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ABSTRAKT 

NÁZEV PRÁCE 

Využití CrossFitu v ozbrojených složkách a hasičském sboru ČR. 

VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Práce je zaměřena především na zjištění informovanosti příslušníků Armády České 

republiky, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky o 

CrossFitu, jako možnosti způsobu přípravy vedoucí ke zvýšení profesní tělesné výkonnosti dle 

současných pravidel a zákonných norem systému tělesné přípravy, stejně tak, jako na 

praktikované formy tělesné přípravy. 

CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je zjistit jaká je informovanost a povědomí o CrossFitu v Armádě 

České republiky, Policii České republiky a konečně v Hasičském záchranném sboru České 

republiky. Zároveň si tato práce klade za cíl zjistit, jak je CrossFit v těchto složkách využíván. 

PLÁN POSTUPU 

Na začátku bakalářské práce bude představen CrossFit jako komplexní, všestranný 

program a životní styl. Následně bude představena filosofie změn testů motorických schopností 

vojáků Armády Spojených států amerických a zakomponování CrossFitu do současné fyzické 

přípravy většiny jednotek působících na území Spojených států amerických. Jako další bude 

představen kompletní systém provádění fyzické přípravy u OS působících v ČR a HZS ČR. 

Nezbytné pro zjištění informací, týkajících se fyzické přípravy ozbrojených složek a hasičů na 

území ČR, bude provedení dotazníkového šetření u vybraného souboru respondentů. Získané 

informace budou následně vyhodnoceny a výsledky a závěry budou uvedeny ve výsledkové 

části této práce. 

 



KLÍČOVÁ SLOVA 

Tělesná zdatnost, funkční cvičení, ozbrojené složky, fyzická příprava, pohybové 

schopnosti a dovednosti, systém fyzické přípravy.  



ABSTRACT 

TITLE OF THE WORK 

The use of CrossFit in armed forces and fire brigade in the Czech Republic. 

DEFINITION OF THE PROBLEM 

This work focuses primarily on the detection of awareness of the members of the Czech 

Republic army, of the Czech Republic police and of the Czech Republic fire brigade about the 

CrossFit as possible way of training which leads to better physical condition according to 

present rules and legal norms of system of physical trainig, as well as in present practiced form 

of physical training. 

MAIN GOALS 

The main objective is to determine what is the awareness of CrossFit in the Czech Army, 

Police of the Czech Republic and finally the Fire Brigade of the Czech Republic. At the same 

time, this work aims to find out how CrossFit used in these folders.  

PLAN OF PROCESSING 

At the beggining of bachelor theses will be introduced CrossFit as complex, all-purpose 

program and life style. Next will be introduced phylosophy of changes of tests of motorical 

abilities of soldiers of US army and present incorporation of CrossFitt in to the physical 

preparation of most of the troops acting in USA. As further will be introduced to complete the 

implementation of the system of physical training at the OS operating in the Czech Republic 

and the Fire and Rescue Service in the Czech Republic. To determine the information regarding 

physical preparation of armed forces and fire brigade in the Czech Republic will be necessary 

to do survey with chosen set of respondents. Gained information will be than evaluated and 

results and conclusions will be stated in final part of this work. 

 



KEYWORDS 

Physical fitness, functional movements, military units, physical preparation, motorical 

skills and abilities, system of physical preparation. 
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1 Úvod 

 

Téma této práce bylo vybráno proto, aby práce samotná informovala o způsobech 

fyzické přípravy příslušníků ozbrojených složek, tedy příslušníků Armády České 

republiky a Policie České republiky a také příslušníků hasičských sborů  České republiky 

a zároveň, aby autor práce dotazníkovým šetřením zjistil informace o povědomí 

příslušníků ozbrojených složek v České republice a hasičů České republiky o filosofii 

CrossFitu jako takového. Stejně tak, aby informoval o možnosti připravovat se na výkon 

zaměstnání a na fyzická přezkoušení v těchto složkách právě prostřednictvím CrossFitu.  

Vzhledem k tomu, že příslušníci Armády České republiky roční přezkoušení 

absolvují pravidelně a jsou tak povinni udržovat optimální tělesnou zdatnost jako 

podmínku řádného výkonu služby, musí dbát na odpovídající úroveň fyzické zdatnosti. 

Stejně tak je tomu u složky MV, tedy u Hasičského záchranného sboru České 

republiky, kde jsou pravidelná fyzická přezkoušení taktéž zavedena a příslušníci HZS 

musí tedy klást důraz na fyzickou přípravu jako takovou. Konkrétně jsou tato pravidelná 

fyzická přezkoušení u Hasičského záchranného sboru České republiky upravena ve sbírce 

interních aktů řízení. Z těchto výše uvedených důvodu bylo provedeno dotazníkové 

šetření, které vedlo ke zjištění požadovaných informací ohledně reálného způsobu 

přípravy příslušníků.  

Pro úplnost je nutné dodat, že ne ve všech ozbrojených složkách v České republice 

jsou zavedena tato pravidelná přezkoušení. Příkladem je Policie České republiky, která 

v současné době žádná fyzická přezkoušení neprovádí a fyzickou připravenost policistů 

nijak netestuje, nicméně nový Závazný pokyn policejního prezidenta hovoří o tom, že by 

se v budoucnu určitý druh fyzického přezkoušení měl zavést. U Policie České republiky, 

se tedy fyzická připravenost aktuálně testuje pouze při vstupu žadatele do služebního 

poměru, stejně tak, jako je tomu u AČR a HZS ČR, ale žádná výroční nebo jiná 

přezkoušení úrovně fyzických schopností u PČR neexistují. Přesto bylo dotazníkové 

šetření provedeno i u vzorku respondentů z řad příslušníků Policie České republiky, a to 

zejména z důvodu zjištění námi požadovaných informací. Touto metodou a tímto 

rozsahem zkoumání nebylo samozřejmě možné určit přesnou fyzickou připravenost 

policistů, i tak však dotazníkové šetření přineslo přibližný obrázek o četnosti a způsobu 
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tréninků a o fyzické připravenosti policistů zařazených na dotazovaném oddělení policie, 

stejně tak jako informace o povědomí a využívání CrossFitu v praxi. 

V teoretické části této práce dojde k podrobnému seznámení s CF jako takovým, 

bude vysvětlena charakteristika CF stejně jako zakomponování a využívání v Armádě 

Spojených států amerických. Následně se bude práce v teoretické části věnovat i teorii 

sociologického výzkumu. Informace o teorii měření byly čerpány z mnoha dostupných 

zdrojů. Zejména budou vysvětleny pojmy jako validita a reliabilita, které jsou v teorii 

měření stěžejní. Dalším důležitým pojmem, který je v teoretické části práce zmíněn, je 

evaluace, kterou můžeme česky nahradit slovem „vyhodnocení“, nebo také 

„zhodnocení“. Jedná se o systematické přisouzení hodnoty nebo stanovení kvality.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl zjistit, jaká je informovanost o CrossFitu 

u  příslušníků Armády České republiky, Policie České republiky a příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České republiky a jak rozsáhlé je využívání CF v praxi v rámci 

služební tělesné výchovy. Dílčími cíli práce jsou pak zjištění povědomí zájmové skupiny 

o CF, zjištění informací ohledně způsobu přípravy zájmové skupiny na pravidelná 

přezkoušení a také zjištění dodržování správné životosprávy. 

V další kapitole budou definovány konkrétní otázky a hypotézy, na základě 

kterých bylo provedeno dotazníkového šetření. Stanovení výzkumných otázek patří 

k nejdůležitějším součástem práce na jakémkoliv projektu, bez ohledu na jeho zaměření. 

Bez výzkumné otázky by nebyla samotná realizace projektu vůbec možná. Stanovení 

jedné, případně i více hypotéz se pak může stát vhodným pomocníkem v zodpovídání 

výzkumné otázky. Hypotéza však na rozdíl od výzkumné otázky nemusí být v práci 

obsažena a její využití je fakultativní. Kritériem pro její zařazení tak zůstává vhodnost. 

V neposlední řadě mohla být díky stanovení výzkumné otázky a hypotéz započata tvorba 

dotazníku samotného, ve kterém se konkrétní otázky přímo vztahují k uvedeným 

hypotézám.  

Kapitola metodologie práce obsahuje dvě podkapitoly, ve kterých je věnována 

pozornost organizaci a metodice celého výzkumu. Dále pak obsahuje tři další 

subkapitoly, kde bude zdůvodněna metoda výzkumu, tedy zvolené dotazníkového šetření, 

popsána charakteristika zvoleného souboru respondentů a konečně samotná metodika 

sběru dat a způsob jejich vyhodnocení. Bude zdůvodněno využití konkrétních v práci 

použitých metod. Poslední kapitolou je časový harmonogram celé práce. 
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Výsledková část je tvořena převážně popisem vyhodnocení dotazníkového 

šetření. V práci bude zobrazeno přehledné grafické znázornění odpovědí respondentů 

zahrnutých v dotazníkovém šetření. Podrobně bude rozebrána otázka po otázce, a budou 

zobrazeny konkrétní výsledky, jakých zájmová skupina dosáhla v rámci konkrétní složky. 

Stanovené hypotézy budou v této části práce hodnoceny a zároveň bude zodpovězena 

výzkumná otázka. 

  



14 

2 Teoretická část 

2.1 CrossFit 

 Historie 

CrossFit je poměrně nový sport, je to ale ve své podstatě životní styl, který se 

objevil teprve před několika málo lety. Konkrétně se vznik CrossFitu datuje od 80. let 20. 

století. Jeho zakladatelem je bývalý profesionální gymnasta Greg Glassman. Tento muž 

jako kondiční trenér vyvíjel v USA, kde tento nový sport také vznikl, komplexní program 

budování fyzické kondice, jehož principem byly stále se měnící funkční cviky prováděné 

vysokou intenzitou. Tento program se však nezabývá pouze fyzickou složkou přípravy. 

Je to samozřejmě zejména všestranný tréninkový program, ale neméně důležitými jsou 

v  něm i otázky dodržování správného jídelníčku a životosprávy, správné regenerace 

a  velice důležitá je zde i otázka komunity. CF je tedy určitou revolucí ve fitness. Jedná 

se o způsob života-„the CrossFit is way of life“. V roce 1995 byl na území USA v Santa 

Cruz otevřen první crossfitový gym. Není bez zajímavosti, že tento první gym primárně 

sloužil pro výcvik policistů (Wagner, J., 2010). 

„V sedmdesátých letech přišel s touto formou cvičení jako s novou, komplexně 

zaměřenou metodologií trénování, která měla představovat účinnou přípravu pro 

sportovce jakéhokoli zaměření. V tehdejší době ještě netušil, že o 30, 40 let později 

dosáhne jeho koncepce fyzické přípravy doslova celosvětových měřítek. Ze začátku 

provozoval tento nový druh cvičení ve své garáži ve městě Santa Cruz, ve státě Kalifornie, 

kde později v roce 2001 byla založena první oficiální crossfitová tělocvična, neboli 

affiliate box, která již byla otevřena pro širokou veřejnost“ (Elite Gym Brno, 2014).  

