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1.  Úvod 
 

     Pro téma bakalářské práce jsem zvolil obor tělesné výchovy, protoţe v ní mohu 

vyuţít své zkušenosti s kondiční kulturistikou, kterou se s menšími přestávkami 

zabývám jiţ 12 let. Sám na sobě jsem poznal, jaký význam má pravidelné tělesné 

cvičení při zvyšování tělesné kondice. Zmíněná osobní zkušenost mě vedla k otázce, 

zda v dnešní době pravidelné cvičení pro dorostence, kteří nejsou aktivními sportovci, 

povede k nárůstu jejich síly a objemu. Zodpovězení této otázky je hlavním cílem mé 

práce. 

     Pro ověření výše uvedeného tvrzení vyuţívám metodu praktického experimentu. 

Inspirací mi byla studie Hejtmánek (2011), který na počtu 3 respondentů aplikoval 

obdobný tréninkový plán po dobu 6 měsíců. Ve studii dochází k závěru, ţe pravidelným 

cvičením dojde k nárůstu objemu svalů a síly, coţ prospívá kaţdému člověku, ale ne 

kaţdý člověk reaguje stejně. Stejně jako výše zmíněná studie aplikuji obdobný 

tréninkový plán na vzorku 6 adolescentů, avšak po kratší dobu, konkrétně po dobu 3 

měsíců. V práci jsem také dospěl k závěru, ţe pravidelné a intenzivní cvičení i po tak 

krátké době má vliv na sílu a objem svalstva vybraných jedinců, coţ je v souladu s výše 

zmíněnou studií. 

       Pojem ,,kulturistika‘‘ (v západní Evropě a v Americe – bodybuilding) je slovo 

velmi staré, vychází z latiny a znamená kulturu těla. ,,Pojem tedy navýsost chvályhodný 

bez jakéhokoliv hanlivého přízvuku. Zdůrazněno je tedy kromě funkčnosti také estetické 

hledisko, které zde nabývá priority“ (Smejkal, Rudzynskyj, 1999, s 6). V minulosti si 

převáţná většina lidí, kdyţ uslyšela slovo kulturista, představila svalovce, který na 

veřejnosti předvádí jen své svaly. V současné době se pohled na kulturistiku změnil a 

díky velkému počtu různých posiloven a fitness center si jiţ získala mnoho příznivců. 

Kulturistika se tak stala pravidelnou pohybovou aktivitou, která slouţí k zlepšení 

tělesného vzhledu a k upevnění zdraví. Není to aktivita jen pro mladé a aktivní osoby, je 

vhodná pro všechny, dá se začít v kaţdém věku. Lze začít na jakékoliv výchozí úrovni, 

posiluje všechny svalové partie, je nenáročná, přispívá k zdravému ţivotnímu stylu a 

můţeme se jí věnovat celoročně. Kulturistika také přivádí člověka k otázce zdravé 

výţivy, ţivotosprávy a sebeovládání. Při posilování se nejen zvětšují svaly, ale zesilují 

také šlachy, kosti a jejich vazy. Dochází k lepšímu prokrvení orgánu, rychleji se z těla 
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odstraňují jedovaté látky. Pravidelný tělesný pohyb zlepšuje nejen celkový vzhled 

postavy a zdravotní stav dané osoby, ale i její chování a pocity. Hodně lidí si v dnešní 

době jiţ začíná uvědomovat, ţe špatné pohybové návyky a nezdravá strava mají velký 

podíl na vzniku civilizačních chorob, jako jsou srdeční onemocnění, obezita a problémy 

s pohybovým ústrojím.  

    V současné době ve společnosti přibývá obézních lidí, ţivotní styl je sedavý.  Mládeţ 

tráví příliš mnoho času ve společnosti televize a počítače, stravují se nezdravě, jejich 

pohybová aktivita se zmenšuje, a fyzická kondice tak klesá. Netýká se to však jen 

mládeţe, ale většiny národa, je to dáno celkovým ţivotním stylem.  

 

2.  Metodologická část 
 

2.1.  Cíl a úkoly práce  
 

     Hlavním cílem bylo navrhnout a v praxi ověřit jednoduché kondiční posilovací 

cvičení zaměřené na nárůst síly a objemu pro adolescenty. V průběhu 3 měsíců 

probíhalo pravidelné jednoduché posilovací cvičení 6 dobrovolníků. Před začátkem 

posilovacího cvičení u nich byly změřeny a zapsány sledované hodnoty. Stejné měření 

proběhlo také po skončení celého posilovacího cvičení s jeho následným 

vyhodnocením.  

Úkoly 

1. Prostudovat dostupnou odbornou literaturu zabývající se kondiční kulturistikou. 

2. Získat pro ověření tréninkového plánu 6 dobrovolníků ve věkové kategorii 

adolescence. 

3. Vytvořit plán intervenčního tréninkového programu zaměřeného na kondiční 

cvičení orientované na nárůst síly a objemu svalů. 

4. Ověřit funkčnost posilovacího cvičení - resp. realizovat vytvořený pohybový 

program tzn. kvaziexperiment. 

5. Vyhodnotit získané údaje a sepsat je do závěrečné – bakalářské práce. 

2.2.  Problémy práce 

 
1.  Lze sestavit soubor jednoduchých a efektivních posilovacích cvičení – tzn. 

intervenční tréninkový program, který zvýší svalový objem a sílu? 
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2.  Dojde při realizaci uváděného  tréninkového - posilovacího cvičení k měřitelnému 

nárůstu svalové síly a objemu? 

 

3.  Teoretická východiska práce 
 

     Je nezbytné si uvědomit, ţe to, co jíme a kolik toho jíme, je stejně důleţité jako 

cvičení samo. V činnosti lidského organismu má výţiva 3 hlavní úkoly: dodávat energii, 

stavební materiál a obranné látky. Strava by měla mít správné sloţení, obsahovat 

vyváţené mnoţství bílkovin, tuků, cukrů, vitamínů, minerálních látek a tekutin. Příjem 

stravy a její sloţení nemusí být u kaţdého stejné, člověk by měl jíst raději méně, ale 

častěji. Energeticky bohatší stravu si mohou dopřát lidé, kteří mají problém se zvýšením 

tělesné hmotnosti. Při poţívání velkého mnoţství potravy najednou dochází jak 

k přetíţení organismu, tak k jejímu nedostatečnému vyuţití a nevyuţité látky pak 

odchází z těla ven. Sportovní výţiva je také jeden z tréninkových prostředků, ale je 

nutné ji rozlišovat s ohledem na věk jedince a typ tréninku (výkonnostní, vrcholový, 

fitness). Strava před začátkem posilování by neměla být příliš objemná ani moc bohatá 

na ţiviny.  (Smejkal, 1992) uvádí, ţe v energetickém metabolismu člověka se rozlišují 2 

základní fáze – katabolismus (výdej energie) a anabolismus (obnovování energie).  

Trénink je proces katabolický, proto nemůţe být kvalitní ihned po jídle. Důleţité je také 

doplňování ţivin během tréninku (např. iontové a energetické nápoje). Naše tělo má 

rádo rovnováhu. Proto bychom měli ve stravě přijmout jen tolik energie, kolik jí za celý 

den vydáme. Důleţitý je téţ poměr mezi jednotlivými sloţkami ţivin. Za ideální se 

z hlediska svalové práce při posilování povaţuje stav, kdy z bílkovin pochází asi 20 %, 

z cukrů 65 % aţ 70 % a z tuků 10 % aţ 15 % energie. 

 

3.1.  Rozbor literatury 

 

     Před samotným zahájením praktické části této bakalářské práce jsem musel 

prostudovat dostupnou odbornou literaturu na téma kulturistika a posilování. Mnoho 

teoretických informací a praktických rad na posilování jsem získal v knize Kulturistika 

pod mikroskopem (Medek, Novák, Smejkal, 1992), která i pro začátečníky srozumitelně 

zpracovává metodiku, uvádí praktické návody na provedení cviků a je doplněna 
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obrazovou částí. Kniha je vhodná pro začátečníky, ale i pro  pokročilejší. Další 

informace mi poskytla kniha Kulturistika pro všechny (Smejkal, Rudzinskyj, 1999). 

V knize je popsáno posilování svalů celého těla, metodika posilování a správná výţiva 

nejen při tréninkovém procesu. Podrobnější rozbor více zaměřený na posilování muţů 

je uveden v knize Posilování pro muže (Tlapák, Mach, 2003), kde jsou uvedeny 

principy posilování a praktické návody ke cvičení. S vynaloţenou tělesnou námahou 

velmi úzce souvisí také ţivotospráva a zdravý ţivotní styl. Touto oblastí se zabývají 

knihy Výživa pro kulturistiku a fitness (Fořt, 1998) a Výživa nejen pro kulturistiku (Fořt, 

1996). Prvně jmenovaná kniha se mimo běţné stravy podrobně zabývá uţíváním 

speciálních výţivových doplňků a problémy, které vznikají v souvislosti s nesprávnou 

výţivou. Druhá kniha uvádí přehled o základních ţivinách, způsobech a mnoţství jejich 

dávkování a co nejlepším vyuţitím při cvičení. Na praktické cvičení je nejvíce 

zaměřena kniha Posilování pro začátečníky i pokročilé (Kopecký, 1998).  V knize je 

řada fotografií zobrazujících jak správně cvičit, co vůbec cvičit a jaký vliv má cvičení 

na jednotlivé svalové partie. Velmi zajímavá byla také kniha Cvičení ve fitcentrech – 

posilování (Kolouch, Boháčková, 1994).  Autoři se v knize zabývají vlivem cvičení na 

jednotlivé partie lidského těla, seznamují nás se standardním vybavením fitness center, 

sestavováním tréninkového programu, cvičením vzhledem k věku a zdravotnímu stavu, 

popisují správné provádění jednotlivých cviků.  Častým zdrojem zajímavých informací 

byl také internet. Je zde uvedeno mnoho článků, studie, zajímavosti, pro mě dosud 

neznámé informace týkající se tréninkových plánů a vlivu posilování na lidský 

organismus. Tak jako ve všech oborech, i v kulturistice se neustále objevují nové 

poznatky. 

 

3.2.  Výživa 

 
Bílkoviny (proteiny) 

     Bílkoviny jsou sloţité látky budované z jednodušších dusíkatých sloučenin – 

aminokyselin. Jsou základním stavebním materiálem všech tělesných tkání. 

S bílkovinami vţdycky souvisí růst, odolnost a obnova tělesných buněk. Při 

dlouhodobém nedostatku kvalitních bílkovin dochází k postupnému narušování funkcí 

organismu, anémii, sníţení imunity, katabolizaci, rychlému poklesu trénovanosti, 
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postupně i k závratím a ztrátám vědomí. Na organismus špatně působí i nadměrný 

příjem bílkovin, nutí ho zbavovat se jejich nadbytku a při likvidaci nadbytečných 

bílkovin dochází ke sniţování výkonnosti a ke zpomalování růstu svalů. Nejčastějšími 

zdroji bílkovin jsou vaječný bílek, drůbeţí a rybí maso, vnitřnosti, sójové maso, 

brambory, luštěniny, mléko, jogurt, sýr a další. Obecně lze říci, ţe bílkoviny ţivočišné 

jsou biologicky hodnotnější neţ bílkoviny rostlinné. Rozdílná kvalita spočívá v různém 

podílu jednotlivých aminokyselin. Nejkvalitnější je vaječný bílek a laktalbumin. Pro 

lepší vyuţití rostlinných bílkovin je zapotřebí současně přijímat i menší mnoţství 

ţivočišných bílkovin. Tělo si nedokáţe utvořit zásoby bílkovin, a proto je nutné dodávat 

je ve stravě pravidelně a rovnoměrně. Doporučený denní příjem bílkovin je 1 – 2 g na 1 

kg hmotnosti nebo podle jiného vzorce mají bílkoviny krýt ze 100 % denního příjmu 

energie asi 10 - 15 % (Smejkal, 1999). 

Cukry (sacharidy) 

        Cukry pro organismus představují důleţitý zdroj energie, mohou výrazně 

ovlivňovat metabolismus bílkovin a tuků.  Cukry se rozdělují do tří základních skupin:  

- jednoduché (monosacharidy) – obsahují jednu molekulu cukru, (disacharidy) – 

obsahují dvě molekuly cukru, (oligosacharidy) – obsahují od tří do 50 molekul, 

většinou glukózy, tyto cukry jsou rychle vstřebatelné, ale při velké koncentraci 

mohou způsobit potíţe v trávicí soustavě, jednoduché cukry jsou vhodné jako 

rychlý zdroj energie – obsahuje je např. glukopur, med, řepný a třtinový cukr, 

jablka, pomeranče, hroznové víno  

- sloţité (polysacharidy) – tzv. škroby jsou tvořeny velkými molekulami, 

štěpenými v metabolismu na jednoduché cukry, obsahují více neţ 50 molekul 

glukózy, nezpůsobují trávicí potíţe, ale při výkonu jsou téměř nevyuţitelné, 

méně sloţité (maltodextriny) – jsou snadno vstřebatelné při výkonu a těsně po 

něm – obsahuje je např. brambory, rýţe, těstoviny, banány, pečivo. 

    Pokud je příjem jednoduchých cukrů větší neţ momentální potřeba, ukládá se 

jejich přebytek v játrech a ve svalech ve formě zásobního glykogenu. Při nadbytku 

cukru ve stravě dochází k jeho přeměně na tuk, který se ukládá v tukových buňkách. Při 

náhlém sníţení hladiny cukru ve stravě se sniţuje výkonnost svalů, narušuje se normální 
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činnost centrálního nervového systému, komplikuje se správná přeměna bílkovin a tuků. 

Cukry se lépe vstřebávají ve formě škrobu, protoţe se z nich energie uvolňuje relativně 

pomalu. Vhodný je přísun cukrů krátce před výkonem (15 – 20 minut) a ve fázi 

regenerace po výkonu v průběhu prvních dvou hodin. Denně by měl člověk přijmout 9 – 

10 g cukrů na 1 kg tělesné hmotnosti, coţ znamená asi 65 % podílu na celkovém 

denním příjmu energie (Kopecký, 1998). 

