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ANOTACE:  

Tato bakalářská práce se bude zabývat power jógou a jejím využitím jako kompenzačního 

cvičení u vrcholových fotbalistů. Základní myšlenkou této práce je stanovit závěr, zdali 

je power jóga vhodná jako kompenzace pro fotbalisty a to s důrazem na rozvoj flexibility. 

Dále poukázat na nedostatečné praktikování kompenzační cvičení a naopak ukázat jeho 

význam. V úvodu teoretické části vysvětlím základní principy power jógy, stručně popíši 

historii a vysvětlím její benefity. Budu se zabývat především fyzickou stránkou. Dále 

popíši a uvedu důležitost kompenzačních cvičení. Ke konci teoretické části popíši fotbal 

jako hru a nastíním základní tréninkový plán fotbalistů. V praktické části využiji měření 

před a po praktikování power jógy vrcholovými fotbalisty a zpracuji jejich vývoj u čtyř 

vybraných cviků. V závěrečné části dospěji k ustanovení ohledně využití a přínosu power 

jógy, jako kompenzačního cvičení pro fotbalisty na základě výsledků měření.  
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ANNOTATION: 

This thesis is about using power yoga as a compensation exercises for top footballers. 

The main idea of this thesis is make a decision if power yoga is or isn‘t good 

compensation exercises for footballers. Then we will demonstrate the lack of 

compensation exercises by top sportsmen and show the importance of this exercises. At 

the beginning of the theoretical part I describe basic principles, history and the benefits 

of power yoga concisely. I will describe the effects on our body, not on our soul. Then I 

describe and demonstrate the importance of doing compensation exercises. In the end of 

theoretical part I write about football as a game and I describe basic training plan of top 

footballers. In practical part I use measurement of flexibility before and after practicing 

power yoga in four selected exercise. In the end of this thesis I make assignation about 

utilization and benefits of power yoga as a compensation exercises for top footballer 

based of the results of measurement.  
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1 Úvod 

Téma Power jóga jako kompenzační cvičení pro fotbalisty si autorka vybrala z důvodu 

osobní zkušenosti s účinky power jógy, které má ať už jako cvičenka tak i jako 

instruktorka. Mezi další důvody patří všeobecné povědomí o nedostatečnosti 

kompenzačního cvičení u sportovců. Slovem sportovec se rozumí nejen profesionál, 

ale také amatér. Specifikum pro fotbalisty bylo vybráno především na žádost pana trenéra 

FK Mladá Boleslav, který projevil zájem o spolupráci u praxe power jógy jako 

kompenzace. Vždyť význam kompenzačních cvičení stále ještě není doceněn. U většiny 

sportovců, nejen u profesionálů, za nimiž stojí celý jejich tým, ale i u rekreačních 

sportovců se kompenzační cvičení někdy dokonce zcela vynechává, nebo má jen velmi 

zanedbatelné zastoupení. Jak je obecně známo, společnost trpí špatným držením těla, 

nedostatečnou flexibilitou, či dysbalancí svalových skupin. Pro většinu populace je i tak 

jednoduchý cvik jako je hluboký předklon, či dřep na celých chodidlech nemožný. 

Absurditou je, že u vrcholových sportovců jsou tyto neduhy často mnohem znatelnější, 

než u člověka nesportujícího V podobné situaci byl také fotbalový tým FK Mladá 

Boleslav. Autorka jako instruktorka jógy (specializace power jóga) měla tu možnost 

použít jako kompenzační cvičení u mužů FK Mladá Boleslav právě power jógu. Měřením 

před a po praktikování power jógy, se bude snažit dokázat buď její přínos, či naopak její 

nevhodnost především z hlediska rozvoje flexibility. 

V této práci je možné najít několik různých cílů, ale tím hlavním cílem této bakalářské 

práce je dospět k ustanovení, zdali je možné využít power jógu jako kompenzačního 

cvičení u vrcholových fotbalistů a zdali toto využití bude mít pro hráče kladný dopad, 

především zaměříme- li se na rozvoj flexibility. Předmětem zkoumání tedy není přijít 

na všechny klady a zápory power jógy, stejně tak není smyslem teoretický popis cvičení. 

Pouze ve zkratce si v teoretické části popíšeme power jógu, základy fotbalu a význam 

a vlastnosti kompenzačního cvičení. V praktické části stanovíme na základě výsledků 

měření účinnost, či neúčinnost power jógy jako kompenzace pro vrcholové fotbalisty 

z hlediska rozvoje flexibility. Je důležité zmínit již v úvodu, že ustanovení vhodnosti, 

či nevhodnosti bude rozhodnuto pouze na rozvoji flexibility hráčů, tedy na výsledcích 

jednotlivých měření. Další benefity, jako je vyrovnání svalových dysbalancí, či posílení 
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vnitřního svalstva, nebo předcházení funkčním a morfologickým změnám v organismu 

nebudou brány v potaz a nebudou ani nijak měřeny a ani hodnoceny.  

V první kapitole teoretické části se můžeme dočíst základní informace o power józe. 

Dozvíme se základní informace nejen o její historii, ale i o principech a pravidlech tohoto 

cvičení. Rozdělíme si pozice podle jejich charakteristiky a ve zkratce uvedeme 

u vybraných asán účinky. Popíšeme si univerzální stavbu lekce power jógy a uvedeme, 

jak power jóga působí především na fyzickou stránku člověka. 

Druhá kapitola bude zaměřena na kompenzační cvičení, vysvětlíme si využití a význam. 

Popíšeme si, jaké cviky mezi kompenzaci patří a jak je dělíme. Vysvětlíme si, proč jsou 

tak důležitá pro jakéhokoliv sportovce, a poukážeme na dopady nedostatečné praxe 

kompenzace.  

Ve třetí kapitole si představíme míčovou hru fotbal jako takovou. Uvedeme zde základní 

pravidla fotbalu a nastíníme si, jak vypadá fotbalový trénink. Dále popíšeme dělení 

sezóny a ve zkratce uvedeme, z čeho se skládá tréninková jednotka a jaké má úkoly a cíle. 

Nezapomeneme ani na rozbor sportovního výkonu a dalším bodem, který budeme 

probírat je zatížení svalových skupin u hráčů fotbalu. Vyzdvihneme přetěžované svalové 

skupiny a uvedeme důvody proč je tomu tak.   

V závěrečné praktické části nalezneme ustanovení vytvořené na základě výsledků 

provedených měření čtyř předem vybraných cviků před započetím cvičení power jógy 

a po jejím tři měsíce dlouhém praktikování. Hlavním cílem bakalářské práce je tedy 

na základě porovnání hodnot výsledků měření flexibility stanovit vhodnost, či naopak 

nevhodnost power jógy jako kompenzačního cvičení pro fotbalisty právě z hlediska 

rozvoje flexibility. 

  



11 

 

2 Cíle a úkoly práce 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit, zdali je power jóga vhodná jako 

kompenzační cvičení pro fotbalisty především z hlediska rozvoje flexibility.  

Praktická část byla provedena díky spolupráci fotbalového mužstva FK Mladá Boleslav.  

 

Pro dosažení výše uvedeného cíle byly stanoveny tyto dílčí úkoly: 

1. Prostudovat odbornou literaturu vztahující se k této problematice 

2. Provést výběr vhodných cviků k testování 

3. Provést první měření  

4. Pravidelná praxe power jógy s týmem 

5. Provést druhé měření 

6. Porovnat a vyhodnotit získaná data 

7. Vypracovat interpretaci diskusí a stanovit závěr 
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Teoretická část 

3 Power jóga 

Pokud použijeme doslovnou citaci, tak se dozvíme, že: „Power jóga je způsob neurálního 

a fyzického tréninku vedoucího ke zlepšení kondice na všech úrovních a s dobrým 

pocitem k tomu.“ 1  Slovo jóga jako takové pochází ze sanskrtu, ze slovního základu 

„jug“, které je volně přeloženo jako spojení. Kořeny jógy je možné nalézt ve starověku 

Indie. V západní kultuře se ale kladl a stále klade větší význam na prvky fyzického 

tréninku, než na prvky náboženské, proto došlo k připojení slova power. Slovo power je 

síla, neboli náboj, drive. Spojením těchto slov a myšlenek vznikla power jóga, která se 

vyvinula ze dvou dalších jógových směrů, z hathajógy a asthangajógy.2  

„Samotná jóga, a tedy i power jóga, je dnes chápana jako systematické úsilí o dosažení 

zdraví těla i ducha.“3 

3.1 Historie4 

Jóga je jednou z nejstarších a také z nejvýznamnějších metod, z níž pramení mnohé další 

relaxační techniky. Slovo jóga, jak již bylo zmíněno, pochází ze sanskrtského slova „jug“- 

spojení. Samotný takzvaný vznik jógy spadá pravděpodobně do období proto-indické 

kultury. Jóga je označení pro soubor indických nauk, které zahrnují metody ovládání těla 

i duše, samotné cvičení, meditaci, koncentraci a i askezi. Na svém počátku byla 

inspirovaná hinduistickou mytologií a následně byla ovlivněna buddhismem. 

Známe spoustu spisů a knih, které popisují historii a vývoj jógy. Mezi nejdůležitější patří 

Patandžaliho Jógasútra, kde nalezneme nejzákladnější principy. Dále můžeme zmínit 

spisy sanity, bráhmany, áranjaky a upanišady. Většina těchto spisů klade důraz 

na duchovno, boha- ať už vnitřního nebo obecného. Což jen dokazuje pravdivost přísloví, 

                                                 
1KREJČÍK, Václav. POWER YOGA AKADEMIE S.R.O. Vzdělávací program: Instruktor 

Powerjógy [Praktický manuál]. 2012, 64 s.  
2VOTAVA, CSC. A KOL., MUDr. Jiří. Jóga očima lékařů. Praha: Avicenum, 1988. ISBN 08- 052-88. 
3KREJČÍK, Václav. Powerjóga. Praha: Euromedia Group,k. s. - Ikar, 2003. ISBN 80-249-0205-2. 
4SKARNITZL, Rudolf. Úvod do filozofie a praxe jógy. 2., opr. vyd. Praha: Onyx, 2010. ISBN 80-867-

8886-5.  
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že jogíni začali cvičit jen proto, aby je nebolela fyzická schránka jejich těla během hodin 

trvající meditace.  

V Indii patří Jóga mezi šest základních ortodoxních hinduistických filozofických směrů- 

takzvané Daršany, vycházející z filozofického směru védy, které říkají, že cílem jógy 

je osvobození- nirvana. Mezi nejvýznamnější osobnosti, které se objevují v historii jógy, 

patří Swami Vivekanda- první indický učitel, který představil jógu až v Americe. Dále 

jeho kolega Brahmánanda, který působil především v Indii, dále Sami Sivanda, 

Krishnamacharya a jeho žáci Indra Devil, B.K.S. Iyengar a Pattabhi Jois a spoustu 

dalších.5 Toto jsou jména učitelů, kteří prezentovali různé pohledy, různé cesty jógy 

a posouvaly jógové vědění dál. 

Mezi klasické cesty jógy patří Radža jóga- cesta fyzického poznání, Džnána jóga-

filozofický směr, Bhakti jóga- neboli cesta lásky a Karma jóga- cesta příčiny a následku. 

V současnosti došlo k dalšímu roztříštění stylů. Známe mnoho a mnoho cest. Mezi 

nejznámější patří:6 

1) Hatha jóga- zaměřená na rozvoj tělesného potenciálu. 

2) Mantra jóga- recitace a zpívaní manter jsou základem tohoto stylu. 

3) Asthanga jóga- rychlé tempo, vysoká náročnost, řízený hlasitý dech- autorem 

je výše zmínění Patabhi Jois. 

4) Power jóga- vyvinula se z asthangajógy- cílem posílení, protažení a uvolnění 

celého těla. 

5) Vinyasa jóga- základem je spojení dechu a pohybu. 

6) Bikram jóga- simulace indického podnebí vysokou teplotou v místnosti 40-43C. 

7) Iyengar jóga- důraz na techniku a plný jógový dech. 

8) Jógová terapie, jemná jóga, Kundaliniho jóga a mnoho dalších stylů. 

