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Abstrakt 

 

Název práce: Možnosti ovlivnění svalové síly a hypertrofie ve fitness centrech. 

Cíle práce: Rešerše na téma možnosti hypertrofie a svalové síly ve fitness centrech a 

shrnutí správného a účelného posilování ve fitness centrech. 

Metoda: Metodou v této práci byl souhrn odborných dat správného a účelného 

posilování. Pomocí anketních otázek jsem zjistil úroveň a spokojenost posilování ve 

fitness centrech a kolik času v nich tráví a proč je navštěvují.  

Výsledky: Díky odborné literatuře jsem shrnul poznatky o účelném a správném 

posilování. Díky výsledkům ankety jsem zjistil, že většina lidí chodící do fitness center 

je s úrovní vlastních znalostí v dané problematice dostačující a nemají potřebu využívat 

služeb osobního trenéra. Z ankety jsme zjistili, že BMI index lidí navštěvující fitness 

centrum je v normě. 

Klí čová slova: fitness, trénink, posilování, síla, cvičení 



Abstract 

The name of this dissertation: The possibilities to improve muscle strength and 

hypertrophy in fitness centers. 

The aim of this dissertation: Searches on chronic zhe possibility of hypertrophy, 

muscular strength in fitness centers and summary of right and effective training in 

fitness centers. 

Method: The method in this dissertaiton is summary of technical data correct and 

effective workout. Use of survey questions, I found a level of and satisfaction at the 

fitness centers and how much time they spend in them. Why is they attending. 

Results: Trough the literature I summarized the findings of the effective and right 

workout. Thanks results of the survey I found, that almost people walking to fitness 

centers are satisfied with level of self-knowledge about the matter. They do not need 

services of personal trainer. From the survey we found that BMI index of people 

visiting the fitness center is normal. 

Key words: fitness, workout, weight training, stregth, workout
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1 ÚVOD 

Základní filozofií fitness je dosažení jak fyzické tak duševní krásy, je to zdravý 

prospěšný styl života. Zmínky o této filozofii se vyskytovali už ve starověkých 

civilizacích - Egyptě, Číně, Indii. Mezi nejznámější civilizace patří Řím a Řecko, odkud 

pochází pojem ,,kalokaghatia“ – vyrovnanost těla a ducha.  V této době se utvářeli 

sochy s velkou muskulaturou, které byly považovány za ideál.  

Do fitness center chodí lidé především pro úpravu vzhledu, ovlivnění kondice a 

zvláště muži kvůli ovlivnění svalové síly, v dnešní době obliba center a komerčních 

sportovních zařízení hodně stoupá, zvyšuje se i velká poptávka po metodách posilování 

a službách osobního trenéra. V první řadě by si měl návštěvník vybrat fitness centrum, 

které mu bude nejvíce vyhovovat a splňovat jeho požadavky. Dále by si měl vybrat 

kvalifikovaného trenéra, který provede vstupní diagnostiku, vysvětlí principy 

posilování, aby budoucí progres byl co nejefektivnější. Svojí prací se chci převážně 

zaměřit na shrnutí současných poznatků posilování, možnosti fitness center a pomocí 

ankety spokojenost návštěvníků s aktuálními možnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Svalová síla  

Podle Měkoty a Novosada (2005) sílu definujeme jako schopnost překonávat odpor 

vnějšího prostředí pomocí svalového úsilí. 

Knuttgen a Kremer (1987) uvádějí tělesnou sílu jako maximální fyzikální veličinu, 

kterou dokáže sval, nebo skupina svalů vyprodukovat při daném pohybovém projevu 

danou rychlostí. 

Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný pohyb. Je 

charakterizována stupněm napětí, které svaly vyvíjí při kontrakci. Svalová síla je síla 

potřebná k natažení svalu kontrahovaného, nebo ke kontrakci svalu nataženého. 

Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval zvedne. Zásadní roli v rozvoji síly hraje 

gravitace. 

Rozlišení druhů síly dle Stackeové (2008): 

• Z hlediska druhu pohybu sílu statickou a dynamickou 

• Z hlediska trvání pohybu sílu rychlostní a vytrvalostní 

Z hlediska oblastí sílu celkovou a lokální Rozdělení silových schopností (Pavlík, 1996): 

• Staticko – silové 

• krátkodobá staticko – silová schopnost 

• vytrvalostní staticko – silová schopnost 

• Dynamicko – silové 

• explosivně – silová schopnost 

• rychlostně – silová schopnost 

• vytrvalostně – silová schopnost Čelikovský (1979) rozděluje silové schopnosti 

podle: 

• Staticko – silové 

• Dynamicko – silové 

• Explosivně – silové 



Dle Čelikovského (1979) staticko - silovou schopnost rozumíme jako překonávání 

odporu, nebo hmotností zátěže ve statické poloze těla, nebo jeho částí. 

Dle Měkoty a Blahuše (1983) statická síla může být také vymezena jako síla, kterou 

může vyvinout svalová skupina proti pevnému odporu. 

Dynamicko – silová schopnost dle Čelikovského (1979) spočívá v opakovaném 

překonání odporu, nebo hmotnosti zátěže. 

Dle Měkoty a Blahuše (1983) dynamická síla může být vymezena jako síla, kterou 

může svalová skupina vyvinout proti odporu v průběhu daného pohybu. 

Dle Čelikovského (1979) explosivně – silová schopnost překonává odpor, nebo 

hmotnostní zátěž jednorázovým, maximálně zrychleným pohybem. 

Dle Měkoty a Blahuše (1983) Dynamická síla explosivní (síla výbušná), v dynamické 

síle zaujímá zvláštní postavení. Může být vymezena jako schopnost vyvinout sílu v co 

nejkratším čase. 



2.2 Anatomie hlavního svalstva postavy 

2.2.1 Kvadriceps 

musculus rectus femoris (přímý sval stehenní) začíná na caput rectum a caput 

reflexum. (Čihák, 2001).  

musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis (postranní sval vnitřní a 

vnější) začátek svalu medialis na distální části linea intertrochanterica a labium mediale 

lineae asperae. Lateralis začíná na proximální části linea intertrochanterica a labium 

laterale lineae asperae (Čihák, 2001). 

musculus vastus intermedius (hluboký sval) začátek na přední a laterální části těla 

femuru (Čihák, 2001). 

