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ABSTRAKT 

 

 

Název:  Ovlivnění vybraných parametrů tělesného složení u závodní 

plavkyně na 50 m prsa tréninkovým programem. 

 

Cíl:  Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má plavecký a posilovací 

program na vybrané ukazatele tělesného složení, obvody 

vybraných svalových partií a na plavecký výkon v závodě na 50 

m prsa během zimní přípravné sezony 2014. 

 

Metody:  Data případové studie byla získána měřicími přístroji Tanita a 

bodystat BIA 2000. Pro měření svalových obvodů byl použit 

krejčovský metr. Data byla zpracována grafickou a číselnou 

analýzou. 

 

Výsledky: Práce ukázala na možnosti ovlivnění tělesného složení 

tréninkovým programem. Na základě měření jsme zjistili 

dynamiku změn zvolených parametrů a závodního výkonu.  

 

Klíčová slova:  závodní plavání, tělesné složení, tréninkový plavecký program, 50 

m prsa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Title:  The effect of training program on the selected parameters of the 

body composition of a competitive swimmer in 50 m breastroke. 

 

Objectives:  The aim of this thesis is to find out if swimming and weight 

training program influence selected physical parameters and 

performance in 50 m breastroke during winter season 2014. 

 

Methods:  The data of this case study were obtained by measuring devices 

Tanita and bodystat BIA 2000. For measuring of muscular 

proportions was used tape measure. The data were processed by 

graphic and numeric analysis.  

 

Results:         The thesis proved the possibility that body composition is 

influenced by training program. On the basis of these 

measurements we found out changes of selected physical 

parameters and performance. 

 

Keywords:  competitive swimming, body composition, training program,     

50 m breastroke 

  



 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

TS  Tělesné složení 

BIA  Bioelektrická impedance 

FM  Fat Mass (tuková hmota) 

FFM  Fat Free Mass (tukuprostá hmota) 

LBM  Lean Body Mass 

ECW  Extracelular water (extracelulární voda) 

ATH  Aktivní tělesná hmota 

DEXA  Duální rentgenová spektroskopie 

BMI  Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) 

WHR  Waist to Hip Ratio (poměr pasu k bokům) 

CT  Počítačová tomografie 

UZ  Ultrazvuk 

BCM  Body Celular Mass (buněčná hmota) 

TBW  Total Body Water (celková tělesná voda) 

ICW  Intracelular Water (intracelulární voda) 

ECM  Extracelular Mass (extracelulární hmota) 

BF  Body Fat (tělesný tuk) 

Rege  Regenerační trénink 

AEK1  Aerobní kapacita 1 

AEK2  Aerobní kapacita 2 

AEK3   Aerobní kapacita 3 

ANK  Anaerobní kapacita 

KR  Kritická rychlost 

MVO2  Mixed Venous Oxygen saturation 



 
 

FFN Fédération Française de Natation (Francouzská plavecká 

federace) 

FINA Fédération Internationale de Natation (Mezinárodní plavecká 

federace) 

TJ  Tréninková jednotka 

IO  Interval odpočinku 

TO  Testovaná osoba 
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1  ÚVOD  

 

Sportovní výkon je výsledkem dlouhodobého působení tréninkových 

prostředků na organismus člověka. Opakující se tělesná zátěž se projevuje také 

změnami tělesného složení člověka. Specifická tělesná zátěž je charakteristická 

specifickou adaptací organismu v jednotlivých přípravných obdobích sezóny. 

V této případové studii se věnuji možnostem ovlivnění a změnami vybraných 

ukazatelů TS. Práce je zpracována na příkladu aplikace sportovního tréninku elitní 

plavkyně.  

Analýza TS prováděná metodou Bioelektrické impedance (BIA) se v poslední 

době dostává stále více do běžné praxe. S jejím využitím se můžeme setkat ve 

sportovním i civilním prostředí. Bakalářská práce bude sledovat dynamiku změn 

vybraných ukazatelů TS v závislosti na tréninkovém intervenčním programu 

plavkyně.  

Plavání je individuální sport, pro který je typický cyklický pohyb ve vodním 

prostředí. Cílem sportovního výkonu je uplavat danou trať v co nejkratším čase. 

Zatížení během plaveckého výkonu je kontinuální a intenzita se mění podle délky 

tratě. 

Vrcholové plavání vyžaduje nejen každodenní zátěž ve vodě, ale i časté 

intervence na suchu. V každém přípravném období se složení tréninkových 

jednotek liší, a v této souvislosti může docházet k rozdílným změnám v TS. 

Měření jsem provedla na své osobě v podzimním přípravném období s vrcholem 

na zimním MČR v plavání v krátkém bazénu (25 m).  

Závěry práce mohou napomoci při orientaci v  dané problematice, avšak 

vzhledem k charakteru práce je nelze zobecňovat. Efekt použitého intervenčního 

programu a následné změny vybraných ukazatelů TS lze využít také pro zpětnou 

vazbu v řízení sportovního tréninku. Zkoumanými oblastmi jsou v naší studii vliv 

silové a plavecké intervence na změny TS a plavecký výkon. Výsledky případové 

studie můžeme použít také při pohledu na modelování sportovní formy v 

závodním plavání.  
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2   TEORETICKÝ ROZBOR ZKOUMANÉ            

            PROBLEMATIKY 

 

2.1 Ukazatele a metody posuzování tělesného složení 

 

Průběžný monitoring tělesného složení (TS) bývá významnou částí 

výkonnostního i rekreačního sportu. U elitních a výkonnostních sportovců údaje o 

změnách a dynamice vybraných komponent TS mohou efektivně regulovat 

intervenční tréninkové programy a přinést aktuální informace o stavu těla a 

sportovní formy. Jednou z možností jak posuzovat efektivitu a kvalitu tréninkové 

intervence je hodnocení vybraných proměnných tělesného složení a jejich změn 

v důsledku aplikovaného pohybového zatížení (Bunc, Skalská, 2012). Novější 

metody hodnocení tělesného složení umožnují posoudit nejen množství tělesného 

tuku a beztukovou resp. tukuprostou hmotu, ale současně umožnují posoudit 

„kvalitu“ svalové hmoty (Bunc, 2013).  

Složení lidského těla je možné charakterizovat z pohledu anatomického a 

chemického. K chemickým složkám patří základní prvky (vodík, kyslík, dusík, 

uhlík, vápník, fosfor), voda, minerály. Anatomie popisuje na lidském těle 

soustavu kosterní, svalovou, nervovou, cévní a další (tuková tkáň, vnitřní orgány).   

Tyto poznatky daly možnost vzniknout několika modelům tělesného složení. 

Nejjednodušší z nich, dvoukomponentový, rozděluje lidské tělo na tuk a 

tukuprostou hmotu (Riegerová a kol., 2006). Tříkomponentový model hovoří o 

tuku, svalstvu a kostní tkáni. Čtyřkomponentový model popisuje tělesný tuk, 

extracelulární tekutinu, buňky a minerály. 

Zjednodušený dvoukomponentový model rozděluje tělo na tukovou (FM) a 

tukuprostou hmotu (FFM). Za normálních okolností má FFM u zdravých jedinců 

relativně konstantní složení vody, proteinů, minerálů, glykogenu (Thomas et al., 

1992). 

Podrobnější pěti - komponentový model TS rozděluje tělo na elementární, 

molekulární, celulární, funkční a celotělovou složku. Elementární část obsahuje 

základní chemické prvky a prvky stopové. Molekulární část je tvořena vodou, 

vázaným tukem, proteiny, glykogenem. Celulární komponenta obsahuje vlastní 

buňky tkání, ECW a mimobuněčné pevné látky.  
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Funkční komponentu představují vnitřní orgány. Celotělová komponenta 

prezentuje de facto antropometrické parametry (Kushner et al., 1992). Výsledky 

studií o tělesném složení nás informují o jeho změnách v průběhu 

ontogenetického vývoje jedince a mají i nezanedbatelný význam při popisu 

jednotlivých etap života jedince. Tato dlouhodobá pozorování nás mohou 

informovat o zdravotním stavu populace, mohou objasnit význam případných 

rizik při různých chorobách a pomáhají při tvorbě intervenčních programů. 

Zvláště rizika spojená s nadváhou a s poklesem tělesné zdatnosti a výkonnosti 

jsou popisována jako nejzávažnější (Hráský, 2014).  

 

2.1.1  Rozdělení a popis různých metod pro určení tělesného           

          složení 

 

O složení lidského těla existují historické zápisy již z doby života Hippokrata. 

Na přelomu předminulého a minulého století se studiem tělesných komponent 

zabývali lékaři, anatomové i chemici. Nově vznikající technické objevy 

aplikované do medicíny přinášely možnosti získávat a porovnávat nové poznatky 

s výzkumnými a klinickými cíli. Pravděpodobně největší rozvoj výzkumu 

tělesného složení nastal v období 60. let. Do této doby můžeme zařadit i začátek 

rozvoje nové metody, v dnešní době hojně užívané, bioelektrické impedanční 

analýzy. Na počátku 80. let již můžeme pomocí jedno frekvenční impedanční 

analýzy získat věrohodné údaje o tělesném složení. Kolem roku 1990 dochází k 

rozšíření multifrekvenční analýzy pro komerční použití. 

Pro zjišťování tělesného složení byla vyvinuta celá řada metod. V literatuře 

(Pařízková, 1977; Malina et al., 2004) jsou metody rozděleny na dvě základní 

skupiny. První skupina metod je určena pro laboratorní použití, díky své velké 

technické a finančně provozní náročnosti. Druhá skupina metod, tzv. terénních 

(referenčních) je pro svou relativní dostupnost vhodnou volbou pro aplikaci na 

početně různě objemných skupinách.  
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Metody pro zjišťování odhadu tělesného složení: 

Měření tloušťky podkožního tuku 

- Radiografie 

- Ultrazvuk 

- Infračervené reakce 

 

Denzitometrie  

- Hydrostatické vážení 

- Volumenometre 

 

Hydrometrie  

- Izotopy vodíku 

- Bioelektrická impedance (BIA) 

- Celková tělesná vodivost 

 

Biofyzikální metody  

- Celkový tělesný draslík 

- Celkový tělesný vápník 

- Celkový tělesný dusík 

 

Biochemické metody 

- Kreatininurie 

- Celkový plasmatický kreatinin 

 

Kaliperace podle Pařízkové 

  

Metody pro zjišťování tělesného složení bychom mohli rozdělit na přímé, 1 

krát nepřímé – laboratorní (též referenční), vyžadující náročné technické zázemí a 

na 2 krát nepřímé metody - terénní, které jsou na technické vybavení méně 

náročné. Přímé metody jsou za života jedince nerealizovatelné, toto měření 

umožňuje pouze pitva. K laboratorním technikám lze zařadit duální rentgenovou 
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spektroskopii (DEXA), radiografii, denzitometrii, hydrometrii, ultrazvuk, 

biochemické a biofyzikální metody. K terénním technikám řadíme antropometrii 

(výpočet BMI, WHR), kaliperaci a bioelektrickou impedanci (Pařízková, 1998; 

Kovář, 2001). 

