, osolte, opepřete, podle chuti přidejte pažitku) 

 

4. den 

  

Snídaně 

  

 Rýžová kaše, vločková kaše s banánem 

  

Svačina 

  

 Půlka pomela, dojíst se suchary 

  

Oběd 

  

 Čočka, vejce natvrdo 

  

Svačina 

  

Dva tmavé tousty se sýrem a šunkou, zelenina (rajče, paprika nebo 
okurka)                     

  

Večeře 

  

   

 (Krůtí)kuřecí nudličky, tzatziky 
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5. den 

  

Snídaně 

  

 Cereálie (müsli, nebo jiné vaše oblíbené), mléko 

  

Svačina 

  

Přesnídávka plus ovoce dle výběru 

  

Oběd 

  

                      Těstoviny se špenátem s kuřecím            

  

Svačina 

  

 Tmavé pečivo, sýr, šunka, paprika 

  

Večeře 

  

 Dušená zelenina losos 

 

6. den 

  

Snídaně 

  

 Tvaroh ušlehaný s nízkotučným mlékem a pažitkou nebo cibulkou, 
jeden krajíc celozrnného chleba 

  

Svačina 

  

jogurtový nápoj 
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Oběd 

  

 Květákový mozeček s bramborem   

  

Svačina 

  

  Sendvič s tuňákem  

  

Večeře 

  

 Kuskus se zeleninou a kousky masa 

 

7. den 

  

Snídaně 

  

Müssli s jogurtem nebo mlékem 

  

Svačina 

  

Ovocný salát (banán, pomeranč, jablko, kiwi) nebo jen kousek pomela 

  

Oběd 

  

 
Kapustová polévka s bramborem  

 
Plněná kuřecí prsa se zeleninovou přílohou 

 

  

Svačina 

  

Tvarohová pomazánka se sýrem 

(80g nízkotučného tvarohu, 40g nízkotučného taveného sýra, česnek, 
sůl, 20ml nízkotučného mléka) 

Krajíc pohankového chleba či jiné pečivo 

  

Večeře 

  

 Šopský salát 
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6.3  Tabulka č. 3  Jídelníček pro ženy s nadváhou 

1. den 

  

Snídaně 

  

 Bohatý ovocný salát z čerstvého ovoce 

  

Svačina 

  

1 Rýžový chleb se šunkou  

  

Oběd 

  

 Krůtí steak (osmahnutý bez tuku), restovaná zelenina 

  

Svačina 

  

 Musli s mlékem 

  

Večeře 

  

 Rybí filé na kmínu, salát (např. z rajčat a cibule) 

 

 

2. den 

  

Snídaně 

  

                    Musli, hrozinky, nízkotučný jogurt                          
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Svačina 

  

 jablko 

  

Oběd 

  

 Kuřecí nebo zeleninový vývar, těstoviny (rýžové nebo celozrnné) s 
tuňákem  

 

 Svačina 

  

 

 Kukuřičný nebo rýžový chléb (1-2ks) s plátkem sýra (max 30%) 

  

Večeře 

  

 Špenát s vajíčkem natvrdo 

3. den  

  

Snídaně 

  

 Cornflakes, lžíce hrozinek, jogurt nebo mléko, nakrájené kiwi 

  

Svačina 

  

 

                                  Půlka krabičky kefírového mléka 

  

Oběd 

  

 Pstruh (pepř, kmín a péct v troubě, před koncem posypat sýrem), 

 zelenina 

  

Svačina 

  

2-3 Knäckabrot chlebíčky, cottage sýr, rajče nebo paprika 
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Večeře 

  

 Hlávkový salát, kukuřice, sušená rajčata, olivový olej 

 

4. den 

  

Snídaně 

  

 Celozrnné pečivo s medem, pomeranč 

  

Svačina 

  

 Kiwi, jahody 

  

Oběd 

  

 Tuňákový salát 

  

Svačina 

  

 Activia kyselý nápoj 

  

Večeře 

  

                                 

Kuskus s kousky kuřecího masa 

5. den  

  

Snídaně 

  

 Nízkotučný tvaroh, na drobno nakrájená zelenina (paprika nebo 

 okurka) 

   Jogurt s mandarinkou 
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Svačina 

  

  

Oběd 

  