Tuky (lipidy) 

      Tuky tvoří významnou sloţku výţivy, která můţe mít velký vliv na výkon. Tuky ze 

stravy nejsou pro přímý příjem energie vyuţitelné. Význam tuků je v tom, ţe jsou 

v nich rozpustné a tím i pro tělo vyuţitelné vitamíny A, D, E, K. Tuky obsahují 2,2 x 

více energie neţ bílkoviny a cukry. Dodávají organismu polonasycené mastné kyseliny, 

které mají důleţitou úlohu v látkové přeměně. Chrání nervy a cévy před poškozením a 

deformací a jsou biologickým obalem před prochladnutím. Tuky s nenasycenými 

mastnými kyselinami jsou výhodnější pro ţivot. Najdeme je v semenech, olivovém, 

slunečnicovém oleji, rybím tuku, máku a ořechách. Jejich význam je v obsahu 

nepostradatelných mastných kyselin. Je to kyselina lileová a livolová. Ty sniţují hladinu 

cholesterolu v krvi a urychlují uvolňování tuků. Tuky nenasycené by měly tvořit 

minimálně polovinu tukového příjmu. Denní příjem tuků by měl být 3 – 4 g na 1 kg 

tělesné hmotnosti nebo také od 15 – 20 % celkového denního příjmu energie.  Tuky 

mohou být ţivočišného a rostlinného původu. V denním příjmu by měl být jejich poměr 

3 : 1, ale z  hlediska sportovní výţivy jsou vhodnější tuky rostlinné, protoţe ţivočišné 

tuky mohou obsahovat řadu neţádoucích látek – cholesterol, těţké kovy a chlorované 

uhlovodíky (Kopecký, 1998).  

Vláknina 

     Vláknina je důleţitá pro zdravý metabolismus, řadí se mezi nestravitelné 

polysacharidy a je tvořena nestravitelnými částmi rostlinných buněk. Vláknina vyvolává 

pocit nasycenosti, ale přitom má velmi malou energetickou hodnotu. Má dvě sloţky - 

nevstřebatelnou a vstřebatelnou. Nevstřebatelná zadrţuje v trávicím traktu vodu, 

zvyšuje objem stolice a urychluje průchod střevem. Nachází se v tmavé mouce, 

obilninách, vločkách a zelenině. Vstřebatelná vláknina je tvořena převáţně pektinem, 
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který se vyskytuje v ovoci a luštěninách. Udrţuje stabilní hladinu glykemie a pomáhá 

sniţovat hladinu cholesterolu v krvi (Kopecký, 1998). 

Voda 

    Další důleţitou součástí správné výţivy, je dostatečný příjem tekutin. ,,Voda je 

nejdůležitější součástí výživy, neboť zprostředkovává funkce ostatních jejích složek. 

Pomáhá odstraňovat z těla přebytky a odpady a podílí se na látkové přeměně tuků. 

Voda představuje v průměru 2/3 tělesné hmotnosti. Přesné procento tohoto podílu je ve 

vztahu k celkové hmotnosti těla a kolísání v závislosti na složení těla. Svalová tkáň 

obsahuje méně vody než tuková. Uvědomme si, že bez jídla vydržíme celé týdny, ale bez 

vody jen několik dnů. Dospělý člověk by měl denně přijímat alespoň 2 litry vody. Tato 

hodnota se samozřejmě zvyšuje s horkým počasím a provozováním sportovních aktivit.“ 

(Kopecký, 1998, s.19). 

Minerální látky 

    Mimo energie a vitamínů má strava obsahovat také nerostné látky, které mají v těle 

celou řadu úkolů, jako je například správný růst kostí a zubů. Jsou součástí bílkovin, 

tuků, hormonů a enzymů. Jejich ztráty musí být v těle neustále doplňovány. Lidský 

organismus obsahuje nejvíce vápníku, fosforu, draslíku, sodíku, ţeleza, mědi a jódu. 

Kromě těchto pak ještě také hořčík, chrom, selen, zinek, mangan, kobalt, fluor a 

molybden. Předávkování minerálními látkami je nebezpečné a např. u selenu můţe být 

aţ toxické (Smejkal, 1999).  

Vitamíny 

     Jako zdroj energie nebo jako stavební látky nemají ve výţivě ţádnou roli, ale mají 

velký význam v látkové přeměně. Nedostatek většiny vitamínů má za následek pokles 

celkové tělesné výkonnosti. Vitamíny se dají rozdělit na dvě skupiny, první jsou 

vitamíny rozpustné ve vodě, do které patří vitamíny skupiny B, C, a druhá skupina jsou 

vitamíny rozpustné v tucích, do které patří vitamíny skupiny A, D, E, K (Smejkal, 

1999). 

 

 



14 
 

Doplňky výživy 

    Základním prostředkem pro zvýšení tělesné výkonnosti je dostatečně kvalitní a 

vyváţená strava. Teprve kdyţ je v  běţné stravě příjem některých látek nedostatečný, 

přichází na řadu vhodné doplňky výţivy. Doplňky výţivy je moţné rozdělit na 

přípravky, které zvyšují sílu a svalovou hmotu, přípravky na odbourávání tuků a 

přípravky na zvýšení výkonu ve vytrvalostní oblasti. Na trhu se jich vyskytuje celá řada 

různé kvality od všech moţných výrobců (Fořt, 1996).  

Proteinové suplementy 

    Jsou to vlastně koncentráty bílkovin, které dodávají tělu stavební materiál pro obnovu 

a tvorbu svalů. Jejich kvalita se hodnotí podle původu a podle koncentrace bílkovin. Při 

objemovém tréninku se pouţívají přípravky, které mají 50 – 65 % bílkovin, při 

rýsovacím tréninku se pouţívají přípravky se 70 % a větším mnoţstvím bílkovin. Je 

několik druhů, středně koncentrované 30 – 60 % bílkovin, vysoce koncentrované 60 – 

80 % bílkovin a bílkovinné izoláty 80 – 96 % bílkovin (Fořt, 1996). 

Aminokyseliny  

 Prodávají se ve formě tablet, jsou asi nejkvalitnějším zdrojem energie. S kvalitou 

bohuţel roste i cena, coţ platí i v tomto případě. 

Kreatin 

 Kreatin je látka, která zvyšuje naplnění svalové buňky vodou a tím podporuje růst 

svalového objemu. Denní příjem Kreatinu v dávkách 10 – 30 g v průběhu šesti týdnů 

zvýší energetickou rezervu ve svalech, sílu i svalovou vytrvalost. Po šesti týdnech by 

měla následovat alespoň 4 týdenní pauza v uţívání tohoto přípravku. Jedna dávka 

kreatinu přibliţně odpovídá bílkovinnému obsahu 10 kilogramů hovězího masa (Fořt, 

1996).  

Spalovače tuků 

 V současné době je na trhu mnoho přípravků tohoto charakteru. Všechny tyto látky 

pomáhají uvolňovat mastné kyseliny do krve a tím se podílejí na sniţování tukových 

zásob v těle člověka. Typickým a velmi účinným představitelem je L-Carnitin. Má 

několik zásadních funkcí. Podporuje uvolňování energie z tukových zásob, stabilizuje 
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hladinu krevního cukru, snižuje množství cholesterolu, stimuluje mozkovou a srdeční 

činnost a přispívá k intenzivnějšímu fyzickému výkonu. (Pavluch, Frolíková, 2004, s 39). 

Bez kombinace s dietou nebo svalovou činností je však uţívání těchto látek skoro 

bezpředmětné. Mezi spalovače tuků řadíme  karnitin, větvené aminokyseliny BCAA, 

cholin a inositol, chrom, glutamin, kelp, mct tuky (Pavluch, Frolíková, 2004). 

Gainery  

     Tyto látky jsou lehce stravitelné, dodávají velké mnoţství energie a mohou se i 

běţně konzumovat. Pavluch, Frolíková (2004) uvádějí, ţe gainery jsou směsi ţivin 

s vysokým obsahem sacharidů (kolem 75%) a nízkým obsahem bílkovin (10-25%), dále 

obohacené o minerály a vitamíny. Jsou určeny pro rychlé nabírání svalové hmoty a 

regeneraci organismu po tréninku.  

 

3.2.  Doping 

 Doping jsou všechny zakázané látky, které zvyšují výkon a podporují regeneraci a 

nárůst svalové hmoty. Uţívání většiny z těchto zakázaných látek je většinou omezeno 

jen na úzký okruh sportovců účastnících se soutěţí. Naproti tomu s uţíváním 

anabolických steroidů se můţeme setkat skoro v kaţdé posilovně. Všichni, kdo uţívají 

nebo chtějí začít uţívat dopingové látky, by si měli uvědomit, ţe tyto látky mají 

negativní vedlejší účinky, na lidský organizmus a mohou nenávratně poškodit zdraví 

člověka ( Stackeová, 2004).  

Zakázané látky 

Stimulantia   

 Jsou látky, které mají povzbudivý účinek na organismus a také mají vliv na CNS. 

Způsobují vysoký krevní tlak a neřiditelnou tělesnou teplotu.  

Narkotická analgetika   

 Mezi tyto látky patří látky, které tiší bolest (např. morfin a kodein). U těchto látek 

hrozí nebezpečí vypěstování návyku, způsobují deprese a ospalost (Weis,Kennedy, 

1996). 
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Betablokátory   

 Jsou to látky, které se pouţívají se na léčení různých srdečních poruch (clenbuterol), 

tyto látky způsobují třes, úzkost a svalovou křeč (Smejkal, Rudzynskyj, 1999). 

Diuretika   

 Jsou látky, které se pouţívají na sníţení váhy a vyrýsování postavy, navozují 

zvýšenou diurézu (vylučování) vody. Tyto látky ovlivňují činnost srdce a ledvin, při 

jejich uţívání můţe dojít k dehydrataci organismu (Smejkal, Rudzynskyj, 1999).  

Peptidické hormony   

 Tyto látky si je lidské tělo schopné samo vytvořit. Vyuţívají se k nárůstu svalové 

hmoty (inzulín, testosteron, adrenalin, somatotropin). Při nepřiměřeném uţívání těchto 

látek můţe docházet ke kardiovaskulárním poruchám a hypertenzi (Smejkal, 

Rudzynskyj, 1999). 

 Anabolické steroidy   

     Jsou látky, které se vyuţívají k nárůstu svalové hmoty a síly. „Chemicky se jedná o 

deriváty (odvozeniny) mužského pohlavního hormonu testosteronu, který je 

„zodpovědný“ za nárůst svalové hmoty a síly mužů. Vyšší hladina zvyšuje schopnost 

proteosyntézy, tedy tvorby svalové bílkoviny a urychluje regeneraci. Sportovec tedy 

získává schopnost více a tvrději trénovat, je „nabit“ energií za současného nárůstu 

výkonnosti. Zdálo by se tedy, že je vše ideální, kdyby neexistovalo reálné nebezpečí 

negativních vedlejších zdravotních účinků“ (Smejkal, Rudzynskyj, 1999, s. 136). Tyto 

látky způsobují vedlejší účinky, jako jsou různé visuální efekty (anabolické akné, 

gynekomastie), zhoršení či úplná ztráta potence, zhoršení činnosti jater, vypadávání 

vlasů. Nejhorší projevy jsou pak různé druhy nádorů (prostaty, jater, varlat).  „Mládež 

by nikdy neměla užívat anabolické steroidy za účelem vybudování svalového objemu a 

síly. Během mladických let jsou všichni muži ve své nejanaboličtější fázi, s vysokými 

krevními hladinami testosteronu. Přidávání anabolických steroidů v tuto chvíli je zcela 

zbytečné“ (Schwarzenegger, 1995, s. 725).                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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3.3.  Zásady cvičení 

Zásada cvičení v sériích  

  ,,Série je několik opakování téhož cviku provedených bez přestávky. Např. patnáct 

kliků je jedna série. Počet sérií každého cviku, které odcvičíme, závisí na vyspělosti 

cvičence a účelu jeho tréninku. Mezi jednotlivými sériemi bývá přestávka. Její délka 

závisí na tom  zda se jedná o trénink zaměřený více na nárůst síly, nebo na nárůst 

svalové hmoty. Při tréninku zaměřeném na nárůst svalové síly je délka přestávky 2-3 

minuty, při cvičení zaměřeném na nárůst svalového objemu se její délka zkracuje na 1-2 

minuty. Pro růst maximální síly se nejvíce používá 2–5 opakování cviku v jedné sérii. 

Tento počet odpovídá velikosti zátěže 80-95 % maxima. K nárůstu svalového objemu 

(svalové hmoty) se používá 6-12 opakování. Tomuto počtu opakování odpovídá velikost 

zátěže  55-75 % maxima“. (Kolouch, 1999, s 22). Pokud chceme zvýšit vytrvalostní sílu 

svalů a vyrýsovat svaly, tak cvičíme 12-20 opakování v jedné sérii s 30-50 % maxima 

zátěţe.  

Zásada postupného zvyšování zátěže   

  Zvyšování zátěţe musí probíhat přiměřeně se stavem trénovanosti. Kopecký (1998) 

uvádí, ţe zvyšování zatíţení by mělo vycházet ze sérií, hmotnost závaţí zvyšujeme aţ 

následovně.  Dále uvádí následující druhy zvyšování zátěţe: 

- zvýšení počtu sérií  

- zvýšení hmotnosti závaţí 

- změna úchopu 

- změna výchozí polohy 

- zrychlení tempa prováděného cviku 

- zkrácení přestávky mezi sériemi 

Zásada časové přednosti  

 Pro začátečníky platí, ţe na začátek tréninku by měli procvičovat svaly, které reagují 

na zatíţení méně neţ jiné svalstvo a jsou zaostalejší.  Jsou to především rotátory trupu a 

břišní svaly (Kopecký 1998).  
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Zásada rychlosti a rozsahu pohybu   

 Sval je nutné posilovat v celém jeho nezkráceném rozsahu, získá tím větší sílu a roste 

více jeho klidová délka. Zpětný pohyb při posilování by měl být vţdy pomalejší 

(Kopecký 1998). 