 Zakladatel 

Jako kondiční trenér a bývalý vrcholový sportovec si Greg Glassman všímal faktu, 

že většina vrcholových sportovců se zaměřuje pouze na svůj sport a rozvijí schopnosti 

k  tomu potřebné, což je u vrcholového sportu žádoucí a pochopitelné. Sportovci na této 

úrovni logicky vyžadují rozvoj specifických pohybových schopností pro jejich závodní 

disciplíny. „Trénink musí současně respektovat celkový rozvoj jedince, tzn. snahu 

o  dosažení nejvyšších výkonů, nesmí být v rozporu s obecně platnými morálními, 
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kulturními, zdravotními, ekologickými a dalšími normami společenského života“ (Perič, 

T., Dovalil, J., 2010). 

Greg Glassman si dále všímal, že stejně jako vrcholový sportovci, tak se i běžná 

populace snažila specifikovat svůj trénink. Tím se tedy zaměřovat pouze na rozvoj např. 

silových schopností anebo dlouhotrvající cvičení prováděná nízkou intenzitou, která 

rozvíjejí pouze schopnosti vytrvalostní, což je z hlediska funkčního fitness nežádoucí.  

Následně vytvořil univerzální definici funkčního fitness (Work capacity across 

broad time and modal domains), snažil se sestavovat takové tréninkové programy, aby 

jeho svěřenci byli připraveni na všechno, aby byli všestranní a komplexní, aby 

nepreferovali pouze jednu pohybovou schopnost, jako tomu v mnoha jiných sportech je, 

ale aby byli, jak on sám s oblibou říká, „univerzální sportovní vojáci“ (Glassman, G., 

2013). 

Obrázek 1: Greg Glassman při jedné ze svých přednášek (zdroj: www.crossfit.com) [9. 7. 2014] 

  

Zakladatel Glassman pak okolo roku 2000 založil i oficiální internetový portál 

crossfit.com a zároveň s těmito internetovými stránkami se zasloužil o vznik měsíčníku 

Crossfit Journal. I díky internetu se stal CF velice populární po celém světě, zejména pak 

na území USA, kde vznikl. CrossFit jako fitness program je velice dobře zajetou komerční 
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značkou, která spadá pod sportovní společnost Reebok. Hlavními atributy jsou a vždy 

budou fair play, komunita, pospolitost a smysl.  

Pomocí crossfitového typu tréninku se v dnešní době připravuje řada špičkových 

atletů, bojovníků, hasičů, policistů, vojáků a celá sféra ozbrojených a bezpečnostních 

složek po celém světě. 

„K dnešnímu datu je registrováno již 11699 affilate boxů ze kterých se 7357 

nachází na území USA. 793 jich pak leží v Africe, 280 v Asii, 580 v Austrálii, 116 

na  Novém Zélandu a již 2000 v Evropě“ (crossfit.com, 2015). Aby bylo patrno, jak 

prudký vzestup CrossFit zažívá, je nutné říci, že ještě k datu 10.4.2014 bylo registrováno 

pouze 8611 affiliate boxů a z toho obrovská většina na území USA, přesněji 6566 boxů. 

Obrázek 2: Mapa registrovaných CrossFit affiliates ke dni 5.8.2015  

(zdroj: www.map.crossfit.com) 

 

 Charakterisktika CrossFitu 

CrossFit je kondiční program, který se snaží rozvíjet všechny pohybové 

schopnosti. Silovou, vytrvalostní, rychlostní a koordinační schopnost. Navíc je v tomto 

sportu obsaženo i nepřeberné množství pohybových dovedností, kde se prolínají další 

sporty. Primárně je CF tvořen prvky gymnastiky, atletiky a olympijského vzpírání. Jako 

další se zde objevují i prvky z plavání a např. sportovních her. V současné době je hlavním 

tréninkovým programem pro výcvik u mnoha speciálních policejních a vojenských 
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jednotek. Sportovci jsou na základě všestranné fyzické přípravy trénováni pro 

nadprůměrné výkony v rozmanitých a náhodných fyzických a sportovních aktivitách. 

Pojem „kompletní fyzická připravenost“ je jedním z hlavních témat CrossFitu, 

neboť se nejedná o specializovaný fitness program, ale předem promyšlený systém 

vedoucí k optimalizaci všech pohybových schopností do jednotného celku fyzicky 

zdatného a na vše připraveného jedince v rámci jednoho kondičního programu. Cílem CF 

je rozvíjet funkční svalovou sílu a všeobecnou fyzickou připravenost jednotlivce. 

CrossFit používá terminologii, která je kompletně řešena v anglickém jazyce. 

K některým originálním výrazům se jen těžko hledají české ekvivalenty. Jsou zde 

zavedeny názvy cviků, náčiní, způsobů cvičení, různé konkrétní zkratky atd. Tato 

terminologie je poměrně obsáhlá a rozsah bakalářské práce neumožňuje se jejímu použití 

a výkladu věnovat ve větším rozsahu. 

Je třeba se také alespoň v krátkosti zmínit o systému závodění, který přispívá 

k propagaci a ke zvyšování povědomí o CrossFitu. Závodní systém je založen na principu 

kvalifikačních kol a je zaveden celosvětově. Základním kvalifikačním kolem je „The 

Open“, které je první z celkem tří částí. Tato úvodní část je otevřena pro všechny 

sportovce na světě. Po 5-ti týdnech postupují ti nejlepší sportovci do dalšího kola, kterým 

je „The Regionals“. Svět CrossFit rozděluje celkem do 17 regionů, z kterých leží  

12 na  území USA. Z tohoto kvalifikačního kola postupují nejúspěšnější tři sportovci 

mužského a ženského pohlaví na „CrossFit Games“, což je tedy určité mistrovství světa. 

„The Games“ trvají 2 – 3 dny a představují se zde jen ti nejvšestranější atleti světa. Mezi 

nejlepší crossfitery patří i bývalý příslušník US Marine Josh Bridges. O boomu 

ve zvyšování povědomí a oblíbenosti CF, který tento sport v posledních letech zažívá, 

svědčí také fakt, že v roce 2007 se na prvních „The Games“ objevilo 70 crossfiterů 

a o 4 roky později, tedy v roce 2011, jich už bylo na 130 000 (games.crossfit.com, 2014). 

 

 Originální definice CrossFit 

Když představujeme CF, je nutností si podrobně vysvětlit originální definici 

CrossFitu. Tedy definici „Constantly varied, high-intensity, functional movement“. 
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„Constantly varied“ – neustále pestrý, stále se měnící 

Touto frází rozumíme rozmanitost tréninkových jednotek. Ty jsou zaměřeny 

na jednu, nebo i více pohybových schopností, tedy na vytrvalost, rychlost, sílu 

a v neposlední řadě i flexibilitu. Naše tělo by se v ideálním případě mělo neustále 

přizpůsobovat náročnosti tréninkových metod, které by neměly být stejné, což je právě 

podstatou CF. V jistém slova smyslu by si organismus nikdy neměl zvyknout 

na  stereotypní způsoby zatěžování, ale měl by vytvářet stále novou adaptační odpověď. 

 „High-intensity“ – vysoce intenzivní 

Při takových způsobech cvičení se, co se energetického způsobu krytí týče, 

dostáváme z aerobního pásma až do anaerobního. Snažíme se být schopni překonat 

překážku, vykonat určitý pohybový prvek co nejrychleji, tedy co nejvyšší možnou 

intenzitou. Cílem je dle originální definice vytvořit „nového univerzálního vojáka“, který 

je schopen běžet na delší vzdálenost, zvednout těžší břemeno, udělat více kliků, toto 

všechno při zachování správné techniky cvičení. 

„Functional movement“ – pohybově funkční 

Smyslem je používat pohyby, na kterých funguje pohybový aparát. Pohyby, pro 

které byl člověk „stvořen“, které jsou pro člověka přirozené a bezpečné a které jsou 

používány v běžném životě. Nejsou to pohyby při sezení na posilovacím stroji, který plně 

fixuje naše tělo, zatímco my provádíme izolovaný cvik, cvik na jednu svalovou partii. 

Jsou to cviky, které využívají náš posturální systém. CF podporuje nervové a hormonální 

reakce podporující lepší zdraví. Tyto reakce dále vytvářejí skutečnou sílu, udržují 

homeostázu a budují obratnost a pružnost (Glassman, G., 2013). Jinými slovy jsou to 

taková cvičení, která nějakým způsobem imitují motorické vzory používané 

v každodenním životě. Příkladem takového cviku může být deadlift, který denně 

několikrát provedeme v podobě čehokoli, pro co se během dne sehneme k zemi. Hlavní 

dominancí funkčních pohybů je mechanické respektování zákonitostí pohybového 

aparátu. Cvičení prováděná v maximálním rozsahu pohybu za reflektování limitů již 

zmíněného pohybového aparátu. 

Rozborem originální definice CrossFitu si můžeme dovolit ještě podrobněji 

zanalyzovat filosofii tohoto způsobu cvičení. Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o jednu 

z nejpopulárnějších tréninkových metod dnešní doby. Svůj díl tomu přikládá fakt, že jde 
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o jeden z nejefektivnějších způsobů tréninku, který přináší výsledky. CF je v současné 

době neodmyslitelnou přípravou vrcholových sportovců. Je programem, který čerpá 

prvky z jiných sportovních odvětví. Převažují však prvky z oblasti olympijského vzpírání, 

gymnastiky a atletiky (Glassman, G., 2013). Zatímco se velká řada sportovců specializuje 

na rozvíjení pouze jedné z pohybových schopností (vytrvalost, rychlost, koordinace), 

CrossFit rozvíjí všechny pohybové schopnosti zároveň a navíc je jeho praktikováním 

získávána obrovská škála pohybových dovedností. CrossFit jednoduše usiluje o celkový 

a všestranný fyzický rozvoj atletů. Výsledkem jsou pak sportovci, kteří disponují silou 

a  koordinací gymnastů, dynamikou a výbušností vzpěračů a rychlostí a vytrvalostí atletů 

(crossfit.com, 2015). 

 

 Rozvoj pohybových schopností 

Jak již bylo uvedeno, CrossFit se snaží být co nejvšestrannější, proto musí také 

nutně rozvíjet všechny pohybové schopnosti. Pohybové schopnosti jsou relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti, 

ve  které se následně projevují (Perič, T., Dovalil, J., 2010). Základním dělením 

pohybových schopností je rozdělení do dvou skupin a to na kondiční a koordinační. 

Kondičními schopnostmi chápeme takové pohybové schopnosti, které souvisejí se 

získáváním a využíváním energie a řadíme mezi ně silové, vytrvalostní a rychlostí 

schopnosti. Naopak koordinačními schopnostmi rozumíme pohyby, které jsou vázány 

na  řízení a regulaci pohybu. Jedná se o dokonalé sladění složitějších pohybů. Závisejí 

na  rovnováze, rytmu, orientaci v prostoru, odhadu vzdáleností a přesnosti provedení. 

Primární je zde funkce centrálního nervového systému a nižších řídících center.  