3.2 Principy power jógy 

Jednotlivé jógové směry není možné zcela oddělit, prolínají se jeden v druhém. Všechny 

proudy jógy ale respektují základní principy, které jsou popsané v Patandžaliho Jógasútře 

a také v Buddhových sútrách. Jde o moudra a doporučené postupy, které by měl člověk 

                                                 
5KREJČÍK, Václav. POWER YOGA AKADEMIE S.R.O. Vzdělávací program: Instruktor 

Powerjógy [Praktický manuál]. 2012, 64 s. 
6SKARNITZL, Rudolf. Úvod do filozofie a praxe jógy. 2., opr. vyd. Praha: Onyx, 2010. ISBN 80-867-

8886-5. 
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cvičící jógu dodržovat, aby mohl dosáhnout kýženého poznání. Samotná power jóga 

podléhá 4 principům z 8 psaných v Patandžaliho Jógasútře.7  

První pravidlo Jama je etickou disciplínou. Nalezneme zde doporučení jaké chování 

je přípustné, ať už k sobě samým, tak k ostatním. Úkolem je postupem času oslabit 

a v nejlepším případě odstranit negativní vlastnosti. Dodržování Jamy je plošná 

disciplína, pokud praktikujeme power jógu. Není možné ji v některých situacích 

dodržovat a v některých ne. Volně přeloženo Jama znamená zákazy, a to neubližování, 

pravdivost, nekradení, zdrženlivost. 

Druhým principem je Nijama. Volně přeloženo ze sanskrtu jako příkazy. Cílem je 

osvobození se ze zajetí vlastních emocí, stát se pozorovatelem. Mezi příkazy Nijamy patří 

čistota těla a mysli, spokojenost, sebekázeň, studium posvátných knih, uctívání osobního 

Boha. 

Třetím bodem Patandžaliho osmidílné stezky je princip s názvem Asána, neboli pozice. 

Je to nejznámější princip, který rozvíjí fyzické tělo a má příznivý vliv i na psychiku 

člověka. Během power jógy se dynamicky cvičí jednotlivé jógové pozice, které mají za cíl 

rozvinout sílu a podporu sama sebe, své sebevědomí. Pravidelným praktikováním 

jednotlivých pozic se dosáhne posílení a protažení svalů, vyrovnání poruch hybného 

systému, kdy jsou svaly působící proti sobě (antagonisté) ve vzájemné nerovnováze, dále 

také stimulace metabolismu. Dojde k rozvoji a ke zlepšení funkce cévního systému. Praxe 

power jógy příznivě ovlivňuje funkci všech tělesných soustav. 

Čtvrtým a posledním principem, kterému podléhá power jóga, je Pránajáma. Pránajámou 

se myslí ovládnutí dechu. V každé chvíli by si měl cvičenec svůj dech uvědomovat. Dech 

je v ideálním případě volný, klidný a není povrchní.  Nádech i výdech by měl být 

prováděn nosem. Principem je dýchat pomalu, plynule a klidně a tím pádem efektivně.  

Dýchací techniky využívané v power józe:8 

1) Klidný a průběžný dech bez zádrží- nejzákladnější, vhodný pro úplně začátečníky 

2) Plný jógový dech- nádech se provádí přes břicho, do hrudníku a vede se 

až ke klíčním kostem 

                                                 
7MINAŘÍK, Květoslav. Pataňdžaliho Jógasútra. Praha: Canopus, 1998. ISBN 80-85202-25-5. 
8KREJČÍK, Václav. POWER YOGA AKADEMIE S.R.O. Vzdělávací program: Instruktor 

Powerjógy [Praktický manuál]. 2012, 64 s.. 
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Dále dech Udždžají, Nádhí šódhána, Kapálabhátí, tyto typy dechů nejsou vhodné 

pro začátečníky, mohou je praktikovat jen středně a více pokročilý. Podmínka nádechu 

i výdechu nosem je ale zachována.9 

3.2.1 Charakteristika pozicových skupin10 

Pozice neboli ásany jsou nejznámější z technik jógy. Všechny ásany mají souvislost 

s přirozenými pohyby člověka. Ve starých textech se uvádí, že ásan je celkem 84. 

V realitě je tomu ale tak, že jich provádíme mnohem méně, zato ale v různých variantách, 

v odlišných stupních obtížnosti.  

Ásana se skládá ze dvou hlavních složek, ze složky dynamické a statické. Dynamická část 

je průběh dosahování ásany a její rušení. Statickou částí je myšlena ta část, kdy je ásana 

udržována bez pohybu, doba této části se povětšinou určuje počtem dechů, odhadem se 

jedná o cca 10 a více vteřin. Každá ásana má popsané správné provedení, které je důležité 

pro její účinek. Pro jeho dodržení je třeba respektovat určité zásady. Samozřejmě se 

neustále uznávají 4 stupně Patandžaliho jógasútry, ale mimo ně také další pravidla. 

Každou ásanu bychom měli zaujímat bez námahy a násilí. Do pozice se vždy dostáváme 

pomalým řízeným pohybem. Není možné cvičit ásany, do kterých je možné tělo dostat 

pouze pomocí švihu. Pomalé zaujímání pozice je bezpečné, umožní nám, abychom při 

protažení svalů šli jen na hranici mírné bolesti a ne až za ni. Pokud jsme zaujali pozici, 

došli jsme ke statické složce ásany, chceme dosáhnout nehybnosti a relaxace. Svaly, které 

nejsou třeba k udržení tohoto stavu, jsou uvolněné. Dalším pravidlem je dodržet delší 

časový úsek v ásaně- tedy výdrž, která je u běžné populace v rámci sekund. Díky setrvání 

v pozici se dostaví její účinky. Dojde k postupnému protažení svalů a šlach, ke změně 

prokrvení různých částí těla psychická i svalová relaxace apod. Mezi další takzvané 

pravidlo, či spíše nezbytná dovednost, je ovládnutí dechu. Dech by měl volně plynout, 

neměli bychom ho zrychlovat, spíše zpomalovat, nádech i výdech by měl být přibližně 

stejně dlouhý. Toto jsou ale jen doporučení, přesný způsob dýchání během cvičení power 

jógy není stanoven. I v současné době zde jsou rozdílné pohledy na řízení dechu. Je ale 

doporučováno, aby se dech v dynamické části synchronizoval s pohybem. Ve statické 

složce ásany dýcháme klidně a pravidelně. Během praktikování se využívá mechanických 

i reflexních vlivů dechových fází. S nádechem provádíme pohyb, změnu a naopak 

s výdechem pozici ustalujeme, dokončujeme. V power józe nedochází v žádné pozici 

                                                 
9KREJČÍK, Václav. Powerjóga nová cesta. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4757-6 
10VOTAVA, CSC. A KOL., MUDr. Jiří. Jóga očima lékařů. Praha: Avicenum, 1988. ISBN 08- 052-88. 
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k zádržím dechu. Doporučení týkající se dechu nalezneme také ve čtvrtém principu 

Patandžaliho jógasútry. Velmi důležitou součástí jsou také koncentrace a meditace-  

neboli ovládnutí naší mysli. 

U všech jógových technik a není tomu jinak ani u ásan, není podstatou cvičení dokonalé 

provedení, ale důraz se klade především na vnitřní účinek, který je ásanou vyvolán. Podle 

cíle a způsobu pozice dělíme ásany na tři skupiny: 

1. Polohy relaxační 

Relaxační ásany jsou charakteristické tím, že umožňují úplnou tělesnou a i duševní 

relaxaci. Základní ásanou určenou pro relaxaci je tzv. poloha mrtvoly, v sanskrtu 

šávásana. Cvičenec leží na zádech se zavřenýma očima, paže kousek odtažené od těla, 

dlaně směřují ke stropu, kotníky jsou úplně uvolněné a špičky rozpadlé do stran. Pozice 

musí být zaujata tak, aby v ní bylo příjemné nehybně setrvat alespoň 15-20 minut. Další 

možné pozice jsou vleže na břiše, nebo na boku. 

Polohy relaxační se využívají jak na začátku hodiny, tak na jejím konci. V počátku jsou 

využity pro ukotvení pozornosti na sebe sama a na konci jsou doporučovány pro uvolnění 

namáhaného svalstva, odplavení fyzické a psychické únavy.  

2. Polohy meditační- sedy 

Tyto polohy jsou typické pro provádění mentálního cvičení, tedy koncentrace, meditace 

a dechová cvičení- pránájáma. V sedu je páteř vzpřímená. Kromě svalů umožňujících 

vzpřímené postavení, jsou prakticky všechny uvolněné. Zkřížené nohy zajišťují stabilní 

základnu a zároveň omezují průtok krve dolními končetinami na minimum. Uvádějí se 

různé typy sedů, od nejjednodušších jako je například sed se zkříženými bérci- 

sukkhásana, po složitější a dokonalejší. Například známý lotosový květ- padmásana. 

V pozici lotosového květu máme opřené hřbety chodidel o opačná stehna- pro jeho praxi 

je ale nutný zvětšený rozsah rotace v kyčli z 50 na 90 stupňů. Mezi další sedy, vhodné 

pro širokou veřejnost, patří také sed na patách v kleku- vadžrásana.  

3. Polohy korekční 

Největší a nejrozmanitější skupinou ásan jsou polohy korekční. „ Dochází při nich 

ke krátkodobým změnám v organismu. Dochází k protažení svalů, aktivnímu stahu 

některých svalových skupin, či změnám prokrvení různých částí těla nebo mechanickému 



17 

 

dráždění vnitřních orgánů a jejich nervových zakončení.“11 Takové účinky jsou ale 

krátkodobé a nejsou hlavním cílem ásan. Teprve pravidelné opakování cvičení může vést 

postupně ke změnám dlouhodobým. Může dojít k zvětšení rozsahu pohybů, ke zlepšení 

koordinace, dále ke změně dráždivosti vegetativního svalstva apod. Dlouhodobé 

pravidelné opakování jednotlivých ásan může příznivě ovlivnit některé funkční poruchy 

organismu.  

Dělení korekčních ásan je velice složité. Nedá se s určitostí říci, že například 

Paščimóttanásana, neboli předklon v sedu, má účinek jen protažení zadní strany stehen, 

nebo jen na páteř, či výlučně jen na vnitřní orgány. „U každé korekční ásany můžeme 

sledovat účinek na několik tělesných struktur a systémů současně.“12 Využijeme tedy 

dělení do skupin na základě postavení hrudníku podle dr. Bhole (1985):13 

1) Předklonové ásany- při těchto polohách dochází k ohnutí všech úseků páteře 

vpřed, protahují se vzpřimovače páteře a svaly podél ní, dále také svaly na zadní 

straně končetin. Předklonem dojde ke stlačení orgánů břišní dutiny, zčásti a tím 

dojde k jejich mírnému dráždění. Předklonové ásany jsou většinou relaxačního 

typu. 

2) Záklonové ásany- záklon nepatří mezi běžný směr ohybu páteře, proto na rozdíl 

od předklonu, bývá záklon aktivní a musí být udržován stahem vzpřimovačů 

trupu. 

3) Polohy rotační a úklonové- v power józe je převaha rotací nad úklony. 

V některých případech dochází ke kombinaci obou pohybů. Během rotování 

i úklonů je páteř vzpřímená. Hlavní rotace trupu je na přechodu hrudní a bederní 

páteře, dále v dalších segmentech páteře a současně se provádí i rotace šíje a kyčlí. 

Rotace i úklony je nutné provádět na obě strany. 

4) Obrácené polohy- hlavní účinek těchto poloh je v odkrvení dolních končetin 

a naopak v překrvení hlavy, krku a horní části hrudníku.  

5) Rovnovážné polohy- dle jógové tradice je rovnováha těla propojena 

s rovnováhou mysli. Rovnovážnými polohami cvičíme koncentraci těla a mysli, 

zlepšujeme diferencovanou svalovou relaxaci, tyto pozice jsou ale důležité 

                                                 
11KREJČÍK, Václav. Powerjóga nová cesta. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4757-

6  
12VOTAVA, CSC. A KOL., MUDr. Jiří. Jóga očima lékařů. Praha: Avicenum, 1988. s.50. ISBN 08- 052-

88. 
13VOTAVA, CSC. A KOL., MUDr. Jiří. Jóga očima lékařů. Praha: Avicenum, 1988, s. 50-74. ISBN 08- 

052-88. 
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především pro nacvičování rovnovážných reakcí našeho pohybového ústrojí. 

Typické jógové rovnovážně pozice jsou labilní, mají malou základnu, většinou 

jedno chodidlo, dlaně, koleno. Těžiště je vysoko umístěné. Oči jsou během polohy 

otevřené a může nám pomoci fixace jednoho nepohyblivého bodu. 

Po vybalancování polohy, se snažíme uvolnit co nejvíce svalů, aniž bychom 

ztratili rovnováhu. 

6) Vzájemné kombinace ásan- Působení jedné ásany se nemůže uplatnit 

samostatně, všechny jógové polohy se vždy vzájemně spojují tak, že dohromady 

vytvářejí sestavu.  

Přechody z pozice do pozice jsou jemné, klidné, bez švihu. Je velmi důležité zapojení 

svalů pánevního dna a také svalů břišních. Přechod se provádí většinou z pozice 

adho mukhva švanásany, neboli psa hlavou dolů. 