 

 

2.1.2  Laboratorní metody 

 

Duální rentgenová spektroskopie  

DEXA je zobrazovací technika, měřící diferenciální ztenčení dvou RTG 

paprsků procházejících organismem. Metoda rozlišuje kostní minerály od 

měkkých tkání, dále odlišuje tuk od tukuprosté hmoty. Zjistitelné jsou výsledky 

tělesného složení celého těla i jeho jednotlivých segmentů (Pařízková, 1998). 

Radiografie 

Radiografické metody dokáží přesně změřit tloušťku kožních řas. Umožňují i 

přesné změření průřezu kostí a svalů v místě tangenciálního řezu. V současné 

době je možné využít i CT - počítačovou tomografii (Malina et al., 2004). 

Denzitometrie 

Denzitometrie vychází z předpokladu, že lidské tělo se skládá ze dvou složek: 

tuku a tukuprosté hmoty (svalů, kostí, vnitřních orgánů). Obě tyto složky mají 

různou denzitu a metoda vychází ze vztahu: hmotnost = objem x denzita.  

Mezi tyto metody patří hydrostatické vážení, kdy je zjišťován rozdíl hmotnosti 

těla na suchu a pod vodou. Pacient je vážen pod vodou na hydrostatické váze 

v expiriu a výsledek je pak korigován vzhledem k vlastnostem vodního prostředí 

(Pařízková, 1977). 

Hydrometrie 

Tato metoda je založena na skutečnosti, že tukuprostá hmota obsahuje poměrně 

fixní procento vody, respektive elektrolytů (Shephard et al., 1993). 
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Ultrazvuk 

UZ se hodí pro zjišťování síly kožní řasy. Metoda vychází z předpokladu 

odrazu UZ vln na rozhraních mezi tkáněmi a jejich zpětného šíření. 

Biochemické metody 

Jedná se o metody, které jsou založeny na analýze množství látek 

vylučovaných z těla ledvinami. Podle známého množství jejich prahových 

vylučovaných hodnot můžeme usuzovat na tělesné složení. 

Kreatininurie ukazuje na množství metabolizovaného kreatininu ve svalových 

buňkách a podle jeho obsahu v sekundární moči odvozujeme množství svalové 

tkáně.  

Vylučování 3 - methylhistidinu odráží množství odbouraných svalových 

proteinů a proto podle jeho vyloučených hodnot můžeme určit množství svalové 

tkáně (Shephard et. al., 1993). 

Biofyzikální metody 

Tyto metody používají výsledky chemických analýz různých tkání těla, podle 

množství látek v nich obsažených. Jedná se o hodnoty draslíku (izotopy draslíku), 

který je hlavním intracelulárním iontem, hodnoty vápníku a dusíku (Pařízková, 

1998). 

 

2.1.3  Terénní metody 

 

Antropometrické metody 

- Výpočet BMI 

Provádí se výpočtem poměru: hmotnost/ výška na druhou. Rozměrem je kg/m2. 

- WHR 

Spočítá se z poměru: obvod pasu/obvod boků. Tento poměr by neměl u 

normálního probanda přesáhnout 0,80 - jinak se zvyšuje riziko zdravotních 

komplikací.  
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- Kaliperace 

Kaliperace je nejrozšířenější metodou pro měření podkožního tuku pomocí 

měření tloušťky kožních řas. K měření tloušťky kožních řas se používají kontaktní 

měřidla – kalipery.  

Metoda vychází z možnosti zřasení kůže ve standardizovaných lokalitách a 

z předpokladu jednotné výšky samotné kůže (Pařízková, 1998). Tloušťka řasy 

může být rozdílná na různých místech těla jednoho jedince (intraindividuální 

rozdíly), nebo ve stejné lokalitě u více jedinců (interindividuální rozdíly). Metoda 

vychází z měření kožních řas v 10 lokalitách, většinou na pravé straně těla. 

Vlastní měřicí přístroj – kaliper pracuje za podmínek konstantního tlaku mezi 

sevřenými rameny a cejchovaného plošného obsahu přítlačných ploch. Kalipery 

se od sebe liší typ od typu, a proto je vždy nutné pro zachování objektivity zvolit 

jen jeden typ pro všechna měření. V ČR se používají hlavně 3 typy kaliperů: 

kaliper Harpender, kaliper Somet, kaliper Besta. Kaliper Harpender se používá 

k měření 11 kožních řas na nedominantní polovině těla, kalipery Somet a Besta 

slouží k měření 10 kožních řas na pravé straně těla (Riegerová a kol., 2006). 

   

2.1.4  Bioelektrická impedance (BIA)  

 
Bioelektrickou impedanci (BIA) jsem si vybrala pro měření tělesného složení 

v mé práci za použití přístrojů Tanita a Bodystat (Obrázek č. 1).  

Tato metoda je založena na šíření střídavého proudu o malé intenzitě 

biologickými tkáněmi. Používá jedno frekvenční, nebo více frekvenční metody. U 

této metody vycházíme z předpokladu, že tukuprostá hmota je díky svému složení 

dobrým vodičem elektrického proudu, zatímco tuková tkáň se chová jako izolátor 

(Kushner, 1992). Odporové měření nám umožňuje získat údaje o objemu vody 

(elektrolytu) v tělesných tkáních. Měřeno je pouze množství vody absorbované 

tělesnými tkáněmi (Kushner et al., 1992).  
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Obrázek č. 1: Tělesný analyzátor Bodystat (vlevo) a Tanita (vpravo) 

 

  

2.1.4.1  Základní veličiny měřené pomocí BIA  

 

Parametry TS měřeny pomocí metod bioelektrické impedance jsou zpracovány 

dle manuálu (DATA INPUT, 2004) a (Lean et al. 1996). 

Impedance 

Jedná se o fyzikální veličinu, jejíž hodnota je protikladem vedení střídavého 

napětí biologickými tkáněmi. Označuje se jako Z. Základem pro její výpočet je 

rovnice: Z = R + Xc. Impedance vzniká skládáním dvou vektorů: RESISTANCE 

R a REACTANCE Xc. RESISTANCE je odpor celkové tělesné vody, 

REACTANCE je velikost odporu na lipidových membránách buněk. Rozdíly a 

vymezení těchto dvou vektorů impedance je možné na základě měření hodnoty 

PHASE ANGLE. 

Phase Angle 

 PHASE ANGLE (Fázový úhel) je přímý výsledek měření, či základní hodnota 

naměřených údajů, málo závislá na technických problémech, nebo jiných 

příčinách vzniku chyb při měření. Fázový úhel je lineární metoda měřící vztah 

mezi reaktancí/rezistencí a vyjadřuje změny v množství a kvalitě měkkých tkání. 

Závisí na kapacitním chování tkání asociované s buněčnou velikostí a integritou a 

na rezistenci dané tkáňovou hydratací.  Jedná se o konečný údaj měření, který 
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nám podává informaci o integritě buněk a dovoluje nám analyzovat stav těchto 

buněk. 

 Princip měření Phase angle je založen na změně času t způsobené kondenzací 

v při průchodu střídavého napětí buněčnou stěnou: maximální proud je vyšší než 

maximální napětí. Protože střídavé napětí má sinusoidový tvar, rozdíly jsou 

měřeny ve stupních a prezentovány jako Phase angle. Samotná buněčná 

membrána může nabývat hodnoty pro Phase angle 90 stupňů, čistá voda má 

hodnotu Phase angle 0 stupňů. PHASE ANGLE je tedy přímým poměrem pro 

BCM. Normální naměřenou hodnotou pro Phase angle je rozmezí mezi 5 až 9 

stupni. Snížení hodnoty Phase angle pod 4 stupně je špatným znamením. Obecně 

z naměřených nižších hodnot vyplývá špatný stav buněčných membrán, poruchy 

jejich funkce a neschopnost buněk ukládat energii. Vyšší hodnoty značí lepší 

buněčnou integritu, kvalitnější stav membrán a dobrou schopnost při distribuci 

tekutin. 

 

Resistance 

RESISTANCE R je protipólem vedení střídavého napětí, a obráceným 

poměrem k objemu celkové tělesné vody. Přiměřeně k vysokému poměru vody a 

elektrolytů je LBM dobrým vodičem proudu, zatímco tuková tkáň má velký 

odpor. Jedná se fyzikální veličinu a jednotkou je 1 Ohm. 

Resistance je vhodnou výpovědní hodnotou ke kalkulaci tělesné vody u zdravých, 

normálně hmotných lidí. Přibližně v 80 % případů měření zde můžeme pozorovat 

vliv stavu končetin na výsledky měření. Tento jev může vysvětlit případné 

odchylky v naměřených hodnotách Resistance nad mez pravděpodobného výskytu 

hodnot vzhledem k celkovým tělesným proporcím měřeného probanda. Krevní 

oběh zde hraje důležitou úlohu ve změně složení končetin, je zde závislost na 

okolních podmínkách při měření (teplota okolního prostředí, tlak vzduchu) a na 

vnitřních podmínkách v organismu (fyzická aktivita, různé formy onemocnění 

vnitřních orgánů). Naměřené hodnoty Resistance mohou být zavádějící i v případě 

velmi nízkého objemu cév v končetinách, vlivem nízkých hodnot teploty okolního 

prostředí nebo vysokým tlakem vzduchu. V těchto případech mohou být hodnoty 

tělesné vody a také LBM vyhodnoceny jako velmi nízké. Následně tomuto mohou 

být hodnoty tělesného tuku vyhodnoceny jako velmi vysoké. Se vzrůstající krevní 
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cirkulací v končetinách nebo hromadění krve v končetině díky překážce v průtoku 

krve v končetině se hodnota resistance snižuje, tělesná voda a LBM jsou 

naměřeny jako velmi vysoké a hodnoty tělesného tuku jako velmi nízké. 

Reactance 

REACTANCE Xc vyplývá z dalšího odporu proti průběhu střídavého proudu 

na buněčných membránách v těle. Každá buněčná membrána působí jako mini 

kondenzátor díky své lipidové složce. Hodnoty Reactance jsou díky tomuto 

hodnotami BCM. 

 

 

2.1.4.2  Zjišťované parametry tělesného složení a základy pro   

   jejich výpočet 

 

Celková tělesná voda (CTV nebo-li TBW) 

Odporové měření nám umožňuje získat údaje o objemu vody (elektrolytu) 

v tělesných tkáních. Měřeno je pouze množství vody absorbované tělesnými 

tkáněmi. Je vypočítávána z  hodnoty Resistance při 50 a 100 kHz a z faktorů: věk, 

hmotnost, pohlaví. Zvýšení objemu TBW v organismu, například při onemocnění 

renálního systému a souběžné zvýšení tělesné hmotnosti může překrýt úbytek 

svalové tkáně a zkreslí tak naměřená data (Kushner, 1992).   