Zásada správného dýchání   

 U většiny cviků se vydechuje při zvedání zátěţe a při spouštění se nadechuje. Tato 

zásada však neplatí u některých cviků, kde se rozpíná hrudník, se u malých zátěţí (asi 

do 40 % maxima) nadechuje s rozvíráním hrudníku při záběru a u velkých zátěţí při 

rozvírání hrudníku, tzn. záběru, se vydechuje (Tlapák, 2003). 

Zásada soustředění  

  Při cvičení je třeba se co nejvíce soustředit na činnost posilovaného nebo 

protahovaného svalu a celkové provedení celého pohybu tak, aby se zapojil pouze sval, 

který chceme procvičit. Výsledek našeho soustředění velmi přispívá k celkové kvalitě 

tréninku (Kopecký, 1998). 

 

3.4.  Tréninkové principy 

 Tréninkové principy jsou postupy v tréninku, které nám umoţňují nebo usnadňují 

dosaţení cílů, jeţ jsme si stanovili. Můţeme je rozdělit na základní a pomocné, dále pak 

podle kvality pohybu, dle účinku na krevní oběh a dle frekvence tréninku v týdnu.  

 

3.4.1.  Základní tréninkové principy 

Princip opakování  

  Opakování je kaţdý ukončený cyklus cviku, jedno opakování je vlastně průběh 

celého pohybu z výchozí polohy do konečné a zpátky.  

Princip progresivní rezistence  

  Princip progresivní rezistence znamená postupné zvyšování zátěţe. Pro rozvoj síly 

je třeba cvičit se stále větší a větší zátěţí. Pro větší rozvoj svalové hmoty se pouţívá 
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zvýšení počtu sérií a tréninků. Zkrácením přestávky mezi sériemi nebo zvýšením počtu 

opakovaní, se rozvíjí svalová vytrvalost (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

 

3.4.2.  Rozdělení základních principů podle charakteru působení na 

krevní oběh 

Princip sekvencí kruhového tréninku   

 ,,Je to způsob cvičení, při němž se cviky po odcvičení každé série mění. Jsou řazeny 

tak, aby každý následující cvik zatěžoval pokud možno vzdálenou partii. Kruhový 

trénink by měl obsahovat 12 až 20 cviků. Tréninková jednotka je pak tvořena 3 – 6 

sekvencemi. Jednu sekvenci tvoří 4 – 6 rozdílných cviků (např. prsa-lýtko-biceps-

břicho). Nejdříve odcvičíme všechny série jedné sekvence a potom se celá sekvence ještě 

jednou až dvakrát zopakuje. Pak teprve přejdeme na další sekvenci (např. triceps-

hýždě-ramena-vzpřimovače trupu). Tento systém umožňuje zkrátit přestávky mezi 

sériemi na minimum, vlastně pouze na přechod k jinému stanovišti. Kruhový trénink 

sice méně podporuje růst svalové hmoty a síly, zato však výrazně zvyšuje úroveň 

vytrvalostní síly a celkově tělesné zdatnosti. Lze ho doporučit jak začátečníkům, tak i 

starším cvičencům. Cvičení by se mělo opakovat nejlépe 2krát týdně.“ (Kolouch, 1998, 

s.23). 

Flushing systém   

     Tento systém vychází z dokonalého a opakovaného procvičení jedné svalové 

skupiny. Jeho cílem je dlouhotrvající a maximální prokrvení pracujícího svalu. Tímto 

systémem dochází k většímu prokrvení svalu, téměř aţ o polovinu a tím dochází k 

nárůstu svalové hmoty. ,,Prokrvení musí být tak dokonalé, aby svaly zůstaly 

,,napumpované“ delší čas po tréninku. Prakticky to znamená, že kulturista zpracuje 

určitým počtem sérií a cviků jednu svalovou partii a až poté přistupuje k procvičení 

další svalové partie.“ (Medek, Novák, Smejkal, 1992, s.69). 

 

 

 



20 
 

3.4.3.  Rozdělení základních principů podle kvality pohybu 

Strict   

 ,,Jedná se o učebnicově přesné vykonání pohybu v plném rozsahu od úplného 

protažení až do ´plné kontrakce (smrštění) svalu. Zamezuje se tím rovněž součinnosti 

jiných svalových skupin a používá se u izolovaných cviků. Tento způsob pohybu je nutné 

dodržovat převážně u začátečníků k zvládnutí správné techniky cviku.“ (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992, s.70).  

Cheating   

 Tento princip tréninku znamená pomocný pohyb tělem, kdyţ uţ nemůţeme, 

pouţijeme švih, nebo se prohneme, případně si pomůţeme jinak. Ošizením techniky 

jsme tak schopni přidat další opakovaní nebo pouţít těţší činku  (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992). 

 

3.4.4.  Pomocné principy 

Princip supersetů   

 V tréninku plynule navazuje na princip jednoduchých sérií. Po odcvičení jedné série 

prvního cviku následuje hned bez přestávky další série jiného cviku. Poté následuje 

přestávka a po přestávce opakujeme předchozí cvičení. Tímto cvičením se zvyšuje 

intenzita svalové práce a zkracuje čas tréninku při ponechání stejného objemu 

posilování. Supersetům na stejnou svalovou partii se říká supersérie, ty jsou však 

vhodné jen pro pokročilé. Dochází při nich k maximálnímu prokrvení svalu, zrychluje 

se metabolismus. Supersety na dvě různé svalové partie se nazývají kombinace. To 

znamená, ţe se kombinují dva cviky na protikladně působící svalové partie, nejčastěji u 

svalstva končetin (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

Princip trojsérií  

 Cvičí se tři cviky např. na končetině (biceps, triceps), nebo na jednu svalovou partii. 

V případě cvičení jedné svalové partie se zaměříme na všechny její části (Pavluch, 

Frolíková, 2004). 
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Princip před vyčerpání  

 Je zvláštní druh supersérie s obráceným pořadím cviků. První cvik je vţdy cvik 

izolovaně zatěţující danou svalovou partii a druhý cvik je cvik kombinovaný. 

Zmiňovaný druhý cvik dokáţe díky zapojení pomocných svalů danou partii úplně 

vyčerpat. Tímto principem se zásadně zvyšuje intenzita tréninku (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992).  

Princip násobných sérií   

 Při násobných sériích dochází k velmi intenzivnímu zatíţení a prokrvení svalů. Tento 

princip má tři aţ čtyři vrcholy v jedné sérii. Zatíţení činky zmenšujeme postupným 

odebíráním závaţí, zhruba po 5 opakováních. Násobné série, jsou velmi účinné, protoţe 

po prvních 4 – 5 opakováních s maximální hmotností jsou svaly unavené aţ na hranici 

svých moţností. Toto cvičení vyţaduje maximální soustředění a také zvýšenou spotřebu 

energie a stavebních látek.  Násobné série jsou oblíbeným tréninkem pro většinu 

špičkových kulturistů, protoţe zabezpečují nárůst svalové hmoty, formování svalů a 

také jejich vyrýsování (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

Princip vynucených opakování   

 Tento princip se vyuţívá v objemovém i tvarovacím tréninku. Princip spočívá 

v moţnosti cvičit v sérii aţ za hranici moţností procvičovaného svalu. Bez dopomoci 

provedeme s danou váhou například 7 opakování, ale s dopomocí tréninkového partnera 

zvládneme ještě o 1 – 3 opakování více. Procvičovaný sval více stimulujeme a tím 

dochází k přísnějšímu procvičení a k většímu nárůstu svalu (Medek, Novák, Smejkal, 

1992). 

Princip pyramidy  

 Princip pyramidy znamená, ţe začínáme cvičit s malou zátěţí a větším počtem 

opakování. V rozmezí několika sérií daného cviku zvyšujeme zátěţ a současně 

sniţujeme počet opakování. Vrcholu pyramidy je dosaţeno při nejmenším počtu 

opakování s největší zátěţí. V kulturistickém tréninku dále rozlišujeme pyramidu 

klasickou, obrácenou a s prodlouţeným vrcholem (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 
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Princip negativních opakování   

   Při tomto druhu cvičení se vyuţívá síla gravitace a brzdná dráha pohybu. 

V negativní fázi opakování zvládneme spouštět větší zátěţ, neţ kterou jsme schopni 

vytlačit zpět nahoru. Takto je moţné cvičit se 130 - 140 % svého maxima. Na toto 

cvičení je nutné mít dopomoc. Rozeznáváme tři druhy negativních opakování. 

Negativní opakování na konci běţné série, čisté negativní opakování a zesílené 

negativní opakování. Při tomto cvičení vzniká vyšší riziko poranění, protoţe tento 

princip vyţaduje cvičení s velkým zatíţením a také není moţné cvik cvičit samostatně 

bez dopomoci (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

Princip izolace  

 Izolace znamená procvičování svalu takovým způsobem, aby procvičovaný sval 

pracoval úplně samostatně bez zapojení dalších svalů. Nejideálněji se dá procvičit 

svalstvo horních a dolních končetin. Izolovaným cvikem pro horní partii svalů bude 

například rozpaţování vleţe na lavičce s izolovaným cvičením na prsní svaly. Na 

procvičování dolní partie svalů představují nejkomplexnější cvik dřepy (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992). 

 

3.6.  Tréninkový plán 

 Tréninkový plán se skládá z přesně určeného počtu cviků, sérií a opakování 

vyjádřených písemně. Na základě tréninkového plánu absolvuje cvičenec hlavní část 

tréninku. Při sestavování tréninkového plánu musíme brát v úvahu vyspělost cvičence a 

jeho výchozí úroveň (začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, vyspělý kulturista). Dále 

musíme při sestavování tréninkového plánu myslet na cíl, kterého chceme dosáhnout. 

Podle toho potom volíme silově – objemový, objemově – tvarovací nebo rýsovací 

trénink. Kaţdý trénink se skládá z úvodního rozcvičení (strečink), hlavní části (vlastní 

individuální trénink) a závěrečné části (uvolnění). Střídání tréninkových plánů si kaţdý 

vyspělý kulturista řídí sám. Pokud náš tréninkový plán dosahuje dobrých výsledků, není 

potřeba ho měnit. V praxi se osvědčilo měnit tréninkový plán jednou za 4 – 6 týdnů, ale 

není to vţdy pravidlem, je to velmi individuální (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 
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Frekvence tréninků v týdnu 

 Podle počtu a sloţení tréninků v týdnu rozeznáváme dva základní druhy tréninku.  

Prvním je trénink celého těla v jedné tréninkové jednotce, kterému se také říká kruhový 

trénink.  Druhým tréninkem jsou různé formy děleného tréninku. 

Trénink celého těla v jedné tréninkové jednotce   

 Optimální frekvence tréninků je 2x aţ 3x týdně, protoţe minimální časový odstup 

mezi dvěma tréninky by měl být nejlépe 48 hodin, kvůli dostatečnému času na 

regeneraci svalů. Délka tréninku by se měla pohybovat v rozmezí 1 – 1,5 hodiny. Na 

velké svalové partie se cvičí dva cviky, na malé svalové partie jeden cvik. Přestávka 

mezi jednotlivými sériemi by měla trvat nejlépe 1 – 2 minuty (Medek, Novák, Smejkal, 

1992).   

Dělený trénink (split systém)   

 V jedné cvičební jednotce se procvičují jen vybrané svalové partie. Správné 

rozdělení tréninku podle svalových partií je důleţité z důvodu toho, aby byl systém 

účinný a nedocházelo k přetěţování určitých svalových partií (Medek, Novák, Smejkal, 

1992).   

Čtyřdenní dělený trénink   

 Procvičované svalové partie si rozdělíme na dvě samostatné části, se čtyřmi 

tréninkovými jednotkami v týdnu. První část svalové partie procvičíme např. v pondělí 

– prsa záda, ramena a ve čtvrtek - prsa, břicho, nohy. Druhou část svalové partie 

cvičíme v úterý – nohy, paţe, břicho a v pátek – ramena, záda, paţe. Mezi klady tohoto 

cvičení patří, vyšší objem a intenzita procvičení svalových partií (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992).  

Pětidenní dělený trénink   

 Cvičení probíhá 5x týdně, první týden cvičíme jednu partii těla v pondělí, středu a 

v pátek. Cvičení druhé partie probíhá v úterý a ve čtvrtek. Následující týden se pořadí 



24 
 

cvičení v jednotlivých dnech obrátí. Mezi nevýhody tohoto tréninku je malý čas na 

regeneraci svalů (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

Šestidenní dělený trénink   

 Jednou moţností je, ţe tělo můţeme rozdělit na tři části, kdy kaţdou část procvičíme 

2x v týdnu. První část tréninkového cyklu cvičíme v pondělí a ve čtvrtek – prsa, záda, 

lýtka, břicho. Druhou část cvičíme v úterý a pátek - ramena, paţe. Třetí část cvičíme ve 

středu a sobotu – stehna, vzpřimovače trupu, lýtka, břicho.  Lýtka a břicho se můţou 

procvičovat i v ostatních dnech (Medek, Novák, Smejkal, 1992). 

Dvoufázový dělený trénink  

 Vyuţívá dvou tréninkových jednotek denně, sniţuje se tím tak čas tréninku, který by 

neměl přesáhnout hodinu. Tento trénink můţeme sloučit se všemi výše uvedenými 

tréninky, ale nejčastěji se promítá do šestidenního děleného tréninku. Důleţitý je 

dostatečný odpočinek na regeneraci mezi dvěma tréninky během dne (Medek, Novák, 

Smejkal, 1992).    

Trénink 3 + 1   

 V rámci tohoto tréninku svalové partie opět rozdělíme na tři části, které procvičíme 

všechny najednou během tří za sebou jdoucích dnů. Čtvrtý den následuje přestávka na 

regeneraci a opakování tréninkového cyklu začíná pátý den (Medek, Novák, Smejkal, 

1992).    

 Jedna svalová partie denně   

 Vysoce podporuje regeneraci jednotlivých svalových partií a znamená provádění 

šesti tréninků týdně. Při tomto cvičení se doporučuje provádět 12 – 15 opakování cviku. 