3.3 Struktura lekce power jógy 

Základní lekce power jógy trvá zpravidla 60 minut. Cvičební jednotka se skládá ze čtyř 

částí. Mezi ně patří:14 

1) Úvodní části- během této části dochází k rozhýbání a zahřátí těla, zpravidla se 

začíná od koncových částí těla, od nejmenších kloubů po větší. Využívají 

se takzvané přípravné pozice. Hodina může začínat vsedě či vleže, někdy dokonce 

ve stoje. Důležitá je koncentrace a uvědomění si sebe sama a svého dechu. Mysl 

musí přestat těkat, naopak bychom se měli začít soustředit na nadcházející pohyb. 

2) Hlavní část A+B- tato část hodiny je zaměřena na dynamiku a protažení ve stoje. 

Na počátku dochází k aktivnímu prohřívání těla díky surja namaskár- pozdravu 

Slunce. Což je soustava asán jdoucích dynamicky po sobě. Střídají se předklon, 

záklon posílení a protažení. Většinou se tento cyklus v rámci jedné lekce opakuje 

4-5x. Pozdravů Slunci je velké množství typů a úrovní, zde si ukážeme 

nejzákladnější verzi. 

                                                 
14KREJČÍK, Václav. POWER YOGA AKADEMIE S.R.O. Vzdělávací program: Instruktor 

Powerjógy [Praktický manuál]. 2012, 64 s.  
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Obrázek 1: Pozdrav Slunci, Súrja namaskár 

Zdroj: http://www.yogamary.cz/inpage/co-nabizim/ 

3) Hlavní část C- trvá kolem 15 minut. Důraz je kladen na protažení a posílení 

na zemi, k udržování tepla dochází pomocí průběžného zařazování pozdravů 

Slunci- Súrja namaskár. 

4) Závěrečná část- tato část je věnována uvolnění zad. Provádí se především rotace 

v páteři. Dalším bodem je relaxace. Postupujeme od uvolnění těla, svalů a kloubů, 

po vyprázdnění mysli a pozorování našeho dechu. Následně se vracíme zpět 

do reality. 

3.4 Shrnutí  

Krátce řečeno power jóga je tedy styl cvičení, který se věnuje celému našemu tělu. Během 

pravidelného praktikování jógy dochází díky jednotlivým ásanám ke zlepšení našeho 

fyzického těla. A ačkoliv se v power józe prakticky nevyskytují meditace, zpěv manter 

a důraz je kladen především na fyzický stav, dochází ve většině případů po dlouhodobější 

praxi i k pozitivní úpravě stavu psychického. Postupem času správného cvičení dochází 

k vyrovnávání svalových nerovnováh, ke zlepšení držení těla, k rozvoji flexibility. Pokud 

chceme těchto benefitů dosáhnout, je jako asi u každého cvičení, velice důležitá 

pravidelnost. 

4 Kompenzační cvičení 

V této části si popíšeme kompenzační cvičení. Osvětlíme si zde význam a důležitost 

kompenzace. Uvedeme důvody, proč by právě fotbalisté měli kompenzaci věnovat svůj 

čas a pozornost. 



20 

 

Kompenzační cvičení jsou cílené tělesné cviky, které mají prokazatelný pozitivní vliv 

na pohybově podpůrný systém člověka. Kompenzační cvičení je založeno na poznatcích 

z funkční anatomie a také z pohybové léčby. Tvoří část přípravy sportovce, kdy se vhodně 

zvolenými cviky vyrovnává nadměrné a jednostranné zatížení hybného aparátu. Úkolem 

správně prováděných kompenzačních cviků je předcházet, či alespoň upravit svalové 

dysbalance, funkční poruchy a bolestivé stavy. Cílem je také zmírnit únavu dané svalové 

skupiny. Kompenzace spočívá především v protahovacích, posilovacích a uvolňovacích 

cvikách. Její využití je největší v přechodném období ročního tréninkového makrocyklu, 

kdy má docházet k postupnému odstranění únavy. Dále se využívá na počátku i na konci 

a v různých případech i během celé tréninkové jednotky.15 

„Kompenzační cvičení nejsou uzavřeným a obsahově striktně vymezeným souborem 

cvičení, ale spíše nabídkovým katalogem, z něhož lze podle individuálních potřeb nejen 

vybírat jednotlivé vzorky, ale i účelně je modifikovat “16 

4.1 Rozdělení cviků 

Kompenzační cviky rozdělujeme podle fyziologického účinku na tělo cvičence na:17 

1) Uvolňovací  

2) Protahovací 

3) Posilovací 

Toto uvedené pořadí má svůj smysl a záměr. Přesně v tomto sledu by měly být jednotlivé 

kompenzační cvičení. Uvolňovací cvičení má své prvenství především proto, že díky nim 

dochází k uvolnění kloubů a částečně i svalového napětí. Nepohyblivé, zatuhlé klouby 

a stejně tak i zvýšený tonus ve svalech jsou velikou překážkou v protahování, 

ale i v posilování. Pokud tedy nejprve svaly neuvolníme, je zde velmi malá 

pravděpodobnost, že dosáhneme cíle- kompenzace, za použití pouze protahovacích 

a posilovacích cviků. Po uvolnění následuje protažení zkrácených svalových skupin 

pomocí protahovacích cviků. Teprve až po použití prvních dvou zmiňovaných cvičení, 

by se mělo přejít k posilovacím cvikům. Posilování je zaměřeno hlavně na oslabené svaly, 

                                                 
15Hálková, J. a kol. Zdravotní tělesná výchova. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2004. 120s. ISBN 

80-86586-09-X. 
16Kopřivová, J., Kopřiva, Z. Vyrovnávací cvičení. 1.vyd. Brno: SPA, 1997. s28 
17Bursová, M., Votík, J., Zalabák, J. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. 1. vyd.Českomoravský fotbalový 

svaz, Olympia, 2003. 96s. ISBN 27-025-2003. 
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na svaly které mají sklon k ochabování, pozornost je také zaměřena na hluboký 

stabilizační systém. 

Uvolňovací cviky zahrnují především uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů 

a svalových kontraktur. Zahajují rozcvičení, skládají se z nenásilných pohybů všemi 

směry těla. Využívá se kroužení, komíhání, používá se působení gravitace. Při takovýchto 

pohybech dochází ke vzniku vzruchů a jejich proudění z té které svalové jednotky, 

či šlachy do vyšších nervových center. Zde dochází k aktivaci daného reflexního okruhu. 

Tyto pohyby nepřímo působí na tonus svalů kolem kloubů, způsobují jejich mírné 

protažení. Snahou uvolňovacích cviků není dosáhnout krajních poloh.18 Všechny pohyby 

musí být kontrolované cvičencem, nesmí docházet k bolestivým pocitům. Cvičenec se 

vyvaruje rychlých pohybů, či pohybů švihem. Během uvolňovacích cviků dochází 

k postupnému zahřátí organismu.19  

Další skupinou jsou cviky protahovací. Protahování neboli strečink, je způsob jakým 

můžeme dosáhnout snížení klidového napětí uvnitř protahovaného svalu. Následkem 

snížení napětí dochází k postupnému zvyšování pohyblivosti daného svalu. Protáhnutí 

má schopnost šetrně a hlavně přirozeně připravit svaly jak na budoucí zvýšenou zátěž, 

tak může být využit jako pomocník pro zcela obyčejné denní fungování. Protahovací 

cviky není možné provádět bez předchozího zahřátí. Všechny pohyby se musí provádět 

pozvolna, plynule. Postupně dochází k zapojování jednotlivých svalových skupin, 

následuje výdrž v krajní poloze a poté rušení polohy, které by mělo být stejně pozvolné 

jako její vytváření. Během protahování se využívá i dechu. Důležitost je připisována 

především výdechové fázi- tzv. dýchání do svalů. V žádné fázi strečinku nesmí docházet 

k zádržím dechu. Postupuje se od nejjednodušších cviků k těm složitějším. Cviky se musí 

obměňovat, aby nedocházelo k zautomatizování pohybu.  Každý jednotlivý cvik by se 

měl provádět ve 2- 3 opakování a výdrž by měla být po dobu asi 30 vteřin. Krajní poloha 

nesmí být bolestivá. 

 U protahovacích cvičení platí zásada, že méně je více. Lepší je polohu takzvaně 

nedotáhnout, než přetáhnout.  Největší důraz klademe na ty svalové skupiny, které mají 

převahu tónických vláken, a tedy mají sklony ke zkracování. Je třeba dbát na rovnováhu 

protažení obou polovin těla. Důležitá je také výchozí pozice, je třeba dodržovat 

např. správné postavení chodidel, úhel pánve, či polohu daně končetiny. Protahování 

                                                 
18 ROKYTA, DRSC., Prof. MUDr. Richard. Fyziologie. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-45-5. 
19 Bursová, M., Votík, J., Zalabák, J. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. 1. vyd. 
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těchto i dalších svalových skupin se doporučuje před, během i po skončení tréninkového 

zatížení. Před začátkem tréninkové jednotky se po krátkém zahřátí doporučuje alespoň 

10- 15 minut, po skončení jednotky je vhodné věnovat kompenzaci alespoň 5- 10 minut. 

Praktikování protahovacích cviků je důležité pro přetěžované svaly kvůli únavě, právě 

díky strečinku dochází k zrychlení regenerace daného svalu. Dalším faktorem proč 

kompenzovat je prevence úrazů a tím také eliminace funkčních poruch. Každému 

sportovnímu výkonu by mělo předcházet takovéto rozcvičení. Cílem je vlastně celková 

příprava organismu na následný pohybový výkon.20 

Třetí a poslední skupinou cviků jsou cviky posilovací. Jsou zařazované v závěru 

rozcvičení. Pozornost věnujeme těm svalům, které mají tendenci ochabovat a přispívat 

tak k různým dysfunkcím. „Úkolem posilovacích cviků je tonizace fázických svalových 

skupin a zvýšení jejich funkční zdatnosti.“21 Nejedná se o posilování jen izolovaných 

svalových skupin. Využívá se především cviků, které podporují posílení celého těla, 

celého stabilizačního systému. Pohyby jsou prováděny „řízeně“ a jsou v koordinaci 

s dechem. Jsou zde různé možnosti cviků. Může se cvičit s vlastní váhou, nebo využívat 

různé pomůcky, jako jsou gumičky, pásky, overbally. Postupuje se opět od jednoduššího 

ke složitějšímu, od málo opakování k více. Jako velmi oblíbený cvik s vlastní váhou 

můžeme uvést vzpor ležmo ve všech jeho podobách. Časový úsek, počet opakování 

a intenzita závisí na vyspělosti, trénovanosti a také na subjektivních pocitech daného 

cvičence. Praktikováním posilovacích cviků předcházíme svalovým dysbalancím a tedy 

i špatnému držení těla, zároveň má pozitivní vliv na eliminaci úrazů. Mezi hlavní zásady 

patří odstranění působení antagonistů, čehož dosáhneme protáhnutím. Například před 

posilováním břišních svalů, je třeba uvolnit bederní část zad. Důležitá je také vhodná 

výchozí poloha. Musí být nastavená tak, aby bylo působeno především na ten který sval 

a aby nedocházelo k přednostnímu zapojení antagonistů a synergistů. Vhodné je také 

uvědomění polohy a funkce svalu. Před posilováním je dobré naučit cvičence daný sval 

aktivovat a pokusit se o aktivaci v koordinaci s dechem.22 

                                                 
20 Bursová, M., Votík, J., Zalabák, J. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. 1. vyd. Českomoravský fotbalový 

svaz, Olympia, 2003. 96s. ISBN 27-025-2003. 
21 I Bursová, M. Kompenzační cvičení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 195s.ISBN 80-247-0948-1. 
22 Dylevský, I., Kálal, J., Kolář, P., Korbelář, P., Kučera, M., Noble, C., Otáhal, S.Pohybový systém a zátěž. 

Praha: Grada Publishing, 1997. 252s. ISBN 8071692581 
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4.2 Flexibilita23 

Flexibilita neboli pohyblivost, či ohebnost je předpokladem správného a hospodárného 

vykonávání pohybu. Rozsah pohybu záleží na velké spoustě podmínek. Jako příklad si 

můžeme uvést anatomické zvláštnosti stavby kloubu, sílu svalů zajištujících pohyb 

v daném kloubu, aktuální psychický stav, únava. Lepší předpoklady pro rozvoj flexibility 

mají ženy, muži trpí spíše sníženou flexibilitou. Další podmínka, která ovlivňuje rozsah 

pohybu je věk cvičence, teplota okolního prostředí. V potaz bychom také měli brát vlastní 

tréninkovou činnost. Sportovci mají často sníženou flexibilitu v důsledku specifického 

zatěžování. Dostatečná pohyblivost je ale prostředkem pro oddálení nástupu únavy, 

umožňuje nám uplatnit a rozvíjet další schopnosti jako je síla, rychlost, či vytrvalost. 