Dělení pohybových schopností dle Periče a Dovalila: 

1.Silové schopnosti 

2.Vytrvalostní schopnosti 

3.Rychlostní schopnosti 

4.Koordinační schopnosti 

5.Pohyblivost 

Silová schopnost je schopnost překonávat vnější odpor (např. břemeno) 

prostřednictvím svalové kontrakce. V jiných publikacích je právě síla vyzdvižena jako 
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nejdůležitější pohybová schopnost. Zde jí chápeme jako velikost svalové síly závisející 

na vnějším odporu poskytovaném odolností sportovce (Zatsiorsky, V., Kraemer, W., 

1995). 

Vytrvalostní schopností rozumíme překonávání únavy, neboli dlouhodobé 

vykonávání pohybové činnosti určité intenzity, popř. delší časový úsek se pohybovat  

s co nejvyšší intenzitou.  

Rychlostní schopnost je schopnost s krátkodobou (několik sekund trvající) 

činností, překonat krátkou vzdálenost v co možná nejkratší době (s co nejvyšší 

intenzitou).  

Koordinační schopností pak chápeme řízení a regulaci pohybů (s ohledem  

na přesnost, rychlost a složitost pohybu).  

Pohyblivostí zase rozumíme schopnost provádět pohyb v maximálním kloubním 

rozsahu (Perič, T., Dovalil, J., 2010). 

CrossFit rozeznává celkem 10 pohybových schopností a dovedností. Těmi jsou 

vytrvalost, hbitost, rychlost, koordinace, výdrž, flexibilita, síla, přesnost, výkon 

a  rovnováha. Tyto samozřejmě také blíže specifikujeme. 

 O vytrvalosti mluvíme jako o kardiovaskulární a respirační vlastnosti, 

o  schopnosti tělesných systémů shromažďovat, zpracovávat a dodávat kyslík. Hbitostí 

pak chápeme schopnost minimalizace času přechodu od jednoho pohybového vzoru 

k dalšímu. O rychlosti mluvíme jako o schopnosti minimalizovat dobu pohybového cyklu 

opakovaného pohybu. Další motorickou schopností, v CrossFitu zahrnutou, je 

koordinace, která je schopností zajišťující možnost kombinovat několik různých 

pohybových vzorů do zřetelného pohybu. Výdrží pak myslíme schopnost tělesných 

systémů dodávat, ukládat a dále pracovat s energií. Další schopností je flexibilita, o které 

hovoříme jako o maximalizaci rozsahu pohybu v daném kloubním spojení. O síle jako 

o  schopnosti svalové jednotky, nebo jejich kombinací tuto sílu správným způsobem 

aplikovat. Přesnost je pak schopnost kontrolovat pohyb v daném směru, nebo při dané 

intenzitě. Výkon CF charakterizuje jako schopnost svalové jednotky, nebo kombinace 

těchto svalových jednotek uplatňovat maximální sílu v co nejkratším čase. Poslední 

motorickou schopností je rovnováha, která kontroluje umístění segmentů těla a těžiště 

vzhledem k základně (Glassman, G., 2013). 
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 CrossFit v Armádě Spojených států amerických 

Protože CrossFit vznikl v USA, je logicky nejvíce rozšířen právě na tomto území. 

Nejvíce je také zakomponován i mezi ozbrojené složky zde působící. V rámci Armády 

Spojených států amerických proběhla v posledních letech mnohá měření  a testování 

za  účelem zjištění, jaké schopnosti vojáků jsou v moderních způsobech bojů v největší 

míře vyžadovány. Tímto testováním bylo zjištěno, že CrossFit přináší výborné výsledky 

právě ve zlepšování požadovaných fyzických schopností a dovedností. Je tedy nutné 

alespoň v malé míře představit propracovanost amerických bojových jednotek 

v návaznosti na zlepšování fyzických schopností vojáků, co se požadavků na moderní 

způsoby boje týče (Paine, J., Uptgaft, J., Wylie, R., 2010). V  průběhu posledních deseti 

let způsobila realita moderního boje reorganizaci v tělovýchově v Armádě Spojených 

států amerických. Tyto skutečnosti způsobily přehodnocení způsobů přípravy vojáků 

a  vztah k bojeschopnosti. V Armádě Spojených států amerických se ještě donedávna 

používala testová baterie, která sloužila k prověření fyzické úrovně vojáků. Tato baterie 

pocházela až z období po 2. světové válce. Testová baterie pocházela z roku 1946 

a  obsahovala skákání přes 90 centimetrů vysokou zeď a 2,5 metru široký příkop, šplh 

na  3,5 metru dlouhém laně a to dvakrát bez pauzy, nesení závaží na 90 metrů do 1 minuty, 

ujít 8 kilometrů do jedné hodiny, uběhnout 1,6 kilometru za 9 minut a posledním testem 

bylo uplavat 30 metrů a ihned poté 2 minuty šlapat vodu. Tyto testy pak byly vyzkoušeny 

Obrázek č. 3: Příslušníci US Army při přezkoušení na základně ve Fort Lee právě podle 
požadavků APFS. (zdroj: .www.army.mil) / [5. 8. 2015] 
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na konkrétní skupině vojáků a bylo zjištěno, že testy již nevyhovují současným způsobům 

vedení bojů. Americké armádní výcvikové středisko APFS (Army Physical Fitness 

School), zjistilo, že testy neprověřují dovednosti, které v současném způsobu boje voják 

potřebuje (The Official Homepage of the United States Army, 2013). Dle APFS je to 

konkrétně hbitost, síla a rychlost. V reakci na tato zjištění zavedla Armáda Spojených 

států amerických revizi výcvikového manuálu a navrhované změny. Tato revize byla 

následně publikována a natrvalo zavedena v Armádě Spojených států amerických jako 

TC3-22.20 a nastiňuje tři základní dovednosti požadované po vojákovi, jsou to síla, 

vytrvalost a pohyblivost (Myers Lee, S., 2000). Nové poznatky vedly americkou armádu 

k tomu, aby přehodnotila dosavadní systém tělovýchovy a jejich vztah k bojeschopnosti. 

Tyto myšlenky následně vedly ke vzniku funkčních fitness programů v USA. V Armádě 

Spojených států amerických se postupně začaly objevovat zcela nové programy pro 

výcvik vojáků. Tyto programy byly různé, lišily se podle jednotek. Jeden z takových 

programů se skrývá pod označením RAW. Tento program řídí tělesnou přípravu vojáků 

zařazených u bojových pěchotních jednotek americké armády. Tímto pojmem tedy 

rozumíme Ranger Athlete Warrior Program. Tento program byl zvlášť navržen tak, aby 

jeho praktikováním bylo možno dosáhnout úrovně tělesné zdatnosti, která je potřebná 

a úměrná fyzickým požadavkům misí Ranger (The University of Toledo, 2010). Tento 

program zahrnuje čtyři základní komponenty: funkční fitness, volení správné stravy 

vzhledem k výkonu, základní přehled fungování organismu a psychickou odolnost. Tyto 

komponenty se tedy plně ztotožňují s filosofií CrossFitu. Druhým případem je Námořní 

pěchota Spojených států amerických, která si v bojových misích ověřila, že současný 

způsob přípravy je pro moderní způsoby boje nedostatečný. V dokumentu s názvem U.S. 

Marine Corps Functional Fitness Concept se pojednává o odklonu od tradičního 

vojenského způsobu přípravy se zaměřením na dlouhé vzdálenostní běhy a další 

vytrvalostní tréninky k funkčním fitness programům se zaměřením na bojovou 

pohotovost. Dále se zde hovoří o tom, že jakékoliv předešlé výcvikové programy 

nedávaly smysl pro potřeby celé Armády Spojených států amerických, tedy nevedly 

ke  zvýšení předpokladů pro bojovou pohotovost v závislosti na moderních způsobech 

vedení boje. O tomto problému hovoří i generálporučík James F. Amos, který v úvodu 

tohoto dokumentu vysvětluje, že se americká armáda v posledních desetiletích 

neudržovala své zaměření konkrétně na bojovou připravenost vojáků. Hovoří o tom, že 

příprava vojáků nebyla v tomto smyslu funkční (Paine, J. a kol.,2010). Oba výše uvedené 

programy se v plné míře ztotožňují s filosofií CF. Již v roce 2006 Glassman (2003) 
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odhadoval, že se tímto způsobem tréninku připravovalo jenom v americké armádě kolem 

7000 vojáků. Toto číslo samozřejmě exponenciálně roste a skutečnost, že již v té době 

bylo na území 58 neziskových vojenských armádních zařízení, jako jsou základny např. 

ve Fort Bragg, Fort Polk, Fort Knox a Pentagonu, je vypovídající (crossfit.com, 2015). 

Logicky i počet vojáků připravujících se tímto způsobem je přímo úměrný tomu, jak se 

CrossFit dostává do povědomí sportovců v USA, ale i ve světě. Kromě funkčnosti pro 

potřeby Armády Spojených států amerických je zde populární i díky jednoduchosti 

a  rozmanitosti. Vojáci nasazeni ve strohých podmínkách a prostředích nemají mnoho 

možností, jak trénovat a proto je CrossFit opět ideálním řešením. Nepoužívají se žádné 

složité stroje, není třeba specifických podmínek, lze praktikovat opravdu kdekoliv. 

Glassman (2003) připisuje rozrůstání CrossFitu samozřejmě nejen založení internetového 

portálu CrossFit.com, ale dle jeho  slovy začátku války v Iráku a Afganistánu. Tvrdí, že 

v tuto dobu začali brát lidé a zejména vojáci, kondici mnohem víc vážně. Propojení 

CrossFitu s ozbrojenými složkami a hasičskými sbory je opravdu obrovské. Na počest 

Obrázek č. 4: Náčiní připravená na CF trénink na americké základně v Kábulu.  
(zdroj: www.army.mil) / [5. 8. 2015] 
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padlých vojáků v zahraničních misích, ať už v Afganistánu, nebo kdekoliv na světě, ale 

i  policistů a hasičů, kteří se věnovali CrossFitu a  kteří nasadili životy při výkonu služby, 

je věnován tzv. Hero workout, který patří do první 

skupiny nejznámějších a  nejnáročnějších předem 

stanovených a neměnných tréninků. V mnoha 

případech se objevují právě při různých 

přezkoušeních z fyzických schopností u těchto 

složek. Bohužel jsou těchto „CrossFit Heroes“ 

desítky. Ve zkratce se tyto workouty skládají z toho, 

jaké cviky měl padlý nejraději a mohou být tvořeny 

jedním nebo několika koly na čas, mohou to být 

cviky na předem stanovenou dobu, kdy účelem je 

udělat co nejvyšší počet opakování, atd. Metody 

a  způsoby cvičení jsou různé, aby sportovci, kteří je 

provádějí, byli co nejvšestrannější. Na letošních 

CrossFit Games, což je jakési mistrovství světa 

v tomto sportu, byl dokonce přímo jeden z těchto 

Hero Workouts, který vznikl na počest Lt. Michaela 

Obrázek č. 6: Poručík 
Námořnictva USA Michael Murph, 

(zdroj: en.wikipedia.org/wiki/ 
Michael_P._Murphy)  

[7. 3. 2015] 

Obrázek č. 5: Příslušníci US Army při CF tréninku na americké letištní základně 
v Kandaháru v Afganistánu. (zdroj: www.army.mil) / [6. 8. 2015] 
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Murphyho a jmenuje se právě podle padlého hrdiny Murph. Tento poručík Námořnictva 

USA byl zabit na  zahraniční misi v Afganistánu v červnu 2005. Je to běh na jednu míli, 

100 opakování shybů, 200 opakování kliků, 300 opakování dřepů a opět běh na jednu 

míli. Úkolem je všechny předem stanovené cviky provést v co nejkratším čase. Navíc se 

tento workout celý provádí v 10kg vážících imitacích neprůstřelných vest. Druhou 

skupinou již definitivně stanovených workoutů, využívajících se k různým přezkoušením, 

ale objevujících se i  v běžném tréninku, jsou „CrossFit Girls“. Opět se jedná o předem 

vytvořené workouty s tím rozdílem, že tyto, jak je z názvu patrné, mají ženská jména. 