 

Normální hodnoty objemu vody v lidském těle (Lean et al., 1996): 

 

Muži: 50 - 60 % tělesné hmotnosti 

Ženy: 55 - 65 % tělesné hmotnosti 

Nadprůměrně muskulaturní jedinci: 70 - 80 % tělesné hmotnosti 

 

Intracelulární voda: 57 % z celkové tělesné vody 

Extracelulární voda: 43 % z celkové tělesné vody 
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Intra Cellular Water - ICW 

Množství intracelulární vody vyplývá ze vztahu: ICV=TBW-ECW 

Extra Cellular Water - ECW 

Množství extracelulární vody je vypočítáváno z  hodnoty RESISTANCE při 1 

a 5 kHz. 

Body Cell Mass - BCM 

BCM je množství aerobních, vápník obsahujících a glukózu oxidujících buněk 

v lidském organismu a představuje kvantitativní parametr TS. Její poměr s ECW 

ukazuje na nutriční stav jedince. 

Extra Cellular Mass - ECM 

Pod pojmem ECM rozumíme kapalnou a pevnou část mimobuněčné hmoty 

těla. K pevné části řadíme kolagen a elastin šlach, kůže a kostí. Ke kapalné části 

řadíme plasmu a mezibuněčnou vodu. Je vypočítávána odečtením BCM od LBM: 

ECM=LBM-BCM. 

Poměr ECM/BCM 

Jedná se o hodnotu nezávislou na tělesné hmotnosti. U zdravého člověka je 

hodnota BCM vyšší než hodnota ECM, proto je tato hodnota v normálu menší než 

1. V časných stádiích malnutrice může být snížení hodnoty BCM spojeno se 

zvýšením hodnoty ECM. V návaznosti na tento jev mohou zůstat hodnoty LBM a 

celková tělesná hmotnost zachovány. Zvýšení hodnoty poměru ECM/BCM je 

časným ukazatelem deteriorace stavu výživy organismu. 

Lean Body Mass - LBM 

Jedná se o součet hodnot BCM a ECM. Je vypočítávána z hodnoty TBW. Ve 

zdravém, normálně hydratovaném organismu platí následující vztah: 

LBM=TBW/0,732. 

Tělesný tuk (BF) 

Tělesný tuk působí jako izolant při průchodu střídavého elektrického proudu 

lidským tělem. Tukové buňky nemají stejnou charakteristiku jako buňky BCM a 

proto nevykazují hodnoty Reactance. Tělesný tuk tvoří průměrně 10 – 15 % 
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z celkové tělesné hmotnosti u mužů a 20 - 25 % u žen. Změna hodnoty tělesného 

tuku není přímo měřitelná pomocí impedance. Je založena na rozdílu LBM a 

tělesné hmotnosti. Velké výkyvy v objemu TBW mohou vést ke kolísání 

vypočítávaných hodnot BF (Kushner, 1992).  

Buněčný poměr 

V procentech vyjadřuje poměr buněk BCM v LBM. 

Meta index 

Meta index je porovnání Resistance s BMI (R/BMI). Pomocí tohoto indexu 

kvalitativně analyzujeme vedení proudu a z tohoto následně objem vody a 

elektrolytů v LBM.  

Kapa index 

Kapa index je porovnání Reactance s BMI (Xc/BMI). Pomocí tohoto indexu 

můžeme kvalitativně analyzovat množství buněčných membrán z BMI a z denzity 

buněk, nezávisle na hmotnosti těla. Tento jev nám pomůže odlišit redukci BCM 

způsobenou ztrátou intracelulární vody a ztrátou původní hmoty buněk.  

BMI 

Výpočet BMI je pouze orientačním údajem pro odhad tělesného složení, neboť 

nebere v úvahu individuální rozdíly spojené s věkem probanda. Podstatným 

hlediskem je, je-li možné posuzovat výsledky obou pohlaví podle specifických 

tabulkových hodnot, v opačném případě je třeba prezentovat naměřené hodnoty 

jen jako velmi orientační. Toto je nutné z důvodu fyziologické rozdílnosti stavby 

těla obou pohlaví, kdy muži mají v průměru více aktivní tělesné hmoty. Dalším 

možným rušivým faktorem při měření může být situace, kdy u jedince dochází 

k nárůstu svalové hmoty, například silovými aktivitami, stoupá tělesná hmotnost a 

tím se mění i hodnota BMI bez změn obsahu dalších tělesných složek. BMI nám 

nepostačuje v případě, kdy bychom chtěli hodnotit účinnost pohybového, anebo 

dietního režimu (Pařízková, 1977; Malina et al., 2004). 
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2.2  Základy silového tréninku  

 

Tréninkový program na rozvoj silových předpokladů musí obsahovat některé 

parametry, které už svou charakteristikou naznačují cíl intervence. Podle Dovalila 

a kol., (2002) charakterizujeme silovou schopnost jako schopnost překonat, udržet 

anebo brzdit určitý odpor. 

Sval je schopen vykonávat práci pomocí svalové kontrakce. Petr, Šťastný 

(2012) rozlišují tři základní druhy kontrakcí, a to koncentrickou, excentrickou a 

izometrickou. Názory dalších autorů na terminologické rozlišení svalových 

kontrakcí se přiklání k tomuto dělení (Dovalil, 1986): 

- Izotonická, dynamická: mění se délka svalu zkrácením, napětí ve svalu zůstává 

přibližně stálé 

- Izometrická, statická: tonus svalu se zvyšuje, délka svalu se nemění 

- Excentrická, brzdivá: sval se násilně protahuje, tonus se nemění 

- Auxotonická: se změnu napětí svalu se mění i jeho délka 

Obecně platnou podmínkou ovlivňování silových schopností je vyvolání 

vysoké tenze v zatěžovaném svalu. Opakované podněty v podobě posilovacích 

cvičení pak mohou vyvolat potřebné přizpůsobovací reakce, projevující se 

v strukturálně funkčních změnách nervosvalového systému. Důsledky těchto 

změn navenek pozorujeme jako změny v úrovni silových schopností (Dovalil a 

kol., 2002). 

 

Dle Dovalila a kol. (2002) rozlišujeme několik druhů silových schopností 

(Tabulka č. 1): 

- Absolutní (maximální) síla 

Maximální síla je síla, která může být vyvinuta jedincem bez ohledu na jeho 

tělesnou hmotnost. Absolutní síla je tedy schopnost spojená s nejvyšším možným 

odporem, může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické 

nebo excentrické) nebo statické. 
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- Síla rychlá a výbušná (explozivní) 

Rychlá síla je definována jako schopnost spojná s překonáváním 

nemaximálního odporu vysokou až maximální rychlostí. Může být realizována při 

dynamické svalové činnosti. 

- Síla vytrvalostní 

Vytrvalostní síla je chápána jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

opakováním pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobý odpor udržovat. 

Může být realizována při dynamické nebo izometrické činnosti. 

 

Tabulka č. 1:  Druhy silových schopností dle Dovalila a kol. (2002) 

Druh silové 

schopnosti 
Velikost odporu Rychlost pohybu 

Opakování (trvání) 

pohybu 

absolutní maximální malá krátce 

rychlá (výbušná) nemaximální maximální krátce 

vytrvalostní nemaximální nemaximální dlouho 

 

 

2.2.1  Metody silového tréninku 

 

Klasifikace a terminologie nemají všeobecně přijímaná kritéria, ale ať jde o 

jakékoli metody posilování, důležitým činitelem je aplikovaný odpor a jeho 

velikost (Dovalil a kol., 2002). 

Silový trénink s různými odpory vyvolává odlišný fyziologický účinek. 

Výsledný efekt silového tréninku odpovídá fyziologické odezvě, která byla tímto 

tréninkem vyvolána. Problematikou fyziologické odezvy uvnitř svalu ve vztahu 

k silovému tréninku detailně popsal Vladimir Zatsiorskij (1995) a dělí metody 

silového tréninku do tří základních skupin. Jsou to metody maximálních úsilí, 

které pracují s maximálními nebo téměř maximálními odpory. Dále používá 
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metody opakovaných a submaximálních úsilí, kde jsou využívány submaximální 

odpory, ale pracuje se do vyčerpání. A třetí skupinou jsou metody dynamických 

úsilí, kde jsou využívány submaximální odpory, ale pracuje se s maximální 

možnou rychlostí (Petr, Šťastný, 2012). 

S jinou terminologií pracuje Dovalil (1986), který uvádí hlavní používané 

metody stimulace silových schopností (Tabulka č. 2): 

- Metoda těžkoatletická (maximálních odporů) 

Podstatou metody je překonávání nejvyšších možných odporů. Velikost odporu 

je zde 95 - 100 % maxima, rychlost pohybu malá, 1 – 3 opakování a celkový 

počet sérií je individuálně různý. Krátkodobé úsilí vysoké intenzity zvětšuje 

množství aktivovaných svalových vláken. 

- Metoda opakovaných úsilí (submaximálního odporu) 

Metoda je definována jako několikrát opakované cvičení s nemaximální  

odporem a pohyb je vykonáván nemaximální rychlostí. Počet opakování v jednom 

pokusu se volí podle velikosti odporu (8 – 15 OM). Metoda umožňuje aplikaci 

odporu v závodních a speciálních cvičeních, vedle přírůstku svalového potenciálu 

dochází i ke zlepšení nervosvalové koordinace. 

- Metoda rychlostní (rychlostně silová) 

Metodu charakterizuje střední velikost odporu (30 – 60 % maxima), vysoká až 

maximální rychlost pohybu a 6 – 12 opakování.  Dominantním znakem je tedy 

snaha o co nejrychlejší provedení pohybu, snaha udělit břemenu co nejvyšší 

zrychlení. Úsilí se koncentruje do krátkého časového okamžiku s cílem dosáhnout 

maxima síly v co nejkratším čase. 

- Metoda silově vytrvalostní a metoda kruhová 

Charakteristickými znaky těchto metod jsou vysoké počty opakování (20 – 50 

a více), obvyklý je způsob až „do vyčerpání“. Velikost odporu je přibližně do 30 – 

40 % maxima a rychlost provedení je střední až pomalá. Uplatňují se zde zásady 

intervalového zatížení. Posilovací cvičení vyvolávají odezvu nejen v nervosvalové 

systému ale i v systému srdečně oběhovém. 
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- Metoda kontrastní (variabilní) 

Metoda kombinuje princip opakovaných úsilí a rychlostní metody. V rámci 

jedné jednotky se střídají odpory různé velikosti, je možné dosahovat různé 

rychlosti pohybu a také různého počtu opakování. Změny parametrů mohou být 

v rozpětí 30 – 80 % maxima a 5 – 10 opakování. Dochází ke zlepšení 

vnitrosvalové i mezisvalové koordinace. 