 Kuřecí plátek, fazolový salát 

  

Svačina 

  

 Corn flakes, musli, nízkotučné mléko 

  

Večeře 

  

 

 Ovesná kaše 

6. den  

  

Snídaně 

  

                2 Rýžové chleby se šunkou nebo sýrem                       

  

Svačina 

  

mango 

  

Oběd 

  

 Hovězí nebo zeleinový vývar s nudlemi, rizoto         

  

Svačina 

  

 Jogurtový nápoj 

  
losos, salát (např. z rajčat a cibule) 
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Večeře 

  

 

 

 

 

7. den 

  

Snídaně 

  

Jogurt s nakrájeným jablkem a pomerančem 

  

Svačina 

  

Půlka kefíru 

  

Oběd 

  

                                          Sója s brokolicí 

Vařené rýže nebo zeleninový kuskus 

  

Svačina 

  

                                         Rajčatový salát 

  

Večeře 

  

Obložený talíř – sýr, šunka, paprika, okurka 
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7 Návrh tréninkové plánu zaměřeného na tělesnou zdatnost 

     1 týden 

  posilování kompenzační 
cvičení 

  kondiční 
cvičení 

  volejbalový 
trénink 

  Relaxační 
cvičení 

pondělí 10 - 11 13 - 14       18 - 19:30     

úterý       14 - 15:30       19 - 20 

středa 10 - 11 13 - 14       18 - 19:30     

čtvrtek       14 - 15:30       19 - 20 

pátek 10 - 11 13 - 14       18 - 19:30     

sobota       14 - 15:30       19 - 20 

neděle                 

 

2 a 3 týden 

  posilování kompenzační 
cvičení 

  kondiční 
cvičení 

  volejbalový 
trénink 

  Relaxační 
cvičení 

pondělí      14 - 15:30      19 - 20 

úterý  10 - 11        18 - 19:30    

středa      14 - 15:30      19 - 20 

čtvrtek  10 - 11         18 - 19:30    

pátek      14 - 15:30        

sobota    11 - 12       16:00 

přátelský 

zápas 

    

neděle                

 

7.1  Příklady posilování:  

Zaměřené na horní končetiny, trup a dolní končetiny (Jarkovská, 2009). 

 

7.1.1  Horní končetiny   
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ZP:Vzpor ležmo, dlaně položte na šířku ramen a opřete o pěsti, ramena vysuňte 

dopředu. Proveďte klik, držte lokty podél těla, předloktí musí být kolmo k zemi a úhel 

v lokti je 90, váhu přenesete na paže, nevysazujte hýždě. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, gumičky uchopte v pěst, upažte pokrčmo, hřbety rukou 

otočte dovnitř, gumičky napněte, nezvedejte ramena. Gumičky natáhněte do upažení, 

hřbety rukou otočte nahoru, nezvedejte ramena. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, připažte pokrčmo pravou, levou ruku položte na bok, 

gumičky uchopte v pěst, hřbety rukou otočte ven, gumičky napněte, nezvedejte ramena. 

Gumičky natáhněte do upažení pokrčmo pravou, loket svírá úhel 90, nezvedejte ramena. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, upažte, činky uchopte nadhmatem, hřbety rukou otočte 

vpřed, nezvedejte ramena. Upažte pokrčmo předloktí směřujte svisle k zemi, lokty 

svírají úhel 90 – výdech při pohybu zpět nádech. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, činky uchopte nadhmatem, vzpažte, otočte činky vpřed, 

nezvedejte ramena. Stáhněte střídavé levý loket do upažení pokrčmo, loket svírá 90 – 

výdech, při pohybu zpět nádech. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, vzpažte vzad pokrčmo, hřbety rukou otočte ven, lokty 

svírají úhel 90, nezvedejte ramena. Vzpažte, dopněte lokty – výdech, při pohybu zpět 

nádech. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, zapažte, hřbety rukou otočte ven, nepředklánějte se, 

nezvedejte ramena. Zatáhněte lokty nahoru do zapažení pokrčmo, nezvedejte ramena, 

lopatky stáhněte k sobě – výdech, při pohybu zpět nádech. 

ZP: Leh na pravém boku, hlavu položte na pokrčenou pravou spodní paži, předpažte 

horní paži, uchopte rukou kotouč, nevysazujte pánev a neprohýbejte se v bedrech. 