Tyto workouty slouží pro srovnání atletů podle výkonosti, zůstávají neměnné a jejich 

smyslem je testování fyzické zdatnosti. Ženská jména dostala podle nejsilnějších bouří, 

které se přes území USA prohnaly od roku 1995 (Glassman, G., 2003). 

Za účelem testování CrossFitu byla provedena velká řada měření, jako např. 

v U.S. Army CrossFit Guide (Paine, J., Uptgaft, J., Wylie, R., 2010). Byla měřena změna 

úrovně fyzické zdatnosti za využití výlučně CrossFit programu. V těchto testech byli 

hodnoceni muži i ženy. Sportovci měli s CrossFitem různé zkušenosti a byli na různých 

fyzických úrovních. V testech se hodnotila fyzická kondice sportovců. Fyzická kondice 

je schopnost sportovců úspěšně provést řadu různých fyzických úkolů v různých 

časových úsecích a různých úrovních intenzity. Tato definice nejlépe vystihuje typ 

způsobilostí požadovaných po vojácích, nebo obecně po příslušnících ozbrojených 

složek, ale i příslušnících hasičských sborů. Je nutné říci, že se tímto způsobem na území 

USA nepřipravuje pouze tamější armáda, ale CrossFit je velmi rozšířen i mezi policejními 

a hasičskými jednotkami. Příslušníci všech těchto složek by měli být široce trénovaní, 

jinými slovy by měli být všestrannými atlety, kteří budou schopni provést celou řadu 

různých fyzických úkolů. Zájmová skupina musí být na určité fyzické úrovni, která se 

ve  většině složek pravidelně testuje. Zde narážíme na zmíněných deset základních 

tělesných dovedností tak, jak je CrossFit rozděluje. Vojáci, policisté ani hasiči by neměli 

být pouze vytrvalci, nebo jenom silově založenými sportovci. Naopak by měli být 

všestranní, jak uvádí Glassman (2013) v CrossFit Training Guide: „Naší specializací je 

na nic se nespecializovat.“ 

2.2 Rozbor teoretických východisek 

Pro tuto práci bylo nejvhodnějším způsobem, jak zjistit požadované informace, 

dotazníkové šetření. Metoda tohoto šetření byla zvolena tak, aby byla zabezpečena 100% 
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návratnost dotazníků. Tato metoda byla i vzhledem k velikosti a druhu zkoumaného 

souboru odpovídající. 

 Teorie dotazování 

Dotazování je patrně nejfrekventovanější a nejvíce využívanou výzkumnou 

technikou, a to i v oblasti výzkumu médií a kultury. Dotazování zahrnuje širokou škálu 

výzkumných technik sběru dat, lišících se podle míry standardizace a strukturovanosti, 

respektive volnosti vedení dotazování. Dotazování představuje metodu sběru dat, při 

němž nezískáme data přímo, ale zprostředkovaně (Sedláková, R., 2014). 

 Survey 

Pro tuto práci byl použit právě tento způsob dotazování, jedná se tedy 

o  dotazníkové šetření. Jinými slovy dotazování prostřednictvím standardizovaného 

výzkumného, neboli měřícího nástroje, zkráceně dotazníku. V případě, že arch s otázkami 

vyplňuje respondent sám, mluvíme o dotazníkovém šetření (Sedláková, R., 2014). 

Jednoznačně největším problémem písemného dotazování je obvykle nízká návratnost 

dotazníků, která často nepřekročí hranici 25% (Machková, H., Veteška, J., 2006). Tomuto 

problému jsme se vyvarovali tím, že jsme po předchozí domluvě navštívili vybrané 

složky osobně a dotazník rozdali zájmovým skupinám sami. O výhodě oslovení přesně 

požadované skupiny se ostatně Machková také zmiňuje. V  dotazníku byly zvoleny 

uzavřené otázky, které nabízejí soubor možných alternativ, ze kterých respondent vybere 

vhodnou odpověď. Příprava těchto otázek není snadná. Jednak musí navržené kategorie 

představovat rozumný kompromis mezi ztrátou informace, která každou standardizaci 

nutně doprovází, a zvládnutelným počtem kategorií, jednak užité kategorie musí 

respektovat určitá formální kritéria. Zároveň je vhodné otázky v dotazníku řadit tak, aby 

respondent nezjistil původní záměr a nezkreslili tak své odpovědi. Někdy by totiž přímé 

odhalení stanovených hypotéz mohlo vést ke zkreslení, respondenti by mohli vědomě 

nebo i nevědomě volit takové odpovědi, které by záměrně podporovaly nebo naopak 

popíraly stanovené hypotézy, místo toho, aby vypovídali o svých názorech. Zejména  

je-li v dotazníku použito větší množství projekčních nebo jiných nepřímých otázek, je 

vhodné položit otázky zřetelně prozrazující výzkumný cíl až ke konci, kdy už tato 

informace nemůže ovlivnit odpovědi na projekční otázky. Projekční otázky zjišťují 

potřebnou informaci nepřímo, dotazem na názor skupiny lidí respondentovi blízké. 

Používají se v případě, kdy by respondent měl obavy nebo se zdráhal odpovědět upřímně 
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sám za sebe. Typ otázky je převzat z psychodiagnostiky a používá se kromě sociálně 

psychologických a sociologických výzkumů také ve výzkumu trhu. (Disman, M., 2002). 

 Evaluace 

Evaluace je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování (Bennet a kol., 1994). Průcha (1996) 

o  evaluaci zase hovoří jako o „vyhodnocení“, nebo také „zhodnocení“. Je to tedy 

systematické posouzení kvality a hodnoty, popř. významu určitého objektu. Obvykle se 

vztahuje k tzv. programové evaluaci jako sociálněvědní aktivitě zaměřené na sběr, 

analýzu, interpretaci, syntézu a sdělování informací o činnosti a efektivitě veřejných 

politik a programů. Evaluace však může mít také povahu evaluačního výzkumu, který je 

více orientovaný na samotný proces evaluace (je pro něj objektem studia), založený 

na  teorii, často bývá iniciován samotným badatelem a může obsahovat cíle s hodnoceným 

programem nesouvisející. Evaluace rozlišuje několik metod, technik a druhů. Jednou 

z evaluačních metod je právě dotazníkové šetření, které bude v této práci použito. 

Druhy evaluace 

Evaluaci lze rozlišit podle několika zásadních kritérií, která se však vzájemně 

prolínají a kombinují (Kolář a Šikulová, 2009). Pro práci postačí naprosto základní 

kritéria pro rozdělení, mezi které patří:  

 Pro jaké účely má výsledek evaluace sloužit: 

o Pro vědecké účely 

o Pro praktické účely 

Naším záměrem je vytvoření evaluace, jejíž výsledky budou sloužit ryze 

praktickým účelům v procesu fyzické přípravy příslušníků ozbrojených složek a hasičů 

v České republice. 

 Validita 

Validní měření je takové měření, které reálně postihuje předmět měření, tedy to, 

co jsme opravdu zamýšleli měřit (Disman, M., 2002). Zajistit validitu pozorování je pro 

sociologický výzkum nesmírně důležité. Často se od zkoumané osoby získává informace, 

kterou tato osoba vůbec nezná. V některých případech je velmi složitě dostat 

z dotazovaného pravdivou odpověď. Proto se snažíme obdržet takovou informaci 
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různými prostředky nepřímého měření.  Jsou samozřejmě i měření, která jsou vystavena 

značnému riziku zkreslení. V takovýchto případech je nezbytné kontrolovat, zda 

navrhované měření je skutečně validní. Existuje několik technik pro kontrolu validity. 

 

Validita založená na členství ve známé skupině 

V naší práci bude použita právě tato metoda, která je nejmocnější skupinou 

technik pro kontrolu validity. Je založena na srovnání s vnějším kritériem a pro naše 

měření je naprosto ideální. Logika této techniky je velice jednoduchá. Princip je v tom, 

že zkoušíme náš nástroj na skupině, o níž víme, že má vlastnost, kterou má náš nástroj 

měřit. Hlavním problémem je zde existence a dostupnost této skupiny (Disman, M., 

2002). Tento problém se nás však netýká, neboť víme, že naše cílová skupina existuje 

a  je zároveň dostupná. Touto skupinou jsou tedy vojáci z povolání, policisté a hasiči 

působící v České republice a zároveň v činné službě, zahrnuti tedy do systému fyzické 

přípravy. 

 Reliabilita 

Reliabilní měření je takové měření, které nám při opakované aplikaci dává shodně 

výsledky, pokud se ovšem stav pozorovaného objektu nezměnil (Disman, M., 2002). 

Disman popisuje, že nereliabilní měření může být validní. Dle Dismana však může také 

dojít k situaci, kdy měření, které je nevalidní může být přesto reliabilní.  
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3 Cíl práce 

3.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem práce je zjistit jaká je informovanost a povědomí o CrossFitu 

v Armádě České republiky, Policii České republiky a konečně Hasičském záchranném 

sboru České republiky. Zároveň si tato práce klade za cíl zjistit, jak je CrossFit v těchto 

složkách využíván. 

3.2 Dílčí cíle 

Dílčími cíli této práce je pak určení míry využívání CF v praxi v rámci služební 

tělesné výchovy u příslušníků Armády České republiky, Policie České republiky 

a  příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky. Za tímto účelem bylo 

provedeno dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého byly právě tyto informace 

potřebné k vyhodnocení získávány. Mezi další dílčí cíle patří, na základě studia odborné 

literatury, poskytnout ucelený přehled právě o způsobu přípravy zájmové skupiny 

a  dodržování zdravého životního stylu a následně vyhodnocením dotazníkového šetření 

potvrdit nebo naopak zamítnout stanovené hypotézy. 