Pohyblivost je pro sportovce prevencí přetížení, zranění, opotřebovávání svalů, kloubů. 

Pokavad sportovec není dostatečně flexibilní, čili má sníženou pohyblivost, může být 

negativně ovlivněno učení se novým sportovním dovednostem. Dalším neduhem, který 

může snížená flexibilita způsobovat je přetížení svalů, které musí kompenzovat 

nedostatek pohyblivosti. Toto vede k  rychlejší unavitelnosti. Nejčastěji můžeme trvalé 

zkrácení, které vede ke snížení pohyblivosti nalézt u exponovaných svalových skupin, 

jejichž antagonisté mají tendenci k ochabování, jako příklad můžeme uvést svalstvo prsní, 

extenzory páteře a jiné. Opakem je zvýšená pohyblivost, čili hypermobilita. Ani hyper 

ani hypo mobilita není pro zdraví žádoucí.  

4.3 Shrnutí 

Kompenzační cvičení jsou samozřejmě nezbytná pro všechny sportovce, nejen 

pro fotbalisty. Přínos kompenzace je obrovský, viz kapitola flexibilita. Díky praktikování 

můžeme zlepšovat stav našeho těla, či dokonce úplně předcházet zhoršení našeho 

fyzického stavu. Cviky, které se řadí mezi kompenzační, mají za úkol vyrovnávání 

únavových projevů, kompenzaci objemového zatížení, vyrovnání vzniklé svalové 

nerovnováhy, zvyšování flexibility jednotlivce. Mají také preventivní účinek. Jak si 

čtenář mohl povšimnout, power jóga splňuje principy kompenzačního cvičení zcela 

dokonale. Vždyť již zmíněná struktura hodiny z velké části odpovídá posloupnosti 

uvolňovací, protahovací a nakonec posilovací cvičení.  

                                                 
23 Pohyblivost [online]. 2007 [cit. 2015-03-11]. Dostupné 

z: http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_sportpohyblivost.php 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_sportpohyblivost.php
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5 Fotbal 

V této části bakalářské práce si upřesníme co to vlastně fotbal je. Velmi stručně uvedeme 

základní pravidla fotbalu. Krátce popíšeme tréninkový plán. Naznačíme zde nároky 

fotbalu na hráče. Poukážeme na schopnosti, které by měl mít každý hráč.   

5.1 Stručná charakteristika fotbalu 

Fotbal, nebo jinak řečeno kopaná, je kolektivní míčová hra. Každé družstvo musí čítat 

jedenácti hráčů, z nichž je jeden na postu brankáře. V utkání nastupují proti sobě dva 

takovéto týmy. Cílem hráčů je vstřelit protivníkovi co nejvíce gólů a naopak co nejméně 

jich obdržet. Ve fotbale se smí hrát nohama, hlavou, či jinou částí těla. Hra rukou, či paží 

je ale zakázána s výjimkou brankáře. Každý zápas se dělí na dva poločasy o délce 

45 minut. Mezi poločasy je pauza do 15 minut, nesmí být delší. U mladších žáků se 

organizace soutěžních zápasů liší. Utkání má také dva poločasy, ale pouze o délce 

20 minut. 24 

5.2 Trénink a tréninkové plány 

Pokud vezmeme v úvahu pouze vrcholovou úroveň, fotbal jako takový má na své hráče 

vysoké požadavky. Fotbal vyžaduje nejen vysokou úroveň pohybových schopností, 

ale důležité jsou schopnosti i rychlostní, koordinační, vytrvalostní a také silové. Hráč 

musí zvládnout bez obtíží velký počet herních dovedností jako je například přihrávání, 

střelba, kličky. Aby se hráč naučil všechny tyto nároky zvládnout, musí absolvovat 

kvalitní tréninky. Kvalitní trénink je velmi široký pojem. Nejde tu o schopnost 

improvizace trenéra, ale o pečlivě připravený tréninkový plán. Musí mít určitý řád, 

aby byla zajištěna dostatečná efektivita. Evidence a řádné plánování vykonané práce 

během tréninku umožňuje díky pozorování a statistikám odhalení kladů i nedostatků 

v hráčské přípravě. Na základě vyhodnocení dostává hráč i trenér možnost udělat 

opatření, která by měla vést ke zlepšení celkového procesu progresu.25 Tyto postupy se 

nazývají tréninkové plány. Na základě délky období rozdělujeme tréninkové plány 

do cyklů. 

                                                 
24 Fotbal. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2015-01-23]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal 
25 Votík, J. Fotbal. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 140s. ISBN: 80-247-0463-3. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
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Rozdělení tréninkových plánů:26 

1) Makrocyklus- perspektivní, víceletý i roční, skládá se z několika mezocyklů, které 

se střídají a opakují podle principů stavby tréninku 

2) Mezocyklus- operativní, sled několika mikrocyklů, střednědobý, několik týdnů 

3) Mikrocyklus- posloupnost tréninkových jednotek v opakujícím se schématu, 

krátkodobý, vícedenní tréninkový cyklus 

Periodizace ročního cyklu (makrocyklu) se skládá ze 4 období, jejichž trvání vychází 

z kalendáře soutěží. Adaptační změny se začnou ve většině případů projevovat po        

6- 8 týdnech.27 

 Dělení ročního cyklu:28 

1) přípravné období – hlavním cílem je rozvoj trénovanosti, vytvoření základů 

pro budoucí výkon, skládá se ze dvou fází:  

a) 1. fáze – zvyšování objemu 

b) 2. fáze – nárůst intenzity při stejném, nebo mírně klesajícím 

objemu 

2) před- závodní období – úkolem je dosažení a následné vyladění sportovní formy, 

předchází důležitým startům  

3) závodní období – prokázání a udržení vysoké výkonnosti 

4) přechodné období – eliminace únavy a kompenzace vedoucí až k dokonalému 

zotavení 

Ve zkratce, tréninkový plán je organizován tak, že aktivně pracuje s tréninkovými 

programy pro jednotlivé makrocykly, spíše však pro každý jeden mezocyklus. Můžeme 

tedy říci, že makrocyklus odpovídá tréninkovému období během roku a je složen 

z mezocyklů (přípravné, před- závodní, závodní a přechodné). Skrze ně jsou konkrétně 

formulovány jednotlivé části, které jsou nezbytné pro řízení tréninkového procesu. 

Především dochází ke stanovení cílů, k formování a organizaci celkové skladby tréninků, 

jejich poskládání do jednotlivých mezocyklů. Na základě takového obsahového schématu 

jsou dílčí složky především v oblasti metod a prostředků zpracovávány velice podrobně 

prostřednictvím mikrocyklů a částečně také mezocyklů. 

                                                 
26 VOTÍK, Jaromír, Jiří ZALABÁK, Marta BURSOVÁ a Petra ŠRÁMKOVÁ. Fotbalový trenér: základní 

průvodce tréninkem. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 184 s. Sport extra. ISBN 978-802-4739-823. 
27 VOTÍK, J. Trenér fotbalu „B“. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 264s. ISBN 27-070- 
28 Sportovní trénink III. TVS. 1. 9. 2013, 51 s. 
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5.3 Tréninková jednotka 

Zde si popíšeme tréninkovou jednotku. Tréninková jednotka je organizační forma daného 

tréninku. Její náplň je určena záměrem mikrocyklu, tedy záleží na tom, v jakém období 

sezóny se trénovaní jedinci nacházejí. Délka tréninkové jednotky je často proměnlivá, 

ve většině případů je doba jejího trvání kolem 60-90 minut.29 

 Tréninková jednotka se dělí na:30 

1. Úvodní část- příprava jedince na činnost po stránce psychické 

2. Průpravná část- příprava jedince na činnost po stránce fyzické 

3. Hlavní část- cílem je plnění tréninkových úkolů 

4. Závěrečná část- uklidnění, uvolnění, kompenzace 

První částí tréninkové jednotky je tedy část úvodní. Sportovec je zde seznámen s úkoly, 

cíli a s organizační formou tréninku. Předmětem této části je tedy vysvětlení obsahu 

tréninkové jednotky. 

Další částí celku je průpravná část. Je delší než část úvodní, doba trvání záleží 

na podmínkách a stavu jedinců. Součástí je rozcvičení, sloužící k navození optimální 

aktivace organismu, k nárůstu lability nervových procesů. Využívají se pohybové činnosti 

mírné intenzity jako např. pomalý běh, poskoky, pohybujeme se v aerobním pásmu. 

Následně přistupujeme k protahovacím cvičením svalového aparátu a poté k celkovému 

zahřátí celého organismu. Využívají se zde speciální cvičení dovednostního typu, 

intenzita provedení se pohybuje kolem 70%.  

Úkolem hlavní části je plnění úkolů a cílů tréninkových. Na počátku hlavní části se 

zařazuje nácvik nových dovedností. Jedinec není ještě unaven, ani fyzicky 

a ani psychicky a je tedy schopen dostatečně vnímat. Následují cviky pro rozvoj 

koordinačních schopností. Počátku hlavní části tréninku se říká fáze efektivního 

motorického učení. Poté je na řadě fáze efektivního kondičního rozvoje. Cílem je zvýšit 

úroveň trénovanosti jedince. Stimulujeme zde jak alaktátovou a laktátovou anaerobní 

zónu, tak i aerobní zóny metabolismu. Třetí fází hlavní části je stručně řečeno ověřování 

                                                 
29 Tréninková jednotka- teoretická část. Fotbal-trenink.cz [online]. 2006 [cit. 2015-02-25]. Dostupné 

z: http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=179:treninkova-

jednotka-teoreticka-ast&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104 
30Sportovní trénink III. TVS. 1. 9. 2013, 51 s. 

http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=179:treninkova-jednotka-teoreticka-ast&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=179:treninkova-jednotka-teoreticka-ast&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104
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toho, co už umíme, nebo bychom měli umět. Součástí je technická i technicky- taktická 

příprava.  

Během závěrečné části dochází k postupnému zklidnění. Dochází k uvolnění svalů, 

nervového napětí, k poklesu tepové frekvence. TF by se měla pohybovat kolem 

hodnot 130- 140 tepů/ min.  Takováto mírná až střední intenzita vede k urychlení 

zotavných procesů, ve smyslu udržení acidobazické rovnováhy organismu. Stejně jako 

v části průpravné jsou součástí závěrečné části cviky mírné intenzity. Postupně se 

přechází k cvikům protahovacím, ke cvikům kompenzačního a regeneračního charakteru. 

Čas, náročnost, intenzita i počet jednotek za týden odpovídají období sezóny a úrovni 

hráčů a soutěže. Ve většině případů u dospělých trvá tréninková jednotka cca 90 minut. 

Při sestavování tréninku by měl trenér respektovat zvláštnosti svých svěřenců 

a to z psychického i fyzického hlediska. Účinnost celého tréninkového cyklu je závislá 

na zvolení správné náplně tréninku, jeho formy a i na volbě optimálních metod, které 

použijeme. Část úspěchu, ačkoliv o poznání menší než u jiných sportů, je také závislá 

na materiálních podmínkách. 

5.4 Zatížení hráčů 

Jak vyplývá z předchozích informací, fotbal je hra fyzicky velice náročná. Důraz je kladen 

jak na dovednosti, tak na schopnosti hráče jako takové. Svými požadavky na všechny 

složky výkonu se řadí mezi nejnáročnější týmové míčové hry. Během tréninků je snaha 

o zlepšení fyzické zdatnosti a celkové trénovanosti, čili celkové připravenosti sportovce. 

