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ABSTRAKT 

          Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku užívání nedovolených prostředků a 

s tím spojená rizika při kultivaci síly. 

         Hlavním cílem je zjistit, zda sportovci při kultivaci síly užívají nějaké prostředky 

pro podporu růstu svalové hmoty a jestli jsou si vědomi dopady užívání nedovolených 

prostředků na jejich zdraví.  

         Teoretická část se zabývá definicí síly, druhy síly a metodami rozvoje silových 

schopností. Následně je rozebrána podpora kultivace silových schopností pomocí 

výživy a doplňků stravy. Nakonec jsou prozkoumány nedovolené prostředky při 

kultivaci síly a jejich vliv na zdraví. 

          Praktická část je zaměřena na sběr dat, informací a následné zpracování. 

Výsledků je dosaženo pomocí elektronického dotazníku. 

          Klí čová slova: síla, kultivace síly, nedovolené prostředky 

 

ABSTRACT 

 This bachelor thesis is aimed at issues in using prohibited supplements and the 

associated risks of strength building. 

 The main aim is to find whether sportsmen are using any supplements to 

cultivate their strength and support growth of muscle mass. Secondly to determine if 

they are aware of effects to their health in using these supplements. 

 The theoretical section is dealt with definitions of strength, kinds of strength and 

methods of development in achieving strength. Subsequently, there are examined 

refining strength capabilities by means of nourishment and food supplements. 

Eventually, there are inquired into prohibited strength-building substances and their 

influence on health. 

 The practical section is focused on data and information collection and their 

subsequent processing. Outcome of data and information is reached by an electronic 

questionnaire. 

 Key words: strength, cultivation of strength, prohibited substances 
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1. Úvod 

Síla je v této době hodně probíraná schopnost. V dnešní době je velkým trendem 

kultivace síly nebo by se dalo říct posilování nejen v posilovnách, ale v jakékoliv 

podobě. Jsou zde kladeny velké nároky, nejen kvůli vzhledu, ale především ve všech 

možných sportech na výkon. Jelikož každý chce mít velké svaly a přitom se moc 

nenamáhat, sahají sportovci, ale i obyčejní lidé po různých doplňcích. Na trhu je 

samozřejmě mnoho doplňků, které pomáhají při kultivaci síly a nejsou škodlivé pro 

naše zdraví. Tyto doplňky užil snad každý, kdo někdy posiloval, buď jen proto, aby je 

vyzkoušel nebo s důrazem na kultivaci síly. Ale v mnohých případech dochází na 

užívání i nedovolených prostředků, které patří mezi doping. Nedovolené prostředky 

jsou užívány hlavně kvůli touze po vyšší sportovní výkonnosti. A právě při užívání 

nedovolených prostředků jsou zde velká rizika v oblasti zdraví. Tyto rizika, ale lidé 

neberou vážně, protože vidí pouze ten sportovní výkon, nechtějí být druzí, třetí nebo 

dvacátí, ale zajímá je pouze první místo a následná sláva, obdiv, publicita a peníze. 

Vedlejší účinky, které jim ničí zdraví a z kterých mohou mít i trvalé následky jdou v tu 

chvíli stranou. Jsou ale i případy kdy užívání těchto prostředků končí dokonce i smrtí! 

Takže by se tato problematika neměla brát na lehkou váhu. 

Tato problematika je aktuální především z důvodu vysokých nároků na sportovce. 

Když se podíváme na jakýkoliv sport u nás či ve světě je vidět, že bez určitých silových 

schopností nejde provozovat a hranice v kultivaci síly se pořád zvětšují. I proto se 

zvyšuje ve sportu počet případů, kdy se přijde pomocí kontrol na to, že některý 

sportovec užívá nedovolené prostředky, které urychlují nárůst svalové hmoty. Tito 

sportovci jsou potrestáni většinou zákazem činnosti na několik let. Další problém je pak 

užívání nedovolených prostředků při rekreačních sportech nebo ve fitcentrech. Tito lidé 

nejsou pod žádnou kontrolou a na rozdíl od sportovců, kteří kontrolování jsou, mohou 

tyto látky užívat, protože nejde o doping, ale jde tu o vlastní rozhodnutí! Rozhodnutí o 

tom, které látky nebo prostředky jsou vedeny, jako zakázané je pod dohledem 

mezinárodních institucí. Tyto instituce jsou Mezinárodní olympijský výbor a 

mezinárodní sportovní federace. 

Cílem této práce je v teoretické části seznámení se silovými schopnosti, způsoby 

jak můžeme budovat svalovou hmotu pomocí několika metod ze sportovního tréninku 

pro rozvoj silových schopností. Dále seznámení s kultivací síly s podporou výživy, 
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výživových doplňků a nedovolenými prostředky. Kde si přiblížíme rizika a dopady na 

zdraví člověka. 

V praktické části bude proveden výzkum pomocí elektronického dotazníku, který 

bude mít formu ankety u návštěvníků posiloven a fitness center, mužů bez omezení 

věku, kteří navštěvují posilovnu či fit-centrum alespoň 1x týdně. U této skupiny budu 

zjišťovat, jak vnímají užívání nedovolených prostředků a jestli si jsou vědomy, jaké 

mohou mít dopady na jejich zdraví.  

Záměrem práce je seznámení s kultivací síly a její podpory. Především podpory 

pomocí užívání nedovolených prostředků, kde si uvedeme hlavní negativní vlivy těchto 

prostředků na organismus člověka. Ve výzkumu budu zjišťovat, jaké jsou znalosti 

návštěvníků posiloven a fitness center. Částečně by měla práce sloužit k odrazení od 

užívání těchto látek v praxi. 
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2. Teoretická východiska 

2.1 Síla 

Je důležité rozlišovat sílu, která je fyzikální veličina a sílu, která je pohybovou 

schopností (Měkota, 2005). 

Jako fyzikální veličina vyjadřuje míru vzájemného působení těles a způsobuje 

změny pohybu ve formě zrychlení a je příčinou deformací. Velikost síly zde 

vyjadřujeme pomocí rovnice F =m x a, nebo by se dalo říct síla = hmotnost x zrychlení 

(Měkota, 2005). 

Síla jako pohybová schopnost, je základní schopnost, která nám umožňuje 

lokomoci (Stackeová, 2008). 

Definice pro sílu jako pohybovou schopnost zní „síla jako pohybová schopnost 

jedince je souhrnem vnitřních předpokladů pro vyvinutí síly ve smyslu fyzikálním, je 

spjata s činností svalu, kterou lze označit jako svalovou sílu“ (Měkota, 2005, str. 113). 

Trochu obecnější definici síly uvádí, Dovalil (2002, str. 26) a zní: „síla je 

schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor“. 

Rozdělení silových schopností je na základě typu svalové kontrakce, které jsou 

určující pro rozvoj silových schopností (Perič, 2010). 

2.1.1 Druhy svalové činnosti 
 

Svalová kontrakce je rozhodujícím činitelem pro vznik svalové síly. Záleží zde na 

délce a napětí ve svalu, které probíhá několika způsoby (Měkota, 2005). 

Rozdělujeme zde kontrakce: 

a) izometrické, statické - napětí ve svalu se zvyšuje, délka se nemění  

 - Příklad: na doskočné hrazdě, udržení se ve shybu 

b) izotonické, dynamické - délka svalu se mění a napětí zůstává přibližně stejné 

 - Dynamickou (izotonickou) kontrakci dále dělíme podle typu svalové činnosti: 

• koncentrickou (překonávající, pozitivně dynamický) - sval se 

zkracuje, napětí se nemění 
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- Příklad: na hrazdě, když se dostávám z visu do shybu, provádím 

ohnutí paží, koncentrickou činnost vykonává biceps 

• excentrickou, brzdivou (ustupující, negativně dynamický) - sval 

se násilně protahuje, napětí ve svalu se nemění 

- záměrem činnosti je brzdění nebo zpomalení pohybu 

- Příklad: kouli z ruky vyhazujeme vzhůru a chytáme do napjaté 

paže s pomocí ustupujícího pohybu 

Pro vyvinutí síly ve statickém nebo dynamickém režimu svalové činnosti je 

důležité několik faktorů. (Měkota, 2005) 

Dle Měkoty (2005) jsou tyto důležité faktory: 

 - počet zapojených motorických jednotek 

Více zapojených motorických jednotek znamená větší svalové napětí. 

 - velikost frekvence dráždivých impulsů za 1s 

Velikost frekvence impulsů je dán počtem zapojených motorických jednotek. 

 - příčný průřez zapojených svalů 

Je rozhodující faktor u velikosti absolutní síly. 

 - strukturální složení svalů 

Počet svalových vláken a rozdíl v typech svalových vláken, který je dám 

především geneticky. 

 - intramuskulární koordinace 

Počet motorických jednotek, které jsou zapojeny na základě úrovni podnětu - 

dráždivého impulsu 

 - intramuskulární synchronizace 

Na svalové činnosti se podílejí svalové skupiny agonistů i antagonistů 

 - úroveň energetické zásoby 

Svalová kontrakce využívá energii ATP. 

 - optimalizace aktivační úrovně CNS 

Pro vydání svalové síly, je důležité se plně soustředit na činnost. 
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 - zvládnutí techniky 

Automatizace pohybu souvisí s inter- a intrasvalovou koordinací a koncentrací. 

Typ svalové kontrakce je východisko k rozdělení druhů silových schopností. 

(Perič, 2010). 

2.1.2 Druhy síly 

Rozdělení je závislé na svalové kontrakci, vnějšímu projevu a požadavcích na 

rozvoj. Základní rozdělení je na statickou a dynamickou sílu (Perič, 2010). 

2.1.2.1 Statická síla 

U této síly je charakteristická kontrakce izometrická. Svalová činnost se 

neprojevuje pohybem. Zde jde o udržení břemene  nebo o udržení těla v určitých 

polohách (Perič, 2010) 

2.1.2.2 Dynamická síla 

U této síly je charakteristická kontrakce izotonická. Projevuje se pohybem celého 

hybného systému nebo jen částmi. Podle velikosti odporu a rychlosti prováděného 

pohybu můžeme ještě rozdělit dynamickou síla na absolutní (maximální), výbušnou, 

rychlou a vytrvalostní (Perič, 2010). 

druhy: 

1. absolutní (maximální) síla 

Absolutní síla je charakterizována překonávání vysokých až maximálních odporů 

bez ohledu na rychlost, rychlost je zde na druhém místě. Realizovatelná při svalové 

činnosti jak statické tak i dynamické (Dovalil, 2002). 

2. rychlá a výbušná síla 

Síla spojená s překonáním nemaximálního odporu, vysokou až maximální 

rychlostí. Realizuje se při dynamické (koncentrické) svalové činnosti (Dovalil, 2002). 

3. vytrvalostní síla 

Síla, která je spojená s překonáváním nemaximálních odporů opakovanými 

pohyby nebo udržovat dlouhodobě určitý odpor. Tato síla je realizovaná při dynamické 

nebo statické svalové činnosti (Dovalil, 2002). 
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2.1.3 Biologický základ silových schopností 

U silových schopností je rozhodující svalový systém. Abychom porozuměli jeho 

působení, musíme nejdříve vysvětlit jeho činnost na několika úrovních. Jde o změny 

funkční, strukturální a biochemické, které probíhají v jednotlivých svalových buňkách, 

svalových tkání a orgánů. Na nebuněčné úrovni se rozlišují tři typy svalových vláken 

(Čelikovský, 1990) 

typy svalových vláken: 

1. pomalá, červená, oxidativní - SO (z angl. slow-oxidative) 

 - velmi odolná vůči únavě, stahuje se pomalu, obsahují více myoglobinu (červená 

barva) 

Uplatňují se u dlouhodobého výkonu. Je v nich hustá síť kapilár a četné 

mitochondrie. Dále obsahuje velký množství tukových kapének (jsou bohaté na zásoby 

substrátu), myoglobinu a mají vysoce vyvinutý oxidativní metabolismus (Silbernagl, 

2004). 

2. přechodný typ rychlých, bleděčervený, oxidativní - FOG (z angl. fast oxidative-

glycolic) 

 - oproti červenému vláknu je méně odolné vůči únavě, považuje se spíše za „rychlá“ 

vlákna 

3. rychlé, bílé, glykolické - FG (z angl. fast glycolic) 

 - stahuje se rychle, více unavitelné, obsahuje méně myoglobinu  

Jsou využívány při krátkých, rychlých kontrakcí. Je v nich obsaženo hodně 

glykogenu a málo myoglobinu (Silbernagl, 2004). 
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2.1.4 Vývoj silových schopností 

Přibližně do 20 let se ve vývoji silových schopností projevují změny pozitivní 

nebo se dá říct, že schopnosti narůstají. Ve třetím desetiletí nebo spíše v první polovině 

třetího desetiletí úroveň síly kulminuje a následně dochází postupné regresi. Odhad je 

takový, že si člověk v 60 letech uchová přibližně 80% původního silového potenciálu (v 

některých případech je pokles u svalových skupin i vyšší). Nejvýrazněji se během 

života mění maximální síla (Měkota, 2005). 

Obrázek 1 - Vývoj maximální svalové síly: zádový zdvih 

 

 

 

 

 

     

 

          

Zdroj: Perič (2010) 
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2.2 Kultivace síly 

Kultivace síly, tj. trénink silových schopností, jestliže má být účinný, musíme 

vycházet z hlubších znalostí svalové činnosti a jeho řízení (Dovalil, 2002). 

Pro silový trénink je důležité zatěžování po delší dobu. Ve většině sportů je silový 

rozvoj základ v přípravném období pomocí speciálních cvičení a doplňkových cvičení. 

Sílové schopnosti se stabilizují v nespecifickém a specifickém kondičním tréninku 

během předzávodního a závodního období. Výraznější změny se pozorují při silovém 

tréninku 4x týdně po měsíci až 6 týdnech (Perič, 2010). 

Tréninkem síly způsobujeme metabolické změny a působíme změny ve stavbě 

tkání. V případě rozvoje vytrvalostní síly jde i o rozvoj srdečně oběhového systému. Ve 

specializacích využíváme cílený silový trénink a ten může vést k svalové dysbalanci 

(nerovnováze), která vede i k trvalejším problémům. Kvůli možnému vzniku dysbalancí 

musíme dbát na vyvážené využití silového tréninku a správně zvolit kompenzační 

cvičení, tj. dbáme na rovnovážný rozvoj svalového korzetu, který se skládá ze svalů 

trupu, zad, břicha, kyčelního kloubu a ramene (Perič, 2010). 