- Metoda brzdivá (excentrická) 

 Podstatou této metody je práce s vyšším vnějším odporem než je možno 

daným způsobem překonat. Dochází zde k brzdivé kontrakci, při níž je sval 

násilně protahován. Vyvíjená síla působí pomalým tlakem či tahem proti odporu. 

Používají se zde odpory odpovídající hodnotě 120 – 150 % absolutní svalové síly 

pro daný pohyb a počet opakování není veliký. Z hlediska vyvíjeného úsilí 

představuje tento postup podnět vysoké intenzity, avšak vzhledem k pasivnímu 

cvičení se v nervosvalovém systému nevytvářejí potřebné funkční vztahy. Chybí 

zde například moment nervosvalové koordinace. 

 

Tabulka č. 2: Metody simulace silových schopností dle Dovalila (1986) 

 

 Metoda 
Velikost 

odporu 

Rychlost 

pohybu 

Počet 

opakování 

Doba 

cvičení (s) 

  Těžkoatletická 
90 – 100 % 

max. 
malá 1 - 3 2 – 7 

Opakovaných 

úsilí 
60 - 80 % max. nemaximální 8 - 15 10 – 30 

Rychlostní 30 - 60 % max. 
vysoká až 

maximální 
6 - 12 2 - 15 

Kontrastní 30 - 80 % max.  nejvyšší možná 5 - 10 2 - 15 

Vytrvalostní 
do 30 - 40 % 

max. 

střední až 

pomalá 

20 – 50 

a více 
60 - 90 

Brzdivá 
120 – 150 % 

max. 
- 1 - 3 2 - 3 
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2.3  Základy plaveckého tréninku 

 

První historické poznatky o plavání se objevují ve starověkém Egyptě, ale 

vyššího rozmachu se dočkalo až v Řecku a Římě, kde se vyučovalo. Závodní 

plavání se stalo vyhledávaným sportem kolem roku 1800 a na olympijských hrách 

se poprvé vyskytlo v Aténách v roce 1896 (ženy od roku 1912). Mistrovství světa 

v plavání se koná od roku 1973 a soutěží zde jednotlivci nebo štafety ve 

vzdálenostech od 50 do 1 500 m. Konají se také závody na delší tratě, ve 

vzdálenostech od 1 do 25 km, které jsou řazeny do dálkového plavání (Čechovská 

a kol., 2015). 

Hlavní zaměření této práce je na bazénové plavání. Individuální soutěžní 

disciplíny jsou následující: 

- 50, 100, 200, 400, 800 a 1 500 m volný způsob (kraul) 

- 50, 100 a 200 m motýlek 

- 50, 100 a 200 m znak 

- 50, 100 a 200 m prsa 

- 100 (pouze ve 25 m bazénu), 200 a 400 m polohový závod (kombinace všech 4 

plaveckých způsobů v pořadí motýlek, znak, prsa, kraul) 

Pro plavce je typická vyšší postava, široká ramena a dlouhé paže. Existují ale 

výrazné rozdíly mezi jednotlivými disciplínami i vzdálenostmi. Specialisti na 

kraulový sprint bývají vyšší postavy, mají kratší paže, dlouhé předloktí a delší 

nohy. Znakaři mívají typicky dlouhý trup a relativně kratší nohy. Motýlkáři jsou 

specifičtí největším rozpětím paží z plavců. Prsaři mívají velkou výbušnou sílu 

stehen, relativně nejlépe vyvinuté svalstvo horní poloviny těla a bývají také nižší 

postavy (Janíček, 2015). Z pohledu podílu rychlých a pomalých vláken ve svalech 

mívají plavci sprinteři ve srovnání se sprintery běžci více pomalých svalových 

vláken, naopak plavci na delší tratě mají více rychlých svalových vláken než 

běžci.  

V závodním plavání se velmi často setkáváme se zdravotními riziky spojenými 

s nadměrným fyzickým zatížením v tréninku nebo s onemocněním, které je 

způsobené vlivem prostředí, ve kterém se plavci nacházejí. Při plavání dochází k 
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přetěžování určitých svalových skupin (ramen, kolen, zad, třísla). K úrazům 

dochází občas také při startovních skocích. Nezanedbatelné jsou také onemocnění 

způsobena vlivem vodního prostředí, mezi které patří především záněty očních 

spojivek, plísňová onemocnění, záněty zevního zvukovodu, dermatologická 

onemocnění (ekzém, mykóza, kuří oka) a alergie na chlor. 

Prostřednictvím plaveckého tréninku dochází k rozvoji celé škály pohybových 

schopností. Především se jedná o flexibilitu ramenních kloubů, hlezenních kloubů 

a kyčlí, zvýšení rychlosti (reakční a akční), síly (explozivní, vytrvalostní), 

vytrvalosti (aerobní, anaerobní) a koordinace (Čechovská a kol., 2015; 

Bernaciková a kol., 2010). 

Podle Grasgruber, Cacek (2008) je výkonnost ovlivněna anatomickými faktory 

(např. tělesné rozměry, odpor těla), přiměřenou silou, výbušností a vytrvalostními 

schopnosti. Dále následuje dokonale zvládnutá technika a koordinace pohybů. 

Podstatným faktorem je i flexibilita kotníku, trupu, ramenních a stehenních 

kloubů. Kromě vypsaných faktorů můžeme zdůraznit i velký význam psychiky, 

taktiky, technologie plavek, výživy a regenerace. 

Vrcholový trénink je dvoufázový (ráno a odpoledne) s pravidelnými 

intervencemi silového tréninku. Za týden plavci uplavou cca 40 – 90 km podle 

toho, v jaké fázi tréninku se nacházejí. Do tréninkových metod řadíme: technická 

cvičení, starty, obrátky, strategii závodů, suchou přípravu, psychologický trénink, 

koncepci tréninku a dále vytrvalostní a sprinterský trénink (Janíček, 2015). 

U plavců můžeme sezonu rozdělit na dvě části, zimní a letní sezonu. Zimní 

sezona, která trvá od konce srpna do poloviny prosince a končí vrcholným 

podnikem, kterým může být Zimní mistrovství České republiky, Mistrovství 

Evropy či Světa. Letní sezona probíhá od začátku února do poloviny července 

(někdy i poloviny srpna). V té je vrcholným podnikem Letní mistrovství České 

republiky, Mistrovství Evropy, Světa, Letní olympijské hry nebo Letní 

univerziáda (Garguláková, 2015). 

Bedřich, Dovalil (2009) rozdělují jednotlivé sezony do období. Je to přípravné, 

soutěžní a přechodné období. Velká část plavecké sezony je zaměřena na velký 

objem plavající se především kraulem, jelikož je nejrychlejší, avšak plave se 

nízkou až střední intenzitou. Tato část je proložena menší částí, kdy plavci plavou 
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už menší objemy vlastním způsobem nebo i ostatními způsoby a provádí se 

vysokou intenzitou. Úplně nejmenší část tvoří malé objemy vysokou až závodní 

intenzitou. Tato část se plave převážně hlavním způsobem a zařazuje se před 

vrcholné závody nebo před mítinky, které považují za důležité. Plavci mohou 

provádět i jiné sporty, ale velká část tréninkových jednotek je opět ve vodě.  

Sweetenham, Atkinson (2003) dělí plavecký trénink do pěti zón. Každá 

tréninková zóna je založena na úrovni intenzity a plavecké rychlosti potřebné 

v tréninku k dosažení nejlepšího osobního výkonu. Zónu 1 Sweetenham, Atkinson 

(2003) dělí na tři podkategorie (A1, A2, A3), kterým odpovídají parametry rege, 

AEK1 a AEK2. Trénink v zóně 3 koresponduje s mým parametrem AEK3. Zóna 

4, dle Sweetenham, Atkinson (2003) anaerobní zóna, je shodná s parametrem 

ANK a pro trénink sprintu je význačná zóna 5. 

Aerobní zóna (zóna 1), kam se řadí parametry rege, AEK1 a AEK2 představují 

intenzitu plavání pod aerobním prahem. Organismus stačí odbourávat 

nahromaděnou koncentraci kyseliny mléčné (laktát) a tak nedochází k jejímu 

nadměrnému a zbytkovému množství. Plavci produkují při plavání kyselinu 

mléčnou bez ohledu na intenzitu tréninku. Při plavání v aerobní zóně s nízkou 

aktivitou vyprodukují nízké hladiny kyseliny mléčné, přičemž při plavání 

s vysokou intenzitou plavec vyprodukuje vysokou hladinu laktátu (Sweetenham, 

Atkinson, 2006). 

Sweetenham, Atkinson (2003) dělí aerobní trénink na 3 typy A1- nízká 

intenzita, A2- aerobní udržení, A3- aerobní rozvoj odpovídající tréninkovým 

parametrům (rege, AEK1, AEK2). Nízká intenzita (typ A1) charakterizuje trénink 

při srdeční frekvenci 70 až 50 pulsů pod individuální maximum. Doporučená 

rychlost je polovina nejlepšího osobního času na 200 m plus 20 s. Úseky pro 

opakování při tréninku na této úrovni mají délku 200 m až 1500 m s velmi 

krátkým intervalem odpočinku mezi jednotlivými úseky. Odpočinek mezi 

opakováními by měl být 5 s až 20 s. Aerobní udržení (A2) je trénink při srdeční 

frekvenci 50 až 40 pulsů pod individuální maximum. Doporučená rychlost je 

polovina nejlepšího osobního času na 200 m plus 15 s až 20 s. Do této tréninkové 

zóny spadá individuální kontrolní rychlost plus 15 s (kraul, znak, motýlek) a plus 

20 s (prsa). Úseky pro opakování při tréninku na této úrovni jsou dlouhé 200 m až 

1500 m. Délka odpočinku mezi opakováními by měla být 10 s až 20 s. Trénink na 



 

30 

 

rozvoj aerobní kapacity (A3) by měl být při srdeční frekvenci 40 až 30 pulsů pod 

maximum. Doporučená rychlost je polovina nejlepšího osobního času na 200 m 

plus 10 s až 15 s. Tato rychlost může u některých plavců mírně hraničit 

s tréninkovou rychlostí na anaerobním prahu. Úseky pro opakování při tréninku 

na této úrovni jsou dlouhé 50 m až 400 m. Délka odpočinku mezi opakováními by 

měla být 10 s až 20 s (Sweetenham, Atkinson 2006). 

