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Abstrakt 

 

Název: Vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie 

synchronizovaného plavání 

 

Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest 

po zaměření tréninkové jednotky na rozvoj síly dolních končetin u dívek juniorské 

kategorie synchronizovaného plavání TJ Tábor a preferované možnosti regenerace. 

 

Metody: Pro sepsání této práce byl zvolen typ výzkumného plánu kvaziexperiment. U 

třech synchronizovaných plavkyň ve věku 16 - 17 let byl zkoumán vliv sportovní 

masáže na pozátěžovou bolest. Výzkumnému vzorku byly po přizpůsobených 

tréninkových jednotkách masírovány dolní končetiny. Jako metody sběru dat byly 

využity anamnéstický dotazník, Likertova škála a strukturovaný rozhovor. 

      

Výsledky: Výzkum došel k závěru, že určitý vliv sportovní masáž na pozátěžovou 

bolest měla. Pomocí Likertovy škály dívky hodnotily pozátěžovou bolest s využitím 

sportovní masáže. Všechny tři synchronizované plavkyně masáž hodnotily pozitivně, 

nejlépe vyhodnotily masáž celé dolní končetiny. Ze strukturovaného rozhovoru bylo 

zjištěno, že by probandky aktivní regeneraci v podobě sportovní masáže v tréninkových 

jednotkách uvítaly.  

 

Klíčová slova: svalová horečka, regenerace, masáž, únava, anatomie a fyziologie svalu, 

synchronizované plavání 



Abstract 

 

Title: The effect of sports massage on delayed onset muscle soreness (DOMS) observed 

on junior synchronized swimmers 

 

Aims: The aim of this work was to determine the effect of sports massage on DOMS 

after training units focused on developing the strength of the lower limbs by girls junior 

synchronized swimming category of TJ Tabor team and preferred options of 

regeneration. 

 

Methods: Design quasiexperiment was chosen as a type of research for the preparation 

of this work. There was researched the effect of sports massage on DOMS on three 

synchronized swimmers aged 16 - 17 years. This researched sample went through the 

massage of legs after adapted training units. There were used anamnesis questionnaire, 

Likert scale and a structured interview as data collection methods. 

      

Results: The research proved the real sports massage effect on DOMS. Using a Likert 

scale girls evaluated DOMS with the use of sports massage. All three synchronized 

swimmers evaluated the massage positively, they appreciated the massage of the entire 

lower extremity as the best. The structured interview showed, that the synchronized 

swimmers would appreciate an active regeneration in the form of sports massage as a 

part of their training units. 

 

Keywords: muscle fever, regeneration, massage, fatigue, muscle anatomy and 

physiology, synchronized swimming 
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1 ÚVOD  

Již od dětství jsem se věnovala celé řadě sportů (cyklistika, lyžování, běh a jiné). 

Ve školním věku jsem se zaměřila na trénink plaveckých sportů a s nimi spojené 

posilování, zvyšování flexibility, trénink vytrvalosti a další rozvoj pohybových 

schopností. Ty mi přinášely nejen radost a uvolnění, ale i intenzivně zatěžovaly můj 

organismus a pociťovala jsem bolesti svalů po zatížení.  

Bolest po zatížení je obecně známý jev. Jedná se o bolest obvykle po 

namáhavém cvičení nebo dlouhotrvající činnosti. Netrápí pouze vrcholové sportovce, 

ale i lidi při všedních aktivitách. Jedná se o dočasné poškození svalu, které způsobuje 

nepříjemnou bolest, a proto sportovci všech výkonnostních skupin hledají možnosti 

rychlejšího zotavení v aktivní regeneraci. 