Než přistoupíme k silovému tréninku, je důležité kvalitní rozcvičení. Rozcvičení 

by mělo obsahovat protažení svalstva, příprava kloubního a vazivového aparátu. Po 

rozcvičení by měly následovat lehké silové průpravné cvičení, s činkami a kotouči. 

Těmito cvičeními navodíme ve svalech potřebné napětí. V průběhu a po ukončení 

tréninku je velice důležitá regenerace svalového systému. K této regeneraci je vhodné 

zařadit cvičení z gymnastiky, vyklusání, vyplavání a strečink (Perič, 2010). 

V silovém tréninku je nezbytná koncentrace sportovce a klademe velký důraz na 

správné provedení pohybu. Další aspekt je technika dýchání. Pravidlo pro techniku 

dýchání je, že do síly se vydechuje. Dodržování a znalost bezpečnostních pravidel při 

posilování se bere jako samozřejmost (Perič, 2010). 

Stimulační efekt je založen na kombinaci metodotvorných komponent, kterými 

jsou velikost odporu, rychlost pohybu a počet opakování. I podle těchto komponent se 

rozdělují metody pro stimulaci síly. Tyto tři základní komponenty ještě doplňujeme o 

další dva doplňkové parametry, které jsou také velmi důležité a je to doba odpočinku a 

charakter odpočinku (Dovalil, 2002). 
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Metodotvorné komponenty charakterizuje Perič (2010): 

1. velikost odporu 

 - základní charakteristika zatížení  

využíváme nejčastěji: 

- typy břemene (závaží, činky, plné míče, pytle s pískem, partner aj.) 

- hmotnost vlastního těla při překonávání vlivů gravitace, působení proti gravitaci 

nebo udržení těla či jeho částí (kliky, shyby, skoky, odrazy, výstupy) 

- odpor vnějšího prostředí (vítr, písek, sníh) 

- odpor pružných předmětů (gumy, pružiny, expandery) 

- silové působení partnera (úpoly) 

2. počet opakování 

  - u počtu opakování je předpokládán nižší odpor, než je maximum sportovce 

 - orientační hodnoty pro možnosti manipulace s velikostí odporu při posilování jsou 

uvedeny v tabulce číslo 1  

Tabulka 1: Manipulace s velikostí odporu - opakovací maximum ve vztahu k maximu  

opakovací 

maximum % maxima 

1 100% 

2 - 3 90 - 99% 

4 - 6 80 - 89% 

7 - 10 70 - 89% 

20 kolem 50% 

50 kolem 30% 

                                          Zdroj: Perič, 2010 

3. rychlost pohybu 

Je to parametr, který má informovat o koncentraci svalového úsilí v čase. Při 

vysoké až maximální rychlosti provedení pohybu se napětí ve svalu zvyšuje. Rychlost 

pohybu je velmi obtížně kontrolovaná. V praxi je rychlost pohybu hodnocena odhadem 

trenéra nebo podle subjektivního pocitu sportovce. 
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V tabulce číslo 2 si ukážeme vztah mezi jednotlivými parametry při posilování a 

jejich orientační tréninkový efekt. 

Tabulka 2: Vztah metodotvorných komponent při posilování a jejich orientační tréninkový efekt 

    Tréninkový efekt   

  síla absolutní síla výbušná síla vytrvalostní 

velikost odporu 

maximální až 

střední střední nižší 

rychlost pohybu malá vysoká střední 

počet opakování nízký nízký vysoký 

Zdroj: Dovalil, 2002 

4. délka odpočinku 

Doba odpočinku se volí v souvislosti s energetickými zónami, zajišťující pohyb. 

U silového tréninku je energie zajišťována z ATP-CP zóny, kromě v případu 

vytrvalostní síly. Ideální odpočinek mezi jednotlivými sériemi je 2-3 minuty. 

5. charakter odpočinku 

Obecně platí, že mezi jednotlivými opakováními se zařazuje aktivní odpočinek ve 

formě lehkých protahovacích cviků, které se zaměřují na posilované svalové skupiny. I 

přes názory několika autorů, že by se neměly zařazovat protahovací cviky, kvůli snížení 

svalového napětí a následnému negativnímu projevování v dalším opakování však 

většina zdrojů doporučuje zařazovat protahovací cviky.  
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2.2.1 Metody kultivace síly 

Metody posilování pro rozvoj silových schopností se řadí do několika skupin a 

jsou označeny podle typu svalové činnosti, podle používání metod v určitých sportech 

apod. 

Perič (2010) uvádí 8 základních metod pro kultivaci síly. 

1. metoda maximálních úsilí 

2. metoda opakovaných úsilí 

3. metoda rychlostní 

4. metoda vytrvalostní 

5. metoda plyometrická 

6. metoda izometrická 

7. metoda izokinetická 

8. metoda intermediární 

využití: 

Maximální síla 

Maximální síla je důležitým faktorem téměř ve všech sportech. Mezi nevýhody 

patří negativní ovlivňování výbušné a rychlé síly, které v podstatě limituje. V praxi 

mámě několik metod pro rozvoj silových schopností.  

1) Metoda maximálních úsilí (metoda krátkodobých napětí, metoda těžkoatletická) 

 - metoda, kde překonáváme co největší odpory: 95-100% maxima 

 - rychlost pohybu malá, silový podnět trvá: 2-7 sekund - krátkodobé úsilí 

zvyšuje počet aktivovaných svalových vláken 

 - počet opakování 1-3x, celkový počet opakování je individuální 

 - odpočinek 2-3 minuty 

 - kladen důraz na techniku provedení pohybu, spíše pro trénovanější sportovce 

 - nepřípustná pro trénink dětí! 

2) Metoda opakovaných úsilí (metoda kulturistická, metoda submaximálního 

odporu) 

 - metoda, kde překonáváme vysoké, ale nemaximální odpory: 60-80% maxima 
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 - rychlost provedení není maximální, silový podnět trvá: 10-30 sekund - po 

ukončení dochází k zotavné fázi (syntéza bílkovin), dlouhodobé využití vede 

k hypertrofii svalů 

 - počet opakování 8-15x 

 - odpočinek 2-3 minuty 

 - tato metoda je vhodná pro silově připravené sportovce, nejčastější použití této 

metody v praxi má podobu „pyramidy“    

3) Metoda izometrická (metoda statická) 

- podstata této metody je svalové působení (tlak, tah) proti pevnému odporu: tlak 

proti stěně, zařízení tělocvičny apod. 

 - velikost odporu se postupně zvyšuje úsilím po několika sekundách, poté je 

setrvání v kontrakci 5-12 sekund 

 - počet opakování 3-5x (podle trénovanosti sportovců, ze začátku 3-5x, 

postupně můžeme počet zvyšovat) 

 - délka odpočinku 3 minuty 

 - výhoda: přesné působení na vybrané svalové skupiny 

 - nevýhody: špatné krevní zásobení svalu a snížení mezisvalové koordinace 

4) Metoda intermediární 

 - tato metoda je založena na střídání statické a dynamické svalové činnosti 

během jednoho cvičení: pohyb začíná dynamickou činností a během cvičení se 

v několika polohách zastaví asi na 5 sekund, výdrže jsou 2-4 a objevují se do 

dokončení celého rozsahu  

 - parametry jsou podobné jako u metody opakovaných úsilí 

Pro stimulaci maximální síly využíváme právě výše uvedené metody. Tyto 

metody jsou však také využívány v organizačních kombinacích, které kultivaci síly 

napomáhají. Nejvíce využívané kombinace jsou:  

Supersérie 

Supersérie je kombinace dvou cviků, mezi kterými je buď krátká pauza, nebo 

vůbec žádná. Až po skončení cviků, je zde normální interval odpočinku. Cviky jsou 

zaměřeny buď na stejnou svalovou skupinu, nebo na antagonisty. Antagonisty 

rozumíme biceps-triceps, to je kombinace pro počáteční provádění této formy a prsa-

záda, což už je náročnější jelikož to jsou větší svalové skupiny (Brown, 2007).  
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Pyramida 

Pyramidy jsou založeny na cvičení v několika sériích. Každá série má jiný počet 

opakování nebo zvedáme různé odpory. V praxi se využívají tři druhy těchto pyramid: 

a) vzestupná pyramida - první série má velký počet opakování (12-15x) a pracuje 

se s malou velikostí odporu, v každé další sérii se zvyšuje velikost odporu a 

snižuje počet opakování, závěr pyramidy je série s velikostí odporu, které nám 

umožní 1-3x opakování 

b) sestupná pyramida - na začátku provádíme série s vysokým odporem, ale malým 

počtem opakování, postupně v sériích snižujeme odpor a zvyšujeme počet 

opakování (12-15) 

c) kombinace vzestupné a sestupné pyramidy - při jednom cvičení začínáme 

vysokým počtem opakování s nízkým odporem a postupně se dostaneme 

k nízkému počtu opakování s vysokým odporem, navazujeme na to postupným 

navyšováním počtu opakování a snižujeme velikost odporu, konečná série má 

velký počet opakování s nízkým odporem 

Pyramidová forma je velice efektivní. U série, která má nejvyšší odpor se 

doporučuje odcvičit 2-3 opakování cviku. U série s jedním opakováním, musíme být 

opatrní, je zde riziko zraněni a vyžaduje i dopomoc.  (Brown, 2007). 

Rychlá a výbušná síla 

Rychlá a výbušná síla bývá v praxi trénována pomocí odrazových a švihových 

cvičení. Například jsou to přeskoky překážek, výskoky, odhody apod. Vhodné je využití 

různých pomůcek jako medicinbaly, expandery apod. Počet odrazů v jednom cvičení by 

neměl přesahovat 8, optimální počet je 5-8 a dlouhý odpočinek přes 1 minutu. 

Využíváme 3 základní metody: 

1) Metoda rychlostní (metoda rychlostně silová, metoda dynamických úsilí) 

 - základ metody je: vysoká až maximální rychlost, větší pokles rychlosti při cvičení 

je znamení k ukončení - kontrola rychlosti je problémová 

 - velikost odporu 30-60% maxima 

 - počet opakování 6-12x nebo je zde délka zatížení 5-15 sekund 

 - délka odpočinku 1-2 minuty, mezi sériemi 3-5 minut 
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 - důležitá je motivace a plná koncentrace 

 - efekt je v ovlivnění nitrosvalové a mezisvalové koordinaci 

2) Metoda plyometrická (metoda reaktivní, metoda rázová)  

 - velikost odporu je dána výškou pádu, výskoku a hmotnosti břemena 

 - výška pádu je maximálně 1m, doporučení je 60-80 cm 

 - počet opakování 5-6x v sérii, počet sérií se doporučuje 3-5 

 - doba odpočinku mezi sériemi je 3-8 minut 

princip metody:  

Metoda využívá principu náhlého, rázem provedeného zatížení svalů excentrickou 

činností před jejich koncentrickou činností. 

3) Metoda izokinetická (metoda variabilních odporů) 

 - metoda byla založena po analýze silového projevu, kdy při využití posilovacích 

prostředků (činky, expandery) nejsou stejné nároky ve všech bodech pohybu cvičení 

(př. při protažení expanderu je odpor malý a vzrůstá až v závěrečné fázi, naopak při 

využití závaží je setrvačnost a během pohybu dochází k poklesu úsilí) 

 - dle těchto analýz byly konstruovány tzv. izokinetické trenažéry, které jsou na 

principu setrvačníku, třecích spojek, hydraulického odporu apod. 

 - odpor je modelován speciálním trenažérem: odpor se během cvičení mění podle 

dosaženého úsilí, důsledkem je činnost svalu v celém rozsahu, ve všech úhlech a 

bodech pohybu v maximálním dynamickém napětí při konstantní rychlosti pohybu 

 - počet opakování 6-8, počet sérií je doporučen 5-8 

 - rychlost provedení: pokyny vedou k co nejrychlejšímu pohybu 

 - doba odpočinku 1-2 minuty a mezi sériemi 3-5 minut 

Příklady cvičení v rychlostně silové tréninku: 

� opakovaně bench-press 

� dřepy s výskokem 

� přeskoky přes překážku (80 cm) 

� přítahy činky na prsa v předklonu 
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� tlaky za hlavou (pull over) 

� 10 kliků - 10 dřepů s výskokem - 10 leh-sedů 

� nácvik  

Vytrvalostní síla 

Vytrvalostní síla je dána dlouho trvající činností svalu, kde odpor nemůže být 

vysoký. Pro stimulaci vytrvalostní síly se využívá: 

Metoda silově-vytrvalostní  

 - v této metodě je základem vysoký počet opakování: 20 až 50, ale i více 

 - odpor je nízký: do 30-40% maxima 

 - rychlost není důležitá, obvykle se cvičí až do vyčerpání 

 - ovlivnění probíhá u nervosvalového systému (lokální ovlivnění), srdečně cévního 

systému a dýchací systému 

 - v praxi: kruhový trénink - přechod od jednoho cviku ke druhému, kde by se měly 

střídat cviky posilující protilehlé svalové skupiny (př.: břicho, záda) a v tréninkové 

jednotce by měly být 2-3 okruhy 

 - odpočinek mezi cviky je minimální a mezi okruhy je 5-7 minut, aktivní odpočinek 

(lehká činnost - protahování) 

Příklad organizace kruhového tréninku: 

velikost odporu: do 30-40 % maxima 

interval zatížení: 60 s 

interval odpočinku: žádný, plynule se přejde k dalšímu cvičení 

rychlost pohybu: tepová frekvence 160 až 170 tepů/min. i vyšší 

čas zátěže: 20 minut 

počet stanic: 20 

organizace: jeden sportovec na každé stanici, na znamení sportovec plynule přejde na 

další cvičení 
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Pro kultivaci síly využíváme především těchto základních osm metod, ale 

samozřejmě jich je mnoho dalších. Pro stimulaci síly je důležité určit si, jakou svalovou 

skupinu chci posílit a k čemu sílu budu využívat, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 

činnosti či sportu. U kultivace síly je nezbytný silový trénink, ale pro větší účinnost 

nebo pro podporu silového tréninku je zde možnost využití správně zvolené výživy a 

výživových doplňků. Výživa, patří k běžnému životu a tak je velice důležitá nejen pro 

sport. Výživu, však mnoho sportovců podceňuje a nevěnuje jí příliš velkou pozornost, i 

když vhodně zvolená strava může pomoct nejen při budování svalové hmoty, ale i u 

stimulace ostatních pohybových schopností.  Další vhodnou podporou kultivace síly 

jsou výživové doplňky. V dnešní době už samotná výživa mnohdy nestačí a u 

náročnějších sportů je vhodnou alternativou využití různých doplňků. U doplňků stejně 

jako u výživy musíme zvolit vhodnou formu a dávkování, abychom dosáhli lepších 

výsledků.  
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2.2.2 Výživa 

Podle publikace Murray (2002) máme v těle 5 nejdůležitějších složek. 