Všechny složky svalů se pojí nad patelou a upínají, která je svou přední plochou do 

úponové šlachy zavzata. Provádí extensi kolenního kloubu (Čihák, 2001). 

2.2.2 Hýžďové svaly  

musculus glutaeus maximus (velký sval hýžďový) začíná ze široka od zadní části 

kyčelní oblasti, od kostrče a kosti křížové a vede na zadní, zevní stranu proximálního 

konce těla femuru. Provádí extensi a zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci stehna. Je 

velmi důležitý činitěl pro udržení vzpřímené postavy a hlavní extenzor kyčelního 

kloubu (Čihák, 2001). 

musculus gluteus medius (střední sval hýžďový) začíná na zevní ploše lopaty 

kyčelní kosti a upíná se na horním a zadním okraji velkého trochanteu. Povádí vnitřní a 

zevní rotaci kyčelního kloubu a abdukci (Čihák, 2001). 

musculus gluteus minimus (malý sval hýžďový) začátek na zevní ploše lopaty a 

upíná se na horním a předním okraji velkého trochanteu. Provádí společnou funkci 

s gluteus medius, avšak je výraznější na vnitřní rotaci kyčelního kloub. Gluteus medius 

zcela sval pokrývá (Čihák, 2001). 

2.2.3 Abduktory a adduktory 

musculus adductor longus (dlouhý přitahovač) začíná na kosti stydké mezi 

tuberculum pubicum a horním okrajem symfysy. Upíná se na středním úseku labium 

mediale lineae asperae. Provádí addukci pomocí flexe a zevní rotace kyčelního kloubu. 

Je přístupný na přední straně stehenní (Čihák, 2001). 



musculus adductor brevis (krátký přitaovač) začíná užším koncem mezi adduktor 

longus a obturatorius externus na r inferior ossis pubis. Upíná se na Labium mediale 

lineae asperae, promálně od úponu adductor longus (Čihák, 2001). 

musculus adductor magnus (velký přitahovač) začíná na inferior ossis pubis a issis 

ischii, až k tuber ischiadicum. Upíná se na Labium mediale lineae asperae v celém 

rozsahu za úpony ostatních adductorů. Tento sval má rozsáhlý začátek jako vějíř 

k úponu. Tvoří hlubokou vrstvu skupiny a stýká se svaly dorsální skupiny stehna. 

Provádí addukci v kloubu kyčelním část upnutá na epikondyl – pomocná extense 

v kloubu kyčelním (Čihák, 2001). 

musculus gracilis (štíhlý sval stehenní) začátek je na os pubis při symfyse a upíná se 

pomocí pes anserinus na vnitřní plochu tibie pod mediálním kondylem, za úponem 

musculus sartorius. Provádí addukci v kyčelním kloubu a pomocnou flexy v koleni 

(Čihák, 2001). 

musculus tensor fasciae lateae (napínač povázky stehenní) začíná na zevní ploše 

kosti kyčelní při spina iliaca anterior superior a upína se na konec horní čtvrtiny stehna, 

do tractus iliotibilais a jeho prostřednictvím až na zevní plochu laterálního kondylu 

tibie. je to pomocný abduktor, flexor a vnitřní rotátor kyčelního kloubu (Čihák, 2001). 

 



2.2.4 Hamstringy 

musculus biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) má dvě hlavy, caput longum a 

caput breve, které se pojí ve společné bříško. Vede na zevní stranu kolenního kloubu 

kde sval přechází v úponovou šlachu. Sval u hlavy caput breve začíná na labium laterale 

lineae asperae a saput longum na tuber ischiadicum. Obě hlavy se upínají na caput 

fibulae. Provádí flexy kolenního kloubu a zevní rotaci bérce při flektovaném kolenu 

(Čihák, 2001). 

musculus semitendinosus (sval pološlašitý) začíná na tuber ischiadicum a mediální 

části jeho dorsální plochy. Upíná se prostřednictvím pes anserinus na mediální stranu 

tibie pod kolenním kloubem. Provádí flexy kolenního kloubu, vnitřní rotaci bérce při 

ohnutém kolenu, dále pomocnou extensi a addukci kyčelního kloubu (Čihák, 2001). 

musculus semimembranosus (sval poloblanitý) začíná na tuber ischiadicum a upíná 

se na mediálním pruhu. Jeho hlavní funkce je flexe kolenního kloubu, vnitřní rotaci 

bérce při ohnutém kolenu. Jeho pomocná funkce je extense a addukce kyčelního kloubu 

(Čihák, 2001). 

2.2.5 Lýtka 

musculus triceps surae (trojhlavý sval lýtkový) se dělí na 3 hlavní povrchové vrstvy, 

musculus soleus a musculus gastrocnemius, který má dvě hlavy, caput mediale a caput 

laterale. Caput mediale laterale začínají na horním okraji kondylů femuru. Musculus 

soleus má začátek na hlavici fibuly a linea musculi solei tibie, oba začátky jsou spojeny 

šlašitým obloukem. Celý musculus triceps surae se upíná Achillovou šlachou na tuber 

calcanei. Hlavní funkcí ne plantární flexe nohy (Čihák, 2001).  



2.2.6 Záda 

musculus trapezius (sval trapézový) sval začíná na protuberantia occipitalis externa 

a linea nuchalis superior, nebo až na trnovitých výběžcích, krčních a hrudních obratlů. 

Upíná se rozdílně: kraniální sestupné snopce na zevní straně klavikuly, akromionu a 

spina scapuae. střední příčné snopce na spina scapulae a kaudální vzestupné snopce ze 

zdola na spina scapuae, od vnitřního okraje až po tuberculum deltoideum. Provádí fixaci 

a stabilizuje lopatku, zdvihá rameno, táhne lopatku dolů a přitahuje lopatku k páteři 

(Čihák, 2001). 

musculus latissimus dorsi (široký sval zádový) je rozsáhlý plochý sval 

trojúhelníkového svalu, začíná od dorzální částí crista iliaca, kosti křížové a od trnů 

bederních obratlů. Úpíná se na silnou šlachou na humerusu, crista tuberculi minoris. 