Svoji bakalářskou práci opírám o zkušenosti z vlastní závodní činnosti 

především synchronizovaného plavání, které nyní trenérsky vedu. Zajímalo mě, jestli se 

dá pomocí regeneračních procedur potíže po zatížení zmírnit či urychlit zotavení svalů a 

celého organismu. Je známo, že vrcholoví sportovci využívají nejčastěji sportovní 

masáž jako regenerační proceduru. Proto jsem zvolila právě vliv sportovní masáže na 

regeneraci u dívek juniorské kategorie v synchronizovaném plavání. Chtěla jsem se 

touto cestou také ponořit do problematiky spojené se zotavujícími se procesy a 

v souvislosti s tréninkem, vyzkoušet pomocí sportovní masáže zefektivnit tréninkové 

jednotky.  

Dále jsem si chtěla v praxi ověřit, jak teorie z dostupných materiálů funguje 

v rámci mého prostředí, ve kterém působím. Již před rokem jsem absolvovala kurz 

sportovní masáže. Masírování mě velice baví a chci synchronizovaným plavkyním díky 

mé certifikaci pomoci. 
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2 POZÁTĚŽOVÁ BOLEST SVALŮ (DOMS) 

V teoretické části práce je hlavním tématem pozátěžová bolest svalů u sportovců 

(v angličtině delayed onset muscle soreness - DOMS). V této kapitole uvedeme 

základní anatomii a fyziologii svalové tkáně, charakteristiku syndromu pozátěžové 

bolesti a možnosti jejího ovlivnění. 

 

2.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE SVALU 

Svalová soustava společně s kostrou tvoří pohybovou složku organismu. Je to 

nejobjemnější soustava tvořící 40 % celkové tělesné hmotnosti. Lidské tělo tvoří 

přibližně 600 svalů (Jelínek, 2003). 

Tkáň svalu je složena z množství buněk, které mají schopnost reagovat na 

podráždění změnou své délky (kontrakcí). Kontrakcí, která následuje po podráždění, se 

rozumí přeměna chemické energie na energii mechanickou, která způsobuje zkrácení 

svalu. Svaly je možno rozdělit na svaly sloužící k pohybu a k setrvání v poloze, na svaly 

vystýlající stěny dutých orgánů a umožňující jejich funkci (Rokyta, 2000; Trojan, 

2003). 

Podle Mourka (2005) vzniklo fylogenezí několik typů svaloviny podle 

vlastností: 

- svaly kosterní (příčně pruhované) – skládající se z mnohojaderných buněk, svalových 

vláken. Každé svalové vlákno je tvořeno z myofibril a ty jsou tvořeny tlustými a 

tenkými, navzájem střídajícími se myofilamenty s rozdílnou světelnou lomivostí. To 

vytváří příčné pruhování svalu (viz. kapitola 2.1.1). 

- srdeční sval (myokard) – srdeční sval ovládá kontrakce srdečních síní a komor. Tvoří 

ho buňky, myocyty. Jejich struktura je podobná svalu příčně pruhovanému. Střídají se 

zde taktéž tenká a tlustá myofilamenta, avšak u myocytů uspořádání není tak 

pravidelné. Funkčnost srdce závisí na jejich synchronizované kontrakci. Inervace pro 

jejich funkci není nezbytná. Pouze snižuje či navyšuje frekvenci srdečních kontrakcí. 

Tento typ svalu ovládají vegetativní nervy, a proto nejsou ovladatelné vůlí.  

- svaly hladké – struktura tohoto typu svalu se od srdeční a příčně pruhované odlišuje. 

Svalové buňky jsou jednojaderné, nezávislé na naší vůli a inervované vegetativními 

nervy. Aktin a myozin, bílkoviny, tvořící myofilamenta, nemají pravidelné uspořádání, 
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tudíž netvoří příčné pruhování. Sval funguje taktéž posunem myofilament, ale mnohem 

pomaleji. Svalové buňky jsou schopny dlouhodobé kontrakce bez přítomnosti únavy a 

vyčerpání energetických zásob (Mourek, 2005; Ward, 2010).  