Zvedněte kotouč do upažení. V základní poloze se nadechněte a v konečné poloze 

vydechněte. Vraťte se zpět do základní polohy a totéž zacvičte opačně. 

 

7.1.2  Dolní končetiny  

ZP: Stoj rozkročný v šířce boků, připažte. Podřep, předpažte poníž. Hluboký podřep, 

předpažte, nakloňte trup o 45, přeneste váhu na paty, vysaďte hý6dě, hlava je 

v prodloužení páteře, nehrbte se. 

ZP: Stoj rozkročný v šířce boků, zanožte zkřižmo levou, nárt položte na Achillovu 

šlachu, dejte ruce v bok. Podřep, trup nakloňte o 45, přeneste váhu na patu stojné nohy, 

vysaďte hýždě, hlava je v prosloužení páteře, nehrbte se. 
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ZP: Leh na zádech, upažte, dlaně položte na zem, přednožte a přitáhněte špičky 

k bércům. Postupně, vždy na dvě doby: vtočte přitažené chodidla špičkami dovnitř, 

vytočte chodidla špičkami ven – paty přitlačte k sobě, pokrčte kolena co nejvíce 

k hrudníku, vraťte se do základní pozice. Při cvičení nezvedejte pánev od země. 

ZP: Stoj rozkročný v šířce boků, připažte. Výpad vzad pravou, zadní koleno propněte, 

chodidlo postavte na pološpičku, přední nohu pokrčte, stehno s lýtkem svírá úhel 90, 

koleno držte kolmo nad kotníkem, trup je v prodloužení nohy, vnitřní rukou se lehce 

dotkněte země, dlaň druhé ruky opřete o stehno. 

ZP: Leh na zádech, skrčte mírně roznožené nohy, zvedněte pánev nad zem, pře, 

předpažte a dlaně otočte k sobě. Propněte a zvedněte pravou nohu do prodloužení trupu 

ZP: Podřep, nohy v šířce boků, trup nakloňte o 45, přeneste váhu nad patu, vysaďte 

hýždě, hlava je v prodloužení páteře, paže podél stehen, paže směřují ke stehnům. 

Výpon na pološpičky, zatáhněte paže vzad, propněte kolena, dopněte kyčle, 

neprohýbejte se v bedrech. Proveďte výskok těsně na zem, vzpažte zevnitř. 

ZP: Gumičky navlékněte nad kotníky. Výpad vpřed pravou, přední nohu pokrčte, 

dlaněmi se opřete nad kolenem, zadní chodidla opřete o pološpičku, přeneste váhu na 

přední nohu, koleno dopněte, trup je v prodloužení propnuté nohy, hlava je 

v prodloužení páteře. Gumičky natáhněte do zanožení těsně nad zem, propněte 

chodidlo, mírně nakloňte trup, propněte koleno, pánev směřujte stále dopředu, Gumičky 

natáhněte do zanožení pokrčmo. 

ZP: Leh na zádech, upažte poníž, hřbety dlaní položte na zem, na střed obou chodidel 

navlékněte gumičky, přednožte, dopněte kolena, ohněte chodidla. Natáhněte gumičky 

do roznožení, nekrčte kolena. 

 

7.1.3  Trup   

ZP: Vzpor sedmo roznožný, ohněte chodidla, rovná záda a prsty rukou směřují vpřed. 

Obratem o 180 proveďte vzpor ležmo, nohy zůstanou na místě. Paže položte daleko od 

sebe a to tak, že když uděláte klik, musí být předloktí kolmo k zemi a úhel v lokti 90, 

proveďte klik. 

ZP: Leh na zádech, přednožte, ohněte chodidla, dejte ruce v týl. Zvedněte hlavu a horní 

část trupu ze země, stáhněte břišní svaly a přitlačte bederní část k zemi, překřižte levou 

nohu přes pravou. Vraťte se zpět do základní polohy a totéž zacvičte opačně. V základní 

poloze se nadechněte a v konečné vydechněte. 
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ZP: Vzpor klečmo, dlaně směřují vpřed, nohy opřete o pološpičky, zvedněte kolena a 

bérce vodorovně nad zem, nevysazujte hýždě, hlava je v prodloužení páteře. Provádějte 

malé hmity, zvedejte kolena nahoru a zpět do základní polohy. 