Provádí addukci vnitřní rotaci humeru, pomáhá k dorsální flexi v kloubu ramenním a při 

fixované paži zdvihá žebra a stává se pomocným svalem vdechovým (Čihák, 2001). 

musculus fhomboidei (malý a velký sval rombický) sval začíná na trnovitých 

výběžcích C6, C7 a Th1 až Th4. Upíná se na margo medialis scapulae v celé délce. 

Jeho funce je posunování lopatky k páteři a vzhůru (Čihák, 2001). 

musculus levator scapue (zdvihač lopatky) je štíhlý sval, který začíná na tubercula 

dorsalia příčných výběžků obratlů C1 až C4 a upíná se na angulus superior scapuae. 

Zdvihá lopatku s dalšími svaly lopatky a natáčí ji dolním úhlem dovnitř a uklání krční 

páteř(Čihák, 2001). 

musculus serratus posterior superior (sval pilovitý zadní horní) začíná na 

trnovitých výběžcích posledních dvou krčních a prvních dvou hrudních obratlů a upíná 

se na 2. a 5. žebro. Provádí zdvih žebra a proto je pomocný vdechový sval (Čihák, 

2001). 

musculus serratus posterior inferior (sval pilovitý zadní dolní) začíná na trnovitých 

výběžcích dvou posledních hrudních a dvou prvních bederních obratlů. Upíná se na 

poslední 4 žebra, provádí fixaci a sklání kaudální žebra, dále je pomocný dýchací sval 

(Čihák, 2001). 



2.2.7 Hrudník 

musculus pectoralis major (velký sval prsní) začíná na mediální části klíční kosti, 

sternu, přilehlé části prvních šesti žeber a upíná se na crista tuberculi majoris  humeri. 

Provádí předpažení, addukuje paži a rotuje ze zevní rotace navnitř, dále je pomocný 

dýchací sval (Čihák, 2001). 

musculus pectoralis minor (malý sval prsní) začíná na 3., 4., 5. žebru vpředu a upíná 

se na proc. Coracoideus. Táhne lopatku dopředu a dolů za současného otáčení kloubní 

jamny ramenního kloubu dopředu, dále je také pomocný sval vdechový (Čihák, 2001). 

musculus serratus anterior (pilovitý sval přední) začíná 1. až 9. žebru a upíná se na 

mediálním okraji lopatky. Přidržuje lopatku k hrudníku a současně tahem za mediální 

okraj a zejména za dolní úhel vytáčí lopatku zevně, dále pomocný vdechový sval 

(Čihák, 2001). 

2.2.8 Ramena 

Musculus deltoideus (sval deltový) začíná na zevních dvou třetinách spina scapulae, 

acromion a zevní konec klavikuly. Upíná se na tuberositas deltoidea humeri. Provádí 

předpažení, zapažení a upažení (Čihák, 2001). 

2.2.9 Externí rotátory paže 

musculus supraspinatus (sval nadhřebenový) začíná a fossa supraspinate lopatky a 

tuhé povrchové fascii svaliu. Upíná se tuberculum majus humeri. Pomáhá při abdukci 

paže, rotuje zevně (Čihák, 2001). 

musculus infraspinatus (sval podhřebenový) začíná na fossa infraspinate a tuhé 

povrchové fascie svalu a upíná se na tuberculum majus humeri. Provádí zevní rotaci 

ramenního kloubu (Čihák, 2001). 

musculus teres minor (malý sval oblý) začíná na střední laterální okraji lopatky a 

upíná se na tuberculum majus humeri. Podílí se na zevní rotaci ramenního kloubu 

(Čihák, 2001). 



2.2.10 Břišní svalstvo 

musculus rectus abdominis (přímý sval břišní) začíná na chrupavčitým konci 5. až 

7. žebra a přilehlá ligamenta costoxiphoidea a upíná se na os pubis mezi symfysou a 

tuberculum pubicum. Provádí ohyb páteře tahem za hrudník, mění sklon pánve 

spolupůsobí při břišním lisu a je pomocným výdechovým svalem (Čihák, 2001). 

musculus obliquus externus abdominis (zevní šikmí sval břišní) začíná na osmi 

kaudálních žebrech a upíná se na labium externum cristae iliacae a do linea alba. U 

oboustranné kontrakce je synergista m. rectus abdominis a při jednostranné uklání páteř 

na stranu kontrahovaného svalu, dále rotuje páteř s hrudníkem na stranu protilehlou. 

Účastní se břišního lisu (Čihák, 2001) 

musculus obliquus internus abdominis (vnitřní šikmý sval břišní) sval začíná na 

okraji hlubokého listu thorakolumbální fascie, crista iliaca, linea intermedia a laterální 

poloviny lig. inguinale. Upíná se na ventrální úseky posledních žeber a linea alba. Má 

společnou funkci s obliquus externus abdominis, ale koná rotaci na stranu působícího 

svalu (Čihák, 2001). 

2.2.11 Paže 

musculus biceps brachii (dvojhlavý sval pažní) začíná dvěma hlavami caput longum 

a caput bravena lopatce v blízkosti ramenního kloubu. Upíná se na tuberositas radii a 

provádí ohyb a supinaci v kloubu loketním a pomáhá při abdukci, addukci a ventrální 

flexi v kloubu ramenním (Čihák, 2001). 

musculus brachialis (hluboký sval pažní) začíná na přední ploše pažní kosti, od 

úponu m. deltoideus až k loketnímu kloubu a upíná na tuberositas ulnae. Provádí čistou 

flexi v loketním kloubu (Čihák, 2001). 

musculus triceps brachii (trojhlavý sval pažní) je jediný sval na zadní straně paže. 