Trénink by opět neměl přesáhnout hodinu (Medek, Novák, Smejkal, 1992).    
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3.6.  Regenerace 

 Regenerace pro svaly je nutná, protoţe po cvičební zátěţi potřebují svaly 

odpovídající odpočinek, aby odbouraly toxiny, které vznikly zvýšenou látkovou 

přeměnou, aby napravily případná lehká poškození, která byla způsobena nadměrnou 

zátěţí, a aby doplnily potřebné energetické zásoby, které jsou podstatné pro další 

cvičení. Svalovou regeneraci můţeme provádět aktivním nebo pasivním způsobem. Při 

pasivní regeneraci tělo nezatěţujeme ţádnou fyzickou aktivitou. Patří sem např. spánek 

nebo četba. Při aktivní regeneraci vykonáváme pohybovou aktivitu, patří sem běh, jízda 

na kole nebo plavání. Další alternativou moţné regenerace jsou sportovní masáţe. 

Velmi důleţitou a nedílnou formou regenerace je strečink, který by se měl vţdy zařadit 

na začátek i na konec kaţdého tréninku. Velké svalové partie se zotavují delší dobu, neţ 

malé svalové partie, proto je jim potřeba dát větší prostor na regeneraci. Silové činnosti 

zajišťují převáţně bílá svalová vlákna (rychlá), která se regenerují delší dobu neţ 

červená svalová vlákna (pomalá), která zajišťují činnosti vytrvalostního charakteru. 

Provádění cviků v plném rozsahu vyţaduje také delší čas na zotavenou neţ cvičení 

s omezeným rozsahem pohybu. Rychlost regenerace můţeme zvýšit kvalitní stravou 

bohatou na dostatek ţivin, vitamínů a minerálů. Můţe být ale i zpomalena důsledkem 

nedostatku aerobního cvičení. Stejně tak jako ve většině sportů i v kulturistice se dříve 

regeneruje tělo mladého sportovce neţ tělo sportovce nad 35 let. Zda je tělo jiţ 

dostatečně zotaveno, poznáme nejlépe ráno po probuzení kontrolou pulsu v klidu. Kdyţ 

je puls zrychlený, tělo dává najevo, ţe ještě není dostatečně zotaveno. Při tomto postupu 

je třeba znát hodnotu svého bazálního (odpočinkového) pulsu. Regenerace je důleţitou 

součástí všech sportovních aktivit a je na uváţení kaţdého, jakou formu zotavování si 

sám pro sebe zvolí (Medek, Novák, Smejkal, 1992).   

 

3.7.  Odlišnosti tréninku adolescentů 

     Termín adolescence je odvozen z latinského slova adolescere (dorůstat, dospívat, 

mohutnět). Adolescence (v české terminologii mládí) je pak většinou datována od 15 do 

20 (22) let. Počátek je spojován s plnou reprodukční zralostí, v jejím průběhu se 

obvykle ukončuje tělesný růst (Macek, 2003, s. 9). V tomto období dochází u muţů ke 
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zvýšené tvorbě testosteronu, coţ se projevuje v silovém tréninku. Jiţ po několika 

týdnech pravidelného cvičení dojde ve většině případů k viditelnému nárůstu svalů. Při 

zahájení tréninku adolescentů a tvorbě jejich tréninkového plánu je však nutné 

respektovat určité odlišnosti od tréninku dospělých. Je to z důvodu toho, ţe v tomto 

období stále probíhá růst a vývin páteře, proto je nutné tuto skutečnost zohlednit při 

výběru cviků a sestavování tréninku. Špatně zvolenými cviky můţe dojít k narušení 

vývoje kostry, především páteře, poškození kloubních pouzder a chrupavek. Zpočátku 

volte cviky, které mají pozitivní vliv na držení těla – tedy středem zájmu budou svaly 

okolo páteře, mezilopatkové svalstvo a svaly břišní. Rozhodující je oblast pasu, proto 

preferujte posilování svalů kolem páteře a břišních svalů s cílem vytvořit pevný svalový 

korzet trupu. V maximální míře zařazujte cviky s vlastní vahou těla – shyby, kliky, kliky 

na bradlech, kliky na dvou lavičkách apod. Vyhýbejte se náročným cvikům s těžkými 

vahami, hlavně těm, které zatěžují páteř ve vertikálním směru – dřepy, tlaky nad hlavou 

a těm které přetěžují bederní oblast zad – přítahy v předklonu, mrtvé tahy. Použití 

takovýchto cviků ve spojení s chronicky vyčerpávajícím tréninkem může v extrémních 

případech zabrzdit či dokonce zastavit růst. Je vhodné do tréninkového plánu zařadit 

kombinaci dřepů (s lehkými vahami a vyšším počtem opakování) s dýchacími pulovry, 

k zvýšení vitální kapacity hrudníku a tím ke zvětšení hrudního koše. Je to šance, která se 

již v pozdějším věku opakovat nebude. Předčasně se nespecializujte jenom na 

kulturistiku a zařazujte také doplňkové sporty, hlavně vytrvalostního charakteru – 

plavání, běh, cyklistiku k rozvoji vitální kapacity plic a kardiovaskulárního systému. 

(Smejkal, Rudzinskyj, 1999, s. 60). 

 

4. Hypotézy 

 

1. Předpokládáme, ţe 3 měsíční realizací sestaveného tréninkového posilovacího 

programu se zvýší objem svalové hmoty a sílu u všech cvičenců alespoň o 10 %. 

2. Předpokládáme, ţe u všech jedinců se aplikací tréninkového plánu, zvýší síla a 

objem ve stejné proporci.  
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5.  Metody výzkumu 

 Metoda je plánovitý, cílevědomý postup, je to přesně vymezené myšlení a jednání, 

které slouţí k dosaţení určitého cíle. Je více druhů metod, kterými lze dosáhnout 

sledovaného cíle. Pro účely této práce se nejlépe uplatnily metody - měření, testování a 

T – test (Meloun, Militký, 2002). 

Metoda testování 

 Lze říci, ţe testy jsou metodami výzkumu umoţňující nám objektivně zjišťovat 

určitý stav. Test je vlastně systematický postup, v němţ se testovanému jedinci předloţí 

soubor jednotlivých testovacích cviků, na které reaguje určitými výkony. Reakce 

cvičence umoţňují testující osobě analyzovat daný výkon a přidělit mu určitou hodnotu.  

Hodnota je předem dána a dají se z ní po provedení testu vyvozovat určité závěry. Testy 

mohou zjišťovat stav jednoho, dvou nebo více jevů či pomáhat sledovat vývoj nabývání 

síly v daném časovém úseku.  

 V tělovýchově se testů uţívá nejvíce ke zjišťování stavu rozvoje pohybových 

schopností, tělesné zdatnosti a výkonnosti. Velkou výhodou testů je jejich časová 

nenáročnost a u standardizovaného testu také jeho jednotné hodnocení podle 

stanovených norem, čímţ je také zaručená určitá objektivita. Pro stanovení 

standardizace testů je důleţité splnit podmínku reliability (spolehlivosti), objektivity 

(nezávislosti), validity (platnosti) a senzibility (citlivosti). Uţívání jiných neţ 

standardizovaných testů je moţné pouze pro potřebu trenéra nebo pedagoga.  

 Podle stupně ověřitelnosti a rozsahu pouţívání rozdělujeme testy na standardní a 

nestandardní, podle počtu měřených vlastností na jednorozměrné a vícerozměrné, podle 

cíle testu na zjišťující momentální stav a slouţící k předpovědi stavu v budoucnu. 

V mém případě jsem testování vyuţil ke zjištění momentální svalové síly u testovaných 

jedinců (Tomšíček, Biskup, 2006). 

Metoda měření 

 Měření lze charakterizovat jako přiřazování čísel předmětům, tělesným proporcím 

nebo jevům podle určitých pravidel. Nejtěţší při měření je stanovení pravidla, podle 
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které se má postupovat. Pokaţdé musíme u všech postupů měření nejprve vymezit 

soubor, který se bude zkoumat. Vymezený soubor musíme definovat a dále musíme 

definovat vlastnosti objektů. Aby bylo moţné měření provést, musí být rozděleno 

alespoň do dvou podmnoţin. Rozeznáváme celkem čtyři obecné úrovně měření: 

intervalové, nominální, poměrové a pořadové. Pomocí metody měření jsem zjišťoval u 

cvičenců jejich antropomotorické parametry (Hendl, 2004). 

Metoda T – testu  

 Pro práci jsem pouţil jednu ze tří metod parametrického T – testu. Zvolenou 

metodou byl dvojvýběrový  T – test pro párové hodnoty. Párový test znamená, ţe 

měření se provádělo vţdy na jednom cvičenci dvakrát. Poprvé před aplikací 

tréninkového plánu a podruhé po jeho ukončení. Provedeným testem ověřujeme rozdíly 

výsledků získaných opakovaným měřením u stejného výběrového souboru, většinou 

s časovým odstupem. Rozdíl od ostatních moţností T – testu je v tom, ţe si všímáme 

nejen výběrových průměrů, ale počítáme rozdíly u kaţdého páru hodnot výběrového 

souboru (Hendl, 2004).  

 

6.  Výzkumná část 

6.1.  Charakteristika souboru 

 O spolupráci při realizaci výzkumu jsem poţádal 6 osob ze svého okolí.  Všichni 

jedinci byli ve věku adolescenta.  V mém případě se jednalo o adolescenty ve věku 16 – 

20 let. Pouze tři z těchto adolescentů měli za sebou sportovní zkušenost a jiţ v minulosti 

nepravidelně navštěvovali posilovnu. Po přípravě tréninkového plánu pro začátečníky a 

dvou částí děleného tréninku jsem je seznámil s naším tréninkovým programem. 

Trénink probíhal třikrát týdně po dobu 4 měsíců. Měření tělesných proporcí cvičenců 

jsem provedl před testováním silových schopností jejich těla, před začátkem 

tréninkového programu a po uplynutí 4 měsíční tréninkové doby.    

       Testovaná osoba č. 1, věk 21 let, váha 85 kg, výška 185 cm, jeho BMI 20,4%, 

(v normě). Jeho zdravotní stav je dobrý v minulosti se 2 roky aktivně věnoval florbalu. 
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V současné době má aktivní zaměstnání, jednou týdně chodí plavat, jinak se sportu 

věnuje jiţ jen rekreačně. 

Testovaná osoba č. 2, věk 17 let, váha 69 kg, výška 175 cm, BMI 22,5%, (v normě). 

Jeho zdravotní stav je dobrý, v minulosti se nevěnoval aktivně ţádnému sportu. 

V současné době studuje, takţe jeho způsob ţivota je spíše sedavý. Ţádnou pohybovou 

aktivitu týdně neprovozuje. 

Testovaná osoba č. 3, věk 19 let, váha 72 kg, výška 178 cm, BMI 22,7%, (v normě). 

Jeho zdravotní stav je dobrý, má pouze alergii, coţ ho však zatím nějak zvláště 

neomezuje. V minulosti se aktivně ţádnému sportu nevěnoval, pouze rekreačně hrál 

nohejbal. V současné době má sedavé zaměstnání, dvakrát týdně jezdí na kole. 

Testovaná osoba č. 4, věk 18 let, váha 80 kg, výška 183 cm, BMI 23,9%, (v normě). 

Jeho zdravotní stav je dobrý, v současné době studuje. Aktivně hraje 2 roky fotbal, 

dvakrát týdně provozuje pohybovou aktivitu v rámci tréninku, zejména běh. 

Testovaná osoba č. 5, věk 17 let, váha 68 kg, výška 170 cm, BMI 23,5%, (v normě). 

Jeho zdravotní stav je dobrý, v minulosti se aktivně ţádnému sportu nevěnoval. 

V současné době studuje a týdně ţádnou pohybovou aktivitu neprovozoval. 

Testovaná osoba č. 6, věk 20 let, váha 71 kg, výška 173 cm, BMI 23,7%, (v normě). 

Jeho zdravotní stav je dobrý, v minulosti se aktivně ţádnému sportu nevěnoval, pouze 

rekreačně hrál fotbal. V současné době má aktivní zaměstnání, jednou týdně chodí 

plavat. 

 

6.2.  Organizace výzkumu 

 Před samotným zahájením mého výzkumu jsem si musel vyhradit 4 měsíce 

k naplnění tréninkových plánů. S výzkumem jsem začal v listopadu 2012, vyhledáním 6 

dobrovolníků. Nejprve jsem je musel seznámit s tím, čeho se výzkum týká a co od nich 

poţaduji. Před zahájením prvního tréninku jsem u všech dobrovolníků provedl měření 

sledovaných tělesných proporcí. Dále jsem provedl testování síly zkoumaného svalstva 

pomocí zvolených testovacích cviků. Získané údaje mi později poslouţily k celkovému 
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vyhodnocení celého výzkumu. Další srovnávací měření a testování dobrovolníků bylo 

provedeno na úplném konci tréninků po uplynutí doby 3 měsíců. 

Testování silových výkonů bylo provedeno v následujících cvičeních: 

Prsa – bench  press – činka o hmotnosti 50 kg v maximálním počtu opakování. 

Záda – shyby – maximální počet opakování s vlastní vahou těla. 

Ramena – tlak za hlavou v sedu s činkou ve svodidlech – zátěţ o hmotnosti 20 kg 

s maximálním počtem opakování. 

Biceps – bicepsový zdvih s velkou činkou podhmatem – činka o hmotnosti 25 kg 

s maximálním počtem opakování. 

Triceps – kliky na bradlech – maximální počet opakování s vlastní vahou těla. 

Břicho – leh – sedy – maximální počet opakování.  

Stehna – leg – press – maximální počet opakování s vahou 80 kg hmotnosti. 

Lýtka – tlak špičkami nohou na leg – pressu – maximální počet opakování s vahou 80 

kg hmotnosti.  

 Měření obvodových mír cvičenců  

 Jednotlivé obvodové míry cvičenců, byly změřeny pomocí krejčovského metru. 