Tyto složky jsou: 

1. protein 
2. tuk 
3. sacharid 
4. voda 
5. minerály 

V tabulce č. 3 uvedeme chemické složení těla. U vody se hodnoty mohou lišit 
v závislosti na druhu tkáně a % tuku v těle. 

Tabulka 3: chemické složení těla člověka o tělesné hmotnosti 65 kg 

  kg % 
protein 11 17 
tuk 9 13,8 
sacharid 1 1,5 
voda 40 61,6 
minerály 4 6,1 
Zdroj: Murray, 2002 

Martens (2006) uvádí těchto pět složek jako základní složky výživy. K těmto 

složkám přidává ještě jednu složku a tou jsou vitamíny. Takže máme šest základních 

složek výživy, z kterých budeme vycházet. 

Makrosložky, které jsou nositelem energie a patří mezi základní živiny, jsou 

sacharidy, proteiny a tuky. Sacharidy by měly obsahovat ve stravě 50-55 %, proteiny 

kolem 15-20 % a tuky mají obsahovat 25-30 % energetického krytí (Mourek, 2005). 
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2.2.1.1 Makrosložky a jejich význam 

Sacharidy (cukry) 

Cukry jsou hlavním zdrojem energie pro svalovou činnost. Krátkodobá zásoba ve 

formě glukózy a fruktózy, dlouhodobá zásoba - škrob a glykogen. Rozdělujeme je na 

jednoduché (cukry) a složené (škroby). Dále je můžeme dělit na tzv. „pomalé“ a 

„rychlé“ cukry, toto rozdělení je závislé na rychlosti, za kterou ovlivní hladinu krevního 

cukru. Sacharidy jsou ukládány ve formě glykogenu ve svalech, játrech i v krvi (Clark, 

2009) 

průměrný muž 70kg: 

svalový glykogen 1400 kcal (5900 kJ) - na cvičení 

jaterní glykogen 320 kcal (1300 kJ) - udržuje stálou hladinu glukózy a zásobují mozek a 

svaly 

krevní glykogen 80 kcal (300 kJ) 

celkem: 1800 kcal (7500 kJ) 

Když se zásoby glykogeny vyčerpají nebo když jsou zásoby u konce, dostavuje se 

obrovská únava a nastává pocit ukončit cvičení. Zásoby svalového glykogenu se liší u 

trénovaného a netrénovaného.  Netrénovaný sval obsahuje 13g glykogenu na 100g 

svalu, zatímco trénovaný může obsahovat 32g glykogenu (Clark, 2009). 

energetická hodnota: 1g sacharidu = 17kJ (4,1 kcal) 

hlavní zdroje sacharidů: brambory, těstoviny, rýže, cereálie, ovoce 

Proteiny (bílkoviny) 

Bílkoviny mají hlavní význam při stavbě a opravě svalové tkáně. Jsou tvořeny 

aminokyselinami, což jsou organické kyseliny. V přírodě se vyskytuje 20 aminokyselin 

v proteinech, z nichž je 9 esenciálních. Esenciální aminokyseliny jsou nezbytné pro tělo 

a tělo si je nedokáže vytvořit samo a musí se tak do těla dodávat stravou (Grofová, 

2007). 

Bílkoviny jsou takovým stavebním kamenem svalů, ale jsou také důležité pro růst 

vlasů, nehtů, pro tvorbu hormonů, udržení imunity a obnovu červených krvinek (Clark, 

2007). 



 
26 

 

Bílkoviny dodávají lidskému organismu dusík, který je důležitý pro 

aminokyseliny a syntézu aminokyselin. Po strávení, vstupují bílkoviny do oběhu jako 

aminokyseliny (Murray, 2002). 

Rozlišujeme je také dle původu na živočišně a rostlinné (tofu, ořechy). Kde 

živočišné mají vyšší obsah esenciálních aminokyselin a lepší vstřebatelnost. Rostlinné 

zdroje jsou navíc limitované esenciálními aminokyselinami a tudíž neplnohodnotné. Pro 

dostatečné hrazení potřeb bílkovin je důležitá kombinace bílkovin rostlinného a 

živočišného původu (Svačina, 2008). 

energetická hodnota: 1g bílkovin = 17kJ (4,1 kcal) 

hlavní zdroje bílkovin: červené maso, drůbež, ryby, vejce, mléko, sýry, jogurty, sója, 

luštěniny, tvaroh 

Tuky (lipidy) 

Hlavním významem lipidů je energetická rezerva pro organismus. Podílí se na 

termoregulaci a je stavební součástí buněčných membrán (Mourek, 2005). 

Nadbytek tuku snižuje výkonnost. Organismus, aby mohl správně fungovat, 

potřebuje určité množství tuku. Nezbytný (esenciálního) tuk u mužů tvoří 4% z 

hmotnosti, takže muž, který váží 75 kg má 3 kg tohoto tuku. Ženy mají mít přibližně 

12% z hmotnosti, to je u ženy vážící 62 kg 7,5 kg (Clark, 2007). 

Lipidy se skládají z esterů mastných kyselin a glycerolu (alkoholu). U lipidů 

rozlišujeme nasycené a nenasycené mastné kyseliny. Nasycené jsou výhradně zdrojem 

energie a jsou živočišného původu (maso, mléčné produkty). Nenasycené jsou 

rostlinného původu a pro organismus nezbytné. Mezi nejdůležitější nenasycené mastné 

kyseliny řadíme, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny.  

energetická hodnota: 1g tuku = 37 kJ (9 kcal) 
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2.2.1.2 Výživa při kultivaci síly 

Mnoho sportovců si myslí, že nejdůležitější složkou pro růst svalů jsou bílkoviny. 

Pro sportovce, tak vyplívá, že nejlepším způsobem pro kultivaci síly je kombinace 

posilování a vysoko-proteinové stravy, což je omyl. Ano bílkoviny jsou velice důležitou 

složkou pro kultivaci síly, ale neméně důležitou složkou výživy pro silový trénink jsou 

sacharidy, které jsou zanedbávány právě na úkor bílkovin. Sportovci se soustředí na 

bílkoviny a konzumují většinou víc než je doporučené množství. Nadbytek bílkovin, 

které se neuloží ve formě svalové tkáně, se buď uloží jako tuk nebo je využit jako zdroj 

energie. Proto když potřebujeme zvýšit energii, musíme se soustředit hlavně na 

sacharidy. Sacharidy jsou zdrojem energie pro svalovou činnost a tak můžeme projít 

kvalitnějším a náročnějším tréninkem. Ten kvalitnější a náročnější trénink pak vede ke 

zvětšení objemu svalové hmoty (Clark, 2009). 

Při nabírání svalové hmoty je důležité zajistit dusíkovou bilanci. Dusík, který je 

přijímaný ve stravě musí nahradit dusík vylučovaný tělem (vylučován močí), protože 

proteiny obsahují vysoké množství dusíku. Zdraví člověk má vyrovnanou hladinu 

dusíkaté bilance, to znamená, že příjem proteinů je roven spotřebě. Pozitivní dusíková 

bilance znamená, že tělo využívá dusík, získaný ze stravy k vytváření nových tkání. 

Negativní dusíková bilance znamená, když tělo vyloučí více dusíku, než je přijato. Tělo 

při negativní bilanci ztrácí dusík a tím tedy i proteiny. Dlouhodobá negativní bilance je 

nebezpečná a vede k úbytku svalové hmoty (Kleiner, 1998). 

Nejnovější studie ukazují na to, že nejúčinnějším způsobem jak nabrat svalovou 

hmotu, je dlouhodobě zvýšit svůj energetický příjem. Jídlo je potřeba si naplánovat i 

časově, abychom jedli alespoň tři hlavní jídla a dvě svačiny (Clark, 2009). 

Příjem bílkovin  

Doporučený příjem je 0,8g na kg hmotnosti, ale toto doporučení je pro 

nesportovce. Takže když jste sportovec a jsem zaměřen na silový trénink, spotřeba 

proteinů bude vyšší. Příjem proteinů je individuální, záleží, jakým aktivitám se věnujete 

(Kleiner, 1998). 
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Při kultivaci síly  

- dle vědeckých studií je doporučen příjem 2 g proteinu na kg tělesné hmotnosti, jestliže 

bude moje hmotnost 70kg: 

2 g proteinu x 70 kg = 140 g proteinu na den 

 - při vyšší nadmořské výšce nebo jste vegetarián, potřeba proteinů stoupne cca o 20% 
na 2,2g na tělesnou hmotnost: 

2,2 g proteinu x 70 kg = 154 g proteinu na den 

 - při začínání s posilování je potřeba proteinů vyšší než u pokročilých a to o 40% 

Před tréninkem a po tréninku 

Po náročném tréninku je struktura svalových vláken poškozena a můžeme 

naleznout malé trhlinky ve svalových buňkách. V dalších 24 až 48 hodinách se dochází 

k odbourávání proteinu ve svalu a využívá se svalový glykogen. Pro lepší regeneraci 

můžeme zvýšit dávky proteinů před tréninkem a po tréninku (Kleiner, 2010) 

Dr. Peter W. Lemon, provedl výzkum, který byl zaměřený na význam proteinu 

pro sportovce. Výzkum ukázal, že díky konzumaci jídla s obsahem proteinu před 

tréninkem, dojde k většímu nárůstu svalové hmoty než při samotném tréninku. Bylo to 

tak přesvědčivé, že by se mělo doporučovat malé jídlo s obsahem proteinu před 

tréninkem (Kleiner, 2010). 

Důležitým faktorem je konzumace jídla po tréninku. Když si dáme malé jídlo před 

tréninkem, tak během tréninku protein tělo zpracuje. Účinek mizí po 2 až 3 hodinách a 

následně je potřeba dát tělu protein pro fázi regenerace po zátěži. Výzkumy ukazují, že 

proces obnovy glykogenových zásob, můžeme „nakopnout“ jídlem, který obsahuje 0,5g 

proteinu na kg a jednoduchý sacharid s vysokým glykemickým indexem do třiceti minut 

po zátěži (Kleiner, 2010). 

Užití proteinu se sacharidy vyvolává reakci, při níž je vyplavován inzulín. Ten 

ovlivňuje procesy resyntézy glykogenu dvěma způsoby. První je, že zvyšuje průchod 

glukózy a aminokyselin do buněk a aktivuje enzymy, které jsou důležité pro resyntézu 

glykogenu. Podle dalších výzkumu, konzumace jídla s proteiny a sacharidy stimuluje 

produkci růstového hormonu s inzulínem. Tyto hormony urychlují proces regenerace a 

urychlují svalový růst (Kleiner, 2010). 
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Jelikož potřeba bílkovin pro silový trénink je velká a mnoho sportovců si 

s doplňováním proteinů z běžné stravy neví rady, využívají doplňky stravy. Doplňky 

stravy jsou pohodlnou náhražkou normální stravy, které využívá v dnešní době snad 

každý sportovec. I proto se každým rokem zvyšuje prodej těchto doplňků. V následující 

kapitole si ukážeme, jaké doplňky stravy jsou vhodné pro kultivaci síly.  

2.2.1.3 Doplňky stravy 

Legislativa (podle zákona 120 z roku 2008 paragrafu 2 písma i) říká, že doplňkem 

stravy je „potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je 

koncentrovaným zdrojem vitamínů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním 

nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, 

určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“ (Mach, 2012, str. 20). 

Další důležitý dokument je Česká vyhláška pro doplňky stravy č. 225/2008, která 

obsahuje seznam povolených vitamínů a minerálů a jejich doporučené dávky, které jsou 

stanoveny na minimálně 15% doporučené denní dávky. Tyto doporučení patří do první 

části vyhlášky, která je navíc sladěna se směrnicemi EU. Druhá část je 

neharmonizovaná a obsahuje seznam povolených rostlin, které můžeme v doplňcích 

využít, dále obsahuje seznam povolených ostatních látek tj. jiné látky než části rostlin a 

jejich extrakty, vitamíny a minerály jako jsou probiotika, prebiotika, aminokyseliny, 

enzymy a další látky (Mach, 2012). 

Doplňky stravy jsou téměř v každém sportu často využívaná forma pro doplnění  

makronutrientů nebo mikronutrientů. U silového tréninku je tomu také tak. Dokonce si 

myslím, že při silovém tréninku jsou doplňky využívané nejvíce a nejčastěji. V silovém 

tréninku jsou důležité pro splnění potřeb našeho organismu k správnému růstu a obnově 

svalové tkáně, když už výživa nestačí. Doplňky jsou vhodné pro rychlejší nabírání 

svalové hmoty i k lepší regeneraci. U kultivace síly jsou využívány především doplňky, 

které obsahují aminokyseliny. U každého doplňku je nutné dbát na bezpečnost 

dávkování, aby nedošlo k  špatnému využití. To pak může mít na organismus negativní 

vliv a mohlo by dojít k poškození našeho zdraví. 
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Doplňky pro svalový růst: 

Kreatin 

Kreatin podporuje sílu a svalový růst, díky tomu, že snižuje únavu ve svalu a 

zvětšuje objem svalových buněk. Mnoho studií ukazuje, že kreatin má na výkon 

pozitivní účinky. Kreatin zvyšuje obsah vody ve svalech, zvyšuje vstřebatelnost 

kreatinfosfátu (nutný pro vytváření energie ATP). Koriguje kyselost (pH), aby při 

tréninku nedošlo k překyselení svalu, a šetří glykogen pro okamžité využití. Pomocí 

těchto komplexů podle vědců oddaluje nástup únavy a má anabolický efekt (Mach, 

2012). 

Kreatin byl nalezen v mase (červený maso) již roku 1835. Běžná denní dávka jsou 

2g, to můžeme pokrýt ze stravy nebo si ho tělo vytvoří. Přijmeme-li však kreatinu více, 

jako např. 20g a užíváme ho jeden týden, síla jde nahoru. Je to díky přebytku volného 

kreatinu nebo kreatinfosfátu, který je součástí v procesu uvolnění svalové energie. 