Má tři hlavy. Caput longum, který začíná na lopatce, caput laterale a mediale, obě 

začínají na kosti pažní. Všechny tři hlavy se spojí do rozsáhlé úponové šlachy, která se 

upíná na olecranonu. Všechny hlavy zajišťují mohutnou extensi loketního kloubu a 

caput longum napomáhá dorzální flexi a addukci v klounu ramenním (Čihák, 2001) 



2.3 Rozcvičení před tréninkem 

Pokud chce člověk posilovat, měl by určitý čas věnovat protažení před, i po tréninku 

zejména svalů s tendencí ke zkrácení. Rozcvičení svými účinky připravuje tělo na 

fyzickou zátěž a nadcházející náročnější výkon, proto je důležitou součástí každé 

pohybové činnosti. Zkrácené svaly působí tlumivě na svaly oslabené a díky tomu 

dochází k vadnému držení těla. Díky pravidelnému protahování můžeme dosti ovlivnit 

správné držení těla a odstranit svalovou dysbalanci, díky které dochází často k funkčním 

poruchám a bolestem. Protahování má za úkol optimálně protáhnout svaly a rozvíjet 

kloubní pohyblivost bez vedlejších nepříznivých účinků, dále snížit svalové napětí po 

pohybové činnosti a udržet svaly v pružnosti. Protahování nám také slouží k prevenci 

před poraněním, natažením nebo natržením svalu a k prevenci svalových onemocnění – 

zánět šlach apod. Také přispívá k prevenci poškození kloubů, zabraňuje řídnutí kostí a 

zlepšuje držení a rovnováhu těla. Starší člověk by měl provádět cvičení na protažení 

zkrácených svalů, které mu znepříjemňují pohyb v každodenním životě, nebo způsobují 

bolesti (Buzková, 2006). 

• Zahřátí – Cílem zahřátí je připravení organismu na tréninkovou zátěž. nejčastěji 

se začátek rozcvičení provádí na veslovacím trenažéru, běhacím pásu, nebo na 

stacionárním kole. V chladnějším prostředí je zahřívací část nutná a trvá 

přibližně 10 minut (Tlapák, 2007). 

• Strečink – Měl by v ideálním případě zahrnovat svaly celého těla. V nejhorším 

případě, pokud člověk nemá dostatek času, měl by zahrnovat aspoň část svalů, 

která bude posilována a má cvičenec zkrácené (Tlapák, 2007) 

• Dynamické rozcvičení – Po strečinku by měla přijít fáze se zvyšující rychlostí 

pohybu. Začíná se od pomalejších krouživých, obloukových a rotačních pohybů, 

až k pohybům rychlejším, které navozují připravenost svalů a celého těla na 

náročnější činnost. Ze začátku by měli být rotační pohyby trupu, následující 

rozcvičení páteře. Dále by se mělo rozcvičení přesunout na ramena a horní 

končetiny. Rozcvičení kyčlí a dolních končetin by mělo přijít na závěr (Tlapák, 

2007) 



2.4 Svalová hypertrofie 

Základem svalového růstu jsou dvě nepostradatelné složky. Za prvé – sval musí být 

stimulován, aby se mohl zvětšovat, k tomu je nejlepší stimul správně sestavený 

posilovací program. Za Druhé -  pro růst svalů je zapotřebí energie, která je dodávána 

v podobě vyvážené stravy, která poskytne přiměřené množství kalorií. Jestliže obě 

složky nejsou dodržovány, sval se nepřizpůsobí a neporoste (Kolektiv autorů, 2008). 

Optimální zatížení pro růst svalového vlákna je silový trénink s vysokou intenzitou, 

který aktivuje hlavně rychlá svalová vlákna. Tyto vlákna mají schopnost nabírat rychle 

na objemu, oproti vláknům pomalým. Když sval vyvíjí sílu, vysílá tím spoustu signálů 

všem orgánovým soustavám v těle. Tyto soustavy na oplátku pomáhají svalu 

vyprodukovat sílu a podílejí se na jeho regeneraci a růstu. Například kardiovaskulární 

systém dodává do svalů krev a díky tomu zajišťuje přísun kyslíku, živin a odplavuje 

z nich odpadní látky. Dále endokrinní systém vylučuje hormony, které napomáhají 

vytvářet potřebnou sílu. K obnově tkání napomáhá imunitní systém vysíláním signálů 

(Kolektiv autorů, 2008). 

Podle Siffa (2003), Fleck – Kreamera (2004) a Zatsiorskyho (2006) sval roste dvěma 

způsoby. 

• Hypertrofie – zvětšení příčného průřezu svalových vláken 

• Hyperplazii – zvětšení počtu svalových vláken Dělení hypetrofie dle Siffa 

(2004) a Thibaudeau (2007): 

• Sarkoplazmatická hypertrofie (nefunkční) – objem nekontraktilních proteinů a 

dalších elementů mezi jednotlivými svalovými vlákny se zvyšuje stejně jako 

jejich příčný průřez. Díky nekontraktilním proteinům nepřispívajícím k produkci 

svalové síly, nedochází k jejímu vytvoření 

• Myofibrilární hypertrofie (funkční) – Zvětšuje se svalové vlákno a celá 

myofibrila, dále se odpovídajícím způsobem zvyšuje objem aktinu a myozinu. 

Ke schopnosti svalu produkovat větší sílu dochází díky zvyšující se hustotě 

myofibril. 

S názorem Siffa (2003) se shoduje i Zatsiorsky (2006), který akorát uvádí myofibrilní 

hypertrofii místo hypertrofie sarkoplazmy. Při nefunkční hypertrofii dochází k velkému 



přírustku váhy a objemu svalů, ale nedochází k úměrnému nárůstu svalové síly. Oba 

druhy hypertrofie se zapojí při těžkém posilovacím tréninku.  

Další dělení hypertrofie dle Wilmore et. al (2008): 

• Přechodná – vzniká přímo po posilování, přičemž charakteristickým znakem je 

nahromadění tekutiny ve vnitrobuněčných prostorech svalu, způsobující otok. 

Po několika hodinách se tekutina vrací zpět do krve. 

• Chronická – Velikost svalu se zvětší po dlouhodobém posilovacím tréninku. Ve 

svalech dochází ke strukturálním změnám, které díky hypertrofii a hyperplazii 

vedou ke nárůstu svalů. 

2.5 Základy tréninku 

Na začátku tréninku by si měl člověk nejdříve vytyčit své reálné cíle, dále by si měl 

z publikací, které obsahují spoustu metod posilování vybrat tu, která mu nejvíc 

vyhovuje.  Dále podle Browna (2011) by měl každý znát úroveň své kondice, kterou 

ovlivňují některé faktory (věk, zdraví stav, index tělesné hmotnosti, zkušenosti se 

cvičením). 