V rámci těchto aktivit dochází k zatěžování, v některých případech dokonce k přetěžování 

organismu.31 

Samotné zatěžování fotbalistů je prezentováno během, hlavně střední intenzity, který je 

proložen ostrými starty, změnami směrů, změnami poloh. Ovládání míče je zařízeno 

všemi částmi dolních končetin a těla. Jako další můžeme zmínit trénink pádů, hra jeden 

na jednoho, výskoky, hra hlavou a nácvik různých kopů- přihrávky, střelba. Pozornost je 

tedy zaměřena především na dolní končetiny.32 

                                                 
31Dovalil, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 1.vyd. Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 27-050-2002. 
32Votík, J. Trenér fotbalu „B“. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 264s. ISBN 27-070- 2005. 
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5.4.1 Struktura sportovního výkonu33 

Sportovní výkon můžeme vyložit jako aktuální projev specializovaných schopností 

jedince v konkrétní sportovní činnosti. Dosáhnout co nejlepšího výkonu je cílem jak 

výkonnostních, tak vrcholových sportů. Sportovní výkon ve fotbale se dělí na dvě části, 

na výkony jednotlivců- individuální herní výkon a na výkon kolektivní- týmový herní 

výkon. Týmový herní výkon nelze vyjádřit prostým součtem individuálních herních 

výkonů, je zde řeč o zcela samostatné kvalitě. Individuální herní výkony jsou základem 

týmového a hrají významnou roli.34Komponenta samotného sportovního výkonu se 

nazývají faktory- relativně samostatné součásti sportovních výkonů. Tyto faktory 

vycházejí ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů 

výkonu.35
 

„Sportovní výkon – aktuální projev osobnosti a organismu člověka“36 

 Fotbal dnešní doby klade oproti dřívějšímu hernímu pojetí velký důraz na kondiční 

připravenost hráčů. Hra je rychlejší, naběhané vzdálenosti se prodlužují. Utkání ve fotbale 

je fyzicky velice náročné s pestrou škálou akcí. Hráči během utkání naběhají v průměru 

kolem jedenácti kilometrů. Tato vzdálenost samozřejmě souvisí s postem hráče. Hráč 

musí mít schopnost skonávat únavu a to nejen lokální, ale také celkovou. Nesmí se nechat 

únavou ovlivnit, neboť právě jejím vlivem dochází k různým nepřesnostem a ke snížení 

technického provedení určitých dovedností. Intenzita zatížení není po celý zápas stejná, 

dochází k jejímu kolísání. Lehké klusy střídající rychlé sprinty vyžadují optimální úroveň 

vytrvalosti s aerobním i anaerobním energetickým krytím. Typ zátěže je tedy intervalový 

se střídáním intenzity od střední po maximální. Celkový energetický výdej při zápasu 

odpovídá hodnotám 3000- 6000 kJ.37 Činnosti konané ve hře jednotlivcem, ať už s míčem 

nebo bez míče, mají vysoké nároky na úroveň rychlostních schopností. Nejen na rychlost 

reakční, ale také na akční a maximální. Provádějí se rychlé změny směrů, rychlé běhy, 

sprinty a další změny rychlosti, či typu pohybu. Tyto činnosti mohou být realizovány 

                                                 
33Struktura sportovního výkonu vybraných sportovních her. Www.fsps.muni.cz [online]. 2006 [cit. 2015-

02-26]. Dostupné z: http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-28/02.html 
34Sportovní výkon. www.fotbal-trenink.cz [online]. 2006 [cit. 2015-02-26]Dostupné z: http://www.fotbal-

trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=319:6-sportovni-vykon-

&catid=47:specifika-treninku-en&Itemid=136 
35Sportovní výkon. Is.muni.cz [online]. 2007 [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z:http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf 
36 Sportovní trénink III. TVS. 1. 9. 2013, 51 s. 
37Fyziologie sportovních disciplín. Is.muni.cz [online]. 2010 [cit. 2015-02-26]. Dostupné 

z: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/hry-fotbal.html 

 

http://www.fsps.muni.cz/~tvodicka/data/reader/book-28/02.html
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=319:6-sportovni-vykon-&catid=47:specifika-treninku-en&Itemid=136
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=319:6-sportovni-vykon-&catid=47:specifika-treninku-en&Itemid=136
http://www.fotbal-trenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=319:6-sportovni-vykon-&catid=47:specifika-treninku-en&Itemid=136
http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/pdf/2._Sportovni_vykon.pdf
https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/fyziologie_sport/sport/hry-fotbal.html
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pouze s využitím explozivní síly dolních končetin. Většina fotbalových herních 

dovedností je tedy zajištěna svalstvem dolních končetin, které se kontrahují při bězích, 

skocích, kopech a zpracování míče. 

Ze zaměření hry můžeme vyvodit, jaké koordinační schopnosti jsou nezbytné pro 

optimální řešení daných pohybových úkolů v zápase. Mezi hlavní specifické dovednosti 

zařazujeme koordinaci s míčem. Pokud bychom měli být konkrétní, řadíme sem vedení 

míče, přihrávky, střelbu, hru hlavou, zpracování míče, obranné činnosti jednotlivce.  

Teprve po osvojení zmíněných dovedností na vysoké úrovni je možné začít stavět 

taktický základ hry. Orientační schopnosti jsou pro fotbal neméně důležité, pohyb 

po hřišti se současným vnímáním pohybu hráčů by bez této schopnosti nebyl možný. 

Další schopnost, která by měla být u hráče zvládnutá na vysoké úrovni, je kinesteticko- 

diferenciační. Náhlé a nečekané změny, kdy hráč musí reagovat na proměnlivé činnosti 

soupeřů i spoluhráčů, klade nároky na schopnost sdružování a přestavby pohybů. 

Jako faktor, který není pro fotbalový výkon tolik podstatný, můžeme uvést somatické 

předpoklady. Požadavky na antropometrické parametry hráčů jsou srovnatelné s běžnou 

populací. Špičkové hráče můžeme nalézt jak mezi relativně malými, tak i mezi jedinci 

s vzrůstem vyšším. Ať už je tedy hráč menšího či většího vzrůstu, má své určité výhody. 

Vyšší hráči mají větší šance v hlavičkových soubojích, hráči nižší postavy jsou ve většině 

případů obratnější a lépe se prosazují v soubojích na zemi. Z hlediska somatotypu 

můžeme pozorovat určité rozdíly u hráčů v závislosti na herním postu. Jako příklad 

můžeme uvést, že brankáři bývají většinou robustnější postavy s dlouhými končetinami. 

Pakliže je hráč dostatečně koordinačně i kondičně vybaven, je možné přejít 

ke zdokonalování jeho technické připravenosti. Úkolem technické připravenosti 

je vytvářet a zdokonalovat fotbalové dovednosti jedince tak, aby byl schopen účinného, 

účelného a úsporného řešení herních pohybových úkolů.  

Také taktika má ve struktuře herního výkonu své významné místo. Zápas ve fotbale 

je charakterizován řadou různých situací, mezi něž patří i ty konfliktní. Hráč musí být 

schopen tyto situace sledovat, vnímat, analyzovat a optimálně na ně reagovat výběrem 

správného řešení, které okamžitě realizuje. Výběr řešení by měl být ve shodě se strategií 

celého mužstva. Zamýšlená strategie je založená na technické a kondiční připravenosti 

jednotlivých hráčů. Dále je důležité vzít v potaz jaký je cíl daného utkání, jak se utkání 

vyvíjí, jaká je znalost soupeře a jeho vlastní taktiky.  Výběr strategie je tedy pro každý 
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zápas i pro každé mužstvo jiný. Úspěšnost tohoto realizovaného řešení je jednou 

z determinant, které se podílejí na kvalitě sportovního výkonu. Ačkoliv rozhodnutí hráče 

může být založeno pouze na jeho vlastní intuici, je pro zvýšení úspěšnosti rozhodování 

nezbytná tréninková příprava. 

Posledním faktorem je faktor psychický. Výkon jedince je z nemalé části ovlivněn jeho 

charakterem, temperamentem, vlastnostmi a také okamžitým stavem jeho psychiky. 

Každý hráč je individualita. Z jedinečné osobnosti každého hráče vyplývá i způsob jeho 

chování v daných situacích, dále také schopnost vyrovnání se s psychickým zatížením 

v průběhu utkání a na základě této odolnosti, řídit a regulovat své prožívání a chování. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje naší psychiku a tím i náš výkon, je motivace, ať už 

vnitřní, či vnější.38 Do okolních podmínek podílejících se na stavu naší psychiky 

zahrnujeme taktéž vzájemné vztahy s hráči, komunikace mezi nimi a také jejich chování. 

Během zápasu by měli být hráči schopni koncentrace, rychlého rozhodování, anticipace, 

komunikace a tak dále. 

5.4.2 Zatížení svalových skupin 

Zde se budeme moci dočíst, které svaly jsou na tom z hlediska přetížení, ochabování 

či zkracování u hráčů fotbalu nejhůře. Jako svaly nejvíce namáhané budeme uvádět 

především svalstvo dolních končetin vzhledem k zaměření hry.  

Mezi svaly zkrácené u většiny hráčů fotbalu, patří posturální, neboli antigravitační svaly 

dolních končetin. Další zkrácené svaly jsou například: 

 sval bedrokyčlostehenní (m. iliopsoas) 

 napínač povázky stehenní (m. tensor fasciae latae) 

 přitahovače stehna (adduktory)  

Mezi další zkrácené svaly patří také čtyřhranný sval bederní (m. quadratus lumborum) 

a vzpřimovače páteře v bederní oblasti. Dále můžeme uvést svaly prsní, jejich zkracování 

ale nemůžeme připisovat hraní fotbalu. Dochází k němu i u široké populace, vzhledem 

k tomu, že patří mezi svaly tonické. Tonicky namáhané a tedy vysokou zátěž a neustálou 

činnost zaznamenává také svalstvo chodidel. 

                                                 
38Motivace, motivování a motivační teorie. Managementmania.com [online]. 2011 [cit. 2015-02-26]. 

Dostupné z: https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani 

https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
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Na základě pravidel fotbalu je nejen během zápasu, ale i během tréninků 

upřednostňováno zatěžování svalů dolních končetin za cílem vylepšení herních 

dovedností. Tím pádem dochází k zanedbávání svalstva trupu a horních končetin. 

Tato častá ignorace svalstva trupu a horních končetin vede k jeho ochabování a v horších 

případech i k funkčním a dále také k morfologickým změnám. Převážná část fotbalistů 

má nejvíce oslabené:39  

 svalovou skupinu břišního svalstva 

 svalovou skupin hýžďového svalstva  

 dolní fixátory lopatek: svaly rhombické , střední a dolní část trapézového svalu, 

přední pilovitý sval  

Zmíněné svaly a svalové skupiny spadají do svalstva fázického, čili patří mezi svaly, 

u kterých dochází k jejich ochabování i u běžné populace.40 Běžná populace ale 

nepotřebuje podávat výkony. U hráčů hrajících fotbal, je tento proces nežádoucí 

především kvůli celkové tělesné zdatnosti.  

5.5 Shrnutí 

Ve zkratce, fotbal je hra zaměřená především na dolní končetiny. Běh, skoky, pády 

a chůze ale nepůsobí změny v pohybovém aparátu v takovém rozsahu jako u některých 

jiných sportů. Zmíněn by měl být také měkký povrch hřiště, který tlumí dopady. Svalové 

dysbalance se vyskytují u hráčů fotbalu ve stejném měřítku jako u normální populace. 

Většinou jdou ruku v ruce se zaměřením na svou dominantní stranu. Samozřejmě oslabení 

a zkrácení svalů a vůbec celkový stav fyzické schránky je u každého jedince zcela 

individuální. V porovnání s některými jinými míčovými sporty jako například basketbal, 

dále pak esteticky pohybové aktivity jako je gymnastika, krasobruslení a jiné, je ale fotbal 

v rámci vzniku změn v pohybovém aparátu relativně „neškodný“ sport. 

  

                                                 
39Oslabené a zkrácené svaly. Fotbal- trénink [online]. 2006 [cit. 2015-03-03]. 

Dostupné z: http://www.fotbaltrenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:oslabene

-a-zkracene-svaly&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104 

 
40 ROKYTA, DRSC., Prof. MUDr. Richard. Fyziologie. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-45-5. 

http://www.fotbaltrenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:oslabene-a-zkracene-svaly&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104
http://www.fotbaltrenink.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=194:oslabene-a-zkracene-svaly&catid=28:kompenzani-cvieni&Itemid=104
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Výzkumná část 

6 Metodika výzkumu 

6.1 Hypotézy 

H1: Více než 70% hráčů odpoví kladně na otázku, zda byla pro něj osobně praxe power 

jógy přínosná. 

H2: U méně než poloviny měřených hráčů dojde po 3 měsíční praxi power jógy 

k progresu u cviku vycházejícího ze Zítkova testu 

H3: U více než poloviny měřených hráčů dojde po 3 měsíční praxi power jógy 

k protažení svalstva dolních končetin a zad a tedy i k progresu u cviku sed roznožný- 

předklon 

H4: U všech měřených hráčů dojde po 3 měsíční praxi power jógy k progresu u cviku 

dřep na celých chodidlech- předpažit poníž 

H5: U více než poloviny měřených hráčů dojde po 3 měsíční praxi power jógy 

k progresu u cviku stoj spojný, předklon hluboký ohnutý a to takovému, že se jeho rozsah 

po druhém změření zařadí do vyššího rozmezí 

H6: U žádného z měřených hráčů nedojde po praxi power jógy ke zhoršení 

naměřených hodnot získaných v prvním testování 

6.2 Příprava a organizace práce 

Praktická část se bude věnovat tématu power jóga jako kompenzační cvičení v praxi. 

Autorka spolupracovala s fotbalovým týmem FK Mladá Boleslav v rámci hodin 

regeneračních a kompenzačních cvičení. Vrcholová úroveň, tedy profesionální, 

či poloprofesionální znamená, že sportovec obvykle denně trénuje. Rozsah tréninků 

je často i několik hodin denně, není výjimkou, pokud sport pro vrcholového sportovce 

znamená „práci na plný úvazek“. Takovýto sportovci se účastní soutěží na mezinárodní, 

či alespoň na národní úrovni. Ačkoliv bude jako kompenzace zařazena power jóga, vlastní 

týmová tréninková kompenzace, kterou hráči praktikují běžně, ale bude zachována. 