V zóně 3, kterou Sweetenham, Atkinson (2003) označují jako vytrvalost ve 

vysokém výkonu, plavec pracuje s vysokou intenzitou, a to na úrovni kritické 

rychlosti (dále jen KR) nebo MVO2. KR je také občas nazývána tepově - 

frekvenčním tréninkem. Srdeční frekvence by měla být 20 až 10 pulsů pod 

maximem a série by měla trvat 30 minut. Nejvhodnější úseky opakování při 

tréninku v této kategorii práce jsou 50 m až 200 m. Poměr práce - odpočinek by 

měl být přibližně 1,5 : 1. KR je také okamžik, kdy sportovec dosáhne maximální 

spotřeby kyslíku. Vlastní okamžik KR je při maximální srdeční frekvenci a 

maximální spotřebě kyslíku, ale trénink na zlepšení kritické rychlosti se pohybuje 

hlavně na 20 až 10 pulsech pod maximální srdeční frekvencí. MVO2 je rychlost 

plavání blížící se maximu při srdeční frekvenci 10 pulsů pod maximální srdeční 

frekvencí nebo při maximální srdeční frekvenci. Úseky 300 m až 500 m jsou 

nejvhodnějšími pro tento typ tréninku. Poměr práce a odpočinku by měl být 

přibližně 1 : 1. Ale plavci nemusí být schopni udržet potřebnou rychlost po celou 

dobu 300 m až 500 m úseků. Lze provést 3 x 100 m blížící se maximální rychlosti 

s velmi krátkým odpočinkem. Doporučená rychlost pro trénink MVO2 je polovina 

nejlepšího osobního výkonu na 200 m plus 4 až 7 s. 

Zóna 4 je dle Sweetenham, Atkinson (2003) označována také jako anaerobní 

zóna nebo trénink tempa závodu. Trénink v této zóně se obecně nazývá laktátový. 

Anaerobní tréninková zóna se skládá z 3 druhů laktátového tréninku: tvorba 

laktátu, laktátová tolerance (odolnost) a vrchol produkce laktátu. Délka sérií je 

v této zóně kratší než v předchozích tréninkových zónách, vzhledem ke zvýšené 

intenzitě tohoto druhu práce. Veškerá anaerobní práce v závodním období je 

prováděná jako specifický závodní trénink a zahrnuje rozložené úseky (tréninkové 

opakování s jednou přestávkou) a intervalový trénink (opakované úseky s různými 

počty a charakterem odpočinku). 
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Trénink v zóně 5 Sweetenham, Atkinson (2006) označují jako trénink 

krátkodobé maximální rychlosti, který se běžně nazývá vysokorychlostní zatížení 

(HVO= high-velocity overloads). Maximální rychlost a maximální úsilí jsou dvě 

odlišné veličiny. Plavec může plavat s maximálním úsilím v anaerobní tréninkové 

zóně, ale ne svojí maximální rychlostí. Nejvhodnější pro tuto zónu jsou úseky 10 

m až 25 m. Plavec by ml plavat úseky 25 m s dostatečným odpočinkem. 

Struktura mého tréninku je vytvořena na stejném principu avšak s malými 

odlišnostmi. Používá jiné značení, neodlišuje trénink v zóně 2 a naopak přidává 

parametr značící množství kilometrů silového tréninku ve vodě. Při rozvoji síly 

používáme specifické pomůcky pro vytvoření většího odporu, jakými jsou 

například zátěžové ponožky Drag Socks, zátěžový padák nebo plavání na gumě. 

S obdobným rozdělením tréninkových zón pracují trenéři ve Francii. Dle FFN 

(Fédération Française de Natation) existuje 7 zón, které se liší intenzitou plavání, 

tepovou frekvencí a hladinou laktátu u trénujícího jedince a dobou, po kterou je 

trénink vykonáván. První tři tréninkové zóny dle FFN s nejnižší intenzitou plavání 

korespondují s Z1 dle Sweetenham, Atkinson (2003) a rege, AEK1, a AEK2 u 

testované osoby (Hellard et al. 1998). Porovnání všech tréninkových zón dle 

Sweetenham, Atkinson (2003), testované osoby a francouzské plavecké federace 

můžete najít v Tabulce č. 3.  

 

Tabulka č. 3: Porovnání tréninkových zón 

Sweetenham,  

Atkinson (2003)  TO FFN 

Z1 rege, AEK1, AEK2 Z-1, Z-2, Z-3 

Z2 - Z-4 

Z3 AEK3 Z-5 

Z4 ANK Z-6 

Z5 sprint Z-7 
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3   CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE 

 

 

3.1  Cíl práce  

 

Cílem práce je zjistit změny ve vybraných ukazatelích TS a plaveckých výkonů 

v závislosti na intervenčním plaveckém a silovém programu. Posoudit vliv změn 

TS na plavecký výkon na 50 m prsa. 

 

3.2  Hypotézy 

 

H1) Předpokládáme procentuální zvýšení  TBW v průběhu studie. 

H2)  Předpokládáme sestupnou tendenci poměru ECM/BCM v průběhu studie. 

H3)  Předpokládáme zvýšení rozdílu ICW/ECW v průběhu studie. 

H4)  Předpokládáme zlepšení výkonu na 50 m prsa (FINA body, čas). 

H5) Předpokládáme zmenšení obvodů měřených svalových partií. 

 

 

3.3  Úkoly práce 

 

1) Sběr vstupních, kontrolních a výstupních dat případové studie  

2) Shromáždění a studium odborné literatury zkoumané problematiky 

3) Realizace laboratorních měření  

4) Zpracování a vyhodnocení naměřených dat  

5) Vyhodnocení výsledků  
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4   METODIKA PRÁCE 

 

4.1  Charakteristika probanda 

 

 Tabulka č. 4: Anamnéza TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testovaná osoba měla před začátkem intervence 22 let, 165,5 cm a 62 kg. 

Základní informace o TO můžete najít v Tabulce č. 4. Jedná se o nekuřáka a velmi 

občasného uživatele alkoholu. Nejsme si vědomi žádných zdravotních problémů, 

které by mohly ovlivnit průběh intervence.  

TO se od svých 10 let věnuje aktivně plavání. Zpočátku v přípravce 

plaveckého oddílu Motorlet Praha, následně na plavecké základní škole a v rámci 

oddílu Bohemians Praha. Zde začínají první dvoufázové tréninky. Od osmé třídy 

základní plavecké školy začíná trénovat ráno 3 x týdně od 07:00, v deváté třídě již 

od 05:50 a začíná občasně posilovat s vlastní vahou. Poté nastupuje na 

gymnázium Omská, kde díky individuálnímu studijnímu plánu trénuje 9 x týdně 

ve vodě a 2 x v posilovně. Tréninky probíhají 5 x ráno od 05:50 (1,5 h) na 25m 

bazénu a 3 x odpoledne (2 h) na 50 m bazénu. Před odpoledním tréninkem ve 

středu a v pátek probíhá pravidelná intervence posilování (1 h) zaměřená na 

všeobecný rozvoj silových schopností. Po čtyřech letech na gymnáziu, TO 

nastoupila na fakultu tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání na 

dvouoborové studium tělesná výchova a sport a geografie. V prvním ročníku 

Věk 22,1 let 

Pohlaví žena 

Zaměstnání student 

Frekvence plaveckých tréninků 9 – 10 x týdně 

Hlavní závodní tratě 50 m, 100 m prsa 

Další pohybové aktivity 
běh, cyklistika, běžecké a sjezdové 

lyžování 

BMI 22,1 
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tohoto studia rozložení tréninků zůstalo stejné, jen občasné absence byly 

nevyhnutelné vzhledem k náročnosti zvoleného oboru. Po úspěšném zvládnutí 

prvního roku studia testovaná osoba začíná trénovat ve Vysokoškolském 

sportovním centru na Strahově, kde dochází k nárůstu jak plavecké, tak zejména 

silové přípravy. Plavecké tréninky probíhají 10 x týdně (2 h), posilovací 3 x týdně 

(1,5 h) s tím, že se jedná o cílenou silovou přípravu.  

Složení a počet tréninků je ovlivněn četností plaveckých závodů. V období 

získávání dat pro tuto případovou studii, se TO zúčastnila 8 závodů. Na začátku 

přípravy se jedná zejména o tréninkové závody (5 x), kde výsledný čas není 

zásadní a závodník startoval nejen na svých hlavních tratích ale i na doplňkových 

(například 50 m, 100 m a 200 m motýl, 50 m volný způsob, 100 m polohový 

závod). Čím více se sezona blížila ke konci, TO se zúčastnila významnějších 

plaveckých závodů (3 x), kde starty byly zaměřovány na hlavní způsob. Hodnoty 

sledovaných parametrů plaveckého tréninku můžete nalézt v Tabulce č. 8 a 11. 

 

4.2  Měření a testování  

 

Vstupní, kontrolní a výstupní měření byla vykonána v Laboratoři sportovní 

motoriky na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Pro získání objektivních 

hodnot se doporučuje nejíst a nepít po dobu 4 - 5 hodin před měřením, necvičit po 

dobu 12 hodin před měřením, nepožít alkohol po dobu 24 hodin před měřením, 

vyprázdnit močový měchýř před měřením a organismus opětovně zavodnit 

neslazenou tekutinou a přesně umístit elektrody.  

Vzhledem k tomu, že TO absolvovala 6 krát týdně ranní trénink (7 h – 9 h) 

nebylo možné některá doporučení dodržet. Měření proběhla ve stejné dopolední 

hodině (10 h 15 min – 10 h 45 min) po plaveckém tréninku a po vykonání 

základních biologických potřeb. Před každým měřením byla testovaná osoba 1 

hodinu bez stravy a pití a minimálně 24 hodin bez požití alkoholu. Teplota 

v laboratoři byla 20 – 22 °C.  

Před měřením byl proband zvážen (digitální váha SECA 769, Hamburk, 

Německo) s přesností měření 0,1 kg a změřen (digitální měřidlo SECA 242, 

Hamburk, Německo). Pro analýzu tělesného složení jsme využili dva přístroje, 
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Tanita MC-980 a bodystat BIA 2000. Výstupy ze všech měření můžete nalézt 

v Příloze č. 3 – 8. 

Bioimpedanční přístroj Tanita podává podrobnou analýzu tělesného složení. 

Na základě naměřených parametrů a predikčních rovnic určuje celkové množství 

tělesného tuku, celkovou tělesnou vodu, extracelulární a intracelulární podíl 

tělesné vody, množství svalové a kostní tkáně (Riegerová a kol., 2006). Dále 

odhaduje bazální metabolismus a množství viscerálního tuku. Jelikož se jedná o 

segmentální impedanční přístroj, lze sledovat zastoupení svalové hmoty a tuku v 

pěti tělesných segmentech (trup, horní a dolní končetiny). Výsledky dat jsme 

přijali podle regresní rovnice výrobce. 