2.6 Tréninkové proměnné 

Dovalil a kol. (2002) uvádějí, že hlavními metodotvornými komponenty při 

posilování se používají různá cvičení, v nichž stimulační efekt se zakládá na kombinaci 

velikosti odporu, počtu opakování, rychlosti pohybu a dobou odpočinku mezi cvičením 

a sériemi. 

Počet sérií částečně závisí na zkušenosti cvičícího. U začátečníků je cílem seznámit se 

s technikou cvičení a svalovou reakcí. Na jednu svalovou partii pro začátečníky stačí 

dva cviky se dvěma sériemi. U zkušenějších cvičenců počet cviků a sérií roste. Důležité 

je zachování intenzity cvičení. Počet opakování u menších svalových skupin se 

pohybuje v rozmezí 8 – 12, komplexních cviků na dolní končetiny přibližně 12 – 15. Je 

nutné si ale uvědomit, napsaná rozmezí nejsou pevně ucelená a vždy záleží na 

charakteru tréninku. Někteří sportovci využívají vytrvalostních předpokladů gigantické 

série až o padesáti opakováních. Počet opakování klesá, čím víc roste zátěž blížící se 

k maximu (Pavluch a Frolíková, 2004) 

Podle Stackeové (2008) pohybový režim, zatěžující svaly pod 20% jejich možností, 

vede ke ztrátě síly a postupné atrofii, v zatížení 20 – 30% udržuje svalovou sílu i objem 



na stálé úrovni. Sval zatěžován v hladině 30 – 45 % zvyšuje se postupně jeho 

trénovanost a při zatížení nad 45% vede k rychlému nárůstu jak síly, tak svalové hmoty. 

Rozdělení cviků podle Stopanniho (2008): 

• Komplexní (vícekloubové) – Cvik vyžaduje koordinované zapojení většího 

počtu svalových skupin a pohyb uskutečňován ve více kloubech. Příklad 

komplexního cviku je mrtvý tah a bench press. 

• Izolované (jednokloubové) – Cvik je zaměřen na jednu svalovou skupinu a 

pohyb je uskutečňován v jednom kloubu. Příklad izolovaného cviku je 

předkopávání na stroji a bicepsový zdvih. 

Komplexní cviky zapojující více svalových skupin jsou výhodnější než cviky 

izolované. Většina sportů a každodenní pohyb se neobejde bez komplexního pohybu. 

Příkladem nám může být běh, chůze do schodů. Mezi výhody komplexních cviků oproti 

izolovaným patří účinnější zapojení svalové tkáně, hormonální a metabolická reakce, 

časová úspora       (Brown, 2011). 

Thibaudeau (2007) má ve své knize pochopení k zastáncům i odpůrcům izolovaných 

cviků. Podle jeho návrhu by měli komplexní cviky obsahovat hlavní část tréninku a 

cviky izolované by měli být spíše doplňovací. 

2.7 Pravidla posilování ve fitness centrech 

Wyattová (2004) říká, že v posilovnách existuje takzvaná ,,klubová etiketa‘‘. Většina 

fitcenter se řídí souborem pravidel a předpisů, které by jste měli dodržovat. Několik 

nejběžnějších pravidel je: vždy noste vhodnou obuv (nejlépe sportovní boty), používejte 

ručník (z hygienických důvodů), dodržujte rozdělení jednotlivých prostor (činky a jiné 

náčiní používát v prostoru pro ně vyhrazeném), uklizení náčiní zpět na svá místa. 

2.8 Zaměstnanci fitness center 

Podle Wyattové (2004) téměř všechna fitness centra využívají služeb instruktorů. Tito 

lidí nemají za úkol jenom udržovat pořádek, uklízet závaží, náčiní a celkově udržovat 

fitcentrum v chodu. Slouží hlavně návštěvníkům fitcentra k odborné pomoci při 

posilování.. Upozorňují na špatné používání některých posilovacích zařízení. 



2.9 Posilování s vlastním tělem 

Dle Jarkovské (2005) Při posilování s vlastním tělem posilujeme najednou celé 

komplexy svalů. Zpevňujeme svaly a zvětšujeme jejich svalovou sílu, ale nevytváříme 

sílu maximální. Tyto cviky jsou důležité pro svalovou rovnováhu a správné držení těla. 

Cvičíme je převážně stejnou technikou, a to vedené tahem a tlakem se zvýšeným 

svalovým napětím. Tento způsob nám pomáhá udržet sílu během pohybu, pohyb po 

celou dobu cvičení musíme cítit a vnímat. Hlavním požadavkem posilovacích cviků 

s vlastní vahou je, aby bylo posilování cílené. 

2.10 Posilování s činkami/volnými vahami 

Podle Delpa (2011) máte oproti cvičení na stroji s činkami určitou volnost pohybu. 

Nároky na stabilitu těla jsou vyšší a díky tomu svalstvo se zpevňuje intenzivněji. Díky 

tomu s primárním posilováním svalu se posilují i sekundární, především svaly trupu a 

méně zatěžují klouby, než cvičení na strojích. 

,,Technicky vzato lze za volnou zátěž považovat jakýkoliv předmět, ale v silovém 

tréninku se jim obvykle mají na mysli velké činky s nakládajícími kotouči, jednoruční 

činky a od nich odvozené přístroje.“(Stopanni, 2008) 

2.11 Balanční pomůcky 

Balanční pomůcky, využívané hojně v ,,core trainingu‘‘, rozvíjejí svalovou 

koordinaci, odstraňují svalovou nerovnováhu, podporují uvědomění si polohy těla a 

v neposlední řadě slouží ke zpestření a zlepšení posilovacího tréninku (Jebavý, Zumr, 

2009).  



Podle Jebavého a Zumra (2009) je jejich principem zmenšení oporové plochy a díky 

tomu navození stavu ,,balancování‘‘. což se může vnímat jako koordinované zapojení 

svalových smyček, díky kterým můžeme dosáhnout nemaximální silou cílených poloh, 

nebo setrvali v relativně labilní poloze. 