ZP: Leh na zádech, dejte ruce v týl a hlavu položte na dlaně, ohněte chodidla. Ohnutě se 

zvedněte do sedu pokrčmo, natočte trup vlevo, předpažte pokrčmo pravou a upažte 

levou. Nezvedejte chodidla ze země. V základní poloze se nadchněte a v sedu 

vydechněte. Vraťte se zpět do základní polohy a totéž proveďte opačně. 

ZP: Leh na zádech, dejte ruce v týl a hlavu položte na dlaně. S výdechem stáhněte břišní 

svaly, bedra zatlačte do země, zvedněte paže, ramena a hlavu od země, zvedněte 

napnuté nohy těsně nad zem, propněte chodidla. 

ZP: Sed, pokrčte přednožmo na hraně lavice, uchopte činky mezi chodidla, připažte, 

držte se za hranu lavice rukama vedle hýždí, mírný náklon trupu vzad, hlava je 

v prodloužení páteře, nehrbte se. Přednožte, dopněte kolena, hlava, trup a nohy jsou 

v jedné přímce – výdech, zpět do základní polohy, nádech. 

ZP: Vzpor stojmo, nohy roznožte a opřete o pološpičky, dlaně položte daleko od sebe, 

obě směřují vpřed. Proveďte klik, předloktí musí být kolmo k zemi a úhel 90 v lokti, 

váhu přeneste na paže. 

ZP: Stoj rozkročný v šíři boků, nakloňte trup v úhlu 45, připažte pokrčmo, lokty svírají 

úhel 90, předloktí je svisle k zemi, hlava je v prodloužení páteře, činky uchopte 

nadhmatem. Upažte pokrčmo, lokty stále svírají úhel 90, ramena, lokty a dlaně jsou 

v jedné výšce – výdech, při pohybu zpět nádech.  

 

8   Kompenzační cvičení 

Volejbal je charakteristický jednostranným zatěžováním organismu, tedy především 

smečující ruky. Proto je důležité využívat kompenzační cvičení, aby nedocházelo 

k svalovým dysbalancím a následným problémům s pohybovým aparátem. Při 

kompenzačních cvičení neprovádíme cviky švihem, před protahováním je potřeba 

připravit zkrácené a ztuhlé svalstvo (teplo, masáž, postisometrická relaxace) a připravit 

ochablé svaly na posilovací zátěž (Haník, Vlach, 2008) 

 

Typy cviků (Haník, Lehner a kol, 2004) 
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ZP: Leh pokrčmo, upažit, pravé chodidlo položit na levé koleno s výdechem rotace levé 

nohy a hlavy vpravo, lopatky držet na podlaze. S nádechem zpět a opakovat na druhou 

stranu 

ZP: Leh pokrčmo, upažit, pravé chodidlo položit na koleno, položit levou ruku na 

koleno a s výdechem spustit nohy vlevo a otočit hlavu vpravo, lopatky stále na 

podložce, s výdechem tlačit koleno k podložce, výdrž v krajní poloze. S nádechem zpět 

a opakovat na durhou stranu. 

ZP: Leh, pokrčit přednožmo, upažit s výdechem spustit nohy vlevo a zpět, lopatky stále 

na podložce, v krajní poloze přitáhnout kolena k rameni. 

ZP: klek sedmo – krouživým pohybem ramene vzhůru a vzad přecházet z uvolněného 

předklonu hlavy a hrudníku do vzpřímeného držení. 

ZP: podpor klečmo na předloktích, mírně roznožný, vytáhnout hlavu vpřed – 

s výdechem stáhnout břišní stěnu dovnitř a hlavu maximálně předklonit, s nádechem 

tlačit lopatky dolů a mírně se prohnout v bedrech. 

ZP: Vzpor klečmo, rovná záda, vytažená hlavy z ramen – střídavě vzpor klečmo ohnutě. 

ZP:Klek ruce opřít o opru tak, aby byly výše než pánev, uvolněně vyvěsit trup a výdrž 

alespoň 10 vteřin. 

ZP: svíčka – protřást svalstvo 

ZP: leh na břiše, zvednout bérec – protřást 

ZP: Sed roznožný skrčmo, hluboký ohnutý předklon, ruce přitahují trup co nejvíce ke 

špičkám. 