Druhým přístrojem, který jsme využili je bodystat BIA 2000. Tato přenosná 

impedanční analýza umožňuje velmi rychlé a přesné zhodnocení tělesného tuku, 

celkové tělesné vody, podíl extracelulární a intracelulární vody. Dále počítá velmi 

důležitý parametr k hodnocení předpokladů pro svalovou práci ECM/BCM neboli 

poměr extracelulární hmoty k buněčné hmotě. K výpočtu tělesného tuku se 

používají rovnice valorizované na českou populaci. Kritériem pro posouzení 

zvolených hypotéz byla tolerance 3 % uváděná výrobcem jako možná chyba 

měření (DATA INPUT, 2004). 

Čtyři elektrody byly umístěny na dorsální a proximální části pravého předloktí 

a kotníku. Neprodleně po zjišťování tělesného složení následovalo měření obvodů 

vybraných segmentů těla krejčovským metrem. Obvodová měření byla vykonána 

3 krát za sebou v nejširším místě svalu a vybrány byly střední hodnoty. Nakonec 

byly vytvořeny fotografie zvolených partií těla testované osoby (Příloha č. 9, 10, 

11). 

Zpracování naměřených dat proběhlo procentuálně (v absolutních hodnotách) a 

graficky (lineárně, polynomicky). Výsledky byly posouzeny expertně s ohledem 

na technická data přístrojů měření udávaných výrobci. 
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4.3 Posilovací a plavecký trénink 

 

4.3.1  Posilovací a plavecký trénink v prvním období (září, říjen)  

 

Tabulka č. 5: Posilování Typ I (PO/ÚT  29. 9. – 2. 11. 2014) 

TJ/období 

(počet) 

Cviky 

(počet) 

Série 

(počet) 

Opakování 

(počet) 

Zátěž              

(% max) 

IO mezi 

cviky                           

(s) 

IO mezi 

sériemi 

(min) 

5 3 - 4 3 4 -10 50 - 70 
15 kruhově 

60 komplex 
2 

 

Cviky (počet opakování): 

- hluboké dřepy + výbušný cvik (10 x) 

- nadhozy (6 x) 

- benč press dynamicky + statický cvik (10 x + výdrž)  

- přemístění (6 x – 5 x – 4 x) 

- výrazy z podřepu (6 x – 5 x – 4 x) 

- trhy jednoruč (5 x – 6 x) 

- výrazy jednoruč (6 x – 7 x) 

- podřepy (7 x – 8 x) 

- mrtvý tah + výbušný cvik (5 x) 

 

 

Tabulka č. 6: Posilování Typ II (ST/ČT 29. 9. – 2. 11. 2014) 

TJ/období 

(počet) 

Cviky 

(počet) 

Série 

(počet) 

Opakování 

(počet) 

Zátěž              

(% max) 

IO mezi 

cviky                           

(s) 

IO mezi 

sériemi 

(min) 

3 6 - 8 3 4 -14 50 - 70 15  2 
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Cviky (počet opakování): 

- cvik s odporem - tažení, tlačení, poskoky (4 x) 

- lana vlnit - jednoruč, obouruč, od kotníku ke kotníku, v sedu (4 x) 

- hluboké dřepy (10 x) 

- nadhozy (6 x) 

- benč a půl (8 x) 

 

Tabulka č. 7: Posilování Typ III (PÁ/SO 29. 9. – 2. 11. 2014) 

TJ/období 

(počet) 

Cviky 

(počet) 

Série 

(počet) 

Opakování 

(počet) 

Zátěž              

(% max) 

IO mezi 

cviky                           

(s) 

IO mezi 

sériemi 

(min) 

4 3 - 8 2 - 3 1 -15 50 - 70 15 - 30  2 

 

 

Tabulka č. 8: Plavecký trénink (29. 9. – 2. 11. 2014) 

 

 

  29.9 - 5.10   6. - 12.10 13. - 19.10 20 - 26.10  27.10 - 2.11 
celkem 

(km) 

REGE (km) 16,5 9,7 8,0 12,9 15,1 62,2 

AEK1 (km) 14,5 17,0 4,9 6,0 12,1 54,5 

AEK2 (km) 10,4 11,2 7,3 7,8 6,5 43,2 

AEK3 (km) 1,8 3,2 3,1 4,2 3,5 15,8 

ANK (km) 2,1 2,2 2,3 2,1 3,3 12,0 

Sprinty (km) 0,7 0,9 0,9 1,9 1,4 5,8 

Síla ve vodě 

(km) 
0,2 0,6 0,2 0,3 0,3 1,6 

Závody  

(počet startů) 
0,0 1,0 7,0 0,0 3,0 11,0 

Celkem (km) 46,2 44,8 26,7 35,2 42,2 195,1 
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4.3.2  Posilovací a plavecký trénink v druhém období (listopad, prosinec) 

 

Tabulka č. 9: Posilování Typ I (ÚT/ST 3. 11. – 7. 12. 2014) 

TJ/období 

(počet) 

Cviky 

(počet) 

Série 

(počet) 

Opakování 

(počet) 

Zátěž              

(% max) 

IO mezi 

cviky                           

(s) 

IO mezi 

sériemi 

(min) 

3  8 2 10 - 15 50 60 - 120 2 - 3 

 

Cviky (počet opakování): 

- výskoky ze sedu s činkou na zádech (10 x) 

- kopy snožmo do velkého míče z vrchu (15 x) 

- kraulové kopy do míče ze spodu (15 x) 

- prsařský trenažér (10 x) 

- vasa (10 x) 

 

 

Tabulka č. 10: Posilování Typ II (ČT/PÁ 3. 11. – 7. 12. 2014) 

TJ/období 

(počet) 

Cviky 

(počet) 

Série 

(počet) 

Opakování 

(počet) 

Zátěž              

(% max) 

IO mezi 

cviky                           

(s) 

IO mezi 

sériemi 

(min) 

3 6  2 5 - 10 50 15  2 - 3 

 

Cviky (počet opakování): 

- leg press s prsařským postavením chodidel a vykopnutím (8 x) 

- prsařský trenažér s držením gumy (10 x) 

- kladka obouruč (10 x) 

- shyby (5 – 8 x) 

- vasa (10 x) 
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Tabulka č. 11: Plavecký trénink (3. 11. – 7. 12. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. - 9.11   10. - 16.11 17. - 23.11. 24. - 30.11 1. - 7.12 
celkem 

(km) 

REGE (km) 6,4 6,2 9,8 9,6 5,2 37,2 

AEK1 (km) 2,8 3,7 8,5 15,7 7,1 37,8 

AEK2 (km) 3,4 1,5 3,2 7,1 7,1 22,2 

AEK3 (km) 1,2 2,2 2,2 2,3 2,9 10,8 

ANK (km) 2,3 3,5 2,1 3,0 3,1 14,0 

Sprinty (km) 1,6 1,8 1,3 2,2 1,7 8,6 

Síla ve vodě 

(km) 
0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 

Závody  

(počet startů) 
4,0 6,0 0,0 7,0 0,0 17,0 

Celkem (km) 17,7 18,9 27,5 39,9 27,0 131,0 
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5   VÝSLEDKY PRÁCE, DISKUZE 

 

Záměrem této práce bylo zjistit, zda dochází k ovlivnění vybraných ukazatelů 

tělesného složení intervenčním posilovacím programem a plaveckým tréninkem. 

Vycházeli jsme z poznatku, že sval je zhruba ze 73,2 % tvořen vodou, tím pádem 

měnicí se hodnota TBW v kladném směru bude indikovat nárůst svalové hmoty 

(Macho, 2014). Pro lepší svalovou práci a tedy vzestupnou tendenci výkonu na 50 

m prsa jsme předpokládali snížení hodnoty ECM/BCM a pokles měřených 

obvodových hodnot.  

Na základě bioimpedanční metody na přístroji BIA 2000-M s využitím 

predikčních rovnic byly zjištěny parametry složení těla probanda. S pomocí 

digitálního a výškového měřidla byly zjištěny základní antropometrické ukazatele. 

Výsledky vstupních, kontrolních a výstupních měření jsou dostupné v Tabulce č. 

12. 
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Tabulka č. 12: Vstupní, kontrolní a výstupní naměřené hodnoty, rozdílné hodnoty 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03.10. 

vstupní 

měření 

06.11. 

kontrolní 

měření 

12.12. 

výstupní 

měření 

rozdílné 

hodnoty 

03.10. - 06.11. 

rozdílné 

hodnoty 

06.11. - 12.12.  

Hmotnost (kg) 62,0 59,7 60,5 -2,3  0,8 

Tuky (%) 25,0 21,6 23,8 -3,4   2,2 

BMI 22,6 21,8 22,1 -0,8   0,3 

TBW (kg) 33,3 33,7 32,8   0,4 -0,9 

TBW (%) 53,7 56,4 54,2   2,7 -2,2 

ICW (kg) 20,4 20,8 20,1   0,4 -0,7 

ECW (kg) 12,9 12,9 12,7   0,0 -0,2 

ICW/ECW (kg) 7,5 7,9 7,4   0,4 -0,5 

% ECW z TBW 38,7 38,2 38,7 -0,5   0,5 

% ICW z TBW 61,2 61,7 61,2  0,5 -0,5 

ECM/BCM 0,75 0,76 0,72    0,01 -0,04 

Biceps L (cm) 30,0 29,0 28,0 -1,0 -1,0 

Biceps P (cm) 29,0 28,0 28,0 -1,0   0,0 

Ramena (cm) 100,0 99,0 101,0 -1,0   2,0 

Stejno L (cm) 54,0 54,0 53,0   0,0 -1,0 

Stehno P (cm)  55,0 53,0 52,0 -2,0 -1,0 
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62,0

59,7

60,5

59,0

59,5

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

62,5

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

kg

Datum měření

Hmotnost

hmotnost (kg) Polyg. (hmotnost (kg))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření

4.4 Tělesná měření 

 

 

Tabulka č. 13 Změny tělesné hmotnosti a procenta tuku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Změna tělesné hmotnosti 

 

 

 

 

 

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12.    

 výstupní měření 

Hmotnost (kg) 62,0 59,7 60,5 

Tuky (%) 25,0 21,6 23,8 
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25,0

21,6

23,8

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

24,0

24,5

25,0

25,5

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

%

Datum měření

Tuky

tuky (%) Polyg. (tuky (%))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření

 

Graf č. 2: Procentuální změny tělesného tuku  

 

Na Grafu č. 1 a 2 můžeme pozorovat obdobnou tendenci vývoje sledovaných 

parametrů. Po prvním měsíci intervence došlo k významnému snížení tělesné 

hmotnosti a podílu tuků (Tabulka č. 13), způsobené energetickou náročností 

tréninkového programu. V období po kontrolním měření hodnoty u obou 

parametrů mírně vzrostly, což mohlo negativně ovlivnit závěrečnou fázi přípravy 

a samotný plavecký výkon. Hlavním důvodem mohla být nevhodná výživa a 

únava ze školních povinností či nízká intenzita tréninku a tím pádem nízký 

kalorický výdej. Tyto faktory mohly vést k tomu, že rozdíl mezi přijatou a 

vydanou energií byl větší v neprospěch vydané energie a ta se následně uložila do 

tukových zásob. 
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Tabulka č. 14: Změny hodnot BMI 

 

 

I 

 

Index tělesné hmotnosti (BMI – Body Mass Index) umožňuje statistické 

porovnání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Podle hodnoty BMI však není 

možné rozlišit množství tuku a tukuprosté tkáně, a tedy skutečné tělesné složení 

může být interpretováno nepřesně. Vývoj Indexu tělesné hmotnosti testované 

osoby můžeme sledovat v Tabulce č. 14. Došlo zde k poklesu v období před 

kontrolním měřením a následnému mírnému nárůstu vzhledem k výstupnímu 

měření. Kolísání těchto hodnot úzce souvisí s vývojem tělesné hmotnosti a proto 

možným vysvětlením snížení hodnoty BMI je nárůst svalové hmoty během 

prvního tréninkového období. V závěrečné části přípravy došlo k úbytku svalové 

hmoty a naopak zvýšení procenta tuku, a to vedlo k růstu hodnot BMI.  Dle 

klasifikace nadváhy a obezity podle BMI (National Institutes of Health, 1998) se 

hodnoty pohybovali v rozmezí 25,0 – 19,9 a jsou tedy klasifikovány jako 

nadváha.  