Mezi hlavní balanční pomůcky patří: 

Aquahit (vak plněný vodou) 

Aerobar 

Balance step (malé balanční polokoule) 

Balanční kupové úseče 

Balanční válcové úseče 

Vzduchové úseče 

Velké nafukovací míče 

Malé nafukovací míče 

Malé masážní míče a válce 

Medicinbaly 



3 Shrnutí 

Ve výše uvedené teoretické části jsou vypsány důležité faktory pro možnosti rozvoje 

hypertrofie a svalové síly, které by měli lidé chodící do fitness centra znát. Bohužel 

v mnoha případech tomu tak není a často dochází k otázkám, jak je možné, že nemůžu 

dosáhnout daného cíle. Což je zanedbatelný problém, protože rizika při nesprávném 

naplánování tréninků, provádění cviků a dalších faktorů, může vést k mnohem 

závažnějším problémům. Kdy jedinec postupem času začne mít problémy s pohybovým 

aparátem a dlouhodobě může mít zdravotní problémy, které se mu můžou projevit 

v pozdějším věku. Poté už dotyčnému nezbývá, než využití různých zdravotních 

pracovišť, kde musí zasáhnout terapeuti, nebo v krajních případech operativní zákrok. 

Z rešerše vyplívá, že při správném postupu při cvičení a korektně provedeném cviku 

člověk dosáhne daných cílů, bez rizika budoucích problémů, spíše naopak se zdraví 

pohybového aparátu a dalších tělesných funkcí zlepší. Proto by měli lidé navštěvující 

fitness centra zvážit, jestli se nevyplatí nejdříve řádně prostudovat odbornou literaturu, 

nebo využít člověka s odbornými znalostmi daných potřeb. 



4 Praktická část 

4.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je rešerše na téma možnosti hypertrofie a svalové síly ve fitness 

centrech. Kde se pokusím shrnout poznatky správného a účelného cvičení.  Dalším 

cílem je vytvoření ankety, kde budu zjišťovat, jak často testovaný soubor navštěvuje 

fitness centrum, z jakých důvodů a jak dlouho. Vedlejším cílem je četnost využití 

osobního trenéra. 

4.2 Hypotézy 

1. BMI index lidí navštěvujících fitness centra je v normě (18,5 – 24,9 kg/m2). 

2. Muži fitness centrum navštěvují převážně za účelem nárůstu svalové síly. 

3. Ženy fitness centrum navštěvují hlavně z důvodů redukce tukové hmoty. 

4. Frekvence návštěv fitness centra je většinou 3x týdně. 

5. Ve fitness centru využívají návštěvníci služeb osobního trenéra. 

4.3 Úkoly práce 

• Sběr dat odborné domácí i zahraniční literatury, která se zabývá problematikou 

fitness a zdravého životního stylu. 

• Souhrn poznatků z odborné literatury 

• Vytvoření dotazníku ohledně daného tématu 

• Sběr dat z vyplněného dotazníku 

• Zpracování a vyhodnocení dotazníku 

• Zpracování výsledků do grafů 

• Shrnutí všech výsledků a jejich závěrů 

 



4.4 Metodika výzkumu 

Výzkumnou metodou byla věkově neomezená anketa, ale počítal jsem s věkem od 18 

let do 30, jelikož šlo o dotazování po internetu na stránkách zaměřených o posilování. 

Anketa obsahovala otázky týkající se osobních údajů tázajících a uzavřené otázky 

s jednou možností výběru. Otázky pouze s jednou možností výběru jsem využil 

z důvodů lehčího zpracování a z větší pravděpodobností reálné odpovědi tázajícího. 

Anketu jsem vyplnil tak, aby bylo tázajících se jasné, na co se ptám. 

Hned na začátku bylo tázajícím oznámeno, že anketa je anonymní, aby se nebáli 

odpovídat pravdivě. Obsahovala 12 otázek, které nezabrali moc času k vyplnění ( 

přibližně 3 – 4 minuty). Na anketu, která visela na stránkách vyplnto.cz, byla 

dobrovolná a volně přístupná odpovědělo během jednoho týdne 29 respondentů. 

Nejpočetnější skupinou Byli lidé ve věku 20 – 25 let. Starších 40 let odpověděli pouze 2 

respondenti, Průměr věku okolo 23. let je dán nejspíše tím, jakým způsobem byla 

anketa publikována. Anketa byla publikována prostřednictvím internetu kde se spíše 

pohybují mladí lidé. Anketu jsem šířil prostřednictvím sociálních sítí, kde jsem se přímo 

zaměřil na skupiny navštěvující fitness centra. Své spolužáky z FTVS jsem záměrně 

vynechal, protože by jejich znalosti z posilování ze studií mohli ovlivnit výsledky. 

Anketa na stránkách vyplnto.cz byla nastavená v sekci zabývající se fitness a zdravého 

životního stylu, jako veřejná. 

Otázky jsem vytvořil sám po konzultaci s vedoucím své bakalářské práce, abych 

z nich mohl zjistit jaké možnosti má běžný člověk ve fitness centrech a jestli jsou tyto 

možnosti dostačující pro ovlivnění hypertrofie a svalové síly. Jsem si vědom, že ne 

všechny odpovědi musí být pravdivé, odpovídající realitě, jelikož může být u některých 

respondentů odpověď subjektivní. Příklad otázky, kde se dotazuji, jestli jsou 

respondenti spokojeni s výsledky  svého snažení, nebo otázka na váhu a výšku. Bohužel 

si pravdivost otázek nemám možnost ověřit, ale stejným způsobem se provádí tisíce 

výzkumů, kdy není možné každého jednotlivce změřit osobně. 

Z vlastních zkušeností, kdy jsem osobně navštěvoval fitness centra a pozoroval 

jedince, ne všichni jsou srozuměni s problematikou cvičení, sestavování tréninků, to 

vede ke špatným návykům a neefektivnímu využití. Jelikož tyto neznalosti můžou vést 

k poranění a k nesprávnému posilování, ptám se respondentů, jestli jsou se svými 

možnostmi a dosaženými výsledky spokojeni. 



4.5 Anketní otázky 

Tyto otázky jsem vybral kvůli zjištění kteří lidé chodí do fitness center, jak často, 

dlouho a proč je navštěvují. Dále jestli využívají odborné pomoci a jsou dostatečně 

informováni v oblasti fitness. 

1. Pohlaví: 

Tato otázka je důležitá pro případné porovnání výsledků mezi muži a ženami. 