Vzhledem k dovednostem autorky byla power jóga první volbou z široké škály možností 
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kompenzace. Cílem této práce je dokázat vhodnost a tedy účinnost, či neúčinnost 

až úplnou nevhodnost power jógy jako kompenzace právě pro fotbalisty především 

z hlediska rozvoje flexibility. Aby toto mohlo být posouzeno z co největší části 

objektivně, využíváme měření čtyř předem zvolených základních cviků, které nám 

znázorní rozvoj flexibility hráčů díky naměřeným hodnotám. Pro autorku není možné 

pozorovat změny ve stavu svalstva, správnosti držení těla, či změření úrovně svalových 

nerovnováh před a po praxi. Požadavek na cviky byl především jejich jednoduchost, 

a pokud by bylo přistoupeno k takto složitým měření, nebyl by tento požadavek dodržen. 

Odpověď na cíl práce tedy bude vytvořena na základě výsledků změřené ohebnosti. 

Je všeobecně známo, že flexibilita ať už aktivní, tak i pasivní záleží na spoustě 

subjektivních podmínek, jako je například druh a tvar kloubu, dále pružnost tkání v okolí 

místa prováděného pohybu. V potaz se musí také brát únava subjektu, jeho psychický 

stav, nesmíme zapomenout ani na denní dobu, teplotou okolí a také i věk.41 Každý subjekt 

je jedinečný a každý má své meze a schopnosti.  I přes všechny tyto podmínky je zde 

nemalé určité procento objektivity. Diagnostika míry pohyblivosti se provádí 

v centimetrech, či v úhlech42. Těchto jednotek bylo také využito i u měření FK MB 

fotbalistů. Dále se může využít hodnocení ano- cvik zvládá, ne- cvik nezvládá. I této 

metody bylo využito u hodnocení jednoho z cviků. 

6.3 Metody zpracování a vyhodnocování dat 

8. srpna 2014 bylo u výzkumného souboru čítající 16 mužů (18- 21 let), hrajících fotbal 

na vrcholové úrovni, provedeno měření čtyř vybraných cviků. Měření bylo provedeno 

dopoledne, s předchozím mírným zahřáním a protažením v rámci 10 minut. Hráči byli 

relativně odpočatí, předchozí den neměli zápas, pouze jeden z lehčích tréninků. Vše bylo 

provedeno v místnosti s pokojovou teplotou. Hráči přistupovali na měření po jednom, 

každý byl hodnocen vždy u všech čtyř cviků najednou. Jako první cvik byl zařazen 

tzv. Zítkův test, další cvik byl sed roznožný- předklon, následoval dřep na celých 

chodidlech- předpažit poníž a jako poslední byl zařazen stoj spojný- předklon hluboký 

ohnutý43. Znalost podmínek i pořadí cviků počátečního měření je velice důležité 

                                                 
41 Sportovní trénink III. TVS. 1. 9. 2013, 51 s. 
42 Janda, V. Vyšetřování hybnosti I. Praha: Avicenum, 1972. 272s. ISBN 08-032-72. 
43 SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 40- 47. 

ISBN 8024609738. 
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pro provedení měření konečného, z důvodu zachování co největší objektivity. Konečné 

měření by mělo být provedeno při stejných podmínkách jako počáteční.  

 Cviky byly vybrané tak, aby na ně nemusela autorka využívat složitá technická zařízení, 

či těžko dostupné zdravotnické přístroje. Bylo využito krejčovského metru, úhloměru, 

pravítka a vizuální kontroly. Mezi nářadí, které bylo potřeba, zahrnujeme pouze lavičku. 

Dalším kritériem výběru cviků byla jejich náročnost. Cviky byly zvoleny tak, aby byly 

proveditelné širokou veřejností, samozřejmě v různé kvalitě, ale podmínkou byla jejich 

jednoduchost. 

Postup testování:44 

 testovací polohu, či postoj zaujímáme zcela uvolněně, pomalým tempem a je zde 

snaha o zachování stejné rychlosti v celém rozsahu, tlak vyvíjený cvičencem musí 

být ve směru cviku 

 krajní meze rozsahu pohybu v kloubu dosahujeme pomalu, pozvolna a bez 

hmitání, doporučeno s výdechem 

 po dosažení krajní polohy a výdrži v ní, je sledován dosažený rozsah a zapsán 

výsledek 

 velice důležité je sledovat průběh i dokončení zaujímání polohy, sledujeme, 

zdali se u cvičence neobjevily některé z kompenzačních hybných mechanismů 

Výsledky prvního měření byly zapsány do záznamového archu a překontrolovány. 

Podmínkou změřených hodnot bylo, že alespoň každý jeden cvik není splněn 

v požadované kvalitě minimálně třemi hráči, nebo je zde stále možnost posunu dosažené 

hranice, aniž bychom došli do krajních mezí s podezřením na hypermobilitu, která 

pro hráče fotbalu opravdu není přínosná. Pokud by hráči byli schopni provést všechny 

cviky bez problémů, musela by autorka zvolit cviky jiné.  

Před praxí power jógy spočívala kompenzace hráčů v sestaveném a naučeném 

tréninkovém programu skládajícím se z 12 cviků. Doporučená doba pro provedení daného 

programu byla 30 minut. Program bylo doporučeno aplikovat 1x za týden v rámci prvního 

tréninku týdenního mikrocyklu, tzv. „pozápasového tréninku“. Před započetím programu 

bylo povinné rozběhání, které trvalo asi 5 minut. Hráči běhali v mírném tempu a bez míče. 

Následoval samotný strečink. Jednotlivá výdrž v každé poloze byla 10 sekund, každý cvik 

                                                 
44Testování svalových dysbalancí. In: Is.muni.cz [online]. [cit. 2015-02-25]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/el/1411/podzim2006/EPP11111/Testovani_svalovych_dysbalanci.txt 

https://is.muni.cz/el/1411/podzim2006/EPP11111/Testovani_svalovych_dysbalanci.txt
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by měl být opakován 3x na každou stranu. Cviky byly zaměřené především na protažení 

dolních končetin. Vzhledem k žalostnému počtu kompenzačních hodin, a také vzhledem 

k jejich neorganizovanosti, výsledky podmínku určitého počtu hráčů, kteří cvik 

nezvládnou, či možnost posunu hranice, splnily.  

Naměřené hodnoty prvního i druhého měření byly po kontrole zaneseny do grafů 

a následně porovnány mezi sebou. Žádoucí hodnoty byly takové, které ukazují posun 

v rozvoji flexibility. Testované cviky byly čtyři a každý cvik byl prováděn každým 

hráčem jedenkrát v prvním měření a jedenkrát u měření druhého. Získaná data jsou tedy 

rozdělena na první a druhou čtveřici grafů. V jednotlivých grafech je hodnocení rozděleno 

na tři, či dvě různé varianty. V první variantě z levé strany u všech osmi grafů nalézáme 

hodnoty a celkové počty nejlepších výkonů. Na pravé naopak nejslabší naměřené 

výsledky.  

Po ukončení všech měření a s odstupem času dvou měsíců, byla každému z hráčů 

položena otázka, zda byla pro něj osobně praxe power jógy přínosná. Otázky byly 

pokládány osobně a autorka si pouze zaznamenávala odpovědi na poznámkový blok. 

Možnosti, jak odpovědět byly dvě- ano/ne. 

6.4 První měření 

Jako první cvik byla zvolena část Zítkova testu45. Základní poloha vychází z úzkého stoje 

rozkročného, nohy jsou natažené, nikoliv propnuté. Cvičenec si dává pozor na to, aby jeho 

postavení nebylo závislé na kloubech, ale aby poloha či postoj byl udržován svaly. Paže 

dáváme do polohy zapažit dolů a s nádechem spojíme dlaně a propleteme prsty za zády 

a protlačíme hrudník dopředu. Po spojení rukou cvičenec přechází s výdechem 

do hlubokého ohnutého předklonu a snaží se zapažit povýš, následuje výdrž v poloze. 

Důležité je, aby dlaně zůstaly spojené. Provedení pohybu je pomalé a uvědomělé. Švihy 

ani kmity nejsou přípustné. 

                                                 
45 SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 40- 47. 

ISBN 8024609738. 
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Obrázek 2: Zítkův test  

Zdroj: Vlastní zpracování 

U tohoto cviku byl hodnocen pouze úhel, který je svírán mezi spojenými pažemi a zády, 

na rozdíl od celkového měření 3 úhlů u Zítkova testu. Hodnocen byl tedy úhel, který svírá 

osa paže a spojnice ramenního a kyčelního kloubu. Byly zvoleny tři možnosti výsledků 

měření a to: tupý úhel, pravý úhel a úhel ostrý. Předmětem testování byl především 

ramenní pletenec. Především sval dvojhlavý pažní (m. biceps brachii), prsní svalstvo 

a sval deltový (m. deltoideus). Další části jako jsou například dlouhé svalové řetězce 

dolních končetin a trupu měřeny nebyly, ale jejich stav byl napovězen samotným 

provedením cviku. Žádoucí provedení je takové, kdy úhel přesahuje, či alespoň dosahuje 

90°, zároveň dolní končetiny nejsou pokrčené.  

 

Graf  1: Výsledky prvního měření u cviku č. 1 

Zdroj: vlastní zpracování podle získaných dat 
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Jak můžeme vyčíst z dat zanesených v grafu, méně než polovina hráčů z celkového počtu 

dosáhla tupého úhlu. O jednoho jedince méně, tedy šest, dosáhlo úhlu pravého, který je 

považován za normu. Nedostatečné provedení- ostrý úhel, byl zjištěn pouze u tří subjektů. 

Na základě výsledků prvního měření daného cviku, můžeme říci, že většina hráčů má 

pohyblivost ramenního pletence v normě, či lepší, než norma.  

Dalším cvikem, který byl hodnocen, byl sed roznožný- předklon. Základní poloha tohoto 

cviku je sed roznožný (90°), skrčit předpažmo, prsty jsou položeny na ramenou. Z této 

polohy se provádí s výdechem ohnutý předklon. Předmětem hodnocení je vzdálenost 

loktů od podložky. Cvik se provádí opět pomalým tempem, bez hmitů a trhavých pohybů. 

Pozornost se musí během provádění cviku věnovat také dolním končetinám. 

Je nepřípustné jejich pokrčení. Důležitá je také kontrola sedacích kostí, neměly by se 

během provádění cviků zvednout od podložky. 

 

Obrázek 3: Sed roznožný- předklon 

Zdroj: vlastní zpracování 

Testem posuzujeme flexibilitu svalových řetězců na zadní a vnitřní straně dolních 

končetin a dále vzpřimovačů páteře46. Pokud nebyly lokty opřené o zem, bylo pro měření 

využito krejčovského metru. Hodnoty jsou zaokrouhleny na celé centimetry. Pokud by se 

jednalo o dívky, měly by se lokty dotknout podložky. U chlapců je za normu považována 

vzdálenost loktů 3-5 cm od podložky.  

                                                 
46 SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 40- 47. 

ISBN 8024609738. 
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Graf  2: Výsledky prvního měření u cviku č. 2 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat 

Výsledky prvního měření cviku č. 2 uvedené ve druhém grafu ukazují, že pouze pět 

jedinců položilo lokty na podložku. Další čtyři hráči se pohybují v rozmezí normy, tedy 

3-5 cm nad podložkou. Během provádění polohy nedošlo k pokrčení dolních končetin, 

cvik byl tedy proveden podle popisu. Zbylých sedm nebylo schopno tento cvik provést 

v dostatečné kvalitě. Jako problém se u hráčů, neschopných provést tento test jevila již 

základní poloha. Což nám ukazuje, že jejich svalstvo dolních končetin a vzpřimovačů 

páteře nedisponuje dostatečnou flexibilitou. 

Předposledním cvikem byl dřep na celých chodidlech- předpažit poníž. Základní poloha 

začíná ve stoji spojném- chodidla jsou rovnoběžně. Ze stoje pomalu cvičenec přechází 

do dřepu na celých chodidlech. Paže se přesunou z polohy připažit do předpažit poníž. 