Měření bylo provedeno, změřením hrudníku, pasu, paţe (bicepsu), předloktí, stehna a 

lýtka. Hrudník byl změřen na přechodu kosti hrudní v jejím mečovitý výběţek, pas 

v nejuţším místě nad kyčlemi, paţe přes biceps při maximální kontrakci flexorů a 

extenzorů, předloktí v místě maximálního obvodu, stehno za mírného rozkročení, těsně 

pod příčnou hýţdní rýhou, a lýtko v místě jeho největšího obvodu. 
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6.2.1.  Popis testů síly 

Bench – press - (viz příloha obr. 1) 

 Bench-press patří mezi základní cviky pro rozvoj horní části těla. Je povaţován za 

nejlepší, protoţe silně zatěţuje prsní svaly, zvláště jejich vnější a spodní část, dále 

deltové svaly a trojhlavý sval paţní. Výchozí poloha je na zádech na vodorovné lavici, 

činku uchopíme na šíři větší neţ je šíře ramen, pomalým pokrčováním napjatých paţí 

činku pouštíme do spodní polohy, aţ se osa činky lehce dotkne hrudníku a hned 

následně bez přerušení pohybu činku zvedáme zpět do výchozí polohy.  

Tlak za hlavou v sedu s činkou ve svodidlech - (viz příloha obr. 2) 

 Tento cvik působí zejména na přední stranu deltových svalů a trojhlavý sval paţní. 

Výchozí polohou je sed na lavici, za hlavou uchopíme tyč činky na šíři větší neţ je šířka 

ramen, hlava směřuje vpřed, pomalu vytlačuje činku nahoru ve svodidlech aţ do 

úplného nataţení paţí, poté činku opět spouštíme kontrolovaným pohybem zpět za 

hlavu.  

Bicepsový zdvih s velkou činkou podhmatem - (viz příloha obr. 3) 

 Bicepsový zdvih působí na dvouhlavý sval paţní, hluboký sval paţní a flexory 

zápěstí. Ve stoji rozkročném uchopíme činku podhmatem přibliţně na šíři ramen, lokty 

drţíme u těla, stahem dvojhlavých svalů paţních zvedneme obloukem činku co nejblíţe 

k horní části hrudníku. Lokty a záloktí jsou bez pohybu, stejně tak jako trup a nohy. 

Poté kontrolovaným pomalým pohybem činku opět obloukem spouštíme zpět do 

výchozí polohy.  

Kliky na bradlech - (viz příloha obr. 4) 

 Cvik je vhodný na procvičení trojhlavého svalu paţního, výrazně působí i na prsní 

svaly a přední deltové svaly. Výchozí poloha je vzpor na bradlech, hlava je vzpřímena. 

Pokrčením paţí se spustíme do kliku, aţ dosáhneme nejostřejšího úhlu v lokti, poté se 

vrátíme zpět do vzporu.  
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Shyby  nadhmatem - (viz příloha obr. 5) 

 Tento cvik zatěţuje především široký sval zádový, dvouhlavý sval paţní, hluboký 

sval paţní. Úchopem asi tak na šíři ramen uchopíme nadhmatem hrazdu a pomalým 

tahem se přitahujeme k hrazdě tak, aby pohyb končil s bradou na úrovni hrazdy nebo 

nad ní, poté se opět vracíme kontrolovaným pohybem do výchozí polohy aţ do úplného 

propnutí v loktech.  

Sedy - lehy  - (viz příloha obr. 6) 

 Působí na přímý břišní sval, především v jeho horní polovině. Lehneme si na záda na 

šikmou lavici hlavou dolů, nohy zachytneme za opěrky, ruce dáme v týl nebo je 

zkříţíme na hrudníku. Pomalým pohybem se zvedáme do sedu a poté se vracíme zpět 

do výchozí polohy, aţ se bederní část zad dotkne lavice. 

Leg – press  - (viz příloha obr. 7) 

 Cvik působí přímo na čtyřhlavý sval stehenní a hýţďové svaly, také částečně na 

flexory stehna. Zády si lehneme na šikmou lavici, nohy jsou nataţené a opřené o 

pohyblivou část přístroje. Pomalu pokrčujeme nohy a tím spouštíme závaţí dolů aţ do 

krajní polohy, kdy nohy jsou maximálně skrčeny. Poté pomalým pohybem vytlačujeme 

zátěţ zpět do výchozí polohy.  

Tlak špičkami nohou na leg – pressu  - (viz příloha obr. 8) 

 Působí především na lýtkové svalstvo, špičkami nohou se opřeme o hranu plošiny a 

poté provádíme v maximálním moţném rozsahu flexi a extenzi v hlezenním kloubu.  

Shyby  nadhmatem - (viz příloha obr. 9) 

 Tento cvik zatěţuje především široký sval zádový, dvouhlavý sval paţní, hluboký 

sval paţní. Úchopem asi tak na šíři ramen uchopíme nadhmatem hrazdu a pomalým 

tahem se přitahujeme k hrazdě tak, aby pohyb končil s bradou na úrovni hrazdy nebo 

nad ní, poté se opět vracíme kontrolovaným pohybem do výchozí polohy aţ do úplného 

propnutí v loktech.  
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6.3.  Tréninkový plán 

Rozcvička  

 Před zahájením samotného cvičení, je velmi důleţitá rozcvička, která slouţí 

k zahřání organismu. ,, Její význam je nezastupitelný, proto bychom jí neměli opomíjet a 

měla by předcházet každou tréninkovou jednotku. Důkladné rozcvičení připravuje 

organismus na následující zatížení a je prevencí možných poranění.  Správná rozcvička 

by měla být tvořena třemi částmi. Úvodní část slouží k zahřátí organismu. K tomuto 

účelu se výborně hodí stacionární kolo (rotoped), stepper nebo běhátko (běhací 

koberec). Ve vhodném prostředí můžeme začít třeba poklusem nebo skákáním přes 

švihadlo. Tato část by měla trvat 5 – 10 minut. Je-li v posilovně pokojová teplota, nebo 

dokonce i vyšší, můžeme tuto část vynechat a začít hned s protahovacími cvičeními, 

která tvoří hlavní část rozcvičky. Závěrečnou fázi rozcvičky tvoří dynamická cvičení, 

sloužící k nabuzení organismu pro další činnost. Zde postupujeme od pomalejších 

pohybů v menším rozsahu k pohybům rychlejším. Jedná se především o různé rotace 

trupu se zvyšováním rychlosti pohybu.“  (Kopecký, 1998, str. 26). 

Protahování (strečink) 

      Další důleţitou činností před zahájením cvičení by mělo být protaţení svalů. ,,Co je 

to protahování, neboli strečink, asi většina lidí tuší a alespoň něco si pod tímto pojmem 

dokáže představit. Stále však velmi mnoho z nás význam těchto cvičení podceňuje nebo 

přímo ignoruje. Stále převažují ti, kteří přijdou do fitcentra a ihned ulehnou pod činku, 

v lepším případě se dvakrát ohnou, jako by si zavazovali boty, nebo zakrouží pažemi a 

hurá cvičit.  Někteří se chovají nejen z pouhé nevědomosti, ale i proto, že by si snad 

připadali nějak divně nebo nepatřičně, kdyby se měli všelijak kroutit a ještě přitom válet 

po zemi. Proto si myslím, že nebude na škodu zmínit se o protahovacích cvičeních 

poněkud podrobněji. Cílem těchto cviků je protažení zkráceného svalstva, které je 

prevencí úrazů a častých zdravotních obtíží, především úporných bolestí. Dále tato 

cvičení vedou k větší schopnosti svalstva snášet zatížení, k větší elasticitě svalu. 

Umožňují lepší celkovou relaxaci organismu a podílejí se na dokonalejší a účinnější 

regeneraci organismu. Protahovat bychom se měli bez ohledu na věk či ohebnost denně. 
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Protahování by mělo tvořit hlavní část rozcvičení před zahájením samotného cvičení. 

Vhodné je zařazovat je i po skončení posilovacího cvičení ke zklidnění organismu a 

relaxaci unavených svalů“ (Kopecký, 1998, str. 27). 

 

6.3.1.  Experimentální tréninkový program 

Kruhový trénink začátečníků  

 V průběhu prvních třech týdnů byl pro cvičení celé skupiny zařazen kruhový trénink 

pro začátečníky. Kruhový trénink byl přípravou pro vlastní program na nárůst síly, 

slouţící k celkovému zpevnění těla a zpevnění svalových úponů.  Tělo si za tuto dobu 

zvyklo na určitou svalovou zátěţ a námahu. Z hlediska pouţití přiměřené váhy, 

zvládnutí správné techniky cviku a správného dýchání je vhodné provádět více neţ 

deset opakování v sérii. Při provádění cvičení byla zařazena přestávka, u malých 

svalových partií 1 minutu (ramena, paţe, břicho), u velkých svalových partií (prsa, záda, 

nohy) se přestávka zvýšila na 2 – 3 minuty.  Samotný posilovací trénink by neměl 

překročit jednu hodinu. Aby při cvičení nedocházelo k přetěţování jednotlivých 

svalových partií, pouţívá se v prvním týdnu kruhového tréninku pouze jednu sérii 

kaţdého cviku. Ve druhém týdnu zvýšíme náročnost tréninku přidáním další série 

cviku. Třetí týden tréninku jiţ cvičíme tři série u kaţdého cviku.  
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Tabulka č. 1 – kruhový trénink  

Cvičební program pro začátečníky (1-3 týden) 

Cvik Počet 

opakování 

Série 1. 

týden 

Série 2. 

týden 

Série 3. 

týden 

1. Zvedání nohou ve visu maximum 1 2 3 

2. Sedy lehy na lavici maximum 1 2 3 

3. Shyby na široký úchop maximum (10 

- 12) 

1 2 3 

4. Přítahy jednoručky s oporou (10 - 12) 1 2 3 

5. Hyperextenze maximum 1 2 3 

6. Benchpress (10 - 12) 1 2 3 

7. Butterfly/peck deck (12 - 15) 1 2 3 

8. Tlaky na leg - pressu (15 - 18) 1 2 3 

9. Předkopávání na ex. stole (15 - 18) 1 2 3 

10. Zakopávání na ex. stole (15 - 18) 1 2 3 

11. Výpony na přístroji (15 - 18) 1 2 3 

12. Tlaky s velkou činkou za 

hlavou v sedě 

(12 - 15) 1 2 3 

13. Bicepsový zdvih s EZ osou (10 - 12) 1 2 3 

14. Tricepsový zdvih v leţe (10 - 12) 1 2 3 

 

Dělený trénink   

 Dělený trénink se pouţívá k odstranění stagnace při tréninku celého těla.  Rozdělíme 

jednotlivé svalové partie na dvě, tři nebo více částí. Při tréninku dochází k  vyššímu 

zatíţení jednotlivých procvičovaných svalových partií, jak počtem cviků, tak sérií a 

celkovým počtem opakování. Skvěle se zde uplatňuje efekt napumpování svalů, coţ 

znamená jejich dostatečné prokrvení, zásobení ţivinami a kyslíkem, svaly nabývají na 

objemu a zvyšuje se síla. Do děleného tréninku se zařazují převáţně základní cviky. 

Přestávka mezi sériemi trvá 1 – 2 minuty podle velikosti procvičované svalové partie. 

Testovaná skupina dělený trénink absolvovala dalších devět a půl týdne. V této době 

jsem musel rozdělit svalové partie na dvě skupiny. Do první skupiny patřila záda, 

biceps, ramena, do druhé skupiny patřila prsa, nohy a triceps. První skupinu jsme cvičili 

vţdy v pondělí a ve čtvrtek, druhou skupinu jsme cvičili v úterý a v pátek. Před kaţdým 
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cvičením jsme na začátek posilování zařadili ještě procvičování břicha.  Na samotný 

závěr tréninku byl zařazen strečink a to nejen na posilované partie. 

Tabulka č. 2 – dělený trénink  

Tréninkový plán děleného tréninku (záda, ramena, biceps) pondělí a 

čtvrtek 

Cvik Počet opakování Série 

1. Sedy lehy na lavici maximum 1 

2. Přednoţování ve visu maximum 1 

3. Shyby na široký úchop (do 4) 3 

4. Stahování kladky (do 4) (3 - 4) 

5. Přítahy činky v předklonu (do 4) (3 - 4) 

6. Přítahy kladky zespodu v sedě (do 4) (3 - 4) 

7. Tlaky s velkou činkou za hlavou v sedě (do 4) 3 

8. Přítahy činky k bradě (do 4) 3 

9. Bicepsový zdvih z velkou činkou (do 4) (3 - 4) 

10. Bicepsový zdvih na Scottově lavici (6 - 8) (3 - 4) 

11.  Koncentrovaný bicepsový zdvih (6 - 8) (3 - 4) 

Tréninkový plán děleného tréninku (prsa, nohy, triceps) úterý a pátek 

Cvik Počet opakování Série 

1. Sedy lehy na lavici maximum 1 

2. Přednoţování ve visu  maximum 1 

3. Benchpress (do 4) (4 - 5) 

4. Tlaky s jednoručkami v leţe na šikmé lavici (do 4) (3 - 4) 

5. Upaţování s jednoručkami (10 - 12) (3 - 4) 

6. Tlaky na leg - pressu 5 5 

7. Předkopávání na extenzivním stole 5 3 

8. Zakopávání na přístroji 5 3 

9. Tlaky na leg - pressu (špičkami chodidel) 5 3 

10. Kliky na bradlech (do 4) 3 

11. Francouzské tlaky (do 4) 3 
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6.3.2.  Provedení cviků 

 V této kapitole se budeme věnovat podrobnějšímu popsání jednotlivých cviků, které 

byly pouţity v tomto návrhu kondičního posilovací cvičení zaměřeného na nárůst síly a 

objemu. 

Sedy lehy na lavici  - (viz příloha obr. 5) 

 Působí na přímý břišní sval, především v jeho horní polovině. Lehneme si na záda na 

šikmou lavici hlavou dolů, nohy zachytneme za opěrky, ruce dáme v týl nebo je 

zkříţíme na hrudníku. Pomalým pohybem se zvedáme do sedu a poté se vracíme zpět 

do výchozí polohy, aţ se bederní část zad dotkne lavice. Pro posílení šikmých svalů 

břišních a svalů meziţeberních se můţeme při přechodu do sedu střídavě natáčet vpravo 

a vlevo. Při lehání se nadechujeme, v horní poloze vydechujeme. 