Účinnou dávkou je 3-5g denně po dobu jednoho měsíce (plnící dávka), poté nastává tzv. 

udržovací fáze, to je 2g denně (Mach, 2012). 

BCAA 

BCAA jsou rozvětvené esenciální aminokyseliny leucin, isoleucin, valin. Tyto 

kyseliny jsou součástí aktinu a myozinu. Aktin a myozin jsou dva nejhojnější proteiny 

v těle. Při zátěži se vyčerpává zásoba tvořená glykogenem a jde na řadu tvorba energie 

z aminokyselin, této negativní reakci můžeme předejít užíváním BCAA. Chrání 

svalovou hmotu při sportovním výkonu před poškozením, podporuje tvorbu svalové 

hmoty, urychluje regeneraci a zvyšuje absolutní sílu. BCAA jsou přítomný v červeném 

mase, rybě, kuřeti, vajíčkách a mléku. Pro vegetariány je zdrojem BCAA oříšky, 

luštěniny, některé druhy zeleniny a zrní (Schepsis, 2006). 

Sacharido - proteinový nápoj 

Jedná se o nápoj, který obsahuje proteiny a sacharidy. Užívá se po tréninku, což je 

čas, kdy tělo nejlépe využije tyto živiny pro kultivaci síly a spalování tuku. Sacharidy a 

proteiny v tomto případě spustí produkci inzulínu a růstového hormonu v organismu. 

Inzulín je pro budování svalů velmi účinnou látkou, protože urychluje přenos glukózy a 

aminokyselin do buněk. Růstový hormon zlepšuje proteosyntézu v těle a podporuje růst 

svalové hmoty. Další velký plus těchto nápojů je dodání energie (Kleiner, 2010) 



 
31 

 

 

Bohužel v současném sportu se objevují i látky, které nejsou bezpečné a legální. 

Tady musíme rozlišovat dvě skupiny lidí. Jedna skupina jsou sportovci, kteří se věnují 

soutěžnímu sportu nebo cvičení, zde jsou nedovolené látky dle pravidel označeny jako 

doping a jsou zakázané. Druhou skupinou jsou lidé, kteří navštěvují fitness centra, tedy 

jsou v nesoutěžních situacích. Tady se jedná pouze o podpůrné prostředky, a tudíž jejich 

užívání v nesoutěžních sportech není zakázáno. 

Pro všechny, ale platí legislativa trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb.) § 288 

- Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem. 
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2.3 Nedovolené prostředky 

Nejdříve si musíme upřesnit, že v této kapitole se budeme zabývat nedovolenými 

prostředky, které jsou přímo zakázané u sportovců, kteří se věnují soutěžnímu sportu a 

cvičení a jsou označeny jako doping. Zakázaných látek je mnoho a mají rozdílnou 

funkci v organismu, my se budeme zaměřovat na látky, které se využívají pro podporu 

nabírání svalové hmoty. Těmito látkami rozumíme především anabolické látky a 

růstový hormon. 

Za seznam zakázaných látek a metod je zodpovědná Světová antidopingová 

organizace (WADA). WADA posuzuje látky a metody, které následně zařazuje na 

seznam (Nekola, 2008). 

Světová antidopingová organizace (WADA) vytvořila kodex, který byl přijat na 

Světové konferenci o dopingu v Kodani v březnu 2003 a v platnost vstoupil 1. 1. 2004. 

Tento světový antidopingový kodex sjednocuje pravidla ve všech sportovních 

organizacích a institucích ve světě a obsahuje seznam zakázaných látek a metod. Tento 

kodex podepisují tzv. signatáři a slibují tak jeho dodržování. Signatáři jsou subjekty, 

mezi které patří Mezinárodní olympijský výbor (MOV), Mezinárodní paralympijský 

výbor, Mezinárodní sportovní federace, dále kodex podepisují Národní olympijské 

výbory, národní paralympijské výbory, organizátoři významných akcí, národní 

antidopingové organizace a WADA (Nekola, 2008). 

2.3.1 Anabolické látky 

Historie anabolických látek se začala psát v roce 1889, kdy Dr. Brown-Sequard 

získal extrakt derivovaný z varlat psa. Tento doktor pocítil omlazující efekt, ale bohužel 

za 5 let umřel. Na začátku dalšího století se vědci dostali ještě dál a začali 

transplantovat lidem opičí varlata. Bohužel to mělo opět negativní efekt. Lidé měli 

dočasný omlazující efekt, ale trvalým následkem bylo onemocnění opičí formou syfilis. 

Velký přelom výzkumu anabolik přišel na konci třicátých let, když němec Dr. Laquer 

izoloval krystalky z býčích varlat a holandští chemikové tuto látku nazvali testosteron. 

Dalších deset let trvalo, než zjistili, že tato látka podporuje nárůst svalů. Do sportu se 

dostala na přelomu třicátých let. Jak se dozvěděli sportovci o účincích na svalovou 

hmotu, netrvalo moc dlouho a tato látka se objevila v šatnách sportovců po celém světě. 

Vrchol výzkumu steroidů nastal v roce 1959, kdy jeden z nejprominentnějších vědců 

Dr. Ziegler začal sledovat účinky u amerických vzpěračů. Svůj výzkum ukončil, když se 
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dozvěděl, že sportovci berou až dvacetinásobné dávky. Spolehlivý test na anabolické 

steroidy se podařilo vyvinout až v roce 1976, takže dopingové kontroly na steroidy se 

uskutečnily poprvé na OH v Montrealu (Thorne, 1999). 

Největším problémem v boji proti dopingu je užívání anabolických látek 

v posledních třiceti letech. Skupina anabolických látek se rozděluje na dvě skupiny. 

Jsou to anabolické androgenní steroidy a ostatní anabolické látky, přičemž pro podporu 

tréninku využívají sportovci hlavně anabolické androgenní steroidy. Ostatní anabolické 

látky se využívají spíše jako stimulancia, ale mají i anabolický efekt, při užití vyšších 

dávek (Nekola, 2000). 

Androgenní anabolické steroidy 

Pro působení a charakteristiku anabolických steroidů je důležitý původ. 

Z hlediska původu můžeme rozeznávat endogenní a exogenní. Endogenní si vytváří 

lidský organismu, zatímco exogenní si tělo není schopno vytvořit. Obě dvě možnosti 

mají, ale vlastnosti androgenní. Androgenní vlastnost znamená, schopnost vytvořit 

maskulinní znaky a anabolické vlastnosti, které jsou důležité pro tvorbu tkáně (Nekola, 

2008). 

Hlavním představitelem těchto látek je pohlavní hormon testosteron. Ve sportu se 

využívá díky svým anabolickým vlastnostem, hlavně proto, že podporují syntézu 

bílkovin v organismu. Síla svalů je závislá na objemu bílkovin. Bílkoviny svalové tkáně 

obsahují aminokyseliny, které si tělo nedokáže vytvořit samo, tak je musí získávat ze 

stravy. Steroidy působí především na růst svalové tkáně, kde zvyšují schopnost 

organismu syntetizovat bílkoviny, ale také podporuje růst kostí a působí na psychiku. 

Navozují psychologický a fyzický stav, který umožňuje tvrdší, náročnější tréninky a 

snižuje se tak i doba odpočinku při cvičení či regenerace po cvičení. Steroidy se 

využívají k léčení různých chorob, ale to jsou malé dávky. U využití steroidů ve sportu 

mluvíme o pěti, deseti a více násobcích dávky pro pacienty při léčení (Nekola, 2000).  

2.3.1.1. Mechanismus působení 

Testosteron a jeho anabolické deriváty působí na buněčné úrovni. Místo, kde se 

účinná látka setká s buňkou, se nazývá receptor. Je mnoho druhů látek a každá látka má 

svůj vlastní druh receptoru, takže biologové, kteří se zabývají molekulami, označují 

tento vzájemný vztah jako zámek a klíč (do zámku zapadá také pouze jeden klíč). Takže 

buněčné receptory, přijímají jen jednu geometrickou tvarovou molekulu. A jak se látka 
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naváže na specifický receptor, tak vzniká tzv. látkovo-receptorový komplex. Tento 

komplex následně spouští chemické reakce, které se označují jako biologická odpověď 

(Thorne, 1999). 

Receptory pro anabolické steroidy se podle vědců nacházejí v jádrech buňky. Po 

aktivaci komplexu se zvyšuje hladina RNA (nukleová kyselina) a proteosyntézy. Jsou 

také důkazy, že steroidy podněcují růst buněk, které jsou citlivé na anabolické steroidy 

(Thorne, 1999). 

Reakce na účinnou látku, však může být zcela individuální. Když budou dva lidé 

užívat stejný steroid ve stejných dávkách, mohou se objevit odlišné výsledky. Jeden 

přibere např. 10 kg za 4 týdny a druhý nezpozoruje výraznější výsledky. To je dané tím, 

že druhý člověk má méně receptorů pro tu specifickou účinnou látku. Účinky se mohou 

změnit při použití jiného steroidu (Thorne, 1999). 

2.3.1.2. Způsoby aplikace 

a) orálně 

Ústy užívané steroidy jsou např. stanozolol, oxymetolon, metanandrostedion a 

přes tenké střevo se dostávají do krevního oběhu a svalových buněk. Orální 

steroidy jsou chemicky upraveny, kvůli tomu aby nedošlo ke ztrátě účinku při 

metabolickém procesu a je zde krátká biologická aktivita (Nekola, 2008) 

b) injekčně 

Při injekční aplikaci je velké nebezpečí při půjčování injekcí mezi sportovci, kde 

může dojít k přenosu chorob jako je žloutenka typu B a AIDS. Injekčně 

aplikujeme látky jako nandrolon, testosteron či trenbolon. Při této aplikaci se 

látka dostane přímo do svalové buňky a biologická aktivita je delší než u orální 

aplikace. Biologická aktivita je závislá na typu mastné kyseliny, např. acetát, 

propionát (Nekola, 2008) 

2.3.1.3 Rizika užívání 

Užití anabolických steroidů pro jiné využití než terapeutické, způsobuje závažné 

zdravotní důsledky (Nekola, 2008). 
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Rizika androgenních anabolických steroidů: 

I. změny sekundárních pohlavních charakteristik a poruchy reprodukčního 

systému 

Neplodnost 

Změny hladin hormonů nepříznivě ovlivňují závěrečnou vývojovou etapu vyzrání 

spermií. Užívání steroidů vede u mužů k poklesu tvorby přirozeného testosteronu a 

to vede k snížení produkce spermií až k neplodnosti (Pyšný, 2002). 

U žen dochází k poruchám menstruačního cyklu a to vede k neplodnosti (Nekola, 

2008). 

Virilizační účinky 

U žen dochází ke zvýšenému ochlupení v typických ženských oblastech, ale 

objevuje se i typicky mužské ochlupení (nejnápadnější jsou vousy). Kromě mastné 

kůže a akné se vyskytují další mužské rysy jako hypertrofie svalů, atrofie prsů, 

zvětšení hrtanu, hlubší hlas nebo vypadávání vlasů (Pyšný, 2002). 

U mužů záleží na věku. U chlapců dochází k zvětšení genitálu, urychlení vzniku 

lícního a tělesného ochlupení, zvýšení produkce mazových žláz (akné), prohloubení 

hlasu a k předčasné osifikaci chrupavek (Pyšný, 2002). 

Gynekomastie 

Tzv. gynekomastie je vedlejší účinek anabolických steroidů a je velmi 

nebezpečný. U některých sportovců může dojít k tomu, že velké množství 

testosteronu se v periferních tkáních změní na estrogen (ženský pohlavní hormon). 

Kolem prsních bradavek jsou estrogenové receptory a tato oblast může natékat, 

čímž vzniká dojem ženského poprsí. Po vysazení steroidů tyto příznaky mohou 

zmizet, ale někdy je nutná léčba antiestrogenními léky (Thorne, 1999). 

II.  Kardiovaskulární a hematologické potíže 

Poškození myokardu 

U tvrdě posilujících sportovců, kteří užívají steroidy, dochází k hypertrofii 

svaloviny a tím se zvětší stěny komor myokardu (srdečního svalu). Užívání dále 
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vede ke zvýšenému výskytu poruchy srdečního rytmu či infarktu myokardu u 

mladých lidí (Pyšný, 2002). 

Změny objemu a srážlivosti krve 

Steroidy vedou k zadržení vody, sodíku a chlóru. Zvyšující se počet iontů sodíku 

zvyšuje krevní tlak. Některé studie ukazují, že užívání androgenů zvyšuje srážlivost 

krve (Pyšný, 2002). 

Porucha metabolismu tuků 

Steroidy působí na funkci jater a souvisí hlavně s metabolismem lipidů. 

Především snižují hladinu HDL cholesterolu a naopak zvyšují LDL cholesterol. 

Zvyšuje se tak pravděpodobnost smrti na onemocnění cévního systému (Pyšný, 

2002). 

III.  Změny funkce jater 

Některé androgeny, které jsou aplikovány ústy, jsou velice toxické. Metabolická 

aktivita následně působí hypertrofii hepatocytů (jaterní buňky) a to vede až 

k vytvoření benigních nádorů. Riziko však spočívá v tom, že při možnosti prasknutí 

nádoru a následnému vnitřnímu krvácení, může dojít až ke smrti (Pyšný, 2002). 

IV.  Změny chování a poruchy psychických funkcí 

Psychická oblast je často podceňovaná a dlouhodobé užívání má na psychiku 

vážný vliv. Jde o nekontrolované změny nálad, které jsou způsobeny změnou 

hladiny testosteronu. Dále se střídají pocity euforie a stavy deprese. Po užívání 

steroidů se zvyšuje i agresivita a násilné chování. Poruchy spánku, neklid, strach, 

paranoidní představy a jednání sportovce může vést až k sebevraždě (Pyšný, 2002). 

V. Poškození pohybového systému 

Anabolika působí na nárůst svalové hmoty, ale ne tak již na nárůst pojivové tkáně 

vazů a šlach. Následkem je přetížení vaziva, což vede k poškození přetěžované části 

pohybového aparátu. Dalším poškozením pohybového systému je ztráta plasticity 

svalů s možnými rupturami svalstva, to je důsledkem rychlého nárůstu svalstva, 

který není doprovázen stejným rozvojem cévního řečiště (Nekola, 2008). 
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VI.  Nádorová onemocnění 

Při dlouhodobém užívání anabolik je velké riziko vzniku nádorového 

onemocnění. Největší je zde riziko vzniku benigních tumorů prostaty. Dalším 

rizikem je nádor jater, který je rizikový kvůli vlastní struktuře. Problém nastává při 

prasknutí nádoru a následnému vnitřnímu krvácení. Vzácné jsou zhoubné změny 

varlat, ledvin a jater (Pyšný, 2002). 