Je žádoucí během klesání těla nechat celá chodidla pevně na zemi, aniž by se nadzvedly 

paty od podložky. Testovány jsou svaly zadní strany lýtka a na ně navazující Achillova 

šlacha. Na základě tohoto cviku může být částečně posouzena také flexibilita bederní 

části páteře.47 

                                                 
47 MIROSLAV, M. Návrh modelu regenerace a kompenzace pro hráče fotbalu. České Budějovice 2010. 

Bakalářská práce. Dostupné 25. 2. 2015 

z WWW: http://theses.cz/id/4fxkqd/Nvrh_modelu_regenerace_a_kompenzace_pro_hre_fotbalu.pdf 
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Obrázek 4: Dřep na celých chodidlech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnocení tohoto cviku bylo zvoleno stylem ano- zvládne, ne- nezvládne. Bylo 

kontrolováno také celkové provedení- paty se neodlepily, tělo je v poloze dřepu, nikoliv 

podřepu.  

 

Graf  3: Výsledky prvního měření u cviku č. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování získaných dat 

V grafu číslo tři je zanesen počet hráčů splňujících a nesplňujících cvik. Je patrné, 

že flexibilita této části dolních končetin není nejsilnější stránkou týmu. Pouze sedm hráčů, 

tedy méně než polovina, je schopno provést dřep, aniž by se jim odlepily paty. 

Pro zbylých devět je toho provedení nemožné. Pro některé to bylo opravdu 

nepředstavitelné. Nejslabším jedincům se již v začátku přechodu do dřepu odlepovaly 

paty od země, nebo docházelo k dalším kompenzačním pohybům, jako například oddálení 
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kolen od sebe, nebo přizvednutí hýždí a vysunutí hlavy vpřed pro lepší rovnováhu. 

Na základě těchto výsledků můžeme tvrdit, že trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) 

a tím pádem i Achillova šlacha (tendo Achillis) jsou u měřených hráčů zkrácené. 

Čtvrtý a poslední ze série byl zvolen stoj spojný- předklon hluboký ohnutý. Jedná se 

vlastně o modifikaci sit and reach testu48. Cvik se provádí na boso. V základní poloze 

jsou chodidla srovnána rovnoběžně, nohy jsou natažené, ale nejsou propnuté. Cvičenec 

se soustředí, aby jeho postavení nebylo tzv. zavěšené v kloubech, ale aby byl postoj 

vědomě udržován svaly. S výdechem začíná měřený pomalu přecházet do předklonu. 

Prsty u rukou jsou napnuté a je zde snaha o vytvoření přesahu. Konec a výdrž jsou 

v předklonu hlubokém ohnutém. Hmity a trhavé pohyby jsou považovány za chybu. Celý 

průběh provádění cviku je řízený a v klidu. Dolní končetiny se nepokrčí během průběhu 

pohybu, ani při zaujetí konečné pozice. Výdrž v krajní poloze je alespoň tři sekundy. 

Vzhledem k tomu, že je tu možnost přesahu, byli cvičenci postaveni na lavičku 

a až po té prováděli cvik.  

 

Obrázek 5: Stoj spojný- předklon hluboký ohnutý 

Zdroj: vlastní 

Měření bylo prováděno krejčovským metrem, uvedené výsledky budou tedy 

v centimetrech. Na základě výsledků, kdy bylo zjištěno, že všichni hráči zvládnou 

přesáhnout, bylo zvoleno hodnocení 0- 5 cm, 6- 10 cm, 11 a více. Testujeme aktivní 

kloubní pohyblivost, pružnost a ohebnost, zvláště v oblasti bederní části páteře 

                                                 
48 Topendsports. In: Sit & Reach Flexibility at Home [online]. 2008 [cit. 2015-02-25]. Dostupné 

z:http://www.topendsports.com/testing/tests/home-sit-and-reach.htm 

http://www.topendsports.com/testing/tests/home-sit-and-reach.htm
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a v kyčelním kloubu. Pro správné provedení cviku je také důležité dostatečné protažení 

svalů zadních končetin a to především stehenních. 

 

Graf  4: Výsledky prvního měření u cviku č. 4 

Zdroj: vlastní zpracování získaných dat 

Z grafu je patrné že tento cvik mají fotbalisté FK MB zvládnutý. Pouze jeden z nich měl 

přesah menší než 6 cm, což ale není považováno za nedostatečně kvalitní provedení. 

Naopak jedenáct hráčů bylo schopno přesahu většího, než je 11 cm. Závěrem měření 

čtvrtého cviku je, že všichni hráči jsou schopni dotyku země konci prstů. Stav kloubní 

pohyblivosti, pružnosti a ohebnosti zvláště v oblasti bederní části páteře a v kyčelním 

kloubu všech hráčů je tedy relativně dobrý. 

Jak se mohl čtenář dočíst, tři ze čtyř měřených cviků se týkaly flexibility dolních končetin. 

Tato početní převaha byla zvolena na základě zaměření sportu vykonávaného měřenými. 

Je důležité zdůraznit, že cílem prvního měření nebylo samotné hodnocení schopností 

hráčů. Důvodem měření bylo především zjistit výchozí hodnoty pro druhé měření, které 

bylo provedeno až po tří měsíční praxi power jógy.  

6.5 Praxe power jógy 

S panem trenérem FK Mladá Boleslav byla dohodnuta jedna a pokud časové podmínky 

hráčů a cvičitelky dovolí, tak dvě 55 minutové lekce power jógy týdně po dobu tří měsíců. 

Rozložení hodin tedy bylo z části dodržováno jako u předchozího programu 1x týdně 

v rámci prvního tréninku týdenního mikrocyklu, tzv. „pozápasového tréninku“, druhá 

možná lekce byla zařazena, tak jak časové podmínky týmu i cvičitelky dovolily.  První 
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lekce byla absolvována 12. 8. 2014. Poslední 11. 11. 2014. Praxe power jógy byla tedy 

buď 55, nebo 110 minut týdně. Celkový čas strávený power jógou za tři měsíce odpovídá 

cca 18 hodinám. Ani jedna lekce nebyla stejná. Cviky využívané v hodinách se měnily. 

Všechny polohy, postoje a pohyby použité v lekcích ale spadaly do základních ásan, 

využívaných pro běžnou veřejnost. Každá lekce odpovídala principům power jógy 

a splňovala veškeré její náležitosti. Cvičitelka se během praktikování nijak zvlášť 

nezaměřovala na zlepšení provedení cviků využitých při měření, cílem byla celková 

kompenzace a regenerace aktivního i pasivního pohybového systému hráčů. 

6.6 Druhé měření 

Po tří měsíční praxi bylo 15. listopadu provedeno druhé měření. Podmínky byly v rámci 

možností zachovány. Druhé měření bylo tedy provedeno dopoledne v místnosti 

s pokojovou teplotou. Měření předcházelo opět lehké zahřátí a protažení v rámci 

10 minut. Hráči měli před zápasem, tím pádem den před měřením absolvovali pouze lehčí 

tréninkové zatížení se zaměřením na techniku. Byla zde snaha o zajištění totožných 

podmínek s prvním měřením. Prostory, teplota okolí, denní doba a všechny relativně 

objektivní podmínky byly zajištěny.  V potaz se musí také brát únava subjektu a jeho 

psychický stav, stejnost těchto podmínek bohužel nemůžeme zaručit. Hráči se k měření 

opět dostavovali po jednom a prováděli všechny 4 cviky postupně. Pořadí cviků bylo 

zachováno, náčiní a nářadí využité k testování se nezměnilo. Výsledky druhého měření 

jsou uváděny ve stejných jednotkách jako u měření prvního.  

Jako první cvik byla zvolena opět část Zítkova testu. Provedení cviku bylo stejné jako při 

prvním měření. Hodnocen byl úhel, svíraný mezi osou paže a spojnicí ramenního 

a kyčelního kloubu. Výsledky byly zapsány třemi možnostmi a to tupý, pravý a ostrý 

úhel. 
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Graf  5: Výsledky druhého měření u cviku č. 1 

Zdroj: Vlastní zpracování získaných dat 

Jak si čtenář může povšimnout, výsledky se u 25% z celkového počtu hráčů, změnily 

k lepšímu výkonu. Každý proband je nyní schopen provést cvik v dostatečné kvalitě, tedy 

v takové, která je považována za normu. Tedy pravý, nebo až tupý úhel. U jednoho 

z hráčů došlo dokonce ke zlepšení z ostrého úhlu až na úhel tupý, což z grafu není na první 

pohled patrné, ale vše je v záznamových arších. Počet hráčů, kteří měli naměřený ostrý 

úhel, se vynuloval. Stoupl tedy počet hráčů s pravým a tupým úhlem. Po druhém měření 

je počet hráčů rovnoměrně rozdělen mezi tupý a ostrý úhel. Velice důležité je brát zřetel 

na to, že ani u jednoho z mužů nedošlo ke zhoršení provedení cviku. Z tohoto faktu 

můžeme vyvodit závěr, že praktikování power jógy je pro stav pohyblivosti ramenního 

pletence užitečný. Je možné tvrzení, že power jóga není nevhodná, považovat 

za pravdivé. U hráčů, kteří v posunu k lepšímu výsledku stagnovali, je možné, že jejich 

provedení v prvním měření, již bylo jejich maximum. Stagnace mohla být také způsobena 

metodou hodnocení, kdy se nebrali jednotlivé stupně v potaz. 

Pořadí cviků bylo zachováno, dalším měřeným byl tedy sed roznožný- předklon. 

Předmětem hodnocení byla vzdálenost loktů od podložky. Provedení cviku se shoduje 

s prvním měřením.  
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Graf  6: Výsledky druhého měření u cviku č. 2 

Zdroj: Vlastní zpracování získaných dat 

Z výsledků zanesených v grafu je zřejmé, že u hráčů došlo ke zlepšení provedení cviku. 

Testována byla flexibilita svalových řetězců na zadní a vnitřní straně dolních končetin 

a dále vzpřimovačů páteře, na základě výsledků druhého měření, můžeme tedy říci, 

že došlo ke zlepšení flexibility těchto částí těla. Před praxí power jógy bylo pouze pět 

mužů schopno položit lokty na zem a další čtyři měření byli v rozmezí normy. Zbylých 

sedm hráčů normu nesplňovalo. Po pravidelném cvičení se jejich výsledky změnily 

na osm hráčů schopných položit lokty na podložku a na dalších šest, kteří jsou v normě. 

K pokroku tedy došlo u 31 % z celkového počtu hráčů. Pouze dva hráči zůstali neschopní 

správného provedení tohoto cviku. Důležitý je fakt, že ani u jednoho hráče nedošlo 

ke zhoršení získaného výsledku provedení cviku v prvním měření. Můžeme tedy říci, 

že pro rozvoj flexibility a regenerace svalových řetězců na zadní a vnitřní straně dolních 

končetin a dále vzpřimovačů páteře je power jóga vhodná. 

Třetím cvikem, který byl 11. listopadu podruhé měřen byl dřep na celých chodidlech- 

předpažit poníž. Provedení cviku bylo shodné jako u prvního měření. Hodnoceny byly 

paty na zemi, či zvednuté od podložky. Kontrola byla vizuální.  
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Graf  7: Výsledky druhého měření u cviku č. 3 

Zdroj: Vlastní zpracování získaných dat 

Výsledky druhého měření třetího cviku ukazují absolutní zlepšení. Počet hráčů 

nesplňující cvik klesl z devíti na nulu a k pokroku došlo u 56 % z celkového počtu hráčů. 

Všech 16 měřených je tedy po praxi power jógy schopno splnit dřep na celých 

chodidlech- předpažit poníž. Tyto výsledky se dají považovat za opravdový posun 

ve flexibilitě svalů zadní strany lýtka a tím pádem i Achillovy šlachy. Z hlediska rozvoje 

flexibility této části těla, je tedy power jóga velice úspěšná. Měli bychom brát na zřetel 

také to, že ani u tohoto cviku nedošlo u žádného hráče ke zhoršení provedení cviku. 

Pozornost byla také věnována, stejně jako u jiných cviků, absenci kompenzačních 

mechanických souhybů. Během praxe jógy tyto souhyby u tohoto cviku naprosto 

vymizely. 

Posledním cvikem druhého měření byl předklon hluboký ohnutý- tedy modifikace sit and 

reach testu. Hráči byli opět na boso na lavičce. Provedení cviku zůstává stejné. Hodnocení 

bylo uvedeno v centimetrech, měřen byl přesah přes lavici. Byla testována změna aktivní 

kloubní pohyblivosti, pružnosti a ohebnosti, zvláště v oblasti bederní části páteře 

a v kyčelním kloubu. Pro správnost provedení je také důležitý stav svalstva zadních 

končetin, především jeho míra ohebnosti.  
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Graf  8: Výsledky druhého měření u cviku č. 4 

Zdroj: Vlastní zpracování získaných dat 

Výsledky zaznamenávají posun ke zvětšení rozsahu flexibility. U nikoho z měřených 

nedošlo k rozvoji flexibility takového měřítka, že by se mohl přesunout z rozmezí 

nejslabšího výkonu do rozmezí výkon nejsilnějších. Žádný hráč již nemá změřený výkon 

pod 5 cm. Pouze dva jedinci zůstávají v rozmezí 6- 10 cm. Zbylých 14 hráčů dosahuje 

po power- jógové praxi přesahu 11 a více centimetrů. K progresu došlo u necelých 19 % 

z celkového počtu měřených hráčů. Z naměřených výsledků vyplývá, že i zde byla power 

jóga pro hráče prospěšná. U žádného hráče nedošlo ke zmenšení rozsahu přesahu.  