 Tvorba a distribuce dotazníků 

Jedním z dílčích cílů této studie bylo vytvoření dotazníků, prostřednictvím kterých 

proběhl sběr dat a informací týkajících se způsobu fyzické přípravy příslušníků 

ozbrojených složek a hasičů na jednotlivých konkrétních útvarech. Po vytvoření 

dotazníků došlo k jejich distribuci mezi zájmové skupiny. Samotná distribuce proběhla 

prostřednictvím osobních návštěv na daných útvarech. Tento způsob byl zvolen z důvodu 

100% návratnosti vyplněných dotazníků. Respondenti odpovídali na dotazy týkající se 

služebního zařazení, dále byli dotazování na způsoby provádění fyzické přípravy, 

na  otázky ohledně zatížení, otázky jídelníčku a regenerace a samozřejmě byly také 

zjišťovány informace, zda se již v minulosti setkali, nebo zda se v současné době v rámci 

služebního zařazení setkávají s CrossFitem. 
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 Sběr a vyhodnocení dotazníků 

Sběr odpovědí probíhal ihned po vyplnění dotazníku respondentem a každý 

vyplněný dotazník byl zaznamenán do záznamového archu, se kterým bylo po ukončení 

příjmu odpovědí pracováno. Vyhodnocení bylo provedeno vypočtením konkrétních 

hodnot u dané složky prostřednictvím vypracovaných tabulek. Na základě vypočtených 

výsledků z těchto tabulek byly v programu MS Excel naprogramovány přehledné grafy, 

ve kterých je zobrazen přesný počet u každé jednotlivé složky souboru. Souhrn těchto 

sčítacích tabulek vzniklý na základě výsledků dotazníkového šetření je přehledně 

zpracován v záznamovém archu a  nachází se v přílohách. 
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4 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky patří mezi hlavní body při plánování výzkumu. Z důvodu, aby 

na ně bylo možno odpovědět, jsou formulovány v tázací větě. Hypotézy tvoří jádro 

klasických výzkumů. K současnému chápání významu a role hypotéz ve výzkumu 

významně přispěl kritický racionalismus jako filozofický směr. Nedostatky při formulaci 

hypotéz výrazně snižují věrohodnost realizovaného výzkumu a znehodnocují nebo 

přinejmenším zpochybňují dosažené výsledky. Při formulaci hypotéz se může vyskytnout 

několik chyb. Jednou z nich by mohlo být, kdyby k zodpovězení výzkumné otázky 

a  ověření hypotéz vůbec nedošlo (Chráska, M., 2007). Reichel (2009) hypotézy definuje 

jako moment, který modifikuje směr a způsob realizace celé akce. Hypotézou tedy 

chápeme domněnku, podmíněně pravdivý výrok o vztahu mezi dvěma či více jevy, 

o  existenci nějakého faktu, fenoménu, procesu a jejich příčinách, o jejich změnách atd. 

Svou formulací předjímá určitý stav, který je možné zjišťovat a empiricky ověřovat. 

4.1 Výzkumná otázka 

Do jaké míry je v AČR, PČR a HZS ČR rozšířena filosofie CrossFitu jako 

součásti tělesné, resp. fyzické přípravy? 

4.2 Hypotézy 

1. CrossFit není u zájmových složek systémově podchycen. 

2. Příslušníci AČR, PČR a HZS ČR upřednostňují cvičení vytrvalostního 

typu při nízké intenzitě anebo silová cvičení objemového typu před 

cvičeními prováděnými vysokou intenzitou. 

3. Příslušníci AČR, PČR a HZS ČR se věnují kondiční přípravě 

bez  reflektování správných regeneračních a výživových přístupů. 
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5 Metodologie práce 

5.1 Metodika výzkumu 

Pro získání potřebných poznatků k sepsání této bakalářské práce a dosažení 

stanoveného cíle byly využity informace získané od kpt. Mgr Marka Kilarského 

z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Školního policejního střediska, 

Oddělení výcviku Policie České republiky, dále od velitele Hasičské stanice č. 2 Petřiny, 

npor. Mgr. Miloslava Beni a samozřejmě od vedoucího práce. Další požadované 

a  stěžejní informace byly pak zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření, kde se 

vyskytovaly otázky ohledně způsobů trénování, jídelníčku a dodržování regenerace. 

 Dotazníkové šetření 

Pro zjištění informací potřebných k co možná nejefektivnějšímu vyhodnocení 

byla vybrána evaluační metoda dotazníkového šetření. Konkrétní dotazník byl pak 

sestaven pomocí elektronického formuláře společnosti Google. Dotazníky byly následně 

vytištěny do papírové podoby a rozdány zájmovým skupinám ve vybraných útvarech. 

Podařilo se tak získat zpět vyplněné dotazníky od všech respondentů a zároveň se touto 

cestou podařilo zamezit možnosti, že by se vyplňování vyhnula určitá skupina 

dotazovaných, která by tímto způsobem znevážila výzkum. Před začátkem samotného 

vyplňování dotazníků byli respondenti seznámeni s účelem dotazníkového šetření 

a  poučeni o tom, jak dotazník vyplnit. Veškeré otázky zařazené do dotazníkového šetření 

byly uzavřeného typu, tedy takové, u nichž nelze vybrat z jiné, než předem stanovené 

odpovědi (Machková, H., Veteška, J., 2006). Pro zpracování kvantitativních dat, 

vyskytujících se v odpovědích respondentů, je tento typ příhodný, neboť může dojít 

k jejich snadnému vyhodnocení. Zároveň byly uzavřené odpovědi detailněji vysvětleny 

přímo v dotazníku zejména proto, aby nedošlo k vnucování odpovědí respondentům a tak 

ke zkreslení jejich názorů. 

 Charakteristika souboru. 

Charakteristikou souboru rozumíme konkrétní výběrový vzorek, tedy skupinu 

jednotek, kterou skutečně pozorujeme (Disman, M., 2002). Tímto vzorkem pro práci se 

stali příslušníci OS vybraných útvarů. Dotazováni byli příslušníci Armády ČR, Policie 

ČR a příslušníci Hasičského záchranného sboru. Konkrétně byl dotazníkový výzkum 
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prováděn u 4. brigády rychlého nasazení, 41. mechanizovaného praporu Žatec, který je 

součástí Pozemních sil Armády České republiky. „Brigáda rychlého nasazení je 

předurčena k plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení 

České republiky (například pomoc při živelních katastrofách) a spadá tedy pod MO. Mezi 

úkoly brigády patří účast v mírových operacích OSN a v misích pod velením NATO. Má 

v popisu práce zachovávat vysoký stupeň bojové připravenosti a plnění těch 

nejnáročnějších úkolů v různorodém terénu“ (4. brigáda rychlého nasazení, 2015). 

Vzhledem k úkolům, které mají vojáci z povolání plnit, zejména pak 4. brigáda rychlého 

nasazení, je nutností klást důraz na fyzickou zdatnost příslušníků AČR a pravidelně ji 

testovat (Ministerstvo Obrany, Věstník MO, 2011).Výcvik vychází z určení praporu a je 

založen na výborné fyzické připravenosti všech vojenských profesionálů, které 

je  dosaženo prostřednictvím vyššího počtu hodin vyhrazených na tělesnou přípravu, než 

je systémem nastaveno.  

Z řad policistů byli dotazováni příslušníci zařazení na Místním oddělení Policie 

Břevnov, Krajském ředitelství Policie Praha I. Tento útvar byl vybrán, protože se jedná 

o  článek, ve kterém je zařazeno oddělení hlídkové služby. Policisté vykonávající službu 

na útvarech tohoto typu se každý den setkávají s různými nástrahami, které jim služba 

přináší, mají v popisu práce reagovat na tísňová volání, zadržují pachatele trestných činů, 

asistují u dopravních nehod, požárů a jiných mimořádných akcí Hasičskému 

záchrannému sboru, provádějí eskortování zadržených pachatelů atd. Z výše uvedených 

skutečností je pak pochopitelná povinnost příslušníků PČR dbát a prohlubovat svoji 

odbornost a udržovat svoji fyzickou zdatnost potřebnou pro zastávané služební místo 

(Zákon č. 361/2003 Sb., 2010).  

Jako další byli vybrání respondenti z Hasičského záchranného sboru České 

republiky, konkrétně z Hasičské stanice č. 2 Petřiny. Důvodem pro výběr právě této 

hasičské stanice je zabezpečování Oddělení chemické služby, která plní úkoly pro 

všechny hasičské stanice na území hlavního města Prahy. Na území hlavního města Prahy 

působí celkem 36 hasičských sborů, ale pouze Hasičská stanice č. 2 Petřiny disponuje 

výstrojí a výzbrojí určenou na tuto problematiku. Dalším důvodem je velká rozloha 

hasebního obvodu, která čítá přes 40 km², přes 107 tisíc obyvatel při hustotě osídlení cca 

2720 obyvatel/km² a v neposlední řadě jsou to katastry města, ve kterých se nachází 

Letiště Václava Havla, areály Vysokých škol, budovy výzkumných ústavů, sportovní 

areály, významná obchodní a skladová centra, hypermarkety. Dále se zde nachází 
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nemocnice Motol, nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice, přírodní 

rezervace Šárka, vodní nádrž Džbán. Součástí hasebního obvodu jsou také rychlostní 

komunikace R6 směrem na Karlovy Vary a R7 směrem na Chomutov, Strahovský tunel, 

tunelový komplex Blanka a významné budovy diplomatických služeb (Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015). Přezkoušení z tělesné zdatnosti 

zabezpečuje v tomto případě Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky č. 58/2008 (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky, 2015).  

Vzhledem k výše uvedenému jsou na vojáky, policisty a hasiče zde zařazené 

kladeny velké nároky na psychickou, ale i fyzickou připravenost, zároveň je patrné, že do 

zájmové skupiny byli vybráni příslušníci působící na útvarech a článcích, kde je nutností 

udržování fyzických schopností a dovedností.  

Armáda České republiky a Hasičský záchranný sbor tyto schopnosti pravidelně 

testuje. Tyto testy jsou upraveny v NVMO č. 12/2011 a normy a hodnocení těchto 

kontrolních testů pak v Příloze 1 k NVMO č. 12/2011. U Hasičského záchranného sboru 

České republiky jsou tyto testy upraveny ve Sbírce interních aktů řízení generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, v Pokynu č. 58/2008 ze dne 

30.12.2008. U Policie České republiky tomu tak není a tělesná zdatnost příslušníků se 

periodicky ani jinak netestuje. Policie tedy neprovádí vůbec žádná fyzická přezkoušení, 

v ZPPP č. 4/2009, který upravuje zejména střeleckou přípravu policistů, se ale hovoří 

o  několika málo blocích v rámci ročního období, které jsou rozděleny právě na střeleckou 

a fyzickou přípravu. Fyzickou přípravou se zde myslí několik málo hodin ročně, které 

jsou vyhrazeny na procvičování donucovacích prostředků a v rámci těchto hodin je 

v některých případech zařazen i určitý druh kruhového tréninku, který má směřovat 

k prohloubení, nebo v tomto případě spíše udržení naprosto základní fyzické úrovně 

policistů. Tato fyzická příprava je však naprosto nedostačující. 

 Metodika sběru dat a jejich zpracování 

Sběr dat probíhal systematicky tak, že dotazníky byly rozdány osobně 

po  vybraných útvarech a zájmové skupině byl vysvětlen způsob vyplňování a účel 

dotazníků. Samozřejmě se konkrétně u PČR a HZS ČR nepodařilo zajistit vyplnění 

od  všech příslušníku na daných útvarech a odděleních zařazených a to z důvodu různých 

školení, dovolených, kvůli účasti na výběrových řízeních atp. I přesto se podařilo dotázat 
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většinu příslušníků z daných oddělení Policie České republiky a ze stanice Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Počet respondentů byl zvolen na 20 osob na každou 

z těchto složek. Dotazování probíhalo v několika dnech, aby tak došlo k vystřídání všech 

směn. Vzhledem k předem vytvořeným záznamovým archům a tabulkám byl zvolen 

stejný počet i u Armády České republiky. Ihned po vyplnění byly dotazníky z útvarů 

vybrány a bylo započato s vyhodnocováním výsledků.  