Přednožování ve visu na hrazdě  -  (viz příloha - obr. 9) 

 Cvik působí na přímý břišní sval. Svěsíme se na hrazdě, pomalu přednoţujeme, 

dokud se nohy nedostanou do vodorovné polohy. Krátce vydrţíme v této poloze a poté 

se vracíme zpět do výchozí polohy. Pokud je posilovna vybavena ţebřinami, je lepší 

tento cvik provádět na ţebřinách, přičemţ by páteř v bederní oblasti měla být stále 

přitisknuta k ţebřinám. Při spouštění nohou se nadechujeme, v horní poloze 

vydechujeme. 

Shyby na hrazdě na široký úchop - (viz příloha obr. 10) 

     Všechny cviky shybů na hrazdě intenzivně zatěţují široký sval zádový, dvouhlavý 

sval paţní a hluboký sval paţní. Úchopem asi tak na dvojnásobek šíře ramen uchopíme 

nadhmatem hrazdu a pomalým tahem se přitahujeme k hrazdě tak, aby pohyb končil 

s bradou na úrovni hrazdy nebo nad ní, poté se opět vracíme kontrolovaným pohybem 

do výchozí polohy aţ do úplného propnutí v loktech. Při spouštění do výchozí polohy se 

nadechujeme, při dotaţení do shybu vydechujeme. 
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Stahování kladky za hlavu - (viz příloha obr. 11) 

 Působí přímo na široký sval zádový, zadní hlavu deltového svalu, hluboký sval paţní 

a svaly předloktí. Cvik se provádí v sedu se zaklesnutými koleny. Tyč uchopíme 

na široký úchop nadhmatem, záda jsou rovná, hlava vzpřímená. Pomalým plynulým 

pohybem, při současném výdechu, stahujeme tyč za hlavu, aţ se tyč dotkne krční páteře. 

Při pohybu tyče dolů přitahujeme lopatky směrem k sobě, po krátké výdrţi se 

kontrolovaným pohybem vracíme zpět do výchozí polohy. Při spouštění kladky se 

nadechujeme, při staţení kladky vydechujeme. 

Přítahy činky v předklonu s jednoruční činkou - (viz příloha obr. 12) 

  Cvik působí na široký sval zádový, dvojhlavý sval paţní, hluboký sval paţní a 

flexory zápěstí, částečně na trapézový sval a zadní část deltových svalů. V předklonu 

zaklekneme na lavici jednou nohou, stejnou rukou se opřeme o lavici. Druhá noha je 

napjatá a stojí těsně vedle lavice. Volnou rukou uchopíme činku tak, ţe visí volně 

v napjaté paţi, trup je vodorovně se zemí, hlava zvednutá. Stahem zádových svalů 

přitahujeme činku k hrudníku tak, ţe loket se snaţíme drţet stále u těla. V horní poloze 

krátce vydrţíme a poté se pomalu vracíme do výchozí polohy. Při spouštění činky se 

nadechujeme, při dotaţení činky do horní polohy vydechujeme. 

Přítahy kladky v sedě  - (viz příloha obr. 23) 

 Působí výrazně na široký sval zádový, vzpřimovače páteře, dvojhlavý sval paţní a 

flexory zápěstí. Cvik provádíme v sedu s  lehce pokrčenými koleny, chodidla jsou 

opřena o plošinu. V předklonu s oběma napjatými paţemi uchopíme drţadlo, poté 

napřímíme trup a přitáhneme drţadlo aţ ke spodní části hrudníku. V konečné fázi 

pohybu se snaţíme lokty protlačit směrem dozadu, přitom vypneme hrudník a ramena. 

Při napjatých paţích nádech, s přítahem drţadla výdech.  

Tlaky s velkou činkou za hlavou v sedě  - (viz příloha obr. 24) 

 Cvik je zaměřen na přední hlavu deltových svalů a trojhlavý sval paţní, částečně také 

na střední hlavu deltového svalu, horní část prsních svalů a trapézový sval. Sedneme si 

na lavici, činka je volně poloţená vzadu na ramenou, činku drţíme širším úchopem, 



39 
 

lokty směřují dolů. Pomalým tlakem zvedáme činku vzhůru aţ do vzpaţení, bez 

zastavení pohybu v krajní poloze, činku vracíme zpět. Nadechujeme se při spouštění 

činky, vydechujeme v horní poloze. 

Přítahy velké činky k bradě ve stoje - (viz příloha obr. 13) 

 Působí na veškeré svaly ramene, ale především na deltové a trapézové svaly, 

dvojhlavý sval paţní, hluboký sval paţní a svaly předloktí. Činku drţíme před tělem 

úzkým úchopem v nataţených paţích nadhmatem. Pomalu zvedáme činku těsně před 

tělem aţ k bradě, po krátké výdrţi opět pomalým pohybem činku vracíme zpět do 

výchozí polohy. Na začátku pohybu činky se nadechujeme, při spouštění vydechujeme.  

Bicepsový zdvih s velkou činkou podhmatem - (viz příloha obr. 3) 

     Bicepsový zdvih působí na dvouhlavý sval paţní, hluboký sval paţní a flexory 

zápěstí. Ve stoji rozkročném uchopíme činku podhmatem přibliţně na šíři ramen, lokty 

drţíme u těla, stahem dvojhlavých svalů paţních zvedneme obloukem činku co nejblíţe 

k horní části hrudníku. Lokty a záloktí jsou bez pohybu, stejně tak jako trup a nohy. 

Poté kontrolovaným pomalým pohybem činku opět obloukem spouštíme zpět do 

výchozí polohy. Trup se snaţíme drţet rovně a lokty u těla.  Na začátku pohybu činky 

se nadechujeme, při spouštění vydechujeme. 

Bicepsový zdvih na Scottově lavici  - (viz příloha obr. 14) 

 Cvik působí na dvouhlavý sval paţní, hluboký sval paţní, svaly předloktí a na dolní 

část dvojhlavého svalu paţního, přispívá k budování plného bicepsu. Sedíme na lavičce, 

paţe jsou propnuté se záloktími opřenými o opěrku. Zapojením dvojhlavého svalu 

paţního ohneme paţe a činku vedeme směrem k ramenům, pohyb se děje pouze 

v loketním kloubu. Po dosaţení horní polohy opět činku pomalu spouštíme do výchozí 

polohy. Při spouštění činky se nadechujeme, v horní poloze vydechujeme. 

Koncentrovaný bicepsový zdvih vsedě - (viz příloha obr. 15) 

 Cvik opět působí především na dvojhlavý sval paţní. Cvičíme v sedu na lavičce v  

předklonu – dlaň pravé ruky poloţíme na levé stehno těsně nad kolenem. Potom 

předpaţíme levou rukou, záloktí opřeme o předloktí pravé ruky, činku drţíme rovně 
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podhmatem. Opakovaně skrčujeme předpaţmo levou ruku a činku zvedáme aţ 

k rameni, záloktí je nehybné, pohyb je izolovaný v loketním kloubu. Kontrolujeme 

pomalé spuštění činky. Dýcháme rytmicky. 

Benchpress  - (viz příloha obr. 1) 

 Cvik působí zejména na prsní svaly, cvičíme v lehu na zádech na lavici. Činku 

uchopíme nadhmatem v napjatých paţích. Kontrolovaným pohybem činku sníţíme 

k hrudníku na úroveň prsních bradavek a opět dynamicky zvedneme do napjatých paţí. 

Cvičíme v plném rozsahu pohybu, pánev drţíme mírně podsazenou a přitlačenou 

k podloţce, lokty rozvádíme do stran, záběr je zrychlený. Při spuštění činky se 

nadechujeme, se záběrem při dokončení vydechujeme. Toto cvičení je vhodnější 

provádět za pomoci druhé osoby, která činku jistí. 

Tlaky s jednoruč. činkami v lehu na šikmé lavici hlavou dolů - (viz příloha obr. 16) 

 Cvik působí zejména na prsní svaly, cvičíme v lehu na šikmé lavici hlavou dolů. 

Činky drţíme nadhmatem a dolů je spouštíme aţ na úroveň prsních bradavek. V horní 

poloze jsou paţe napjaty. Cvičíme v plném rozsahu, nezvedáme pánev. Při spuštění 

činek nádech, při záběru výdech. 

 Upažování s jednoručními činkami vleže - (viz příloha obr. 17) 

 Cvik působí zejména na prsní svaly. Z předpaţení v lehu na zádech na šikmé lavici 

upaţíme a zpět. V průběhu upaţování je úhel v lokti neměnný. Pokrčení paţí v loktech 

je chrání před přetíţením a umoţňuje pouţít vyšší zátěţ. Zároveň se zvětší rozsah 

pohybu. Lokty se dopínají aţ v závěru předpaţení. S rozevřením hrudníku nádech, se 

záběrem výdech.  

Peck deck - (viz příloha obr. 21) 

 Cvik působí zejména na prsní svaly, cvičíme vsedě s opřenými zády, hlava rovně, 

obě záloktí jsou vodorovně. Zapojením prsního svalu, tlačíme rukama do drţadel tak, 

aby jsme ruce dostali co nejblíţe k sobě. Nádech provádíme v  upaţení, výdech během 

předpaţení nebo aţ v předpaţení.  
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Kliky na bradlech - (viz příloha obr. 4)  

 Cvik působí zejména na triceps, výchozí polohou cvičení je vzpor na bradlech. 

Pokrčením paţí provedeme klik za současného sníţení těţiště. Trup zůstává vzpřímený, 

hlavu drţíme rovně, cvičíme v plném rozsahu pohybu. Nádech při spuštění, výdech 

v horní poloze.  

Stahování kladky před tělem ve stoji - (viz příloha obr. 18)   

 Cvik působí zejména na triceps. Ve stoji výkročném s mírným předklonem, 

vzpaţíme skrčmo. Nadhmatem s úzkým úchopem uchopíme drţadlo kladky a střídavě 

napínáme a pokrčujeme ruce v loktech. Cvičíme v plném rozsahu, cvik je vhodný na 

tricepsový sval. Při spouštění kladky nádech, při propnutých paţích výdech.  

Leg - press - (viz příloha obr. 7) 

 Tento cvik působí na stehenní svaly. Ve výchozí poloze sedíme s opřenými zády, 

nohy jsou nataţené. Rukama se drţíme drţadel. Končetiny postupně skrčujeme a 

kontrolovaně spouštíme zátěţ. Po spuštění závaţí následuje jeho aktivní vytlačení 

nahoru. Vhodné pro začátečníky. Vdech před akcí při nataţených nohou, výdech po 

skončení pohybu.  

Předkopávání na extenzním stroji - (viz příloha obr. 19) 

 Cvik působí na stehenní svaly. Výchozí polohou při tomto cvičení je sed, nohy jsou 

volně spuštěné dolů, tělo drţíme vzpřímeně. Kontrakcí čtyřhlavého svalu stehenního 

plynule napínáme dolní končetiny aţ do úplného dopnutí kolen. Pohyb zpět provádíme 

pomaleji, celý průběh kontrolujeme. Pouţijeme jen takové závaţí, které nám umoţní 

úplné dopnutí kolen a vyuţití nejvyšší účinnosti cviku ve druhé polovině dráhy pohybu. 

Při spouštění nádech, v horní poloze výdech.  

Zakopávání na stroji - (viz příloha obr. 20) 

 Tento cvik působí na zadní část stehenního svalu. Výchozí polohou je leh na břiše, 

dolní končetiny nataţeny, chodidla jsou ohnuta. Rukama se drţíme madel. Pomalým, 

plynulým pohybem ohneme obě končetiny v kolenním kloubu a paty přitáhneme 
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k hýţdím. Rozsah pohybu by měl být dán hybností v kolenním kloubu. Při spouštění 

nádech, v horní poloze výdech.  

Tlaky špičkami nohou na leg – pressu - (viz příloha obr. 8) 

 Cvik působí na lýtkový sval. Cvičíme při propnutých kolenou, špičky nohou jsou 

opřeny o okraj posuvné desky stroje. Provádíme v maximálním moţném rozsahu flexi a 

extenzi v hlezenním kloubu. Při pohybu dolů nádech, při výponu výdech.  

Výpony s velkou činkou ve stoji – (viz příloha obr. 25) 

 Cvik působí na lýtkový sval. Postavíme se na podloţku, která má být alespoň 10 cm 

vysoká, chodidla svou přední částí spočívají na podloţce. Rameny nadzvedneme tyč a 

plynule provádíme výpon ve spodní poloze z plného protaţení aţ do maximální 

kontrakce na špičkách chodidel. Při výponu provádíme výdech, se spouštěním dolů 

nádech.  

Hyperextenze - (viz příloha obr. 22) 

 Tento cvik působí na vzpřimovače trupu. Leţíme na břiše na lavici, nohy zapřeny za 

opěrky, okraj lavičky je v pase. Opakovaně provádíme záklon s následným spuštěním 

trupu dolů. Trup zvedáme jen do polohy vodorovné nebo jen mírně nad ní. Nádech 

provádíme před napřímením, výdech po dokončení záběru.  

 

7.  Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

     Po ukončení pravidelného tříměsíčního posilovacího cvičení jsem opět provedl 

měření sledovaných tělesných partií testovaných osob a téţ jsem provedl testování v 

nárůstu síly u sledovaných svalových skupin. Výsledky měření jsem porovnal 

s počátečním stavem. Provedeným měřením a testováním bylo zjištěno, ţe u všech 

testovaných osob došlo k zlepšení jejich fyzické kondice, k nárůstu síly a objemu svalů. 
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Hodnocení svalové části 

 Při počátečním měření na zjištění svalové síly před samotným plněním tréninkového 

plánu se projevily menší rozdíly v síle mezi jednotlivými adolescenty. Před zahájením 

cvičení podle výsledku měření měla největší sílu testovaná osoba č. 1, která dosáhla 

celkového průměru 20,1. Na druhém místě skončila testovaná osoba č. 4 s průměrem 

19,1. Na třetím místě skončila testovaná osoba č. 2 s průměrem 17,2. Na čtvrtém místě 

skončila testovaná osoba č. 5 s průměrem 14,1. Na pátém místě skončila testovaná 

osoba č. 3 s průměrem 13,5. Na posledním šestém místě skončila testovaná osoba č. 6 

s průměrem 11.    