ZP: Sed – jednoručky ve výši ramen, vzpažit a zpět 

ZP: Stoj s jednoručkami – předklon, ruce směřují k podložce – provádět nezávislé kruhy 

ZP: Stoj, připažit v rukou jednoručky – krouživé pohyby v ramenech 

ZP: Leh na stole na boku, jedna ruka pod hlavou, druhá ruka pokrčená v lokti spočívá 

na boku a drží před tělem jednoruční činku – pohyb předloktí ve vertikálním směru. 

 

9   Kondiční cvičení 

Při kondičním tréninku dodržujeme zásady FITT – frekvence, intenzita, čas a druh 

cvičení. Kondiční trénink má svá specifika a pro jednotlivce to znamená, že si musí 

kondiční trénink upravit pro svůj organismus. Neexistuje jeden typ tréninku, který by 

vyhovoval všem lidem na světě. V kondičním tréninku využíváme různé druhy náčiní 

(medicinbal, švihadlo, činky, expandéry atd.) a nářadí. Pro kontrolu tepové frekvence 
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jsem využila sporttestery, podle kterých si proband kontroloval maximální tepovou 

frekvenci. Trénink je rozdělen do třech částí. V první části se provedeme rozcvičení, 

kam patří zahřátí organismu, mobilizace, statický a dynamický strečink, koordinační 

cviky a zpevňovací část. V hlavním cvičení se věnujeme aerobním cvikům a v 

závěrečné části si uvolníme a zrelaxujeme namáhané svaly. Pro tento typ tréninku 

využijeme kruhový typ, kdy vytvoříme 10-12 stanovišť, délka cvičení na stanovišti je 

30 vteřin, poté přesun na další stanoviště 15 vteřin. Po absolvování celého kruhového 

tréninku nastupuje individuálně zvolený aktivní odpočinek např. výklus, strečink. 

Kruhový trénink opakujeme čtyřikrát. Další možností kondičního cvičení je využití 

sport centra (spinning, trampolinky, tae-box, fit-box, zumba, aerobik, rowing a squash) 

nebo využití upravených cest v parcích a okolí řeky Labe – malý a velký okruh běhu, po 

doběhnutí menší kruhový trénink, celé zopakovat 3-4x. 

 

10   Relaxační cvičení 

Pro relaxaci jsem zvolila plavecký bazén, saunu, páru, pillates, powerjógu, masáže a 

protahovací cviky na uvolnění organismu (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 

ZP: Stoj rozkročný, chodidla rovně, vzpažit. Podřep rozkročný ohnutý předklon, 

předpažit 

ZP: Podřep zánožný, váha na obou končetinách, záklon, vzpažit zevnitř. Předklon, 

zapažit. 

ZP: Stoj rozkročný, spojit ruce za tělem nebo před ním. Zapažit vzhůru nebo předpažit, 

dlaně vpřed. 

ZP: Stoj rozkročný, vzpažit zevnitř. Kroužením trupem v čelné rovině – úklon, 

předklon, úklon na druhou stranu a vzpřim 

ZP: Stoj rozkročný, mírně prohnutý předklon, upažit pokrčmo, předloktí svisle dolů. 

Podřep hluboký ohnutý předklon, předpažit. 

ZP: Podřep rozkročný, upažit. Úklonem vpravo, vzpažit levou, připažit dovnitř pravou. 

ZP: Stoj rozkročný, ruce v boky. Úklon – předklon - úklon – záklon (kroužení trupu ve 

vodorovné rovině) 

ZP: Stoj rozkročný, hluboký rovný předklon, vzpažit, prsty se lehce dotýkají podložky. 

Hluboký ohnutý předklon, položit dlaně na zem na úrovni nohou. Podřep, zvětšit 

předklon, ruce se hřbety dotýkají podložky za nohama. Vodorovný předklon, upažit. 
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ZP: Klek na levé, ruce položit nad koleno, prsty dovnitř. Posunout pánev vzad, rovný 

předklon, vztyčit chodidlo. Posun pánev vpřed, vzpřim. 

ZP: Vzpor dřepmo zánožný levou. Vzpor stojmo pravou vpřed, předklon, vztyčit 

chodidlo. 