6.7 Shrnutí 

Ze souhrnu všech výsledků druhého měření a jejich porovnání s výsledky měření prvního 

je patrné, že praxe power jógy opravdu vedla k rozvoji flexibility fotbalistů. Po celou 

dobu tří měsíců plně fungovala jako kompenzace a regenerace měřených hráčů. U většiny 

hráčů došlo k pokroku od nedostatečně kvalitního provedení, k provedení splňujícímu 

normu, či k ještě lepšímu. U žádného měřeného jedince nedošlo ke zhoršení minulého 

výkonu a pouze u několika málo hráčů došlo ke stagnaci nedostatečné kvality výsledků. 

Absenci posunu výkonu k lepšímu je možné připisovat tomu, že výkon zjištěný v prvním 

měření je již jejich maximálním. Úkolem praxe power jógy nebyl rozvoj hypermobility, 

ale pouze řádná regenerace a kompenzace. Úkolem byl přirozený rozvoj flexibility, 

především u svalů namáhaných a přetěžovaných. Musíme brát ohled také na to, že ne 

všichni hráči se účastnili všech lekcí, dále také na provedení jednotlivých cviků. Power 
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jóga vyžaduje nejen práci fyzickým tělem, ale také naprostou psychickou soustředěnost. 

I když vezmeme toto v potaz, můžeme tvrdit, že na základě porovnání výsledků je power 

jóga vhodná jako kompenzační cvičení pro fotbalisty z hlediska rozvoje flexibility.  

6.8 Diskuze 

H1: Hypotézu H1 potvrzujeme. Celkem dvanáct z šestnácti dotazovaných, tedy přesně 

75 % hráčů, kteří power jógu praktikovali, odpovědělo na otázku, zda byla pro něj osobně 

praxe power jógy přínosná., kladně. 

H2: Hypotézu H2 potvrzujeme. Ze získaných výsledků vyplývá, že pouze u tří 

měřených hráčů, tedy u necelých 19 % z celkového počtu, došlo k progresu u cviku 

vycházejícího ze Zítkova testu.  

H3: Hypotézu H3 negujeme. Z naměřených hodnot vyplývá, že z šestnácti měřených 

hráčů došlo k protažení svalstva dolních končetin a zad a tedy k progresu pouze u pěti, 

tedy u 31%, a u zbylých jedenácti nikoliv.  

H4: Hypotézu H4 potvrzujeme. Na základě porovnání počtu hráčů, kteří před praxí 

nebyli schopni cvik splnit a počtu hráčů po praxi PJ, můžeme říci, že opravdu u všech bez 

jediné výjimky došlo k progresu z hlediska rozvoje flexibility a tedy ke zvládnutí cviku. 

H5: Hypotézu H5 negujeme. Pouze u tří změřených hráčů, tedy u necelých 19 %, došlo 

k progresu takovému, že se jeho rozsah po druhém změření zařadil do vyššího rozmezí. 

H6: Hypotézu H6 potvrzujeme. Z hodnot výsledků získaných měřením docházíme 

k ustanovení, že opravdu u žádného hráče nedošlo ke zhoršení získaných výsledků 

v prvním testování. Za výjimku se dají považovat ti jedinci, u nichž byly naměřené stejné 

hodnoty před i po PJ. Jejich stagnaci ale můžeme připisovat maximálnímu rozsahu již 

u hodnot z prvního měření, či metodě hodnocení. 

Ze zhodnocení hypotéz vyplývá, že power jóga je opravdu prospěšná z hlediska rozvoje 

flexibility i pro fotbalisty. Nacházíme zde ale několik problémů, které by měly být řečeny.  

Kompenzační cvičení, jak je známo, nejsou pouze o rozvíjení flexibility jedince. Jde zde 

také o vyrovnání, či o zbrzdění rozvoje dysbalancí a eliminaci dalších funkčních poruch 

a morfologických změn. Tyto funkce kompenzace, ale nebyly předmětem zkoumání. 

Vzhledem k tomu, že u power jógy se ale provádějí všechny cviky ve stejné variantě 
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na obě strany, po přibližně stejný časový úsek, je zde určitá pravděpodobnost, že i s touto 

problematikou praxe hráčům, zaměřeným pouze na svou dominantní stranu, pomohla. 

Další věcí nad, kterou bychom mohli polemizovat, je správnost provedení jednotlivých 

cviků hráči. Samozřejmě od provedení se odvíjí následující progres. Proto cvičitelka 

během provádění každé jedné ásany hráče pečlivě slovně naváděla a následně 

i zkontrolovala. Není pochyb o tom, že provedení cviků se zlepšovalo lekci od lekce, 

hráči si prošli všemi fázemi motorického učení a ačkoliv na počátku přistupovali k power 

józe velice skepticky, zvláště k fázi relaxační, po vyzkoušení si na vlastní kůži, změnili 

názor. Kladný názor hráčů na praxi power jógy je publikován i v hypotéze číslo jedna. 

Díky těmto faktům- zlepšování hráčů a jejich pozitivní přístup, by bylo zajímavé 

prodloužit tuto praxi do celé sezony. Je jisté, že bychom opět získali nová data 

o prospěšnosti power jógy z hlediska rozvoje flexibility. 

Kladné zhodnocení naměřených výsledků bylo zjištěno u hráčů věku  18- 21 let, 

na vrcholové úrovni. Na základě zjištěných výsledků můžeme tvrdit- ano, pro tyto hráče 

je praxe power jógy z hlediska rozvoje flexibility přínosná. Problémem by bylo, 

kdybychom toto tvrzení chtěli rozšířit na všechny fotbalisty tohoto věku a této úrovně. 

Pořád musíme brát v potaz, že každý je individualita a že je možné, že pouze u těchto 

hráčů došlo k rozvoji flexibility. V každém případě by bylo zajímavé, kdybychom tento 

výzkum rozšířili jak do jiných týmů, tak do jiných věkových kategorií.  

Jako námět k diskuzi by mohlo být také použité tvrzení, že jakékoliv kompenzační cvičení 

by mělo stejný, popřípadě větší úspěch, než praxe power jógy, pokud by bylo pod 

odborným vedením a v pravidelné formě. Zde můžeme říci, ano, možné to je, ale nebylo 

to předmětem zkoumání. Ale i v tomto případě by se mohla práce rozvinout a být praxe 

power jógy porovnána s dalšími typy kompenzačních cvičení.  

Dalším prvkem, který by měl být zdůvodněn, je že praxe power jógy neprobíhala, tak jak 

by bylo ideální v období přechodném. Tedy v období, kdy by mělo docházet k eliminaci 

únavy a kompenzace, ale k praxi došlo v období makrocyklu z části přípravném, 

ale i před- závodním i závodním. Bylo by tedy zajímavé, provést to samé měření i praxi 

v období přechodném a opět zhodnotit výsledky. 

Velice zajímavé je, že hráči v prvním měření nebyli schopni provést v dostatečné kvalitě 

dřep s celými chodidly na zemi, ale přesah v hlubokém předklonu zvládli v plusových 

hodnotách všichni. Z tohoto zjištění můžeme vyvodit závěr, že zkrácení trojhlavého svalu 
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lýtkového nijak nebrání v hlubokém předklonu, pokud zbytek svalstva, který je 

k provedení cviku třeba, zkrácený není. 

Závěrem diskuze bychom ještě mohli říci, že u praxe power jógy je také důležitá mentální 

soustředěnost, nejde jen o pouhé provádění cviků. Tato podmínka se ale také nedá měřit. 

Mělo by být tedy alespoň řečeno, že ti hráči, kteří se řádně na praxi soustředili, mohli 

dosáhnout lepších výsledků, než ti, kteří nikoliv. 
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7 Závěr 

Hlavní úkol a tedy i konečný cíl práce byl splněn. Abychom plnění mohli dosáhnout, bylo 

třeba vykonat všechny zadané dílčí úkoly. Teprve po jejich splnění jsme mohli dospět 

k výsledkům. Jako první úkol důležitý k vytvoření si alespoň základních znalostí 

o problematice tématu bylo nastudování literatury a její následná rešerše. Dalším zadáním 

byl výběr vhodných cviků k testování a poté vykonání prvního měření se zanesením 

výsledků do archu. Následoval úkol dlouhodobějšího trvání a to pravidelná praxe power 

jógy s týmem, po které bylo provedeno druhé měření, opět se zápisem výsledků. Získali 

jsme tedy výsledky z prvního a druhého měření. Abychom mohli dojít k závěru, museli 

jsme porovnat a vyhodnotit získaná data. Na základě získaných hodnot jsme schopni 

odpovědět na otázku, zda je power jóga vhodná jako kompenzace pro fotbalisty, 

především z hlediska rozvoje flexibility, a to kladně. Tuto jistotu bereme z faktů, že ani 

u jednoho z hráčů nedošlo ke zhoršení výsledků získaných z prvního měření a u některých 

hráčů došlo k rozvoji jejich flexibility. 

H1: Hypotéza číslo jedna je správná. Opravdu více než 70% hráčů potvrdilo, že praxe 

power jógy pro ně byla přínosná.  

H2: Druhá hypotéza také odpovídala skutečnosti, z výsledků vyplynulo, že u méně než 

poloviny měřených hráčů došlo po tří měsíční praxi power jógy k progresu u cviku 

vycházejícího ze Zítkova testu.  

H3: Třetí hypotézou bylo tvrzení, že u více než poloviny měřených hráčů dojde po tří 

měsíční praxi power jógy k protažení svalstva dolních končetin a zad a tedy k progresu 

u cviku sed roznožný- předklon, což se posléze ukázalo jako nepravda. Pouze u pěti hráčů, 

tedy zhruba u 30 % z celkového počtu, došlo k progresu.  

H4: Hypotéza číslo čtyři znějící tak, že u všech měřených hráčů dojde po tří měsíční praxi 

power jógy k progresu u cviku dřep na celých chodidlech- předpažit poníž byla správná.  

H5: Hypotéza číslo pět tvrdila, že u více než poloviny měřených hráčů dojde po tří 

měsíční praxi power jógy k progresu u cviku stoj spojný, předklon hluboký ohnutý 

a to takovému, že se jeho rozsah po druhém změření zařadí do vyššího rozmezí. Tuto 

hypotézu porovnání výsledků nepotvrdilo. Pouze u tří hráčů, tedy u necelých 19 %, došlo 

k rozvoji flexibility v rámci tohoto cviku.  
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H6: Šestá hypotéza byla kladně potvrzena. Opravdu u žádného z měřených hráčů nedošlo 

po praxi power jógy ke zhoršení naměřených hodnot získaných v prvním testování. 

Díky zařazení power jógy jako kompenzačního cvičení, lze tedy předejít možným 

komplikacím způsobených jednostrannou zátěží, či nepřiměřeným tréninkem, které by 

mohly nastat v pozdějším věku. Někdo by mohl namítnout, že této výhody lze dosáhnout 

použitím jakéhokoliv kompenzačního cvičení. Na základě porovnaných hodnot, 

ale máme tvrzení o power józe podložené. 

 Závěrem by bylo žádoucí poukázat na důležitost dostatečné kompenzace. Tento fakt by 

si měli uvědomovat jak samotní hráči, tak i páni trenéři a to nejen v mužské kategorii, 

ale především v mládežnických kategoriích, kdy jsou jejich svěřenci v rozvoji a právě ten 

by měl být harmonický. Pokud bychom vzali logický sled, je přeci pro všechny mnohem 

výhodnější a také snazší, něčemu předcházet nežli napravovat to co se ani stát nemuselo, 

v některých případech dokonce i stav patologický.  
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Tabulka 

Obecné hodnocení sit and reach testu: 

Men Women 

Cm inches Cm inches 

Super > +27 > +10.5 > +30 > +11.5 

Excedent +17 to +27 +6.5 to +10.5 +21 to +30 +8.0 to +11.5 

Good +6 to +16 +2.5 to +6.0 +11 to +20 +4.5 to +7.5 

Average 0 to +5 0 to +2.0 +1 to +10 +0.5 to +4.0 

Fair -8 to -1 -3.0 to -0.5 -7 to 0 -2.5 to 0 

Poor -20 to -9 -7.5 to -3.5 -15 to -8 -6.0 to -3.0 

very poor < -20 -8.0 < -15 < -6.0 

Zdroj: http://www.topendsports.com/testing/tests/home-sit-and-reach.htm 
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