 

Tabulka č. 3 – výsledky měření před zahájením tréninkového plánu 

 Výsledky měření síly před začátkem tréninkového plánu – počet opakování 

Testované osoby   To1 To2 To3 To4 To5 To6 Průměrné 

hodnoty všech 

to Prsa – benchpress 15 6 7 11 5 6 8,3 

Záda - shyby 7 3 4 7 5 3 4,8 

Ramena - tlak za hlavou s činkou  8 5 4 9 6 4 6 

Biceps - bicepsový zdvih s velkou 

činkou 
15 10 7 12 8 7 9,8 

Triceps - kliky na bradlech 8 7 2 5 3 1 4,3 

Břišní svaly – leh sedy  45 50 35 43 34 25 38,6 

Stehno – leg - press 37 34 29 40 30 24 32,3 

Lýtko - tlak špičkami na leg - 

pressu 

26 23 20 26 22 18 22,5 

Samostatné hodnoty To 20,1 17,2 13,5 19,1 14,1 11 15,8 
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Tabulka č. 4 - výsledky měření po skončení tréninkového plánu 

Výsledky měření síly po skončení tréninkového plánu – počet opakování 

Testované osoby To1 To2 To3 To4 To5 To6 Průměrné 

hodnoty všech 

To Prsa – benchpress 25 16 16 23 15 10 17,5 

Záda - shyby 11 10 13 15 13 5 11,2 

Ramena - tlak za hlavou s činkou  14 12 10 16 13 7 12 

Biceps - bicepsový zdvih s 

velkou činkou  

26 21 17 28 16 16 20,7 

Triceps - kliky na bradlech 11 10 5 8 6 3 7,2 

Břišní svaly – leh sedy  59 65 50 56 52 37 53,2 

Stehno – leg - press 48 45 39 55 43 35 44,2 

Lýtko - tlak špičkami na leg - 

pressu 

34 31 31 39 30 24 31,5 

Samostatné hodnoty To 28,5 26,2 22,6 30 23,5 17,1            24,7 

       

     Po provedeném testování svalové síly po skončení tříměsíčního posilovacího 

tréninku bylo u všech testovaných osob patrné, ţe došlo k výraznému zlepšení svalové 

síly, zejména podle počtu provedených opakování. Po provedeném měření bylo 

zjištěno, ţe celkově nejlepších výsledků v nárůstu síly dosáhla testovaná osoba č. 4 

s průměrem 30, která před zahájením cvičení byla na druhém místě. Jako druhá skončila 

testovaná osoba č. 1, s průměrem 28,5, která byla před zahájením cvičení na prvním 

místě. Na ostatních pozicích jiţ k ţádné změně nedošlo, na třetím místě skončila 

testovaná osoba č. 2 s průměrem 26,2, na čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 5 

s průměrem 23,5, na pátém místě skončila testovaná osoba č. 3 s průměrem 22,6 a na 

šestém místě skončila testovaná osoba č. 6 s průměrem 17,1.  

       Při porovnání průměrných hodnot všech testovaných osob bylo zjištěno, ţe 

k největšímu nárůstu síly došlo u svalstva prsou (benchpress), paţí (bicepsový zdvih 

s velkou činkou), břišní svaly (leh sedy) a svalstva nohou (leg-press).  K nejmenšímu 

nárůstu síly došlo u svalů deltových a tricepsu.  

      Po vyhodnocení celkových výsledků měření nejlepších výsledků v nárůstu síly 

dosáhla testovaná osoba č. 3, s nárůstem síly 67,4 %.  Na druhém místě v nárůstu síly 
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skončila testovaná osoba č. 5, s nárůstem o 66,66 %. Na třetím místě skončila testovaná 

osoba č. 4, s nárůstem o 57,06 %. Na čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 6, 

s nárůstem síly o 55,45 %. Na pátém místě skončila testovaná osoba č. 2, s nárůstem 

síly o 52,32 %. Na posledním místě skončila testovaná osoba č. 1, s nárůstem síly o 

41,79 %. Celkový nárůst síly byl u všech testovaných osob proti původnímu stavu 

v průměru o 56,32 %. 

Objemový nárůst svalů 

  Při porovnání naměřených obvodových hodnot počátečního a konečného stavu 

testovaných osob bylo patrné, ţe nedošlo k výraznému objemovému nárůstu. Stejně tak 

jako u svalové síly se i v objemovém nárůstu nejvíce zvětšil obvod svalů prsou, paţí a 

stehna. Při počátečním měření na zjištění objemu před zahájení tréninkového plánu se 

tak jako při zjišťování síly projevily menší rozdíly mezi jednotlivými adolescenty. Před 

zahájením cvičení podle výsledku měření měla největší objemy testovaná osoba č. 1, 

která dosáhla celkového průměru 54,8. Na druhém místě skončila testovaná osoba č. 4 

s průměrem 52,9. Na třetím místě skončila testovaná osoba č. 6 s průměrem 51. Na 

čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 3 s průměrem 49. Na pátém místě skončila 

testovaná osoba č. 2 s průměrem 48. Na posledním šestém místě skončila testovaná 

osoba č. 5 s průměrem 47,5. 

Tabulka č. 5 – výsledky měření před zahájením tréninkového plánu 

Výsledky měření objemu před tréninkovým plánem  

Testované osoby To1 To2 To3 To4 To5 To6 Průměrné 

hodnoty všech 

Hrudník  106 98 99 101 97 99,5 100 

Pas 95 80 82 90 81 88 86 

Předloktí 28 25 25 28,5 23,5 24 25,7 

Biceps   35 31 32,5 34 30 30,5 32,2 

Stehno 62 55 54 60,5 54 59 57,4 

Lýtko  37 35 38 39 34 35 36,3 

Tuk 20,4 12 12,4 17,1 12,8 18,8 15,6 

Samostatné průměrné hodnoty To 54,8 48 49 52,9 47,5 51            50,5 
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Tabulka č. 6 – výsledky měření po skončení tréninkového plánu 

Výsledky měření objemu po skončení tréninkového plánu  

Testované osoby To1 To2 To3 To4 To5 To6 Průměrné 

hodnoty všech  

Hrudník  109 99 101,5 103 98,5 101 102 

Pas 96 80,5 83,5 92 80 87 87,3 

Předloktí 29 25,5 25,5 29 24 24 26,2 

Biceps   37 31,5 35 35 31 31,5 33,5 

Stehno 63 56 56 62 55 60 58,7 

Lýtko  37,5 35,5 39,5 40,5 34,5 36 37,3 

Tuk 21,1 12 13,2 18,6 12,8 18 15,6 

Samostatné průměrné hodnoty 

To 
56 48,6 50,6 54,3 48 51 51,4 

       

     Po provedeném měření nárůstu objemu po skončení tříměsíčního posilovacího 

tréninku došlo u všech testovaných osob k mírnému nárůstu objemu svalů. Po 

provedeném měření bylo zjištěno, ţe celkově nejlepších výsledků v nárůstu objemu 

svalů dosáhla testovaná osoba č. 1 s průměrem 56. Jako druhá skončila testovaná osoba 

č. 4 s průměrem 54,3. Na třetím místě skončila testovaná osoba č. 6 s průměrem 51. Na 

čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 3 s průměrem 50,6. Na pátém místě skončila 

testovaná osoba č. 2 s průměrem 48,6 a na šestém místě skončila testovaná osoba č. 5 

s průměrem 48.  

     Vyhodnocením výsledků měření v nárůstu objemů bylo zjištěno, ţe nejlepších 

výsledků dosáhla testovaná osoba č. 3, s nárůstem objemu o 3,26 %. Na druhém místě 

skončila testovaná osoba č. 4, s nárůstem objemu o 2,64 %. Na třetím místě skončila 

testovaná osoba č. 1, s nárůstem o 2,18 %. Na čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 

2, s nárůstem objemu o 1,25 %. Na pátém místě skončila testovaná osoba č. 5, 

s nárůstem objemu o 1,05 %. Jako poslední skončila testovaná osoba č. 6, s nárůstem 

objemu o 1 %. Celkový nárůst objemu u všech testovaných osob oproti původnímu 

stavu byl pouze minimální, v průměru jde jen o 1,78 %. 
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Tělesná hmotnost a podkožní tuk 

 Tělesná hmotnost se nepatrně zvětšila u všech testovaných osob, protoţe docházelo 

k menšímu nárůstu objemu svalů. Mnoţství podkoţního tuku se však v celkovém 

výsledku všech testovaných osob nezměnilo.  

Statistické hodnoty T-testu a vysvětlení pojmů 

Testování hypotéz – Testování hypotéz je statistická metoda, která se zvolenou chybou 

(hladinou významnosti) umoţňuje rozhodovat o platnosti hypotézy – domněnky. 

Klasický postup testování hypotéz, vyţaduje stanovení dvojice hypotéz a hladiny 

významnosti. Nulová hypotéza je volena tak, aby zahrnovala domněnku, kterou chceme 

vyvrátit. Alternativní hypotéza by naopak měla obsahovat domněnku, kterou hodláme 

prokázat. Výsledkem testování je potvrzení alternativní hypotézy, nebo nevyvráceni 

hypotézy nulové. V případě prokázaní alternativní hypotézy se mluví o tzv. statistické 

významnosti (Tomšíček, Biskup, 2006). 

Statistická významnost – Statistickou významností rozumíme prokázání alternativní 

hypotézy, bez ohledu na omezený výběr, nepřesnosti měření a mnoho dalších drobných 

vlivů nulová hypotéza pravděpodobně neplatí a měli bychom tedy za pravdivou 

povaţovat hypotézu alternativní. Díky hladině významnosti připouštíme malou chybu 

v zamítnutí nulové hypotézy (Tomšíček, Biskup, 2006).  

Hladina významnosti (p) – Je to taková minimální hodnota hladiny významnosti, při 

níţ by bylo ještě moţné zamítnout nulovou hypotézu. Tato hladina významnosti, se 

obvykle označuje p-value a označuje se jako dosaţená hladina významnosti. Hodnocení 

hypotéz prostřednictvím hodnoty p-value, vypočtené prostřednictvím statistického 

software je výhodné, neboť bez ohledu na zvolený test sjednocuje metodiku 

rozhodování o výsledku testu. Někdy je potřeba tuto hodnotu modifikovat zejména 

v případě různých typů hypotéz, na levostrannou, pravostrannou nebo oboustrannou. 

Je-li hodnota p-value niţší nebo rovna neţ hodnota významnosti, provedený test 

v závislosti na analyzovaných souborech, ukazuje ve prospěch alternativní hypotézy 

(HA) tzn., ţe se podařilo prokázat to, co jsme prokázat chtěli. Naopak pokud je hodnota 

p-value vyšší neţ hladina významnosti, nelze zamítnout hypotézu nulovou (H0) tzn., ţe 

se nepodařilo prokázat to, co jsme prokázat chtěli (Tomšíček, Biskup, 2006). 
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     Pro ověření, zda došlo ke statisticky významnému nárůstu svalového objemu, si 

musíme stanovit dvě moţné hypotézy. Pokud chceme prokázat statisticky významné 

zvýšení objemu a síly, tak toto tvrzení musíme dát do alternativní hypotézy. 

Nejjednodušší způsob, jak rozhodovat o výsledku testu spočívá v porovnání p-value 

(vypočte počítač (např. program STATISTICA) a hladiny významnosti - (určíme před 

testem sami). Platí následující pravidlo: 

 

a) Zamítáme nulovou hypotézu H0, kdyţ  p-value ≤ α 

b) Nezamítáme nulovou hypotézu H0, kdyţ p-value > α 

 Určení hladiny významnosti (alfa) α=0,05 – je to pravděpodobnost, ţe se zamítne 

nulová hypotéza 

Směrodatná odchylka – je blízká průměrné odchylce, čím je směrodatná odchylka 

menší, tím blíţe jsou hodnoty znaku kolem aritmetického průměru (Tomšíček, Biskup, 

2006). 

Interval spolehlivosti – je dolní a horní hranice intervalu spolehlivosti, mezi těmito 

hodnotami platí výsledná hypotéza 

n – je počet všech prvků mnoţiny (počet zúčastněných osob) 
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Tabulka č. 7 - výsledky z programu Statsoft, Statistica Cz, pro výpočet nárůstu objemu 

 

 

  

Průměr Směrodat

ná 

odchylka 

počet 

prom

ěnný

ch 

Rozdíl Směrodat

ná 

odchylka 

Int. 

spolehl. 

Int. 

spolehl. 

Přepočet p-

value pro 

levostranou 

alternativní 

hypotézu 

Výsle

dná 

Hypo

téza 

hrudník před 100,08 3,200260 

       

 

po 102,00 3,807887 6 -1,91667 0,735980 -2,68903 -1,14430 

0,0007005

54 HA 

pas před 86,000 5,966574 

       

 

po 87,300 6,449806 6 

-

0,500000 1,264911 -1,82744 0,827443 

0,1886956

1 H0 

biceps před 32,166 2,016598 

       

 

po 33,500 2,489980 6 -1,33333 0,752773 -2,12332 

-

0,543347 

0,0037193

28 HA 

předloktí před 25,666 2,089657 

       

 

po 26,166 2,294922 6 

-

0,500000 0,316228 -0,831861 

-

0,168139 

0,0058624

06 HA 

stehno  před 57,416 3,527275 

       

 

po 58,666 3,444803 6 -1,25000 0,418330 -1,68901 

-

0,810990 

0,0003730

62 HA 

lýtko před 36,333 1,966384 

       

 

po 37,250 2,361144 6 

-

0,916667 0,491596 -1,43257 

-

0,400768 

0,0030077

95 HA 

tuk před 15,583 3,648790 

       

 

po 15,950 3,763908 6 

-

0,366667 0,801665 -1,20796 0,474629 

0,1567365

16 H0 

 

 

     U výsledné hypotézy HA, s 95 % spolehlivostí zamítáme nulovou hypotézu ve 

prospěch alternativní. To znamená, ţe podle zjištěných hodnot, ze statistického hlediska 

došlo k výraznějšímu nárůstu svalového objemu na stehnu, hrudníku, lýtku, bicepsu a 

předloktí.  