Zpracování dat probíhalo v programu MS Excel. Záznamové archy 

z vyhodnocování jsou k nahlédnutí v přílohách. Všechny dotazníkové hodnoty byly 

vloženy do programu a následně z nich byly vytvořeny odpovídající grafy. 

Otázky i odpovědi v dotazníku byly voleny, co nejjednodušší formou tak, aby 

respondent zvolil odpověď, která nejvíce odpovídá realitě. V úvodu dotazníku 

vysvětleno, co se po dotazovaném požaduje a jakým způsobem má odpovídat. Dále byly 

některé otázky vysvětleny přímo pod zadáním ještě konkrétněji, aby respondent danou 

otázku úplně pochopil. Struktura možných odpovědí byla tvořena tak, aby zahrnovala 

celou škálu možností a každý respondent si mohl zvolit pro sebe nejvíce odpovídající 

variantu. V některých, k tomu příhodných otázek, byla zařazena i možnost odpovědi 

„jinak“, aby v případě, že žádná odpověď u dotazovaných neodpovídá realitě, 

nedocházelo ke zkreslování jejich názorů (Machková, H., Veteška, J., 2006). Odpověď 

„jinak“ byla v našem dotazníku tvořena buď odpovědí „Žádná z uvedených“, nebo 

odpovědí „Nevím“. 

5.2 Časový harmonogram práce 

 Červen 2014 – výběr tématu práce. 

 Červen - prosinec 2014 – fáze shromažďování a studia literárních pramenů. 

 Leden 2015 – zahájení tvorby teoretické části práce. 

 Duben 2015 – oslovení respondentů. 

 Květen 2015 – vytvoření, distribuce a vyhodnocení dotazníků. 

 Červen 2015 – dokončení teoretické části práce. 

 Srpen 2015 – odevzdání bakalářské práce. 
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5.3 Vymezení a omezení studie 

 Vymezení studie 

Studie přináší informace o povědomí příslušníků Armády České republiky, 

Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky o CrossFitu 

v rámci služební tělesné přípravy. Zohledňuje způsoby a četnosti tréninků a zjišťuje 

konkrétní informace ohledně otázek jídelníčku a správné regenerace zájmové skupiny 

jako atributů podporujících filosofii CrossFitu. 

 Omezení studie 

Jistým omezením studie může být nízká motivace a iniciativa respondentů. 

Je  snadné přeskočit otázky, nebo neodpovědět vůbec. Někteří mohli určitým způsobem 

zkreslit výsledky výzkumu. Na kvalitu provedeného dotazníkového šetření může mít vliv 

i nepochopení respondentů a to i přesto, že otázky v dotazníkovém šetření byly podrobně 

vysvětleny a byly položeny nejjednodušší možnou formou. Jako další omezení může být 

brána i skutečnost poměrně nízkého počtu otázek v dotazníku. Delší dotazníky se však 

nedoporučují, je ale poměrně složité volit mezi kratším dotazníkem, který nezjistí tolik 

potřebných informací a naopak delším, u kterého zase existuje možnost, že respondent 

během jeho vyplňování ztratí potřebnou koncentraci tak, jak o tom Disman (2002) hovoří. 
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6 Výsledková část 

6.1 Úvod 

Ve výsledkové části bakalářské práce budou konkrétně popsány a rozebrány 

otázky zahrnuté do dotazníkového šetření. Budou vysvětleny otázky vztahující se 

k určitým hypotézám a také budou přehledně graficky zobrazeny odpovědi respondentů.  

Na počátku výzkumu bylo provedeno šetření na útvarech zájmových skupin. Toto 

šetření vedlo ke zjištění informací ohledně výročního přezkoušení z fyzických schopností 

u jednotlivých útvarů. Zjišťováním informací u kpt. Mgr Marka Kilarského z Krajského 

ředitelství policie hlavního města Prahy, Školního policejního střediska, Oddělení 

výcviku Policie České republiky, bylo ověřeno neprovádění periodicky se opakujícího 

přezkoušení u Policie České republiky. U PČR funguje pouze pravidelná střelecká 

příprava, která je v několika málo určitých blocích doplněna základními kruhovými 

tréninky. Tato problematika je upravena v ZPPP 4/2009 (Odbor řízení lidských zdrojů 

Policejního prezidia České republiky, 2009). 

6.2 Vyhodnocení dat 

Jak již bylo zmíněno, počet respondentů byl stanoven na 20. U některých 

respondentů mohl u otázky č. 2 „Kolikrát týdně trénujete“, nastat případ, že respondent 

zaškrtl první možnost z uvedených odpovědí, která byla „Vůbec netrénuji“, pak se od této 

odvíjely i některé další odpovědi na otázky v dotazníkovém šetření. Tento případ nám 

však nijak nebránil ve zjišťování potřebných informací a respondent nám touto odpovědí 

pomohl i tak. Tato odpověď nebránila ani tomu, aby dotazovaný mohl odpovídat 

na  některé další otázky a pomohl nám tak s vyhodnocením jiných stanovených hypotéz 

a zároveň, aby nám pomohl k zodpovězení dílčích cílů práce. K vyhodnocení dat byly 

z důvodu přehlednosti použity absolutní hodnoty, které nám pomohly ucelit data získaná 

z dotazníkového šetření a rozdělit je přehledně podle toho, do jaké konkrétní zájmové 

skupiny respondent patřil. Dalším kritériem pro výběr správné statistické metody bylo 

následné, co nejefektivnější a zároveň také nejpřehlednější vyhodnocení pomocí grafů. 

Podrobnější informace jsou uvedeny v záznamovém archu, který se nachází v přílohách. 
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 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník se skládá z celkem jedenácti otázek. Odpovědi na všechny otázky jsou 

uzavřené. Jak již bylo uvedeno, u některých, k tomu vhodných otázek, je nabídnuta 

i  odpověď „jinak“, aby nedocházelo ke zkreslování názorů a následně i výsledků 

dotazníku, tak jak o tom hovoří Machková a Veteška (2006). 

První otázka dotazníku se týkala složky, u které je respondent ve služebním 

poměru. Odpovědi tedy byly Armáda České republiky, Policie České republika 

a  Hasičský záchranný sbor České republiky. Pomohla nám tak rozřadit respondenty 

do  tří základních skupin. 

Ve druhé otázce jsme zjišťovali, kolikrát týdně dotazovaný respondent trénuje. 

Odpovědi měl na výběr celkem čtyři. Zde byla jako jedna z odpovědí zařazena i odpověď 

„Netrénuji vůbec“, která byla ve značné míře volena zejména u dotazovaných policistů. 

Tato odpověď zapříčinila to, že na některé další otázky tento respondent odpovídat 

nemohl, s čímž bylo v našem průzkumu počítáno. I tak ale podal důležitou informaci 

o  přibližné fyzické připravenosti policistů, zařazených na Místních odděleních Policie. 

 

Graf č. 1: „Kolikrát týdně trénujete?“ 

 

Třetí otázka byla směřována na důvod přípravy, proč dotazovaný sportuje. 

K zodpovězení byly čtyři možnosti. Mezi odpověďmi byly „Příprava na závody“, 
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„Příprava na zaměstnání“, „K utužení zdravotní stránky“ a poslední možností byla 

odpověď „jinak“ v tomto případě odpověď „Žádná z uvedených“. Jednoznačně nejvíce 

dotazovaných zvolilo odpověď „K utužení zdravotní stránky“. Zajímavý je také fakt, že 

pouze jeden z dotazovaných policistů sdělil jako důvod přípravy právě zaměstnání, což 

může být zapříčiněno již zmíněnou absencí pravidelného přezkoušení z tělesné zdatnosti. 

 

Graf č. 2: „Z jakého důvodu sportujete?“ 

 

Čtvrtá otázka byla zaměřena na přípravu pohybového aparátu před zatížením. 

Bylo tak zjištěno, kolik dotazovaných provádí v úvodní části zahřátí organismu, 

mobilizaci kloubních spojení a konkrétní zapracování na hlavní část tréninkové jednotky. 
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Rozcvičení před samotnou hlavní náplní tréninkové jednotky je právě ze zdravotních 

důvodů velice důležité. 

Pátou otázkou dotazníku byl respondent dotazován na způsob cvičení, zařazování 

cviků a periody opakování tréninků. Tato otázka byla z důvodu zjištění konkrétních 

informací volena jiným způsobem. Respondent měl zvolit mezi dvojicí  

 

Graf č. 4: „Jaké fráze definují Vás trénink?“ 

odpovědí týkajících se právě volené intenzity cvičení, jak často trénink obměňuje 

a zda ve větší míře zařazuje do tréninku funkční nebo izolované cviky. Otázka byla 

zájmové skupině vysvětlena, aby nedocházelo k získávání mylných informací nebo 

ke  zkresleným výsledkům. 

 

Šestou otázkou bylo zjištěno, že většina dotazovaných se během řízené služební 

přípravy nesetkává s funkčními cvičeními, tedy takovými cvičeními, při kterých  
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se zapojuje větší počet svalových skupin. Tato cvičení jsou podstatou CrossFitu a jsou 

vysvětlena v kapitole 2.1.4. 

 

Sedmá otázka pak zjišťovala, jaké pohybové schopnosti se v největší míře 

dotazovaní svým tréninkem snaží rozvíjet. Jako ve všech otázkách mohl respondent 

zaškrtnout jednu, ale i více možností a to právě tak, aby zvolené možnosti odpovídali co 

nejvíce realitě. Největší počet respondentů uvedlo, že rozvíjejí silové a vytrvalostní 

schopnosti. Naopak nejméně jsou tréninkem respondentů rozvíjeny schopnosti rychlostní 

a flexibilita. Opomíjení rozvoje flexibility může mít závažnější následky a to následky 

zdravotní. Nedostatečně vyvinutou flexibilitou nejsme schopni správným způsobem 

provádět různá cvičení, nebo provádět cvičení v maximálním kloubním rozsahu, čímž 

mohou být přetěžovány jiné svalové partie a mohou vznikat svalové dysbalance. Více 

o  této problematice v následující kapitole. 