2.3.2 Růstový hormon 

Hormon patří do skupiny zakázaných látek - peptidové hormony, jejich mimetika 

a analoga. Růstový hormon je polypeptid a obsahuje 191 aminokyselin. Somatotropní 

hormon, jak se také nazývá růstový hormon (STH) má hlavní funkci při růstu všech 

orgánů v těle a lipolýzy. Sekrece růstového hormonu je regulována stimulujícím a 

inhibujícím hormonem z hypotalamu. Produkce STH působí na několik faktorů jako je 

hladina cukru, hladina aminokyselin, spánek, stres a trénink. Využívá se při léčbě dětí, 

které mají nedostatečnou produkci tohoto hormonu. Terapeutické dávkování je 5 až 10 

mg denně a např. v kulturistice se využívá 100 až 200% tohoto dávkování (Pyšný, 

2002). 

2.3.2.1 Mechanismus působení 

Růstový hormon (STH) je nejdůležitějším hormonem pro růst dětí. Růstový 

hormon ovlivňuje náš organismus po celý život. Působí na metabolismus tuků, proteinů 

a sacharidů (Thorne, 1999). 

STH, může být srovnáván se steroidy, díky tomu, že podporuje proteosyntézu a 

zvyšuje buněčný obsah DNA a RNA. Hlavním důvodem užívání je takový, že urychluje 

transport aminokyselin do tkání a dále je přeměňuje na proteiny. Další důležitou funkcí, 

pro kterou ho užívají kulturisti je, že ovlivňuje tukové zásoby. Růstový hormon totiž 

podporuje spalování tuků a to několika způsoby. První způsob - redukuje spojení tuků, 

druhý způsob - zvyšuje mobilizaci tuků z tukových buněk a třetí způsob - zvyšuje 

hladinu hormonů pro odbourávání tuků (epinephrin a norepinephrin). Také omezuje 

využití glukózy a snižuje se syntéza tuků. Tyto účinky vedou k odbourávání tělesného 

tuku. Dále STH omezuje využití glukózy, šetří glykogen a zvyšuje využití tuků jako 

zdroje energie (Thorne, 1999). 
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Výrazný účinek má růstový hormon také na imunitní systém. V jedné studii 

z roku 1987 v časopise Metabolism vědci popsali, že zvýšená hladina růstového 

hormonu pozitivně ovlivňuje buňky imunitního systému, které působí proti virům a 

rakovině. Jedinec, který dostal malou injekční dávku STH (odpovídá množství, které 

vyloučí za 24 hodin), tak se jeho aktivita imunitních buněk zvýšila o 80% a k tomu 

nabrali 1-2 kg svalů a ubrali asi 2-3 kg tuku (Thorne, 1999). 

2.3.2.2 Rizika užívání 

Nedostatek hormonu v těle způsobuje tzv. nanismus a projevuje se tak, že jedinec 

dosahuje výšky pouze 60 až 90 cm. Naopak velká produkce STH způsobuje tzv. 

gigantismus, při němž jedinec dosahuje výšky až 240 cm (Thorne, 1999). 

U dospělých způsobuje vysoká hladina hormonu těžké onemocnění, které se 

nazývá akromegalie, to je nadměrný růst koncových kostí a některých tkání. Mění se tak 

rysy těla a obličeje (brada, uši, nos, nadočnicové oblouky, ruce, nohy). Dalším velkým 

nebezpečím je ovlivňování hladiny cukru v krvi. Následně může způsobit až diabetes 

(Nekola, 2008).  

Dále jsou zde rizika obdobná jako u anabolik typu poškození myokardu, 

nervového systému, zvětšení vnitřních orgánů, vzniku nádorů mléčné žlázy, 

lymfatických uzlin a psychické změny sportovce. U žen vzniká porucha pravidelné 

menstruace až neplodnost (Pyšný, 2002). 

Užívání růstového hormonu je pro sportovce jedno z největších nebezpečí 

poškození organismu vůbec. Pokud propukne nějaký vedlejší účinek, náprava není 

možná (Nekola, 2000). 
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3. Cíl a úkoly práce 

Hlavním cílem je získat potřebná data pomocí elektronického dotazníku formou 

ankety a zjistit tak, znalosti návštěvníků posiloven ohledně nedovolených prostředků a 

jejich rizik při kultivaci síly. Výzkumným souborem budou návštěvníci Fitness center a 

posiloven, muži bez omezení věku. Věk bude sloužit při interpretaci výsledků jako 

řídící hledisko. 

Ke splnění cíle práce je nutno provést tyto dílčí úkoly: 

1. Vytvořit dotazník a zkonzultovat s vedoucím práce  

2. Sběr a zpracování dat z dotazníku 

3. Zjištění znalosti rizik užívání anabolických steroidů 

4. Zjištění znalosti rizik užívání růstového hormonu 
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4. Metodologie 

V bakalářské práci jsem se rozhodl využít metody dotazníku formou ankety. 

Podle literatury popíši jednotlivé kroky výzkumu a využiju je pro svůj výzkum. 

4.1 Projekt výzkumu 

Projekt (plán) výzkumu zahrnuje všechny podstatné složky, které se vztahují 

k výzkumu, tj. cíl výzkumu, metody řešení, techniky shromažďování údajů, velikost 

zkoumaného souboru, způsob zpracování dat, náklady na výzkum, termíny a osobní 

odpovědnost jednotlivé fáze (Příbová, 1996). 

4.1.1 Cíl výzkumu 

„Prvním krokem je přesná definice výzkumného problému a cíle, kterého chceme 

dosáhnout“. (Příbová, 1996, str. 31) Definice problému a cíle výzkumu má být co 

nejjasnější a má vycházet z celé šíře problému a zaobírá se základními vztahy, které 

jsou zkoumány. V některých případech je součástí výzkumu vyslovení hypotéz, což 

jsou předpoklady o povaze zjištěných vztahů a výzkum by měl hypotézy potvrdit či 

vyvrátit. Když výzkum hypotézy nedokáže potvrdit ani vyvrátit, je potřeba ve výzkumu 

pokračovat (Příbová, 1996). 

4.1.2 Zdroje dat 

Zdroje dat se rozdělují na sekundární a primární. Zásadní rozdíl spočívá v účelu, 

ke kterému jsou data shromažďována. Sekundární data jsou zdarma nebo za úplatu a 

primární data jsou nově shromážděna, tím tak patří vykonavateli výzkumu, který je 

získává sám nebo si je nechává pořizovat (Příbová, 1996). 

Sekundární data nadále rozdělujeme na interní a externí zdroje. Interní jsou 

shromažďovány uvnitř firmy. Jsou to například údaje o prodeji v členění podle výrobků, 

zákazníků, území atd. Externí zdroje získáváme také pomocí různých institucí jako 

např. klasické statistické přehledy, databáze, ostatní zdroje (Příbová, 1996). 

4.1.3 Metodika a sběr dat 

V této fázi dochází k zajištění a shromáždění dat, které získáváme od respondentů 

v terénu. Nejčastěji využívanými technikami jsou kvantitativní a kvalitativní metody 

sběru dat. Pro úspěšnější výzkum lze tyto techniky kombinovat.  
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Příbová (1996) rozlišuje metody na: 

a) Kvalitativní metody sběru dat 

Kvalitativní metoda sběru dat využívá náročných psychologických postupů 

z hlediska výběru metod a zpracování výsledků. Výhoda je, že u této metody není 

potřeba velké množství respondentů jako u kvantitativní metody. Mezi nejčastěji 

využívané metody sběru dat jsou skupinový rozhovor, asociační postupy, hloubkové 

interview aj. 

b) Kvantitativní metody sběru dat  

Už název metody naznačuje, že se jedná o získání velkého množství dat. V této 

metodě je kladen důraz především na kvantitu, na rozdíl od kvalitativní metody. 

Běžnými technikami této metody jsou pozorování a dotazování (osobní, elektronické, 

telefonické, písemné). 

4.1.4 Tvorba dotazníku 

„Dotazníky obsahující soubor otázek, na něž mají respondenti odpovídat, pro 

svou pružnost jsou nejčastěji používaným nástrojem pro sběr dat primárních informací. 

Musejí však být velmi pečlivě připraveny, vyzkoušeny a zbaveny sebemenších 

nedostatků dříve, než jsou uplatněny v širokém měřítku.“(Kotler, 2001, str. 125) 

Dotazník musí být dostatečně srozumitelný a stručný, aby respondenta neodradil od 

jeho vyplnění. V dotaznících se využívá několik typů otázek, mezi základní typy otázek 

patří otevřené (umožňují obsáhlé odpovědi), uzavřené (zde máme výběr pouze 

z předepsaných odpovědí) a polouzavřené (kombinace otevřeného a uzavřeného typu, 

kdy jsou jasně dané odpovědi a nakonec je souhrnná skupina - a jiné, další, ostatní 

apod.). 

Zvláštním případem jsou škály, které jsou velmi rozšířené ve výzkumech. Je to 

forma otázky, kde žádáme respondenta, aby ohodnotil zkoumaný problém na určité 

stupnici. Stupnice má formu verbální (líbí se mi, nelíbí se mi aj.), číselnou (1 - výborně, 

5 - nedostatečně) nebo grafickou (Příbová, 1996). 
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Příbová (1996) rozděluje postup tvorby dotazníku do několika etap: 

a. Nejprve vytvořit seznam informací, které má dotazovaný přinést 

b. Určit způsob dotazování 

c. Specifikovat cílovou skupinu dotazovaných osob a jejich výběr 

d. Vytvořit otázky, které přinesou požadované informace 

e. Konstrukce celého dotazníku 

f. Pilotáž (předvýzkum) 

4.1.5 Anketa 

Jelikož jsem se rozhodl využít dotazník formou ankety, popíši v této kapitole 

anketu.  

Anketa se předává při nevymezeném a nezajistitelném souboru a výběr 

respondentů nelze jakkoliv řídit. Při dotazování formou ankety je nutné předat anketu, 

co největšímu počtu respondentů, aby se i při malé návratnosti dosáhlo uspokojivému 

počtu respondentů pro zpracování. Největším problémem u ankety bývá 

reprezentativnost souboru respondentů a to pak anketu omezuje v použití (Nový, 2006). 

Nový (2006) rozděluje dle způsobu předání ankety na: 

• Poštovní ankety - to jsou ankety odesílané poštou, kde výzkumník má 

k dispozici adresy. Nevýhodou této ankety jsou velké náklady na provedení, ale 

na druhou stranu má výhodu, při správné motivaci, vysvětlení a významu akce 

můžeme čekat vysokou návratnost.  

• Předávané ankety - smysl je v tom, že ankety se předávají osobně, určitému 

souboru lidí (např. diváci v divadle, nakupující v obchodech apod.). U této 

ankety je však návratnost malá. Tyto ankety slouží k průzkumu sociálních jevů. 

• Novinové ankety - zpravidla jsou vytištěny v novinách a jsou určeny čtenářům, 

jiným respondentům ne. Návratnost je v několika procentech. 

Velmi důležitá je při anketách návratnost, která záleží výhradně na respondentech 

a omezuje tak výzkumné možnosti. Jelikož respondenti se necítí být výzkumem vázáni 

a nemusí je téma vůbec zajímat, ankety musí být krátké, malý počet otázek (do 30 

znaků), srozumitelné a snadné na vyplnění. U dotazníku a ankety se vylučuje zásah 

druhé osoby do vyplnění. U dotazníku a ankety se umožňuje odosobnění vztahu 

respondenta a tazatele (Nový, 2006). 
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4.2 Příprava výzkumu 

4.2.1 Cíl výzkumu 

   Hlavním cílem je získat potřebná data pomocí elektronického dotazníku formou 

ankety a zjistit tak, znalosti návštěvníků posiloven ohledně nedovolených prostředků a 

jejich rizik při kultivaci síly. Výzkumným souborem budou návštěvníci fitness center a 

posiloven, muži bez omezení věku. Věk bude sloužit při interpretaci výsledků jako 

řídící hledisko. 

4.2.2 Výzkumný soubor 

a) počet respondentů 

Při rozhodování o velikosti výběrového souboru jsem vycházel ze subjektivního 

odhadu. Myslím si, že pro bakalářskou práci považuji za dostatečný počet respondentů 

okolo 150. Pro větší věrohodnost výzkumu bych chtěl toto číslo překonat. 

b) zařazení respondentů 

Do své práce jsem zakomponoval elektronický dotazník formou ankety. Dotazník 

je určen pro návštěvníky posiloven, muži bez omezení věku. Respondenty budou hlavně 

moji přátelé, které znám a jsem si jistý, že patří do vybrané skupiny pro dotazník. Další 

respondenty budu shánět od mých přátel, kteří navštěvují posilovnu nebo trénují ve 

fitness centrech. Dotazník rozšířím pomocí internetu. Na internetu si vytvořím dotazník 

pomocí aplikace na www.google.com, kde budu mít přímý odkaz na dotazník. Ten 

následně rozešlu přátelům přes e-mail a na sociální síti vytvořím na můj dotazník 

událost.  

4.2.3 Konstrukce dotazníku 

Před konstrukcí dotazníku si vytvořím 6 okruhů, ze kterých si vytvořím otázky: 

1. Motivace 

2. Osobnost 

3. Trenér 

4. Výživa 

5. Nedovolené prostředky (Dopingové látky) 

6. Rizika užívání nedovolených prostředků 
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    V další fázi vytvořím otázky. Použiji uzavřené a polouzavřené typy otázek, díky 

kterým bych měl zjistit odpovědi na vytvořené otázky. 

4.2.4 Způsob dotazování 

Pro mou práci jsem zvolil elektronické dotazování. Elektronické dotazování jsem 

si zvolil pro možnost rychlého získání dat a nulových nákladů na provedení. Další 

velkou výhodou je, že získaná data budou již v elektronické podobě. Dotazník jsem 

vytvořil pomocí aplikace na www.google.cz a odkaz dotazníku jsem rozesílal 

elektronickou formou. Dotazník byl vyplňován v období od 16. 4. 2013 do 22. 4. 2013.  