    U výsledné hypotézy H0, se na hladině významnosti α=0,05 nepodařilo zamítnout 

nulovou hypotézu. To znamená, ţe ze statistického hlediska nedošlo k významnému 

nárůstu objemu v pase ani nedošlo k výraznému nárůstu podkoţního tuku u testovaných 

osob. 
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Tabulka č. 8 - výsledky z programu Statsoft, Statistica Cz, pro výpočet nárůstu síly 

 

 

  

Průměr Směrodat

ná 

odchylka 

počet 

prom

ěnný

ch 

Rozdíl Směrodat

ná 

odchylka 

Int. 

spolehl. 

Int. 

spolehl. 

Přepočet p-

value pro 

levostranou 

alternativní 

hypotézu 

Výsle

dná 

Hypo

téza 

benchpress před 8,333 3,881580 

       

 

po 17,500 5,540758 6 -9,16667 2,714160 -12,0150 -6,31833 0,000210534 HA 

shyby před 4,833 1,834848 

       

 

po 11,166 3,488075 6 -6,33333 2,732520 -9,20094 -3,46573 0,001180419 HA 

za hlavou před 6,000 2,097618 

       

 

po 12,000 3,162278 6 -6,00000 1,549193 -7,62578 -4,37422 0,000109978 HA 

biceps před 9,833 3,188521 

       

 

po 20,666 5,278889 6 -10,8333 2,786874 -13,7580 -7,90869 0,000108062 HA 

triceps před 4,3333 2,804758 

       

 

po 7,1666 3,060501 6 -2,83333 0,408248 -3,26176 -2,40490 

0,000006442

60818812386 HA 

leh sed před 38,666 9,048020 

       

 

po 54,833 9,745084 6 -16,1667 4,792355 -21,1959 -11,1374 0,000211688 HA 

leg-press před 32,333 5,819507 

       

 

po 44,166 6,997619 6 -11,8333 1,834848 -13,7589 -9,90778 

0,000009244

708204448 HA 

tlaky špič. před 22,500 3,209361 

       

 

po 31,500 4,929503 6 -9,00000 2,529822 -11,6549 -6,34511 0,000164714 HA 

 

         Při výpočtu statistického nárůstu síly, byla ve všech případech zjištěna výsledná 

hypotéza HA, proto s 95 % spolehlivostí zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch 

alternativní. To znamená, ţe došlo k významnému nárůstu síly.   

 

8.  Diskuse 

      Navrţený tréninkový plán se v praxi osvědčil pro nárůst síly a svalové hmoty. 

Nejlepších výsledků v nárůstu síly dosáhla testovaná osoba č. 3, na druhém místě 

v nárůstu síly skončila testovaná osoba č. 5, na třetím místě skončila testovaná osoba č. 

4, na čtvrtém místě skončila testovaná osoba č. 6, na pátém místě skončila testovaná 

osoba č. 2, na posledním místě skončila testovaná osoba č. 1. Celkový nárůst síly byl u 

všech testovaných osob proti původnímu stavu v průměru o 56,32 %. Nárůst síly byl 
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zcela zřetelný podle počtu opakování. K největšímu nárůstu v počtu opakování cviků 

došlo u leh sedů, leg-press, bicepsový zdvih, benchpress, tlak špičkami na leg-presu, 

shyby, tlak za hlavou s činkou a kliky na bradlech. Na základě zjištěných výsledků 

měření můžeme konstatovat, že se potvrdila hypotéza č. 1 v předpokladu, že dojde 

ke zvýšení síly alespoň o 10 %.  Dosaţení tohoto poměrně rychlé nárůstu síly, mohlo 

být ovlivněno věkem testovaných osob, které se nacházejí v období adolescence, kdy 

stále dochází k vývoji organismu. Tento rychlý nárůst síly také mohl být ovlivněn 

pravidelným cvičením, které mělo za následek zpevnění svalů a tím celého těla 

s následným zvyšováním zátěţe. Také se domnívám, ţe dobré výsledky v nárůstu síly 

jsou ovlivněny tím, ţe většina testovaných osob v minulosti aktivně nesportovala, proto 

jejich organismus, za poměrně krátkou dobu testování rychle reagoval na zvyšující se 

zátěţ. Testovaná osoba č. 1 před začátkem cvičení dosahovala dobrých výsledků, ale po 

skončení cvičení byly v celkovém hodnocení jeho výsledky mezi horšími. Tento 

výsledek mohl být ovlivněn tím, ţe jeho tělo jiţ bylo, zvyklé na fyzickou zátěţ. 

Předpokládám, ţe po delším několika měsíčním cvičení, by u všech testovaných osob 

došlo ke zpomalení růstu síly nebo k úplné stagnaci. Aby došlo k opětovnému zlepšení, 

by muselo dojít ke změně celého tréninkového plánu. Většina cvičenců si zvykne brzy 

na určité tréninkové metody a neradi se od nich odchylují. To znamená, ţe si vytvářejí 

jen velmi málo prostoru pro změny. Určitou dobu přináší tento postup pokroky, které se 

stále zmenšují, aţ dojde ke stagnaci a narůstá frustrace cvičenců. Někteří cvičenci se 

následkem toho mohou uchýlit k anabolikům, jiní stále zvětšují objem tréninku a jeho 

intenzitu, protoţe se domnívají, ţe dostatečně netrénuji. Někteří cvičenci mohou trénink 

zcela zavrhnout. Ani jedna z těchto variant však nepředstavuje to nejlepší řešení. 

     Vyhodnocením výsledků měření v nárůstu objemů bylo zjištěno, ţe nejlepších 

výsledků dosáhla opět testovaná osoba č. 3, na druhém místě skončila testovaná osoba 

č. 4, na třetím místě skončila testovaná osoba č. 1, na čtvrtém místě skončila testovaná 

osoba č. 2, na pátém místě skončila testovaná osoba č. 5, jako poslední skončila 

testovaná osoba č. 6. Celkový nárůst objemu u všech testovaných osob oproti 

původnímu stavu byl pouze minimální, v průměru jde jen o 1,78 %. K největšímu 

nárůstu objemu došlo u sledovaných partií, v následující pořadí - hrudník, biceps, 

stehno, pas, lýtko, předloktí a tuk. Provedeným měřením tak bylo zjištěno, že se 
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nepotvrdila hypotéza č. 1 v předpokladu, že dojde ke zvýšení objemu alespoň o 10 

%. Domnívám se, ţe dosaţení tak malého nárůstu objemu svalů je ovlivněno, zejména 

stravovacími návyky testovaných osob a jejich celkovým ţivotním stylem. Při nabrání 

svalového objemu je velmi důleţitá výţiva, která můţe tvořit aţ 70 % snaţení o nabrání 

svalového objemu. V kaţdém jídle je důleţité přijmout dostatek bílkovin i sacharidů, 

případně vyuţívat vhodné doplňky výţivy, které však ţádná z testovaných osob 

neuţívala. Pro zvětšení svalového objemu by bylo dále vhodnější cvičit s těţší zátěţí, 

v pomalém tempu s  přestávkami cca 2-3 minuty a s intenzitou 70-80 % maximálního 

výkonu. V kaţdé sérii by se mělo odcvičit maximálně 8-10 opakování. Vzhledem 

k tomu, ţe většina testovaných osob byly začátečníci, nebylo moţné cvičit 

s maximálním zatíţením, aby nedošlo ke zranění testovaných osob.   

     Ze shora uvedených výsledků měření a testování dále zřetelně vyplývá, ţe po 

aplikaci tréninkového plánu u všech testovaných osob nedošlo ke zvýšení síly a 

nárůstu objemu svalů ve stejné proporci, čímž se nám nepotvrdila hypotéza č. 2. 

Domnívám se, ţe tento výsledek je ovlivněn zejména genetickými předpoklady 

testovaných osob.   Na kaţdého jedince tréninkový plán působil odlišně a ne kaţdý cvik 

je vhodný pro kaţdého, některé cviky jsou lepší neţ jiné. Velmi důleţité je také správně 

zvládnuté technické provedení cviku. Začínající cvičenec by měl být trpěliví a nesnaţit 

se nic uspěchat. V lepším případě zaţije zklamání, kdyţ zjistí, ţe cíle, které očekával, je 

naprosto nereálné naplnit za dobu, kterou si určil. V horším případě se dočká stavu 

přetrénování, nebo ještě hůř, přijde zranění, které v konečném důsledku můţe sebrat 

měsíce i roky jeho úsilí.  

     Provedený experiment však nelze povaţovat za univerzálně platný model. Jsem si 

vědom zjednodušení, vyplývající z obecného problému pouţívání experimentálních 

metod a aplikovatelnosti jimi zjištěných výsledků v praxi. V mém případě ze zvoleného 

počtu osob a délky realizace experimentu. Jak jsem jiţ uvedl, výsledky měření mohou 

být ovlivněny genetickými předpoklady testovaných osob, jejich věkem, stravovacími 

zásadami a průběhem regenerace u jednotlivých testovaných osob.  
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9.  Závěr 

Hypotéza č. 1 – Předpokládáme, ţe 3 měsíční realizací sestaveného tréninkového 

posilovacího programu se zvýší objem svalové hmoty a sílu u všech cvičenců alespoň o 

10 %. 

     Po provedení a vyhodnocení všech měření lze konstatovat, ţe sestavený tréninkový 

plán se osvědčil jak v nárůstu svalové síly, tak i v nárůstu objemu svalů. Podle rozdílů 

ve výkonech testovaných osob, zejména na začátku a na konci posilovacího cvičení, 

bylo zřetelné, ţe u nich došlo k viditelnému nárůstu síly, který byl v průměru o 

56,32 %, coţ několikanásobně překročilo náš předpoklad. Tento nárůst síly byl nejen 

zřetelný v jejich výkonech proti původnímu stavu, ale i v tom, ţe všichni shodně 

uváděli, ţe se cítí silnější neţ dříve, nejen fyzicky, ale také psychicky. Jinak tomu bylo 

u nárůstu objemu svalů, kde dosaţené výsledky nebyly tak výrazné. K objemovému 

nárůstu svalů došlo v průměru pouze o 1,78 %, čímţ se nám nepotvrdila hypotéza, ţe 

dojde k nárůstu objemu také alespoň o 10 %.   

Hypotéza č. 2 – Předpokládáme, ţe u všech jedinců se aplikací tréninkového plánu, 

zvýší síla a objem ve stejné proporci.  

     Z výsledku měření a testování vyplývá, ţe nedošlo k potvrzení hypotézy č. 2, protoţe 

na kaţdého jedince byl tréninkový plán jinak účinný. Podle tohoto výsledku lze dojít 

k závěru, ţe by bylo vhodnější sestavovat tréninkový plán individuálně na základě 

genetických předpokladů jedince. Důleţité je také dodrţování správné ţivotosprávy a 

provádění vhodné regenerace. Pravidelné cvičení můţe také výrazně přispět ke zlepšení 

psychického stavu jedince.  

     Na závěr mohu konstatovat, ţe navrţený tréninkový plán se v praxi osvědčil a 

přinesl pozitivní výsledky, přestoţe se nepotvrdily všechny hypotézy v plném rozsahu, 

zejména v nárůstu objemu. Na základě zjištěných výsledků se navrţený tréninkový plán 

jeví spíše jako vhodnější na nárůst síly neţ objemu. Přesto lze říci, ţe se podařilo 

navrhnout posilovací cvičení, které zvýší sílu a částečně i svalový objem, přičemţ došlo 

k měřitelnému nárůstu síly a objemu. Domnívám se, ţe práce můţe poslouţit jako 
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podklad pro začátečníky v dospívajícím věku, kteří se chtějí v budoucnu věnovat 

kulturistice. 
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Obrázek č. 1 – Benchpress 

 

Obrázek č. 2 – Tlaky za hlavou s velkou činkou vsedě na multipressu 

 

Obrázek č. 3 – Bicepsový zdvih s velkou činkou podhmatem 
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Obrázek č. 4 – Kliky na bradlech 

 

Obrázek č. 5 – Shyby nadhmatem 

 

Obrázek č. 6 – Sedy lehy 
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Obrázek č. 7 – Leg – press 

 

Obrázek č. 8 – Tlak špičkami nohou na leg - pressu 

 

Obrázek č. 9 – Přednoţování ve visu na hrazdě 

 

 



60 
 

Obrázek č. 10 – Shyby na hrazdě na široký úchop 

 

Obrázek č. 11 – Stahování kladky za hlavu 

 

Obrázek č. 12 – Přítahy činky v předklonu s jednoručními činkami 
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Obrázek č. 13 – Přítahy velké činky k bradě ve stoje 

 

Obrázek č. 14 – Bicepsový zdvih na Scottově lavici 

 

Obrázek č. 15 – Koncentrovaný bicepsový zdvih 
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Obrázek č. 16 – Tlaky s jednoručními činkami na šikmé lavici hlavou dolů 

 

Obrázek č. 17 – Upaţování s jednoručními činkami 

 

Obrázek č. 18 – Stahování kladky před tělem ve stoji 
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Obrázek č. 19 – Předkopávání na extenzivním stroji 

 

Obrázek č. 20 – Zakopávání na stroji 

 

Obrázek č. 21 – Peck deck 

 



64 
 

Obrázek č. 22 – Hyperextenze 

 

Obrázek č. 23 - Přítahy kladky v sedě   

 

Obrázek č. 24 - Tlaky s velkou činkou za hlavou v sedě 
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Obrázek č. 25 – Výpony s velkou činkou ve stoji na multipressu 

 

 

 

  