ZP: Široký dřep zánožný pravou, trup v prodloužení, levou rukou obejmout levou nohu, 

pravá pokrčmo položená na podložce. Mírný hmity nebo výdrž. 

ZP: Klek sedmo, předklon, vzpažit. Přenesením váhy vpřed prohnutím vzpor klečmo – 

„kočička“ 

ZP: Sed, předklon, vzpažit. Vzpřim, mírný hrudní záklon, vztyčit chodidlo. 

ZP: Sed roznožný, úklon, vzpažit. Výdrž. 

ZP: Sed pokrčmo roznožný, ruce v týl. Ohnutý předklon. Výdrž 

ZP: Sed skrčmo únožný pravou, pokrčmo přednožný zkřižmo levou, otočit trup vlevo, 

upažit dolů. Výdrž 

ZP: Sed skrčmo, předklon, uchopit rukama holeně. „Kolíbka“ vzad a zpět. 

ZP: Leh pokrčmo roznožný, upažit. Položit kolena stranou, otočit hlavu na druhou 

stranu. Výdrž. 

ZP: Leh vznesmo, připažit, pokrčit kolena. Výdrž. 

ZP: Leh skrčmo přednožný, předklon. Přitáhnout kolena k čelu. Výdrž. 

 

11   Volejbalový trénink 

Volejbalové tréninky byly zaměřené na technicko-taktickou stránku činností 

jednotlivce. Každý týden byl trénink zaměřený na jinou technickou činnost s následným 

přechodem nácviku herních kombinací. 

 

Návrh tréninkové metody zaměřené na podání a příjem 

Baterie speciálně průpravných a herních cvičení 

1.baterie zaměřená na průpravná a herní cvičení podání a příjem podání 

Použitá cvičení jsem čerpala z publikací Hanzelka (2006) a Kaplan (1999). 

Průpravná cv.: 
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-Hráč odbíjí míč proti stěně do výšky 250 cm ze vzdálenosti 4 m. Postupně vzdálenost 

prodlužuje. Hráč odražený míč chytá. 

-Dva hráči odbíjí míč proti sobě, druhý míč chytá. 

-Podání přes síť nejprve z kratší vzdálenosti. 

-Podání přes síť do vymezeného prostoru na menší ploše (3x18, 6x18) obměny 

(z různých vzdáleností za koncovou čárou, různé druhy podání, střídání dvou druhů 

podání). 

 

 

 

a) Cílem cvičení: přesnost a jistota úderu 

Obrázek č. 4 

     

Každý hráč postupně z jednotlivých stanovišť umisťuje míče do předem určených míst 

(žíněnky). K přesunu na další stanoviště je zapotřebí se do jednoho místa trefit 5x ze 7 

pokusů 

Herní cv.: 

b)  Cílem cvičení: jistota a zdokonalení podání 

Obrázek č. 5 
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Servis je veden diagonálně, přihrávající hráč přihrává míč před sebe, chytá ho a jde 

křížem podávat. Podávající hráč na stejné půlce hřiště přihrává 

c) Cílem cvičení: zdokonalení dlouhého a krátkého podání 

Obrázek č. 6 

 

 

Dvě zóny působení. Hráči H1dávají podání krátké, dlouhé, plachtící, nebo skákané. 

Hráči H2 přijímají podání a přihrávají míč k síti, dobíhají ho, chytají a koulí zpět 

podávajícímu hráči. Každý hráč 30 míčů. 

d) Cílem cvičení: přesnost podání 

Obrázek č. 7 
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Cvičení je prováděno ve dvojicích, hráči H1 podávají na protější stranu na kdekoliv 

stojícího hráče H2. Hráč H2 přihrává nad sebe, chytá a jde podávat. Podávající hráč H1 

jde přijímat. Počet opakování 20-30 míčů. 

a)  Cílem cvičení: přesnost, razance a jistota podání 

Obrázek č. 8 

 

Polovina hráčů podává, druhá polovina přihrává. Přijímají 3 hráči, plus jeden na postu 

nahrávače míč chytá a koulí zpět podávajícím hráčům. Další hráči jsou připraveni mimo 

hřiště, po každém míči se přihrávající hráč i s nahrávačem posunou o jedno místo. Počet 

opakování omezeno časem (4-6 min). 