4.2.5 Zpracování dat 

Při analýze využiju toho, že získaná data budou již v elektronické podobě. Pro 

přehlednost budou u některých otázek zpracovány tabulky relativních a absolutních 

četností. Následně sestavím grafy, které budou slovně okomentovány. K znázornění 

grafů a tabulek využiji Microsoft Excel 

4.2.6 Pilotáž 

Před posláním dotazníku k vyplnění jsem formulace otázek a stavbu dotazníku 

konzultoval s vedoucím práce panem PhDr. Jaroslavem Nekolou. Poté jsem provedl 

předvýzkum na vzorku 20 respondentů, abych se ujistil, jestli jsou všechny otázky 

dostatečně srozumitelné a respondent správně pochopil zadání otázky. Na základě 

pilotáže, jsem zařadil k otázkám nápovědu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Výsledky elektronického dotazníku

Otázky k dotazníku jsem vytvo

motivace, osobnost, trenér, výživa, nedovolené prost

nedovolených prostředků

Dotazník byl určen návšt

věku. Věk následně bude sloužit k

Prezentace výsledků 

Otázka č. 1 - Jaký je váš vě

Tabulka 4 - Věk respondentů

Odpověď
Méně než 20 let

20-25 let
26-30 let

Více než 30 let
                       Zdroj: Doležal (2013)

Je zřetelné, že většina respondent

77%. Druhá nejpočetnější skupina byla 26

následovaly skupiny méně

nejméně a to 5% respondent

ovlivnit věk respondentů

účelem kultivace síly navšt

mohu respondenty koncentrovat do dvou v

graf 1- Věk respondentů 

Zdroj: Doležal (2013)
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elektronického dotazníku 

dotazníku jsem vytvořil z 6 tematických okruhů

motivace, osobnost, trenér, výživa, nedovolené prostředky (dopingové látky) a rizika 

ředků. Každý okruh je zastoupen alespoň jednou otázkou.

čen návštěvníkům fitness center a posiloven, muž

ě bude sloužit k interpretaci výsledků. 

Jaký je váš věk? 

k respondentů 

Odpověď absolutní četnost relativní četnost
ě než 20 let 9 5,96%

25 let 116 76,82%
30 let 18 11,92%

Více než 30 let 8 5,30%
Zdroj: Doležal (2013) 

ětšina respondentů byla ve věkové skupině 20

č ější skupina byla 26-30 let, kde se objevilo necelých 12%. Dále 

následovaly skupiny méně než 20 let, kde bylo 6% a skupina více než 30 let, tam bylo 

 a to 5% respondentů. Dotazník byl rozesílán přes internet, takže jsem nemohl 

k respondentů. Z tabulky 4 vyplývá, že fitness centrum nebo posilovnu za 

elem kultivace síly navštěvují respondenti převážně dvou věkových skupin a tak 

respondenty koncentrovat do dvou věkových skupin a to do 25 let a nad 25 let. 

Zdroj: Doležal (2013) 

6%

77%

12% 5%

Věk respondentů

Méně než 20 let

20-25 let

26-30 let

Více než 30 let

il z 6 tematických okruhů, kterými byly - 

edky (dopingové látky) a rizika 

jednou otázkou. 

m fitness center a posiloven, mužům bez omezení 

relativní četnost 
5,96% 
76,82% 
11,92% 
5,30% 

ě 20-25 let a to téměř 

30 let, kde se objevilo necelých 12%. Dále 

 než 20 let, kde bylo 6% a skupina více než 30 let, tam bylo 

es internet, takže jsem nemohl 

fitness centrum nebo posilovnu za 

ěkových skupin a tak 

o do 25 let a nad 25 let.  

 

Méně než 20 let

25 let

30 let

Více než 30 let



 

Otázka č. 2 - Jak často navšt

Tabulka 5 - Počet návštěv fitness center nebo posiloven

Odpověď
Alespoň 1x týdn

2-3x týdně
4-5x týdně

6x týdně a č
Zdroj: Doležal (2013)

Touto otázkou jsem zjiš

posiloven. Je vidět, že nejpo

následuje skupina 2-3x t

nejméně chodí 6x týdně

silový trénink je potřeba navšt

Proto si myslím, že výsledek je 

graf 2- Počet návštěv fitness center nebo posiloven

Zdroj: Doležal (2013) 

 

 

 

 

Počet návštěv posilovny nebo fitness centra 

Alespoň 1x týdně
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často navštěvujete posilovnu? 

ěv fitness center nebo posiloven 

Odpověď absolutní četnost relativní četnost
ň 1x týdně 70 46,36%

3x týdně 63 41,72%
5x týdně 15 9,93%
ě a častěji  3 1,99%

Zdroj: Doležal (2013) 

otázkou jsem zjišťoval, jak často respondenti chodí do fitness center a 

ět, že nejpočetnější skupina chodí alespoň 1x týdně a to 46%, ale t

3x týdně, kde chodí téměř 42%. Okolo 10% chodí 4

 chodí 6x týdně a častěji a to pouhé 2%. Můj názor je takový, že pro kvalitní 

řeba navštěvovat fitcentrum nebo posilovnu, ale alespo

Proto si myslím, že výsledek je z hlediska kultivaci síly nedostačující.

ěv fitness center nebo posiloven 

46%

42%

10%

2%

Počet návštěv posilovny nebo fitness centra 

Alespoň 1x týdně 2-3x týdně 4-5x týdně 6x týdně a častěji

relativní četnost 
46,36% 
41,72% 
9,93% 
1,99% 

asto respondenti chodí do fitness center a 

ě a to 46%, ale těsně 

10% chodí 4-5x týdně a 

j názor je takový, že pro kvalitní 

tcentrum nebo posilovnu, ale alespoň 4x týdně. 

čující. 

 

Počet návštěv posilovny nebo fitness centra 

6x týdně a častěji



 

Otázka č. 3 - Jakou motivaci 

Tabulka 6 - Motivace k dosažení ur

Odpověď 
Dosažení úspěchu 
Vyhnout se neúspěchu 
Zdroj: Doležal (2013) 

Tyto odpovědi mají ukázat, jakou motivaci preferuje respondent k

určitého výkonu. Podle urč

vyhnout se neúspěchu u lidí s

motivace pro dosažení výkonu vý

75%. 

graf 3 - Motivace k dosažení ur

Zdroj: Doležal (2013)

 

 

 

 

 

 

 

Motivace preferovaná k určitému 
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Jakou motivaci preferujete k dosažení určitého výkonu

Motivace k dosažení určitého výkonu 

absolutní četnost relativní četnost 
132 87,42%

 19 12,58%

mají ukázat, jakou motivaci preferuje respondent k

itého výkonu. Podle určité teorie, převládá tendence dosažení úspě

ěchu u lidí s vysokou výkonovou motivací. Výsledky ukazují, že 

motivace pro dosažení výkonu výrazně předčila motivaci vyhnout se neúsp

Motivace k dosažení určitého výkonu 

Zdroj: Doležal (2013) 

87%

13%

Motivace preferovaná k určitému 

výkonu

Dosažení úspěchu

Vyhnout se neúspěchu

itého výkonu 

 
87,42% 
12,58% 

mají ukázat, jakou motivaci preferuje respondent k dosažení 

evládá tendence dosažení úspěchu nad tendenci 

vysokou výkonovou motivací. Výsledky ukazují, že 

ila motivaci vyhnout se neúspěchu téměř o 

 

Motivace preferovaná k určitému 

Dosažení úspěchu

Vyhnout se neúspěchu



 

Otázka č. 4 - Jaký jste typ osobnosti?

Tabulka 7 - Typ osobnosti 

Odpověď
Melancholik
Sangvinik
Cholerik 

Flegmatik
Zdroj: Doležal (2013)

Tato otázka ukázala, že nejvíce navšt

flegmatik a to téměř 35%. T

velkou početnou skupinu vytvo

melancholik, který měl 

převážně preferují návště

vypovídají o tom, že typ osobnosti není pro návšt

graf 4 - Typ osobnosti 

Zdroj: Doležal (2013)

 

 

 

 

 

 

34%
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Jaký jste typ osobnosti? 

 

ěď absolutní četnost relativní četnost
Melancholik 13 8,61% 
Sangvinik 47 31,13% 

 39 25,83% 
Flegmatik 52 34,44% 

Zdroj: Doležal (2013) 

Tato otázka ukázala, že nejvíce navštěvující osobností z respondent

ěř 35%. Těsně za flegmatikem následoval sangvinik s

etnou skupinu vytvořil s téměř 26% cholerik. Poslední osobností byl 

ěl skoro 9%. Touto otázkou jsem chtěl zjistit, jaké typy osobností 

 preferují návštěvu fitcentra nebo posilovny za účelem kultivace síly. Výsledky 

že typ osobnosti není pro návštěvu těchto zařízení rozhodující.

Zdroj: Doležal (2013) 

9%

31%

26%

34%

Typy osobností

Melancholik

Sangvinik

Cholerik

Flegmatik

četnost 
 
 
 
 

vující osobností z respondentů byl 

 za flegmatikem následoval sangvinik s 31%. Další 

 26% cholerik. Poslední osobností byl 

ěl zjistit, jaké typy osobností 

elem kultivace síly. Výsledky 

řízení rozhodující. 

 

Melancholik

Sangvinik

Cholerik

Flegmatik
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Otázka č. 5 - Využil jste někdy služby osobního trenéra a z jakého důvodu? 

Tabulka 8 - Využití osobního trenéra 

Odpověď absolutní četnost relativní četnost 
Ano, jednou jsem ho vyzkoušel 21 13,91% 
Ano, využívám pravidelně, pro zlepšení výkonu 15 9,93% 
Ano, využívám pravidelně, kvůli zdravotním 
důvodům 0 0,00% 
Ne, nevyužívám, ale chtěl bych 30 19,87% 
Ne, nevyužívám, nepotřebuji ho 82 54,30% 
Ne, jsem osobní trenér 3 1,99% 
Zdroj: Doležal (2013) 

Odpovědi měly ukázat, jestli respondenti ve fitness centru nebo posilovně 

využívají osobního trenéra a z jakého důvodu. Ukázalo se, že nejvíce respondentů 

osobního trenéra vůbec nepotřebuje a to více jak 54%. Druhá nejpočetnější skupina 

trenéra nevyužívá, ale chtěli by ho využívat a to skoro 20%. Následuje skupina, která ho 

jednou vyzkoušela, ta má téměř 14% a ty, kteří trenéra využívají pravidelně pro zlepšení 

výkonu, je pouze 10%. V této otázce se objevili také osobní trenéři, kteří zabrali zbylé 

2%. Jedna odpověď nebyla vyplněna ani jednou a to využívání trenéra kvůli zdravotním 

důvodům, což je pro mě překvapení. Z toho vyplývá, že téměř 75% respondentů nikdy 

osobního trenéra nevyužila. Tak velké číslo jsem nečekal a je pro mě překvapením, že 

služby osobního trenéra jsou respondenty takto nevyužívány, protože pro kultivaci síly 

je důležité mít odborné znalosti. Takto mi přijde, že pro většinu respondentů je 

kultivace síly náhodná záležitost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

graf 5 - Využití osobního trenéra

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 6 - Využil jste ně

úpravu vlastního jídelníč

Tabulka 9 - Využití výživového poradce nebo nutri

jídelníčku 

Odpověď
Ano, výživového poradce
Ano, nutričního terapeuta/tku
Ne, ale potřebuji 
Ne, nikoho nepotřebuji 
Zdroj: Doležal (2013) 

Odpovědi z této otázky ukazují, že tém

na úpravu jídelníčku. Další po

ti, kteří někoho využili, jsou ve 

zatímco nutričního terapeuta/tku pouze 3%. 

nikdy nevyužilo odborníka p

výživa velice důležitá. Proto je to pro m

se budou respondenti vě

látek. 

 

 

 

54%
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Využití osobního trenéra 

Zdroj: Doležal (2013) 

Využil jste někdy výživového poradce nebo nutričního terapeuta/tku pro 

úpravu vlastního jídelníčku? 

Využití výživového poradce nebo nutričního terapeuta/tku pro úpravu vlastního 

ěď absolutní četnost relativní 
Ano, výživového poradce 16 

ního terapeuta/tku 5 
43 

 87 

této otázky ukazují, že téměř 58% z dotazovaných nikoho nepot

čku. Další početná skupina, že nevyužili, ale potřebují má p

koho využili, jsou ve zbylých 14%. Výživového poradce navštívilo p

ního terapeuta/tku pouze 3%. Z toho vyplývá, že téměř

nikdy nevyužilo odborníka přes výživu. Což si myslím, že zrovna u kultivace síly je 

ůležitá. Proto je to pro mě negativní výsledek a myslím si, že práv

se budou respondenti věnovat výživě více, mohli by se vyvarovat užívá

14%

10%

20%

2%

Využití osobního trenéra
Ano, jednou jsem ho 
vyzkoušel

Ano, využívám 
pravidelně, pro 
zlepšení výkonu

Ne, nevyužívám, ale 
chtěl bych

Ne, nevyužívám, nepo
třebuji ho

 

čního terapeuta/tku pro 

ního terapeuta/tku pro úpravu vlastního 

relativní četnost 
10,60% 
3,31% 
28,48% 
57,62% 

dotazovaných nikoho nepotřebuje 

řebují má přes 28%. A 

zbylých 14%. Výživového poradce navštívilo přes 10%, 

ěř 85% respondentů 

Což si myslím, že zrovna u kultivace síly je 

 negativní výsledek a myslím si, že právě, když 

se vyvarovat užívání zakázaných 

Ano, jednou jsem ho 

Ano, využívám 
pravidelně, pro 
zlepšení výkonu

Ne, nevyužívám, ale 

Ne, nevyužívám, nepo



 

graf 6 - Využití výživového poradce nebo nutri

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 7 - Jaké živiny jsou podle vás d
(při silovém tréninku)? 

Tabulka 10 - Důležité živiny pro silový trénink

Odpověď
Bílkoviny 
Kombinace bílkovin a 
Sacharidy 
Tuky 

Zdroj: Doležal (2013)

V teoretické části jsem se zmínil o tom, že sportovci si myslí, že nejd

živinou pro silový trénink je pouze bílkovina. Touto otázkou jsem se cht

jestli je to pravda. I když testovaní nebyli p

tak odpovědi dopadli celkem, nad má o

že pro silový trénink je d

bílkoviny a 3% sacharidy. A poslední živinu tuky našt

nesmysl. Výsledky znač

úrovni. 