 

 

 

 Tabulka č. 15: Změny hmotnostní a procentuální hodnoty TBW 

 

 

 

  

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

 výstupní měření 

BMI 22,6 21,8 22,1 

 

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

 výstupní měření 

TBW (kg) 33,3 33,7 32,8 

TBW (%) 53,7 56,4 54,2 
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53,7

56,4

54,2

53,5

54,0

54,5

55,0

55,5

56,0

56,5

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

%

Datum měření

TBW

TBW (%) Polyg. (TBW (%))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření

33,3

33,7

32,8

32,6

33,0

33,4

33,8

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

kg

Datum měření

TBW

TBW (kg) Polyg. (TBW (kg))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření

 

Graf č. 3: Vývoj TBW v kg 

 

 

Graf č. 4: Vývoj TBW v % 
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Průměrné množství celkové tělesné vody činí u dospělé ženy 50 % tělesné 

hmotnosti (Heyward et al., 2004). Nejvíce vody obsahuje krev, svalová tkáň a 

kůže, naopak tuková tkáň a kosti obsahují vody málo (Rokyta, 2000). Na Grafu č. 

3 a 4 můžeme vidět měnící se hodnotu TBW, která se pohybuje mírně nad 

průměrnými populačními hodnotami u žen. V procentuálním vyjádření hodnota 

celkové vody v organismu po vstupním měření vzrostla o 2,7 %. Na základě 

tohoto poznatku můžeme usoudit, že posilovací metody vykonávané během 

prvního sledovaného období způsobily přírůstek svalové hmoty a naše hypotéza 

se potvrdila. Po zmíněném nárůstu ovšem následoval pokles o 2,2 %. Tento fakt si 

můžeme vysvětlit sníženým objemem cvičení, který nemusel být dostatečný pro 

udržení tělesné vody či zvolenými posilovacími metodami, které měli menší vliv 

na hodnotu tělesné vody. Na základě této skutečnosti můžeme naši hypotézu 

potvrdit jen částečně. 
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Tabulka č. 16: Změny hodnot ICW a ECW a jejich vzájemného poměru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Vývoj hodnot ICW v kg 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

 výstupní měření 

ICW (kg) 20,4 20,8 20,1 

ECW (kg) 12,9 12,9 12,7 

ICW/ECW (kg)   7,5   7,9   7,4 

20,4

20,8

20,1

20,0

20,1

20,2

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

kg

Datum měření

ICW (kg)

ICW (kg) Polyg. (ICW (kg))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření
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12,9 12,9

12,7

12,6

12,7

12,8

12,9

13,0

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

kg

Datum měření

ECW (kg)

ECW (kg) Polyg. (ECW (kg))

03.10. vstupní měření 06.11. kontrolní měření 12.12. výstupní měření

 

Graf č. 6: Vývoj hodnot ECW v kg 

 

 

Graf č. 7: Vývoj poměru ICW/ECW v kg 
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03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

kg

Datum měření
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ICW/ECW (kg) Polyg. (ICW/ECW (kg))
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38,7

38,2

38,7

38,1

38,2

38,3

38,4

38,5

38,6

38,7

38,8

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

%

Datum měření

% ECW z TBW
% ECW z TBW Polyg. (% ECW z TBW)

12.12. výstupní měření06.11. kontrolní měření03.10. vstupní měření

Tabulka č. 17: Procentuální změny hodnot ECW a ICW z TBW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 8: Procentuální vývoj ECW z TBW 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10. 

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

výstupní měření 

% ECW z TBW 38,7 38,2 38,7 

% ICW z TBW 61,2 61,7 61,2 
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Graf č. 9: Procentuální vývoj ICW z TBW 

 

 

Celková tělesná voda (TBW) je složena z intracelulární (nitrobuněčné) tekutiny 

(ICW) a extracelulární (mimobuněčné) tekutiny (ECW). ICW tvoří asi 40% 

tělesné hmotnosti, z toho přibližně 30 – 35 % TBW se nachází v měkkých 

tkáních, především ve svalech. Zbývajících 8 – 10 % TBW je v pojivu, 

chrupavkách a kostech. ECW tvoří 20% celkové tělesné hmotnosti. Je tekutinou 

obklopující buňky, která slouží jako médium pro výměnu plynů, přenos živin a 

vyměšování odpadních látek (Rokyta, 2000). U zdravého člověka by hodnoty 

ICW a ECW měli být v poměru 3:2. Kolísání těchto hodnot může signalizovat 

změny zdravotního stavu či tělesného složení. Zda tyto změny jsou pozitivní či 

negativní závisí na typu tekutiny, která kolísá (Walters, 2015). 

Předpokládali jsme, že se vzrůstající plaveckou formou by mělo dojít ke 

zvýšení hodnoty ICW a zároveň snížení či stagnaci hodnoty ECW a tudíž ke 

zvýšení jejich vzájemného podílu. V prvním období se naše hypotéza potvrdila. 

Jak můžete pozorovat na Grafu č. 7 a dle údajů v Tabulce č. 16, došlo k zvýšení 

poměru ICW/ECW z původních 7,5 kg na 7,9 kg. Hlavním důvodem byl nárůst 

hodnoty ICW z 20,4 kg na 20,8 kg a tedy přírůstek svalové hmoty díky 
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% ICW z TBW Polyg. (% ICW z TBW)
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12.12 výstupní měření   

0,75

0,76

0,72

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

03.10. vstupní měřění 07.11. kontrolní měřění 05.12. výstupní měřění

Datum měření

ECM/BCM

ECM/BCM Polyg. (ECM/BCM)

12.12. výstupní měření06.11. kontrolní měření   03.10. vstupní měření   

tréninkovému programu (Graf č. 5 a 6). Období po kontrolním měření nám ovšem 

naší hypotézu vyvrací. Dochází ke snížení hodnoty poměru ze 7,9 kg na 7,4 kg. 

Vzhledem k tomu, že TO netrpěla žádným zdravotním problémem, příčinu 

můžeme hledat ve snížení hodnoty ICW a tedy úbytku svalové hmoty. Z kolísaní 

hodnoty tohoto poměru můžeme usoudit, že TO se z pohledu ICW/ECW 

nenacházela ve vrcholné formě při výstupním měření a naopak dosáhla nejhorších 

výsledků. Tento fakt mohl být způsoben špatným vyladěním formy, například 

nedostatečným odpočinkem, nevhodnou závěrečnou přípravou či spojením 

několika faktorů dohromady. Procentuální vyjádření hodnot ICW a ECW z TBW 

můžete nalézt v Tabulce č. 17 a Grafu č. 8 a 9. 

 

Tabulka č. 18: Hodnotové změny poměru ECM/BCM 

 

T

a

b

u 

 

 

Graf č. 10: Vývoj hodnot poměru ECM/BCM 

  

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

 výstupní měření 

ECM/BCM 0,75 0,76 0,72 
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Poměr ECM/BCM lze využít k posouzení aktuálního stavu pohybového 

aparátu. Platí, že čím je tato hodnota nižší, tím lepší jsou předpoklady pro 

svalovou práci. Hodnota je závislá na věku, pohlaví a realizovaném pohybovém 

zatížení. Ovšem ve věkovém rozpětí 20 – 60 let při stejném pohybovém režimu 

zůstává prakticky nezávislou na věku. Hodnoty ECM/BCM pro netrénované ženy 

jsou 0,80 ± 0,05 a 0,7 ± 0,05 pro trénované (Bunc, 2007). 

Na Grafu č. 10 můžeme vidět vývoj poměru ECM/BCM, který se pohybuje 

v oblasti pro trénované osoby. V naší práci jsme předpokládali sestupnou tendenci 

tohoto poměru v průběhu studie. Po první intervenci došlo k nárůstu o 0,01 

(Tabulka č. 18). Důvodem mohla být například nevhodná strava, která je 

charakterizována sníženou hodnotou BCM, naopak velkým zvýšením ECM a 

zároveň normálními hodnotami tukuprosté hmoty (Kaucká, 2015). V průběhu 

druhé intervence se předpoklad vyplnil a došlo ke snížení poměru ECM/BCM o 

0,04 vzhledem k nárůstu komponent vztahujících se k BCM (kapitola 3.2.3.1.2. 

Zjišťované parametry tělesného složení a základy pro jejich výpočet). Vzhledem 

k možnosti 3% chyby měření je tedy výsledek tréninkové intervence statisticky 

nevýznamný. Podle expertního posouzení lze však výsledek považovat za věcně 

významný a naši hypotézu můžeme částečně potvrdit. 

 

Tabulka č. 19: Naměřené obvody zvolených svalových partií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.  

vstupní měření 

06.11.  

kontrolní měření 

12.12. 

 výstupní měření 

Biceps L (cm)  30,0 29,0  28,0 

Biceps P (cm)  29,0 28,0  28,0 

Ramena (cm) 100,0 99,0 101,0 

Stejno L (cm)  54,0 54,0  53,0 

Stehno P (cm)  55,0 53,0  52,0 
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Graf č. 11: Vývoj obvodu bicepsů  

 

 

Graf č. 12: Vývoj obvodu ramen 
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Graf č. 13: Vývoj obvodu stehen 

 

 

Naměřené rozdíly v obvodech vybraných tělesných segmentů, které můžete 

pozorovat na Grafu č. 11, 12 a 13, ukazují odlišný vývoj a jen částečně potvrzují 

naši hypotézu. U bicepsu a stehenního svalu došlo k postupnému zmenšení 

obvodu o 1 cm na pravé paži a 2 cm na levé paži (resp. 3 cm na pravé noze a 1 cm 

na levé noze). Naopak ramena po první intervenci snížila svůj obvod o 1 cm, a 

následně zvýšila o 2 cm (Tabulka č. 19). Na základě intervenčního programu 

můžeme předpokládat snížení tělesného tuku a zároveň zvýšení svalové hmoty, 

tudíž ideálně by měli měřené segmenty těla zůstat beze změn či mírně klesat. 