2. Váha: 

3. Výška: 

Tělesná váha a tělesná výška je důležitá pro případné vypočítání BMI. 

4. Věk: 

Zjištění věku je důležité pro případné rozdělení do věkových skupin. 

5. Proč jste si vybrali dané fitness centrum ? 

V otázce zjišťuji jaké jsou priority pro vybrání fitness centra.  

6. Za jakým cílem navštěvujete fitness centrum ? 

V této otázce zjišťuji, proč vlastně respondenti navštěvují fitness centrum 

7. Jak často navštěvujete fitness centrum za týden ? 

8. Jak dlouho navštěvujete fitness centra ? 

V otázkách 7. a 8. zjišťuji kolik času stráví v posilovně a jak dlouho se věnují 

posilování. 

9. Využíváte služeb řízeného tréninku pod osobním trenérem ? 

10. Jestli ano, proč ? 

11. Jestli ne, proč ? 

Tyto tři otázky nám slouží ke zjištění využívání služeb osobního trenéra a zároveň 

vyhodnocení, proč se jeho služby využívají, nebo nikoliv. 



12. Jste spokojeni s výsledky svého snažení ? 

Zvolil jsem tuto otázku hlavně kvůli zjištění, jestli cvičící lidé jsou spokojeni 

s výsledky a k případnému porovnání lidí vedené pod osobním trenérem / nebo bez 

jeho služeb. 



4.6 Vyhodnocení dat 

1.  

 

 

Z výsledků vyplívá, že test vyplnilo 17 (58%) žen a 12 (41%) mužů. 

  



2.  

 

Dva respondenti váží 100kg, stejný počet váží 93kg, 88kg, 59kg, 55kg, 50kg, 49kg. 

Četnost u ostatních vah je menší než 2 respondenti.  

3.  

 

Čtyři respondenti měří 170cm, 3 respondenti měří 174cm a stejný počet jich měří 

165cm. Četnost u ostatních výšek je méně než 3 jedinci.  

 



4.  

 

Nejpočetnější skupina respondentů mělo věk 23 let, kterých odpovědělo sedm (24 %). 

Dále čtyři (13 %) 20 a 24 let a tři (10 %) 21 let. Zbytek respondentů se vyskytovalo 

s jednou nebo dvěma četnostmi. Starší lidé přes 40 let byli dva. Z odpovědí je zřetelné, 

že nejčastěji odpovídali lidé ve věku 21 – 24 let, průměrný věk je 23 let. Jelikož je věk 

respondentů nízký, BMI by mělo být nižší. 



 

5.  

 

Osmnáct (62 %) respondentů vybíralo Fitness centrum z důvodů dobré dostupnosti. 

Devět (31 %) respondentů vybíralo kvůli vyhovujícímu zázemí, pouze dva respondenti 

(6 %) volili podle cenových možností.  

6. 

 

Patnáct (51 %) respondentů navštěvuje fitness centrum kvůli nabírání svalové hmoty, 

12 (41 %) kvůli redukci tukové hmoty. Pouze 2 (6 %) navštěvují fitness centrum ze 

zdravotních důvodů. 

  



7. 

 

Čtrnáct (48 %) respondentů navštěvuje fitness centrum 3x týdně, deset (34 %) 

respondentů 4x a více a pět (17 %) respondentů 1x – 2x týdně. 

8.  

 

Nejvíce respondentů – šestnáct (55 %) navštěvuje fitness centra 1 – 5 let, devět (31 %) 

respondentů  méně než 1 rok a 4 (13 %) respondenti více než 5 let. 

 

 

 

 



9. 

 

Pouze tři (10 %) respondenti využívají služeb osobního trenéra a dvacet-šest (89 %) 

osobního trenéra nevyužívá. 

10. 

 

Ze třech respondentů dva využívají osobního trenéra kvůli větší motivaci pro cvičení 

a jeden respondent kvůli možnosti dosažení lepších výsledků posilování. Bohužel 

četnost odpovědí byla natolik nízká, že z této odpovědi je těžké něco vyvozovat. 

 

 

 

 



11. 

 

Celkem odpovědělo dvacet-čtyři respondentů. Devět (37 %) respondentů si myslí, že 

ceny osobních trenérů jsou příliš předražené, osm (33 %) respondentů si myslí, že není 

osobní trenér pro jejich potřeby potřeba a sedm (29 %) si myslí, že má dostatek 

odborných znalostí v oblasti posilování. 

12. 

 

Dvacet-dva (75 %) respondentů odpovědělo, že je s výsledky posilování ve fitness 

centrech spokojeno, sedm (24 %) odpovědělo že není spokojeno s výsledky. 



4.7 Diskuse 

4.7.1 BMI index lidí navštěvujících fitness centra je v normě 

BMI index respondenti měli průměrnou hodnotu 23,72 kg/m2 , z toho ženy 22,32 

kg/m2 a muži 25,06 kg/m2. Zde se mi potvrdilo, že lidé chodící do fitness center mají 

BMI index v normě. Lehké přesáhnutí u respondentů mužské části má za přičinění 

velký objem svalové hmoty, který se do výpočtu nezahrnuje.  

Dále z výsledků vyplívá, že lidé si častěji vyberou fitness centrum z důvodů dobré 

dostupnosti , méně hledí na jeho zázemí a nejméně je zajímá cenová dostupnost. 

Z těchto výsledků můžeme usuzovat, že lidé se přizpůsobí, nebo v jejich okolí je větší 

výskyt fitness center, které splňuje jejich požadavky a vybírají pouze podle polohy.  

4.7.2 Účel návštěvy fitness centra mužů a žen 

Z výsledků se mi potvrdilo, že muži navštěvují fitness centrum za účelem nárůstu 

svalové hmoty Dále z výsledků lze zjistit, že většina žen chodí za účelem redukce 

tukové hmoty, pouze 4 z nárůstu svalové hmoty a ze zdravotních důvodů. Věřím, že je 

to dáno tím, že většina žen dbá na tvar a štíhlost své postavy daleko více, než mužská 

populace. Naopak muže spíše zajímá svalová síla a celkový objem svalů na své postavě, 

proto redukci tuku nedávají velkou váhu. Tento výsledek není překvapivý a můžeme se 

s ním setkat ve většině center. 