 

Graf č. 6: „Jaké schopnosti tréninkem rozvíjíte?“ 

 

Osmá otázka dotazníku směřovala ke způsobům cvičení, které se v největší míře 

v tréninku respondentů objevují. Bylo zjištěno, že nejčastějším způsobem je cvičení 

s hmotností těla. 
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Graf č. 7: „Jaké způsoby cvičení se ve vaší přípravě objevují?“ 

 

Devátá otázka byla položena přímo na CrossFit v rámci služebního zařazení. Zde 

je patrno, že většina respondentů se s CrossFitem ve službě vůbec nesetkala. Největší 

zkušenosti mají i přes tyto výsledky v AČR, nejmenší naopak u HZS 

 

Graf č. 8: „Setkali jste se již někdy s CrossFitem v rámci služebního zařazení?“ 

 

Další a to desátá otázka zjišťovala, zda příprava respondentů zahrnuje i otázku 

jídelníčku. Velká většina dotazovaných otázku jídelníčku vůbec neřeší. 
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Graf č. 9: „Zahrnuje Vaše příprava i otázku jídelníčku?“ 

 

Poslední otázka dotazníkového šetření se respondentů ptala, zda podstupují nějaké 

regenerační procedury a v případě, že ano, tak jaké. Regenerací chápeme prostředky 

a  postupy, které zefektivňují zotavné procesy. Respondent měl na výběr celkem sedm 

možností, mezi kterými byla zařazena i odpověď „Pravidelný, kvalitní a dostačující 

spánek“. U této odpovědi máme pro naše účely na mysli v první řadě nepřerušovaný 

a  hygienický spánek v rámci dodržování správného režimu dne, který je i podle Periče 

a  Dovalila řazen mezi hlavní regenerační procedury. V případech, kdy pasivní odpočinek 

přestává potřebám tréninkového procesu stačit, přistupuje se k pokusům o urychlení 

těchto zotavných procesů, které souhrnně označujeme právě jako regenerace (Perič, T., 

Dovalil, J., 2010). Touto poslední otázkou bylo zjištěno, že regeneraci nejvíce řeší 

příslušníci AČR a naopak nejméně příslušníci HZS. Nejméně vojáků označilo odpověď, 
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že žádné nepodstupují, naopak tomu bylo u hasičů. Stejný byl výsledek i v součtu všech 

procedur. 

 

Graf č. 10: „Jaké regenerační procedury pravidelně podstupujete?“ 
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7 Diskuze 

 

V této části práce budou konfrontovány dosažené výsledky, tak jak jsou uvedeny 

v teoretické části práce. Budou podrobně rozebrány všechny stanovené hypotézy a také 

zveřejněny výsledky, které povedou k potvrzení, nebo naopak k zamítnutí stanovených 

hypotéz. 

Hypotéza č. 1 byla vzhledem k získaným výsledkům potvrzena. Tato hypotéza 

byla přesně definována takto: „CrossFit není u zájmových složek systémově podchycen.“ 

K hypotéze se vztahovaly dvě otázky a to otázka č. 6 a otázka č. 9. Tyto dvě otázky se 

samozřejmě vztahují k systémovému pojetí fyzické přípravy v ozbrojených složkách 

a  hasičském sboru na území České republiky tak, jak jej definují platné předpisy 

a  zákonné normy. V rámci služební přípravy se s CrossFitem nesetkala velká většina 

respondentů. Konkrétně pak 13 příslušníků z AČR, 17 příslušníků PČR a dokonce  

19 příslušníků HZS, vždy z 20 dotazovaných. Podobné výsledky byly zjištěny i u otázky 

č. 6, která se tázala na informace ohledně provádění funkčních cvičení ve služební 

přípravě. Bylo zjištěno, že v rámci služební přípravy se pravidelně s těmito cviky 

nesetkává 12 respondentů z AČR, 14 respondentů z PČR a 10 dotazovaných z HZS. 

Z těchto výsledků vyplývá, že pouze 11 z celkového počtu 60-ti respondentů se v rámci 

služebního zařazení s CrossFitem setkalo. Podobných výsledků dosáhla i druhá otázka 

k hypotéze č. 1, která se týká funkčního cvičení ve služební přípravě. U této otázky bylo 

zjištěno, že se s funkčními cviky v rámci služební tělesné výchovy setkalo pouze  

16 z 52 dotazovaných. 8 respondentů nevědělo, jak na tuto otázku odpovědět a tak 

označilo za odpověď příhodnou možnost „Nevím“. 

Hypotéza č. 2 byla vzhledem ke zjištěným informacím potvrzena jen z části. Tato 

hypotéza byla definována takto: „Příslušníci AČR, PČR a HZS ČR upřednostňují cvičení 

vytrvalostního typu při nízké intenzitě anebo silová cvičení objemového typu před 

cvičeními prováděnými vysokou intenzitou.“ Potvrdilo se, že velká většina 

z dotazovaných prohlubuje zejména silové a vytrvalostní schopnosti, ale do své přípravy 

zařazuje i cvičení prováděná vysokou intenzitou. K této hypotéze se vztahovaly celkem 

3 otázky dotazníku. Otázka č. 5 se ptala právě na intenzitu a druhy cvičení. Zde byl poměr 

dotazovaných, ohledně volby izolovaných a funkčních cviků, co se neřízené tělesné 

přípravy týče, skoro vyrovnaný. 20 dotazovaných uvedlo, že provádí pouze izolovaná 
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cvičení a 25 respondentů, že cvičení funkční. Tyto výsledky, jak již bylo uvedeno, se 

týkají pouze neřízené tělesné přípravy, a jsou tedy přímo závislé na četnosti tréninků 

a  způsobech a druzích praktikovaných ve cvičení. Jinými slovy, respondenti, kteří trénují 

méně často, nebo vůbec, anebo provádějí jiné druhy cvičení, v této otázce neoznačili 

žádnou odpověď. Přesto větší počet respondentů provádí cvičení vysokou intenzitou. 

U AČR výsledky vyzněly tak, že 12 dotazovaných provádí cvičení vysokou intenzitou 

oproti 7, kteří intenzitou nízkou. U PČR byl poměr 6 respondentů, ku 5-ti dotazovaným, 

kteří provádějí cvičení intenzitou nízkou. U HZS se poměr obrátil a  výsledkem bylo, že 

4 příslušníci provádějí cvičení vysokou a 9 dotazovaných cvičení naopak nízkou 

intenzitou. Tato otázka dále zjišťovala, jak často respondenti obměňují složení 

tréninkových jednotek. Ze zjištěných výsledků bylo patrno, že většina provádí stále se 

opakující složení tréninku, tedy, že stejné složení tréninku opakuje 2krát, či vícekrát 

v průběhu dvou týdnů. Celkem bylo zjištěno, že 33 z dotazovaných provádí jeden typ 

tréninku dvakrát či vícekrát v průběhu dvou týdnů, oproti 12ti, kteří trénink obměňují 

a  stejný typ tréninku opakují s minimálním časovým odstupem 2-3 měsíců. Otázka  

č. 7 zjišťovala, jaké pohybové schopnosti se zájmová skupina v největší míře snaží 

rozvíjet. Z odpovědí respondentů bylo patrné, že je to nejčastěji právě schopnost silová 

a  vytrvalostní. Naopak nejvíce opomíjenou pohybovou schopností je flexibilita. V otázce 

č. 8 bylo také zjišťováno, jaké způsoby cvičení jsou mezi dotazovanými praktikovány. 

Dozvěděli jsme se, že jednoznačně nejčastěji zájmová skupina provádí cvičení 

s hmotností těla. Tato cvičení provádí 18 z 20 dotazovaných příslušníků AČR, 7 z 20 je 

to v případě PČR a 13 z 20 příslušníků HZS.  

Hypotéza č. 3 byla potvrzena, ale také pouze částečně. Přesné znění hypotézy  

č. 3 bylo následující: „Příslušníci AČR, PČR a HZS ČR se věnují kondiční přípravě bez 

reflektování správných regeneračních a výživových aspektů. K této hypotéze se vztahují 

tři otázky. Otázka č. 4, otázka č. 10 a 11. Navíc k těmto třem můžeme připočíst částečně 

výsledky z otázky č. 7, kde jsme zjistili, že nejméně rozvíjenou pohybovou schopností je 

flexibilita, což jistě dobrému zdravotnímu stavu nepřispívá. Nedostatečně vyvinutá 

flexibilita nám nedovolí provádět cvičení v maximálním kloubním rozsahu, čímž mohou 

být přetěžovány jiné svalové partie, mohou vznikat svalové dysbalance, atd. Je tedy velice 

důležité zařazovat do přípravy protahovací cvičení. A nejen ta, ale i cvičení kompenzační 

a uvolňovací. Všechny tyto druhy cvičení pak mají pozitivní vliv zejména na kvalitu 

pohybové soustavy. Významně také napomáhají snižovat rizika zranění a pomáhají 
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vyrovnat se s nadměrným fyzickým ale i psychickým zatížením. Navíc v současnosti patří 

k tréninkovým prostředkům, jež pozitivně mohou ovlivnit úroveň sportovního výkonu 

(Bursová. M., 2005). Otázka č. 4 zjišťovala přípravu pohybového aparátu na zatížení. 

Bylo zjištěno, že poměrně velký počet dotazovaných rozcvičení vůbec neprovádí. Nejvíce 

tomu tak bylo u PČR, kde tuto možnost odpovědi označilo 8 respondentů, u HZS to pak 

bylo podobné, tuto odpověď zaškrtlo 7 z nich. Nejpočetnější skupina uvedla, že přípravu 

provádí, ale tato trvá do 5 minut, což může být v mnoha případech nedostačující, 

například i vzhledem k tomu, že více respondentů uvedlo, že provádí cvičení vysokou 

intenzitou. Další otázkou, tedy otázkou č. 10, vztahující se k této hypotéze byl dotaz 

na  dodržování jídelníčku. V této otázce respondenti odpovídali poměrně jednoznačně, 

totiž, že jídelníček se u zájmové skupiny nedodržuje. Nejvíce tuto otázku řeší u AČR, kde 

je to 9 z dotazovaných respondentů, u PČR jsou to 4 a u HZS pouze 3 z dotazovaných. 

Otázkou č. 11, která se přímo vztahuje k této hypotéze a zároveň poslední otázkou 

v dotazníku bylo zjištění regeneračních procedur, které dotazovaný respondent 

podstupuje. Bylo zjištěno, že přesně polovina z dotázaných policistů žádné nepodstupuje. 

Podobné to bylo u dotázaných hasičů, kde to bylo dokonce 11 z 20 respondentů. Mezi 

odpověďmi byly i možnosti jako strečink, který označilo 10 respondentů z AČR, 5 z PČR 

a 7 z HZS, nebo pravidelný, kvalitní a dostačující spánek, který označilo poměrně málo 

z dotázaných.  

Výzkumná otázka je definována takto: „Do jaké míry je v AČR, PČR a HZS ČR 

rozšířena filosofie CrossFitu jako součásti tělesné, resp. fyzické přípravy?“. 

Na  výzkumnou otázku této práce lze odpovědět potvrzením, nebo naopak vyvrácením 

jednotlivých hypotéz. K výzkumné otázce se více či méně vztahovaly všechny tři 

stanovené hypotézy a dotazník byl sestaven tak, aby odpovědí na tyto hypotézy bylo více. 

Nejdůležitější fakta pro zodpovězení výzkumné otázky obsahovaly však odpovědi 

na  otázku č. 9, která se tázala přímo na CrossFit v rámci služební tělesné přípravy.  

Od dotazovaných respondentů byla zjištěna poměrně jednoznačná odpověď. 

S CrossFitem se ve službě nesetkalo 19 hasičů, 17 policistů a 13 vojáků vždy  

z 20 dotazovaných. Celkově se tedy s CrossFitem nikdy nesetkalo 49 z 60 respondentů. 