Fakt, že u ramen došlo k zvětšení obvodu, můžeme vysvětlit tím, že během 

plaveckého tréninku, je právě tato partie těla nejvíce zatěžována.  
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5.2  Plavecký výkon 

 

Tabulka č. 20: Výkony na 50m prsa a jejich bodové ohodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 15: Vývoj zaplavaného času na 50m prsa 

 

 

Datum Čas (s) FINA body 

26.9. 33,9 608 

18.10. 33,7 625 

1.11. 33,5 636 

15.11. 32,9 665 

18.12. 32,7 682 
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32,9

32,7
32,5
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33,1

33,3

33,5

33,7

33,9

34,1

26.9. 18.10. 1.11. 15.11. 18.12.

s

Datum

50m prsa

čas (s) Polyg. (čas (s))
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Graf č. 16: Vývoj FINA bodů na 50m prsa 

 

 

FINA body umožnují porovnání výsledků mezi různými plaveckými 

disciplínami. Jsou definovány pro všechny individuální i štafetové závody, pro 

muže i ženy a odlišně pro krátký a dlouhý bazén. Bodové hodnoty určité 

disciplíny se mění dle posledního zaplavaného světového rekordu schváleného 

Mezinárodní plaveckou federací FINA. Čas platného světového rekordu je 

ohodnocen 1000 body (FINA, 2015). 

Z Grafu č. 15 a 16 můžete vyčíst, že výkon (resp. jeho bodové ohodnocení) na 

50 m prsa testované osoby s blížícím se vrcholem sezony stoupá. Z počátečních 

33,9 s (resp. 608 bodů), které byly zaznamenány na začátku sezony, se testovaná 

osoba zlepšila na konečných 32,7 s (resp. 682 bodů). Jednotlivé plavecké výkony 

a jejich bodové ohodnocení můžete nalézt v Tabulce č. 20.  

Pro zlepšení bodového výkonu o 10 FINA bodů, bylo třeba zlepšit čas o 0,18 s 

(FINA, 2011). Nejrychlejšího času a tedy nejvyššího bodového ohodnocení 

testovaná osoba dosáhla právě na vrcholných závodech, na které byl intervenční a 

plavecký trénink směřován, tudíž se naše hypotéza potvrdila. Je ale nutné dodat, 
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že plavkyně tímto nejlepším sezonním časem zaostala za svým osobním 

maximem o 0,72 s. 

 

5.3  Posilovací trénink 

 

Intervenční posilovací program byl rozdělen do dvou období: září-říjen a 

listopad- prosinec. Tréninky probíhaly 3 x týdně, v druhém období 2 x týdně 

(Tabulka č. 5, 6, 7, 9, 10.). Dny a hodiny byly voleny dle školních povinností a 

s ohledem na plavecké tréninky. Vždy byl ale dodržen odstup minimálně 24 hodin 

mezi posilováním.  

V prvním období testovaná osoba posilovala v režimu pondělí/úterý, 

středa/čtvrtek a pátek/sobota s cílem nárůstu zátěže na dominantní partie. Stěžejní 

posilovací program byl v pondělí/úterý a jednalo se o metody submaximálního 

odporu a metody rychlostní s nemaximálním odporem. Důležitým prvkem zde 

bylo zejména rychlé provedení při koncentrické kontrakci například při výskoku 

ze sedu s lehkou činkou či přítahy. Druhý typ tréninku kladl více důrazu na rozvoj 

vytrvalostní sily ve formě kruhového tréninku a poslední trénink v týdnu byl vždy 

zaměřen nejvíce na trup. 

V druhém období silová příprava probíhala jen 2 x týdně s cílem nárůstu 

rychlosti u hlavních svalových skupin. Dominovala zde rychlá a speciální sila s 

lehčí až střední zátěži na velké svalové skupiny. Cvičeni využívali převážně stejné 

kontrakce jako při plavání (koncentrické) se snahou o stejný rozsah jako ve vodě. 

Příkladem cviků mohou být například kopy do míčů, vasa (plavecký trenažér), 

přítahy nebo výskoky. Doby zátěže se snaží kopírovat dobu zátěže ve vodě. Důraz 

byl kladen na vysokou rychlost provedení cviku a tréninky jsou celkově kratší než 

v prvním období (cca 30- 45 min). 
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5.4  Plavecký trénink 

 

Tabulka č. 21: Parametry plaveckého tréninku v prvním a druhém období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní specializací TO je plavecký způsob prsa na sprinterských tratích (50m, 

100m) a tomu odpovídal obsah tréninku. Cílem sprinterského tréninku je 

dosáhnout maximální sprinterské rychlosti bez narušení techniky plaveckého 

stylu. (Bernaciková a kol., 2010). V Tabulce č. 21 můžete nalézt rozdílné hodnoty 

naplavané během sledovaného období.  

V prvním období byl trénink zaměřen spíše na rozvoj aerobní kapacity a 

testovaná osoba naplavala více kilometrů nižší intenzitou (Tabulka č. 19 „REGE, 

AEK1, AEK2“). Významným prvkem v tréninku byl také rozvoj silových 

schopností ve vodě za pomoci různých způsobů plavání s odporem (Tabulka č. 19 

„Síla ve vodě“). Vzhledem k tomu, že cílem prvního období bylo naplavat co 

největší množství kilometrů nejen hlavním způsobem, závodů se testovaná osoba 

zúčastnila jen občasně, v rámci tréninku, a především ve vedlejších disciplínách 

(Tabulka č. 19 „Závody“).  

 

1. období (km) 2. období (km) 

rozdíl  

1. a 2. období (km) 

REGE (km) 62,2 37,2 -25,0 

AEK1 (km) 54,5 37,8 -16,7 

AEK2 (km) 43,2 22,2 -21,0 

AEK3 (km) 15,8 10,8  -5,0 

ANK (km) 12,0 14,0   2,0 

Sprinty (km)  5,8  8,6   2,8 

Síla ve vodě (km)  1,6  0,4  -1,2 

Závody (počet startů) 11,0 17,0   6,0 
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Naopak v druhém období výrazně poklesla kilometráž a zvýšila se intenzita 

plavání. Tréninky byly plavané zejména v prvním způsobu, s častými laktátovými 

sériemi a snahou dosáhnout závodního tempa (Tabulka č. 19 „AEK3, ANK, 

Sprinty“). S blížícím se vrcholem se trénink začal více uzpůsobovat plaveckým 

závodům, disciplíny byly vybírány dle hlavního způsobu a byl kladen větší důraz 

na výsledný čas (Tabulka č. 19 „Závody“).  
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6   ZÁVĚR 

 

V této práci jsme zjišťovali, zda plavecký a posilovací tréninkový program má 

vliv na zvolené ukazatele tělesného složení, obvody vybraných svalových partií a 

na plavecký výkon v závodě na 50 m prsa. 

Na základě výsledných hodnot můžeme potvrdit vliv tréninkového programu 

na změny sledovaných parametrů. V prvním tréninkovém období se tělesné 

parametry měnily dle našich předpokladů a záměrů plaveckého a posilovacího 

tréninku, což bylo potvrzeno postupným zlepšováním plaveckého výkonu. 

V druhém období vzrůstající tendence výkonu na 50 m prsa pokračovala, avšak 

nedosáhla úrovně, která byla předpokládána. Tento fakt byl potvrzen zhoršením 

výsledků tělesných měření, které mohou poukazovat na špatně zvolenou 

závěrečnou fázi tréninkového programu. 

Výsledky této případové studie mohou být ovlivněny i dalšími, neméně 

významnými faktory, za které můžeme považovat například výživu či regeneraci. 

Závěry této práce nelze zobecňovat, avšak mohou napomoci v řízení plaveckého 

tréninku. 
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Příloha č. 2 - Informovaný souhlas 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, Vážená paní,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména 

Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 

1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, 

jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s publikováním od Vás získaných dat 

v rámci bakalářské práce s názvem Ovlivnění tělesného složení a vybraných 

svalových skupin u závodní plavkyně plaveckým a posilovacím tréninkovým 

programem a zároveň Vám děkuji za spolupráci.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jak plavecký a posilovací program závodní 

plavkyně ovlivní vybrané parametry jejího tělesného složení. Pro zjištění 

potřebných údajů jsem použila neinvazivní metodu, a to bioelektrickou 

impedanci, přístroj Tanita, fotodokumentaci a měření obvodu zvolených 

svalových partií. Výzkumný projekt mi pomohl zjistit, jak tréninkový intervenční 

program ve zkoumaném období (říjen – prosinec 2014) ovlivní mé tělesné složení.  

Výsledky práce budou zpracovány a publikovány do výsledkové části bakalářské 

práce. Osobní data nebudou v této bakalářské práci zveřejněna, data budou 

uchována v anonymizované podobě, a bude zajištěno, aby získaná osobní data 

nebyla zneužita.  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

dobrovolně souhlasím s publikací dat ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) 

možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o 

výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se mé účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o 

právu odmítnout účast ve výzkumu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí.  

 



 

 

Jméno a příjmení účastníka:………………………………………………………... 

 

Místo a datum: ……………………………………………………………………... 

 

 

 

Podpis: ……………………………………………… 

 

  



 

 

Příloha č. 3 - Výstup měření tělesného složení 3. 10. 2014 (TANITA MC-980) 

 

  



 

 

Příloha č. 4 - Výstup měření tělesného složení 3. 10. 2014 (BIA 2000 Data 

Input) 

 

 

 

 

  



 

 

Příloha č. 5 - Výstup měření tělesného složení 6. 11. 2014 (TANITA MC-980) 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 - Výstup měření tělesného složení 6. 11. 2014 (BIA 2000 Data 

Input) 

 



 

 

Příloha č. 7 - Výstup měření tělesného složení 12. 12. 2014 (TANITA MC-

980) 

 



 

 

Příloha č. 8 - Výstup měření tělesného složení 12. 12. 2014 (BIA 2000 Data Input)  



 

 

Příloha č. 9 - Fotografie zachycující vývoj obvodu svalových partií (ramena) 
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Příloha č. 10 - Fotografie zachycující vývoj obvodu svalových partií (stehno) 

 

 

 

Příloha č. 11 - Fotografie zachycující vývoj obvodu svalových partií (biceps) 
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