 

b) Cílem cvičení: přesné umístění úderu do určeného prostoru 
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Obrázek č. 9 

 

Cvičení podobného charakteru jako předchozí. Hřiště rozdělené na dvě poloviny 

s dvěma přihrávajícími hráči. Hráč na postu nahrávače koulí míč zpět podávajícím 

hráčům. (opakování 6min). 

2. baterie zaměřená na průpravná a herní cvičení vybírání v poli 

Průpravná cv.: 

-Hráč odbíjí míč nad sebe a nechává míč dopadnout na zem. Postupně mění výšku letu 

míče. Zpočátku kolmo nad sebe, později před, vzad a do stran. 

-Jeden hráč nahazuje míč druhému do výše kolen a ten odbíjí zpět. Míč je nahazován 

lehce ze vzdálenosti 4-5 m. 

-Dvojice hráčů odbíjí míč po dopadu na zem ve vzdálenosti 7-8 m. 

-Přihrávka po pohybu. Hráč běží od zadní části hřiště do místa přihrávky. Provádí se 

v zástupu, po odehrání se zařadí na konec zástupu. 

-„dachau“ hráči vytvoří kruh, každý hráč má svůj míč, jeden hráč uprostřed a ostatní 

nahazují jednotlivě míče do prostoru a prostřední hráč se snaží jej přihrát zpět. 

a)  Cílem cvičení: po přemístění, převalem stranou zvednou na zem položený míč 

Obrázek č. 10 
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V jednotlivých zónách leží míč. Hráč má za úkol převalem bokem postupně zvednout 

všechny míče ze země v pořadí  I.zóna a vrací se zpět na stanoviště č.7, kde zvedá 

položený míč a startuje do zóny č. II., kde zvedá položený míč atd. 

 

 

Herní cv.: 

b)  Cílem cvičení: přesnost zpracování míče po různých pohybech hráče 

Obrázek č. 11 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Postavení jednotlivých hráčů viz. obrázek. Hráči H2 a H3 pod sítí mají míč. Hráč H2 

smečuje po lajně, kam se po oběhnutí plného míče na základní čáře, pádem přemístil 

hráč H1. Po vybrání tohoto míče se H1 pádem, oběhnutím plného míče a opět pádem, 
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přemístil na druhu stranu hřiště. Kde vybírá smeč od hráče H3. Cvičení se opakuje 

podle pokynů trenéra. 

 

c) Cílem cvičení: rychlost reakce na odražený míč od země 

Obrázek č. 12 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Jedna půlka hráčů hází míče přes síť, na které jednotlivý hráči startují (hráči leží na 

základní čáře na břiše, čelem do hřiště) a po jednom odrazu od země, míče vybírají. 

Počet opakování a intenzitu cvičení určuje trenér. 

 

d)   Cílem cvičení: zvednout každý umístěný míč 

Obrázek č.13 
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Čtveřice hráčů, dle obrázku. Hráč H2 smečuje (ulívá, lobuju) na hráče H1, který míč 

vybírá před sebe, kam vbíhají hráči H3 a H4. Ti míč nahrávají zpět hráči H2, který opět 

útočí. Počet opakování záleží na trenérovi. 

e) Cílem cvičení: mnohonásobné vybírání míče v zátěži 

Obrázek č. 14 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Hráči H1 a H3 hází (kolmo na sebe) střídavě míč hráči H2(stojí uprostřed hřiště), který 

se  při přemístění z jedné strany na druhou otáčí a vybírá házené míče. Intenzita cvičení 

je regulována výškou házených míčů. Doba cvičení doporučena na 1,5 min. dle úrovně 

cvičících. 

f) Cílem cvičení: vybírání útočného úderu a jeho usměrnění 

Obrázek č. 15 
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Dvojice hráčů H2 a H3 pod sítí postupně smečují míče na v poli připraveného hráče H1, 

který míč vybírá. Doba je určena trenérem. 

g) Cílem cvičení: Po přemístění vybrat každý míč 

Obrázek č. 16 

 

                                   

 

 

 

 

 

Hráč H2 pod sítí, hráč H3 na 

základní čáře se pravidelně 

střídají při smečování do přihrávajícího hráče H1, který se pohybuje uprostřed hřiště. 

Doba cvičení stanovena trenérem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