Tato čísla tedy jasně ukazují, že CrossFit je u dotazovaného souboru rozšířen opravdu 

minimálně. Fakt, že ani jedna ze stanovených hypotéz této práce, nebyla přesvědčivě 

vyvrácena, potvrzuje, že o CrossFitu se v ozbrojených složkách a hasičském sboru 

působícím na území České republiky ví opravdu málo. Vzhledem k výše uvedeným 



48 

výsledkům, kterých CrossFit jako způsob fyzické přípravy, nebo jako životní styl 

dosahuje, může být nežádoucí, že povědomí o něm je tak na nízké úrovni. 

Mimo jiné bylo otázkou č. 2 a 3 zjištěno, že nejvyšší počet vůbec netrénujících je 

u PČR, kde je to 8 respondentů z dvaceti. 1-2 krát týdně trénuje 6 příslušníků AČR,  

7 příslušníků PČR a 8 dotázaných hasičů. 3-4 týdně trénuje 13 dotazovaných vojáků  

a 11 hasičů. Nejčastějším důvodem provádění jakékoliv pohybové aktivity je dle 

dotazovaných jednoznačně zdravotní stránka. Tuto odpověď označilo 16 vojáků,  

a 13 respondentů z řad PČR a HZS. Naopak možnost „Na zaměstnání“ označili tři hasiči 

a pouze jeden policista. I toto zjištění v řadách Policie může být potvrzením toho, že 

policisté nemají motivaci k prohlubování, nebo alespoň udržování tělesné zdatnosti.  
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8 Závěr 

 

Za účelem splnění stanoveného cíle bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové 

šetření na vybraném vzorku respondentů z jednotlivých útvarů. Z provedeného výzkumu 

vyplývá, že nejvíce z dotazovaných respondentů trénuje 3krát – 4krát týdně a nejčastějším 

důvodem je utužení zdravotní stránky. Nejpočetnější skupina respondentů provádí 

rozcvičení před samotnou tréninkovou jednotkou v trvání do deseti minut a při samotném 

tréninku se zaměřuje spíše na cvičení vysokou intenzitou, přičemž provádí opakující se 

složení tréninku, které je převážně tvořeno funkčními cviky. Dále bylo zjištěno, že 

naprostá většina respondentů se pravidelně nesetkává s funkčními cviky v rámci 

služebního zařazení, co se řízené tělesné přípravy týče a snaží se rozvíjet silové 

a  vytrvalostní schopnosti, nejčastěji s využitím cvičení s hmotností těla. V rámci 

služebního zařazení se naprostá většina respondentů s CrossFitem vůbec nesetkala. 

Otázku jídelníčku pak řeší pouze zanedbatelné množství respondentů a stejně tak je tomu 

u regeneračních procedur.  

Z dotazníkové šetření dále vyplývá, že četnost tréninkových jednotek je nejvyšší 

u příslušníků Armády České republiky, kteří dle výsledků trénují nejčastěji a zároveň 

ze  zájmové skupiny nejvíce dbají na regeneraci organismu a správný odpočinek. 

Navštěvovat regenerační procedury jim umožňuje zejména samotná existence středisek 

Ministerstva obrany s rekreačním a relaxačním zázemím, jež nabízejí různé procedury 

a  sportovní vyžití. Takové instituce nejsou u Ministerstva vnitra tak rozšířené, což se 

samozřejmě projevuje i u věnování času správnému odpočinku u příslušníků Policie ČR. 

Právě policisté dopadli mezi vybranými skupinami dotazníkového šetření nejhůře, co se 

týče četnosti tréninků, neboť výsledky ukázaly, že dokonce 8 z 20 dotazovaných policistů 

netrénuje vůbec. Dále bylo zjištěno, že respondenti všeobecně, poměrně málo dbají 

na  správnou životosprávu, která je nedílnou součástí nejen samotné filosofie CrossFitu, 

ale i zdravého životního stylu, ačkoliv většina dotazovaných odpovídá, že trénuje, jak již 

bylo zmíněno, hlavně ze zdravotních důvodů. 

Zjištěná úroveň trénovanosti dotazovaných respondentů se ukázala být na nejnižší 

úrovni u Policie České republiky. Už samotný fakt, že u Policie České republiky, jako 

jedné z ozbrojených složek, neprobíhají žádná pravidelná a periodicky se opakující 

přezkoušení tělesné zdatnosti, vypovídá o fyzické nepřipravenosti policistů na  krizové 
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situace, ale i na běžné úkony vyplývající z  náplně jejich povolání. Znovuzavedení 

pravidelného přezkoušení by dle mého názoru mělo vliv i na motivaci příslušníků 

průběžně se na ně připravovat a udržovat si odpovídající tělesnou zdatnost. 

Ačkoliv provedené dotazníkové šetření přineslo přibližný obrázek o fyzické 

kondici příslušníků vybraných útvarů, bylo by samozřejmě vhodné provést podrobnější 

výzkum za účelem získání detailnějších informací a podrobit větší vzorek vybraných 

jednotlivců dalšímu zkoumání. Pomocí předem stanovených testových baterií by bylo 

vhodné změřit fyzickou zdatnost jedinců u vybraných složek na začátku určitého období. 

Žádoucí by pro další výzkum bylo využít filosofii CrossFitu, který řeší nejen tréninkový 

program, ale i otázku jídelníčku a správné regenerace, čímž by se předešlo možnému 

přetrénování a únavovým zraněním. Bylo by vhodné po určitou dobu dodržovat 

tréninkový plán a  po  uplynutí této doby vybrané jedince opět podrobit testové baterii 

ze  začátku období, tak aby bylo patrné, k jakému progresu u každého z rekrutů došlo.  

Základním cílem této bakalářské práce bylo zjistit do jaké míry je CrossFit 

rozšířen a také praktikován v tělesné přípravě a to ať už v Armádě České republiky, 

v Policii České republiky nebo v Hasičském záchranném sboru České republiky. 

Po  vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření lze konstatovat, že CrossFit není 

ve  zkoumaném souboru, co se systémového pojetí týče, v praxi využíván vůbec. 

Povědomí o CrossFitu je mezi dotazovanými příslušníky vybraných útvarů velmi nízké, 

neboť jak již bylo uvedeno, není možné se s ním setkat či seznámit v rámci zaměstnání.  

V USA je v současné době CrossFit využíván v rámci fyzické přípravy příslušníků 

ozbrojených složek a hasičů z povolání velmi často. Pomocí CrossFitu se ozbrojené 

složky připravují nejen na území USA, ale i na základnách po celém světě. Vzhledem 

k  výsledkům, které využití CrossFitu přináší, by bylo jistě přínosem zakomponovat 

CrossFit i do služební tělesné přípravy u ozbrojených složek a hasičských sborů 

působících na území České republiky. 
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12 Přílohy 

12.1 Příloha č. 1 

Dotazník 

 
Zdravím Vás kolegové! Chtěl bych Vás tímto vřele požádat o vyplnění krátkého 

dotazníku, který mi pomůže s bakalářskou prací. V úvodní části dotazníku naleznete otázky 
týkající se Vašeho služebního zařazení a dále budu zjišťovat již konkrétněji informace ohledně 
Vaší fyzické přípravy na zaměstnání.  

V odpovědích zaškrtávejte jednu, ale i více možností, tak, aby byly pravdivé a odpovídaly 
realitě. Vyplnění zabere jen krátkou chvíli. 
Děkuji za Vaši pomoc. pprap. Petr Mejsnar, IV. ročník, VO 

 

1) U jaké složky IZS jste ve služebním poměru? 

 AČR 

 PČR 

 HZS 
 

 

2) Kolikrát týdně trénujete? 

 

V případě, že žádnou fyzickou přípravu neprovádíte, nebudou se Vás některé z následujících otázek týkat. Zaškrtávejte 

tedy pouze ty otázky, u kterých bude odpověď odpovídat realitě.  

 Vůbec netrénuji 

 1 – 2 krát 

 3 – 4 krát  

 5 a vícekrát 

 

3) Z jakého důvodu sportujete? 

 Příprava na závody 

 Příprava na zaměstnání 

 K utužení zdravotní stránky 

 Žádná z uvedených 
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4) Kolik času věnujete přípravě pohybového aparátu na trénink (zahřátí, rozpohybování, 

zapracování)? 

 Vůbec neprovádím 

 Do 5-ti minut 

 Do 10-ti minut 

 Do 15-ti minut 

 Více než 15 minut 

Nedokáži odpovědět 
 

 

5) Jaké fráze definují váš trénink? 

U odpovědí v této otázce pouze přeškrtněte nehodící se odpověď u každé dvojice. Odpovědi volte podle toho, jaké způsoby 

cvičení převažují. 

 

Vysoká intenzita X Nízká intenzita 

(vyšší zatížení, vysoký počet opakování, vysoká frekvence, krátká nebo žádná doba odpočinku) X (malé 

zatížení, nízký počet opakování, nízká frekvence, dlouhá doba odpočinku) 

Provádíte opakující se složení tréninku X Každý další trénink se liší od předchozích 

(jeden typ tréninku 2krát či vícekrát za 14 dní) X (jeden typ tréninku s minimálním odstupem 2 – 3 měsíců) 

Funkční cviky X Izolované cviky 

(zapojení vyššího počtu svalových skupin) X (zaměření na jednu svalovou skupinu) 

 

 

6) Setkáváte se pravidelně s funkčními cviky v rámci služebního zařazení? 

Funkční cviky vysvětleny v otázce č. 5. 

 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

7) Jaké schopnosti tréninkem rozvíjíte? 

 Silové 

 Rychlostní 

 Vytrvalostní 

 Flexibilitu 

 Žádnou z uvedených 

 Nedokáži odpovědět 
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8) Jaké způsoby cvičení se ve vaší přípravě objevují? 

 Cvičení s vlastní vahou (kliky, shyby, lehy-sedy, vše bez další zátěže, šplh, švihadlo) 

 Komplexní cvičení s externími objekty (činky a osy, medicinbaly, různá závaží a pomůcky) 

 Běžecká, veslařská, plavecká, cyklistická cvičení 

 Cvičení na posilovacích strojích 

 Cvičení dovedností v rámci sportovních her (různé tréninkové metody prováděné na fotbale, hokeji, 

házené, atd.) 

 Žádná z uvedených  

 

9) Setkali jste se již někdy s CrossFitem v rámci služebního zařazení? 

 Ano 

 Ne 

 

10) Zahrnuje vaše příprava i otázku jídelníčku? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 
 

11) Jaké regenerační procedury pravidelně (několikrát měsíčně) podstupujete? 

 Sauny 

 Vířivé koupele 

 Hřejivé a chladivé bylinné masti 

 Pravidelný, kvalitní a dostačující spánek 

 Masáže 

 Strečink (protahování) 

 Žádné nepodstupuji 
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12.2 Příloha č. 2 

Záznamový arch 

Hypotéza 1 
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Hypotéza 2 
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Hypotéza 3 
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Důvod přípravy a četnost tréninků  
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12.3 Příloha č. 3 

Hlavní úkoly v rámci tělesné přípravy 4. brigády rychlého nasazení, 41. 

mechanizovaného praporu Žatec 

 