 

58%

Využití výživového poradce nebo 

nutričního terapeuta/tku pro úpravu 
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Využití výživového poradce nebo nutričního terapeuta/tku pro úpravu vlastního jídelní

Zdroj: Doležal (2013) 

živiny jsou podle vás důležité pro podporu nárů
 

ležité živiny pro silový trénink 

Odpověď absolutní četnost relativní 
40 

Kombinace bílkovin a sacharidů 106 
5 
0 

Zdroj: Doležal (2013) 

části jsem se zmínil o tom, že sportovci si myslí, že nejd

živinou pro silový trénink je pouze bílkovina. Touto otázkou jsem se cht

to pravda. I když testovaní nebyli přímo sportovci, ale návště

di dopadli celkem, nad má očekávání. 70% dotázaných odpov

že pro silový trénink je důležitá kombinace bílkovin a sacharidů. Př

3% sacharidy. A poslední živinu tuky naštěstí nikdo nevybral, protože je to 

Výsledky značí to, že znalosti ohledně živin pro kultivaci síly byly na ur

11%
3%

28%

yužití výživového poradce nebo 

nutričního terapeuta/tku pro úpravu 

vlastního jídelníčku

Ano, výživového poradce

Ano, nutričního 
terapeuta/tku

Ne, ale potřebuji

Ne, nikoho nepotřebuji

ního terapeuta/tku pro úpravu vlastního jídelníčku 

 

ležité pro podporu nárůstu svalové hmoty 

relativní četnost 
26,49% 
70,20% 
3,31% 
0,00% 

ásti jsem se zmínil o tom, že sportovci si myslí, že nejdůležitější 

živinou pro silový trénink je pouze bílkovina. Touto otázkou jsem se chtěl přesvědčit, 

ímo sportovci, ale návštěvníci posilovny, 

ekávání. 70% dotázaných odpovědělo správně, 

ů. Přes 26% zaškrtlo 

stí nikdo nevybral, protože je to 

 živin pro kultivaci síly byly na určité 

yužití výživového poradce nebo 

nutričního terapeuta/tku pro úpravu 

Ano, výživového poradce

Ano, nutričního 
terapeuta/tku

Ne, ale potřebuji

Ne, nikoho nepotřebuji



 

graf 7 - Důležité živiny pro silový trénink

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 8 - Využíváte nebo využíval jste n

tréninku?  

Tabulka 11 - Využívané doplň

Odpověď
Ano, kreatin 
Ano, proteinový nápoj 
Ano, sacharidovo-proteinový
Ano, BCAA 
Ano, Glutamin 
Ne, mám upravený jídelníč
Ne, nikdy jsem žádné dopl
Zdroj: Doležal (2013) 

U této otázky jsem se 

Respondenti, zde mohli vyplnit více odpov

že nikdy žádné doplňky neužíval a to 37%, což je pro m

nejčastější odpovědí byl prote

proteinový nápoj. Kreatin je poslední ve velkém množství užívaný dopln

21%. S 3% se objevili respondenti, kte

dva doplňky, které nebyly v

necelé 1%. K tomu je tř

70%

Důležité živiny pro silový trénink
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ležité živiny pro silový trénink 

Doležal (2013) 

Využíváte nebo využíval jste někdy doplňky stravy pro podporu silového 

Využívané doplňky stravy při kultivaci síly  

Odpověď absolutní četnost relativní 
32 

 53 
proteinový 48 

4 
1 

Ne, mám upravený jídelníček 5 
Ne, nikdy jsem žádné doplňky neužíval 56 

U této otázky jsem se soustředil na využívání doplňků stravy p

Respondenti, zde mohli vyplnit více odpovědí. I tak nejvíce odpovědí získala odpov

ňky neužíval a to 37%, což je pro mě menší př

ědí byl proteinový nápoj, ten měl 35%. Téměř 32% m

proteinový nápoj. Kreatin je poslední ve velkém množství užívaný dopln

3% se objevili respondenti, kteří mají upravený jídelníček. A dále se objevily 

ky, které nebyly v nabídce a to BCAA s téměř 3% a glutamin, který m

tomu je třeba dodat, že dle tabulky 11, nevyužívá až 40% respondent

27%

3%

Důležité živiny pro silový trénink

Bílkoviny

Kombinace bílkovin a 
sacharidů

Sacharidy

 

ky stravy pro podporu silového 

relativní četnost 
21,19% 
35,10% 
31,79% 
2,65% 
0,66% 
3,31% 
37,09% 

ň ů stravy při kultivaci síly. 

ědí získala odpověď, 

ě menší překvapení. Druhou 

ěř 32% měl sacharidovo-

proteinový nápoj. Kreatin je poslední ve velkém množství užívaný doplněk, který měl 

ček. A dále se objevily 

ěř 3% a glutamin, který měl 

dle tabulky 11, nevyužívá až 40% respondentů 

Důležité živiny pro silový trénink

Bílkoviny

Kombinace bílkovin a 
sacharidů

Sacharidy



 

žádné doplňky a když už používá, tak je to hlavn

znají a preferují při kultivaci síly

forem nejspíš chybí dostate

graf 8 - Využívané doplňky stravy p

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 9 - Cítil jste, že vám dopl

Tabulka 12 - Podpora nárůstu svalové hmoty

Odpověď 
Ano, dost výrazně 
Snad ano 
Vůbec ne 
Zdroj: Doležal (2013) 

Tato otázka navazuje na p

odpovědi nám říkají, jestli užívané

odpověď - snad  ano. Druhá nej

prezentována odpověď -

k ničemu. Ale také musíme brát v

pozitivními účinky doplň

respondentů ze 151.  
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Využívané doplňky stravy ke kultivaci 
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ky a když už používá, tak je to hlavně proteinový nápoj.

ři kultivaci síly spíše tu tekutou formy v podobě nápoj

forem nejspíš chybí dostatečné znalosti. 

ňky stravy při kultivaci síly  

Zdroj: Doležal (2013) 

Cítil jste, že vám doplňky stravy, pokud jste je užíval, pomohly?

Podpora nárůstu svalové hmoty 

absolutní četnost relativní četnost 
34 37,78% 
52 57,78% 
4 4,44% 

Tato otázka navazuje na předchozí, kde byly označeny doplňky stravy a tak tyt

říkají, jestli užívané doplňky pomohly. Nejvíce tedy tém

snad  ano. Druhá nejčastější odpověď byla - ano, dost výrazn

- vůbec ne, takže z toho vyplývá, že tyto doplň

Ale také musíme brát v úvahu, to že téměř 60% respondent

činky doplňků při kultivaci síly. Této otázky se zúč

53
48

4 1 5

yužívané doplňky stravy ke kultivaci 

síly

 proteinový nápoj. Respondenti tak 

podobě nápojů a u jiných 

 

pomohly? 

 

eny doplňky stravy a tak tyto 

ky pomohly. Nejvíce tedy téměř 58% získala 

ano, dost výrazně. Nejméně byla 

vá, že tyto doplňky stravy nejsou 

 60% respondentů si není jisto 

Této otázky se zúčastnilo celkem 90 

56

yužívané doplňky stravy ke kultivaci 



 

graf 9 - Podpora nárůstu svalové hmoty 

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 10 - Znáte nebo slyšeli jste o legislativ

Sb.) § 288 - Výroba a jiné nakládání s

Tabulka 13 - Znalost legislativy trestního zákoníku (zákon 

nakládání s látkami s hormonálním ú

Odpověď 
Ano, četl jsem zákon 
Ano, slyšel jsem o něm 
Ne, neznám 
Ne, legislativa mě nezajímá
Zdroj: Doležal (2013) 

Těmito odpověďmi, jsem cht

jiném nakládáním s látky, které mají

dalších téměř 15% legislativa nezajímá, to je pro m

tomto zákonu, alespoň slyšelo a necelých 5%

znepokojují, protože každý návšt

 

 

 

 

58%

Podpora nárůstu svalové hmoty
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ůstu svalové hmoty  

Zdroj: Doležal (2013) 

Znáte nebo slyšeli jste o legislativě trestního zákoníku (zákon 

Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem?

Znalost legislativy trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb.) § 288 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem 

absolutní četnost relativní 
7 4,64%

 31 20,53%
91 60,26%

ě nezajímá 22 14,57%

ěďmi, jsem chtěl zjistit, jaká je znalost legislativy ohledn

látky, které mají hormonální účinek. Bohužel 60% zákon nezná a 

legislativa nezajímá, to je pro mě docela děsivé číslo. Naopak 20% o 

ň slyšelo a necelých 5%, tento zákon četlo. Tyto 

znepokojují, protože každý návštěvník fit-centra nebo posilovny by mě

38%

4%

Podpora nárůstu svalové hmoty

Ano, dost výrazně

Snad ano

Vůbec ne

 

 trestního zákoníku (zákon č.40/2009 

činkem? 

.40/2009 Sb.) § 288 - Výroba a jiné 

relativní četnost 
4,64% 
20,53% 
60,26% 
14,57% 

islativy ohledně výroby a 

. Bohužel 60% zákon nezná a 

ěsivé číslo. Naopak 20% o 

. Tyto čísla mě celkem 

centra nebo posilovny by měl legislativu znát. 

Ano, dost výrazně

Snad ano

Vůbec ne



 

graf 10 - Znalost legislativy trestního zákoníku (zákon 

nakládání s látkami s hormonálním ú

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 11 - Odkud máte nejvíce informací ohledn

pro podporu nárůstu svalové hmoty (anabolické steroidy, r

Tabulka 14 - Zdroje informací o zakázaných látkách pro podporu nár

Odpověď 
Časopisy, knihy 

Internet 
Přátelé 

Televize 
Trenér, učitel 
Žádný zájem 

Zdroj: Doležal (2013) 

Tabulka nám ukazuje, odkud se respondenti dozvídají nejvíce informací o 

zakázaných látkách. Asi nikoho nep

jako zdroj informací internet, který uvedlo necelých 73 % dotazovaných.

dnes asi nejmocnější médium.
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Znalost legislativy trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb.) § 288 

nakládání s látkami s hormonálním účinkem 

Zdroj: Doležal (2013) 

Odkud máte nejvíce informací ohledně zakázaných látek, p

stu svalové hmoty (anabolické steroidy, růstový hormon)?

Zdroje informací o zakázaných látkách pro podporu nárůstu svalové hmoty

absolutní četnost relativní četnost
23 15,23% 
110 72,85% 
51 33,77% 
31 20,53% 
21 13,91% 
2 1,32% 
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jako zdroj informací internet, který uvedlo necelých 73 % dotazovaných.

ější médium. Druhý nejčastější zdroj byli přátelé nebo kamarádi, ty 

získali skoro 34%. Další tři zdroje byli těsně za sebou, televize měla 20%, 
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knihy 15% a trenér, učitel měl 14%. Našli se i takový respondenti, kteří odpověděli, že 

nemají zájem, naštěstí to bylo pouhé 1%. Nevýhoda internetu, však spočívá v tom, že ne 

všechny informace musí být pravdivé a hlavně, že zde najdeme rovnou návody jak tyto 

látky užívat, protože to není nijak ošetřené.  

graf 11 - Zdroje informací o zakázaných látkách pro podporu nárůstu svalové hmoty 

 

Zdroj: Doležal (2013) 

Otázka č. 12 - Nabízel vám někdo zakázané látky pro podporu nárůstu svalové hmoty 

(anabolické steroidy, růstový hormon)? 

graf 12 - Nabízení zakázaných látek pro kultivaci síly 

Odpověď absolutní četnost relativní četnost 
Ano, kamarád 14 9,27% 
Ano, trenér, cvičitel 0 0,00% 
Ano, jiný zaměstnanec fitcentra či posilovny 6 3,97% 
Ano, neznámá osoba (dealer) 5 3,31% 
Ne, nikdy mi takové látky nenabízeli 126 83,44% 
Zdroj: Doležal (2013) 

Díky těmto odpovědím jsem se chtěl dozvědět, jestli respondentům někdo nabízel 

zakázané látky a dále sem chtěl vědět kdo. S odpověďmi jsem spokojený, protože 

nejvíce respondentů odpovědělo, že jim nikdy takové látky nenabízeli a to přes 80%. Dá 

se to brát tedy za pozitivní výsledek. V odpovědích se objevilo, že hlavní zdroj pro 

získání látek by mohl být kamarád a to v 9%. Jiný zaměstnanec fitcentra či posilovny 
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nabízel pouze 4% respondent

dealerů je to také pozitivní výsledek, nebo

graf 13 - Nabízení zakázaných látek pro kultivaci síly

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 13 - Setkal jste se s

tréninku? (anabolické steroidy, r

Tabulka 15 - Setkání s někým, kdo užívá nebo užíval zakázané látky p

Odpověď 
Ano 
Ne 

     Zdroj: Doležal (2013)

V tomto případě nám graf ukazuje, že více jak 65% respondent
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nabízel pouze 4% respondentů a neznámá osoba nabízela 3% respondent

 je to také pozitivní výsledek, neboť se role dealerů snad omezuje.

Nabízení zakázaných látek pro kultivaci síly 

Zdroj: Doležal (2013) 

Setkal jste se s někým, kdo užívá zakázané látky pro podporu silového 

tréninku? (anabolické steroidy, růstový hormon) 

ěkým, kdo užívá nebo užíval zakázané látky při kultivaci síly

 absolutní četnost relativní 
99 65,56%
52 34,44%

Zdroj: Doležal (2013) 
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graf 14 - Setkání s někým, kdo užívá zakázané látky p

Zdroj: Doležal (2013)

Otázka č. 14 - Jaké zdravotní rizika užívání anabolických steroid

Tabulka 16 - Znalost rizik anabolických steroid

Odpověď
Nádorové onemocnění 
Neplodnost 
Padání vlasů 
Poškození vnitřních orgánů
Poruchy psychiky (stres, deprese, euforie, 
paranoia) 
Svalové poškození 
Úmrtí 
Změny chování (agresivita, násilné chování)
Jiné 
Akné 
Kardiovaskulární choroby
Neznám 
Zdroj: Doležal (2013) 

Zde se setkáváme s

anabolických steroidů návšt

které respondent zná nebo se s

% respondentů si spojuje anabolické steroidy s

uvedené rizika byly poruchy psychiky s

Setkání s někým, kdo užívá nebo 

užíval zakázané látky při kultivaci síly
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ěkým, kdo užívá zakázané látky při kultivaci síly  

Zdroj: Doležal (2013) 

Jaké zdravotní rizika užívání anabolických steroidů znáte?