4.7.3 Frekvence návštěv fitness centra 

Četnost návštěv, fitness center 3x týdně, z respondentů tak činí 14 lidí a 10 lidí chodí 

4x a více. Tato četnost návštěv je adekvátní k nastolení progresivních změn při 

posilování a často doporučována trenéry zabývajícím se fitness u mírně pokročilých a 

pokročilých cvičenců. U začátečníků se doporučuje četnost 1x až 2x týdně. Z výsledků 

dále vyplívá, že většina lidí chodí do posilovny déle jak 1 rok. Čímž se délka praxe 

správně shoduje s četností návštěv ve fitness centru. 



4.7.4 Využití služeb osobního trenéra 

 Využívání služeb řízeného tréninku pod osobním trenérem se ve velké míře 

nepotvrdilo. Většina respondentů si myslí, že tyto služby jsou převážně předražené, 

mají dostatek vlastních odborných zkušeností s posilováním a nebo není pro jejich 

potřeby trenér třeba. Tento výsledek může být ovlivněn respondenty, kteří jsou 

převážně mladého věku a z největší pravděpodobností studují. To má za následek, že 

jim služby profesionální pomoci ve fitness centrech připadají předražené. Dále anketa 

byla dobrovolně publikována na stránkách zabývajících se fitness a zdravého životního 

stylu. Je možné, že respondenti navštěvují tyto stránky mají velké znalosti v oblasti 

fitness a praktické zkušenosti, díky kterým jsou schopni správně trénovat bez odborné 

pomoci a nehrozí jim poranění, nebo naučení zlozvyků při posilování. S tímto 

přístupem bohužel nemůžu moc souhlasit. 

4.8 Závěry 

V této práci jsem se věnoval posilování svalstva celého těla ve fitness centrech. Práce 

je určena pro lidi kteří se chtějí, nebo už se věnují hypertrofii a svalové síle. Zde jsou 

popsány svaly z anatomického hlediska, na jaké  kosti a klouby se upínají. V práci jsou 

vypsány základní praktické rady jak správně posilovat a chovat se ve fitness centru, dále 

jsou zde popsány metodotvorné činitele a různé metody posilování. Jsou zde základní 

informace k rozcvičení před zahájením a po dokončení posilování Také je zde stručně 

vypsáno, jak by se měli posilující ve fitness centrech chovat. Všemi vypsanými 

informacemi by se mohli řídit a používat je jako základní manuál při posilování. 

Z výsledků které jsem získal, se mi povedlo dosáhnout cílů, které jsem si stanovil. 

Z ankety můžeme předpokládat, že lidé často posilují bez osobního dohledu a spoléhají 

se na zdroje, které si vyhledali na internetu, nebo získali jiným způsobem. Je 

pravděpodobné, že většina z nich nevyužívá plný potenciál tréninku pro větší progres a 

spokojí se s výsledky, kterých dosáhnou vlastní snahou. Což vyplívá z poslední otázky, 

kdy velký počet respondentů je spokojen s průběžnými výsledky tréninků.  

Bohužel podle mého názoru je v tomto případě problém. Lidé často v této oblasti 

přeceňují svoje znalosti, domnívají se, že posilují technicky správně a díky tomu hrozí 

větší riziko poranění. V horším případě pozdější zdravotní problémy.  

Na druhou stranu lidé, kteří problematice fitness rozumí a mají dost odborných 

zkušeností nemají potřebu si osobního trenéra platit.  



Dále se mi pomocí výsledků potvrdilo, že lidé chodící do fitness center mají BMI 

index v normě a je minimální pravděpodobnost, že lidé nebudou trpět zdravotními 

problémy týkající se nadváhy, nebo podvýživy.  

Z výsledků je patrné, že lidé chodí převážně do fitness center za účelem nárůstů 

svalové a redukce tukové hmoty, přičemž bylo potvrzeno, že ženy zajímá hlavně 

redukce tukové hmoty a muže naopak nárůst svalové hmoty.  

Práce splňuje cíle, které měla za úkol zjistit. Může sloužit jako materiál pro lidi, kteří 

se věnují posilování ve fitness centru. Výsledky, ke kterým jsem dospěl v praktické 

části, jsou již z velké části vyhodnoceny a rozebrány v kapitole Vyhodnocování dat a ty 

jsou dále stručně shrnuty v kapitole Diskuse. Zaměření práce bylo realizováno 

z obecnějšího hlediska. Pokud by probíhalo další šetření, tak by bylo potřeba rozšířit 

velikost zkoumaného souboru a práci by bylo potřeba doplnit o další otázky, aby byly 

výsledky spolehlivější a přesnější a práce tak nabyla na větší reliabilitě. 
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Příloha č. 1: Dotazník pro bakalářskou práci 

Dotazník 

1. Pohlaví 

a) muž 

b) žena 

2. Váha ..... kg      Výška …… cm 

3. Věk 

…... 

4. Proč jste si vybrali dané fitness centrum ? 

a) kvůli dobré dostupnosti 

b) zázemí vyhovující mým požadavkům 

c) cenově přijatelné 

5. Za jakým cílem navštěvujete fitness centrum ? 

a) redukce svalové hmoty 

b) nabírání svalové hmoty 

c) ze zdravotních důvodů 

6. Jak často navštěvujete fitness centrum za týden ? 

a) 1x – 2x  

b) 3x  

c) 4x a více 



7. Jak dlouho navštěvujete fitness centra ? 

a) méně než 1 rok 

b) 1 – 5 let 

c) více než 5 let 

8. Využíváte služeb řízeného tréninku pod osobním trenérem ? 

a) ano 

b) ne 

9. Jestliže ano, proč ? 

a) nemám dost zkušeností, abych mohl posilovat sám 

b) věřím, že pod osobním trenérem budou mé cíle lépe dosažitelné 

c) mám větší motivaci jít cvičit, když využívám služeb osobního trenéra 

10. Jestliže ne, proč ? 

a) myslím si, že mám dost odborných znalostí, abych mohl posilovat sám 

b) služby osobního trenéra jsou zbytečně předražené 

c) pro mé potřeby není osobní trenér potřeba 

12. Jste spokojeni s výsledky svého snažení ? 

a) ano 

b) ne 

 