Znalost rizik anabolických steroidů 

Odpověď absolutní četnost
46 
107 
40 

řních orgánů 68 
Poruchy psychiky (stres, deprese, euforie, 

95 
58 
37 

ny chování (agresivita, násilné chování) 95 
 
1 

Kardiovaskulární choroby 1 
1 
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Následovalo poškození vnitřních orgánů 45%, svalové poškození přes 38%, nádorové 

onemocnění 30%, padání vlasů 26% a poslední z vybraných rizik bylo úmrtí, které mělo 

25%. Dále byla možnost uvedení jiného rizika, než bylo dané, tady se objevilo akné, 

kardiovaskulární choroby se stejným počtem kolem 0,5%. Také se našel jeden 

respondent, který nezná žádné riziko. V tabulce bylo zaškrtnuto celkem 549 x nějaké 

riziko, což vypovídá o tom, že se o rizicích ví celkem dost.  Až na jednu výjimku 

dotazovaní o rizicích užívání steroidů něco ví! 

graf 15 - Znalost rizik anabolických steroidů 

 

Zdroj: Doležal (2013) 
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Otázka č. 15 - Jaké zdravotní rizika užívání růstového hormonu znáte?  

Tabulka 17 - Znalost rizik růstového hormonu 

Odpověď absolutní četnost relativní četnost 
Akromegalie (nadměrný růst kostí) 20 13,25% 
Diabetes mellitus (cukrovka) 20 13,25% 
Gigantismus (nadměrný tělesný 
růst) 55 36,42% 
Poruchy funkce ledvin 81 53,64% 
Poruchy potence 76 50,33% 
Psychické poruchy 69 45,70% 
Záněty kloubů 30 19,87% 
Jiné:     
rychlé stárnutí 1 0,66% 
neznám 3 1,99% 
Zdroj: Doležal (2013) 

U růstového hormonu se opět mělo zaškrtávat více odpovědí. Ve srovnání znalosti 

rizik anabolickými steroidy, je oblast znalosti rizik růstového hormonu o něco méně 

známá. Dokazuje to fakt, že u steroidů bylo zaškrtnuto 549x riziko, zatímco u růstového 

hormonu pouze 355x. Z rizik růstového hormonu, měly dvě rizika přes 50%, 53% měly 

poruchy funkce ledvin a více než 50% poruchy potence. Následovaly psychické 

poruchy necelých 46%, gigantismus přes 36%, záněty kloubů 20%, další dvě rizika 

měly stejný počet vyplněných respondentů a to akromegalie a diabetes mellitus oba přes 

13%. Další možností bylo uvést rizika, která nejsou v nabídce. Tato možnost byla 

využita pouze jednou a bylo uvedeno rychlejší stárnutí. Také zde se našli 2%, kteří 

neznají žádné rizika užívání růstového hormonu. Naprostá většina je s riziky 

obeznámena! 
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graf 16 - Znalost rizik růstového hormonu   

 

Zdroj: Doležal (2013) 
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6. Diskuse 

Pro bakalářskou práci se mi podařilo získat požadované množství informací a dat, 

které byly nutné k vypracování práce a splnění dílčích úkolů. Ke sběru dat jsem vytvářel 

dotazník formou ankety. Jedním z nejtěžších úkolů bylo vypracovat takový dotazník, 

abych získal potřebné informace k vypracování výsledků. Jedna z nevýhod, se kterou 

jsem se setkal, byla návratnost, posílal jsem dotazník přes e-mail a na sociální síti jsem 

vytvořil dotazník jako událost, možná proto se ze začátku pohybovala návratnost ani ne 

u pětiny dotázaných. Následně, když jsem se s každým spojil, návratnost náhle výrazně 

stoupla. Druhou velkou nevýhodou bylo to, že respondent nemusel správně pochopit 

otázku, proto jsem zařadil předvýzkum u 20 respondentů. Respondenti mi poskytli 

informace, díky kterým jsem ke každé otázce, kde byly nějaké pochybnosti, zařadil 

nápovědu.  

Vytvořil jsem 15 otázek, tak aby splnily hlavní cíl této práce, kterým bylo zjistit, 

jaké mají znalosti návštěvníci posiloven, muži bez omezení věku ohledně nedovolených 

prostředků a jejich rizik při kultivaci síly. Otázky byly vytvořeny z šesti témat, přičemž 

poslední téma bylo pro bakalářskou práci nejdůležitější a to rizika nedovolených 

prostředků. Šlo o otázky č. 14 a č. 15, kde jsem zjišťoval znalosti rizik anabolických 

steroidů a růstového hormonu. V tomto výzkumu se ukázalo, že respondenti mají o 

rizicích značný přehled. Ale našli se i jedinci, kteří nevěděli o rizicích vůbec. U 

anabolických steroidů to byl jeden a u růstového hormonu dokonce tři. 

Celkově se dotazníku zúčastnilo 151 respondentů, to je velikost zkoumaného 

vzorku, který je relativně dostatečný pro bakalářskou práci. Dotazníku se zúčastnili 

pouze muži a nejvíce se objevila věková skupina 20-25 let (graf 1). Proto tyto výsledky 

mohou platit spíše pro tuto věkovou skupinu. 
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7. Závěr 

Výsledky výzkumu jsou poměrně zajímavé, a tak se pokusím zjistit proč tomu tak 

je a navrhnout možná zlepšení.  

Mezi hlavní úkoly patřilo, zjistit jaké mají znalosti návštěvníci fitness center a 

posiloven ohledně nedovolených prostředků a rizik při užívání těchto látek při kultivaci 

síly. Výzkumu se zúčastnili respondenti především z věkové skupiny 20-25 let, kde 

bylo zaznamenáno téměř 77% ze všech oslovených respondentů. V této věkové skupině 

tedy nebylo velké překvapení, že hlavním zdrojem informací o nedovolených 

prostředcích byl internet podle, bez kterého se snad v dnešní době nikdo neobejde a u 

mladší generace je velice populární. Internet byl označen více jak u 70% respondentů, 

druhý nejčastěji uvádění zdroj byli přátelé, kteří měli odstup od internetu kolem 40% 

respondentů.  

         Pro mě velkým nedostatkem byla znalost legislativy v otázce č. 10, kde 75% lidí 

legislativu vůbec nezná nebo dokonce je nezajímá. To může být způsobeno, také tím, že 

respondenti navštěvují fitness centrum a posilovnu převážně alespoň 1x týdně nebo 2-

3x týdně, proto se moc o legislativu nezajímají a chodí do posilovny, převážně kvůli 

udržení si výkonnost či zdraví a ne kvůli užívání zakázaných látek a její distribuci. 

Znalost legislativy není moc populární, ale výsledky ze znalostí rizik anabolických látek 

a růstového hormonu vyplývá, že rizika jsou známá dostatečně, ale našli se samozřejmě 

také jedinci, kteří nevědí o rizikách nic. Nejznámějším rizikem u steroidů byla 

neplodnost, tu uvedlo 70% z dotázaných a u růstového hormonu byla nejčastěji 

zmiňována porucha funkce ledvin, která měla kolem 53%. U rizik si myslím, že znalosti 

jsou dostačující.  

          Zajímavé výsledky a poměrně negativní výsledky byly u otázek č. 5 a č. 6, které 

se zaměřovali na využívání osobního trenéra, výživového poradce či nutričního 

terapeuta/tku. Tyto profese si myslím, že jsou pro kvalitní trénink velice důležité. Takže 

potom je zde otázka, jestli samotní respondenti mají dostatečné znalosti o kultivaci síly 

nebo jestli trénují náhodnou formou, protože osobního trenéra nevyužilo kolem 75 % z 

dotázaných, to je nejspíš zapříčiněno tím, že nenavštěvují fitcentrum a posilovnu tak 

často, nebo se nevěnují kultivaci síly tolik, jak by měli, také si myslím, že to může být i 

z finančních důvodů. Dalším pro mě negativním výsledkem výzkumu je využití 

odborníka přes výživu, tady se pohybovalo nevyužití dokonce kolem 86% dotázaných. 
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Tady si myslím, že je to hlavně z finančních důvodů a také díky tomu, že výživovým 

poradcem se může stát takřka kdokoliv, kdo splní jednoduchý kurz výživy.   

Dalším důležitým tématem obsaženým v dotazníku byly doplňky stravy, kde se 

překvapivě ukázalo, že 40% respondentů žádné doplňky pro kultivaci síly nevyužívá a 

nejčastěji využívaným doplňkem stravy se ukázal být proteinový nápoj. Proteinový 

nápoj je pro většinu respondentů základ pro podporu kultivace síly. V navazující otázce 

č. 9 se ukázalo, že doplňky stravy u respondentů, kteří je užívali, jim pomáhají a to 

z 95%. U zbylých 5% se neprojevilo žádné zlepšení. V otázce č. 7 jsem zjistil, že 70% 

respondentů ví, že při silovém tréninku jsou nejdůležitější živiny bílkoviny a sacharidy.   

Pozitivním výsledkem dopadla otázka č. 12, kde výsledky ukazují, že 83% 

respondentům, nikdy nenabízely žádné zakázané látky pro kultivaci síly. Ale hned na to 

následovala otázka č. 13, jestli respondenti znají někoho, kdo takové látky užívají. Tady 

se ukázalo, že přes 65 % respondentů zná někoho, kdo bere tyto látky, což je negativní 

výsledek. 

Na závěr bych chtěl říci, že podle výsledků jsou znalosti ohledně rizik 

nedovolených prostředků dostačující a tak si myslím, že si každý z respondentů 

uvědomuje nebezpečí užívání těchto látek, jakými jsou anabolické steroidy a růstový 

hormon. Výzkum tedy hodnotím pozitivně, ale o rizicích by se mělo mluvit neustále, 

aby nezůstaly ve stínu za účinky látek pro podporu výkonu ve sportu.  
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Příloha 1: Dotazník 

Určen pro návštěvníky fitness center a posiloven, muže bez omezení věku. Jeho 

cílem je zjistit jaké mají návštěvníci fit-center a posiloven znalosti ohledně dopingových 

prostředků a jejich rizik při kultivaci síly. 

1. Jaký je váš věk? 

a) méně než 20 let 

b) 20-25 let 

c) 26-30 let 

d) více než 30 let 

2. Jak často navštěvujete posilovnu nebo fitness centrum? 

a) alespoň 1x týdně 

b) 2-3x týdně 

c) 4-5x týdně 

d) 6x týdně a častěji 

3. Jakou motivaci preferujete k dosažení určitého výkonu? 

a) dosažení úspěchu 

b) vyhnout se neúspěchu 

4. Jaký jste typ osobnosti? 

a) melancholik 

b) sangvinik 

c) cholerik 

d) flegmatik 
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5. Využil jste někdy služby osobního trenéra a z jakého převážně důvodu? (U 

odpovědi jiné - ano či ne, důvod) 

a) Ano, jednou jsem ho vyzkoušel 

b) Ano, využívám pravidelně, pro zlepšení výkonu 

c) Ano, využívám pravidelně, kvůli zdravotním důvodům 

d) Ne, nevyužívám, ale chtěl bych  

f) Ne, nevyužívám, nepotřebuji ho 

e) Jiné 

6. Využil jste někdy výživového poradce nebo nutričního terapeuta/tku pro úpravu 

vlastního jídelníčku?  

a) ano, výživového poradce 

b) ano, nutričního terapeuta/tku 

c) ne, ale potřebuji  

d) ne, nikoho nepotřebuji 

7. Jaké živiny jsou podlé vás důležité pro podporu nárůstu svalové hmoty (při 

silovém tréninku)? 

a) Bílkoviny 

b) Kombinace bílkovin a sacharidů 

c) Sacharidy 

d) Tuky 
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8. Využíváte nebo využíval jste někdy doplňky stravy pro podporu silového 

tréninku?(můžete uvést více odpovědí, užívaných doplňků) 

a) Ano, kreatin 

b) Ano, proteinový nápoje 

c) Ano, sacharidovo-proteinový nápoje 

d) Ano, jiný……. 

e) Ne, mám upravený jídelníček 

f) Ne, nikdy jsem žádný doplňky nebral 

9. Cítil jste, že vám doplňky stravy, pokud jste je užíval, pomohly? 

a) ano dost výrazně 

b) snad ano 

c) vůbec ne 

10. Znáte nebo slyšeli jste o legislativě trestního zákoníku (zákon č.40/2009 Sb.) § 

288 - Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem? 

a) ano, četl jsem zákon 

b) ano, slyšel jsem o něm 

c) ne, neznám 

d) ne, legislativa mě nezajímá 
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11. Odkud máte nejvíce informací ohledně zakázaných látek, především pro 

podporu nárůstu svalové hmoty (anabolické steroidy, růstový hormon)? 

a) časopisy, knihy 

b) internet 

c) kamarádi 

d) televize 

e) trenér, učitel 

f) jiné…. 

12. Nabízel vám někdo zakázané látky pro podporu nárůstu svalové hmoty 

(anabolické steroidy, růstový hormon)? 

a) ano, kamarád 

b) ano, trenér, cvičitel 

c) ano, jiný zaměstnanec fitcentra či posilovny 

d) ano, neznámá osoba (dealer) 

e) ne, nikdy mi takové látky nenabízeli  

 

13. Setkal jste se s někým, kdo užívá zakázané látky pro podporu silového tréninku? 

a) ano 

b) ne 
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14. Jaká zdravotní rizika užívání anabolických steroidů znáte? (Zaškrtněte všechny, 

které znáte nebo jste se s nimi setkali) 

a) svalové poškození 

b) poškození vnitřních orgánů 

c) neplodnost 

d) změny chování (agresivita, násilné chování) 

e) nádorové onemocnění 

f) poruchy psychiky (stres, deprese, euforie, paranoia) 

g) padání vlasů 

h) úmrtí 

i) jiné 

15. Jaká zdravotní rizika užívání růstového hormonu znáte? (Zaškrtněte všechny, 

které znáte nebo jste se s nimi setkali) 

a) diabetes mellitus (cukrovka) 

b) akromegalie (nadměrný růst kostí) 

c) záněty kloubů 

d) poruchy potence 

e) poruchy funkce ledvin 

f) psychické poruchy 

g) gigantismus (nadměrný tělesný vzrůst) 

h) jiné 

 

 

 

 