 

 

Obrázek č. 1: Typy svalových vláken (zdroj: http://slideplayer.cz/slide/3163165/) 

 

Podle Rokyty tvoří ze 40 % tělesnou hmotnost kosterní svaly a 10 % svaly 

hladké a srdeční. Mezi fyziologické vlastnosti svalu patří dráždivost a stažlivost. Mezi 

fyzikální vlastnosti svalu patří pružnost a pevnost (Rokyta, 2000). 

 

2.1.1 Stavba příčně pruhovaného svalu 

Stavební jednotkou kosterního svalstva je svalové vlákno složeno ze svalových 

buněk válcového tvaru s velkým množstvím svalových jader. Svalové vlákno se dále 

skládá z myofibril, které jsou složeny z tlustých a tenkých myofilament. Tenká jsou 

tvořena převážně ze tří proteinů: aktinu, tropomyozinu a troponinu (poměr těchto 

bílkovin je 7:1:1). Tlustá myofilamenta zastupuje bílkovina myozin. Aktin je společně 

s myozinem kontraktilním proteinem. Rokyta uvádí, že v jedné myofibrile je asi 1500 
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aktinových vláken a 3000 vláken myozinových. Na povrchu svalového vlákna se 

nachází sarkolema, membrána, jejíž plášť je tvořen množstvím polysacharidů a 

kolagenních vláken, přecházejících ve šlachu. Místy se sarkolema vchlipuje a tvoří 

transverzální tubuly, neboli T - tubuly, umožňující rychlejší přenos akčního potenciálu 

z motoneuronu dovnitř svalových buněk. Svalové vlákno nebo skupina svalových 

vláken jsou inervovány motoneurony (viz. kapitola 2.1.2). Tak vzniká motorická 

jednotka. Uvnitř svalové buňky se nachází buněčný matrix, který je nazýván 

sarkoplazmou (Rokyta, 2000; Ward, 2010). 

Svalové vlákno je rozděleno do sarkomer. Sarkomera je funkční jednotkou 

příčně pruhovaného svalu a je ohraničena dvěma Z - liniemi (Z - pásky). Z - linie se 

objevují na koncích jednotlivých sarkomer a jsou spojeny silnými vazivovými 

přepážkami, do kterých se ukotvují aktinová vlákna. Rovnoběžně s těmito vlákny jsou 

uložena vlákna myozinová, která jsou zpevněna bílkovinou tvořící M - linii. Aktinová a 

myozinová vlákna se částečně překrývají a tvoří tak pruhy charakteristické pro příčně 

pruhovaný sval (Rokyta, 2000). 
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Obrázek č. 2: Elementy kosterního svalu (zdroj: http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/zakladni_slozky.html) 

  

2.1.2 Přenos vzruchu z akčního potenciálu a následná kontrakce příčně 

pruhovaného svalu 

Aktivace kosterního svalstva je řízena nervovou soustavou. Vzruch je přenášen 

pomocí motoneuronů. V místě, kde se motoneuron setkává se svalem (na svalové 

motorické ploténce), nazýváme nervosvalová ploténka. Úkolem nervosvalové ploténky 

je přenos impulsů z motoneuronu ke svalovému vláknu, které inervuje. Pomocí toho 

jsme schopni vnímat vnější či vnitřní podráždění a vyvolat svalovou kontrakci. 

Mediátorem, přenašečem vzruchu, je zde acetylcholin, který se vyskytuje mezi svalovou 

ploténkou a motoneuronem. Motoneuron se ke svalu pouze přiblíží (viz. obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3: Nervosvalová ploténka (zdroj: http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/zakladni_slozky.html)  

 

Akční potenciál se šíří a depolarizuje membránu a dostává se T - tubuly hluboko do 

svalového vlákna. Depolarizuje sarkoplazmatické retikulum, které uvolní do 

sarkoplazmy velké množství vápníku. Ionty se naváží na troponin, který posléze změní 

svou prostorovou konfiguraci a dá možnost tropomyozinu vniknout mezi vlákna aktinu 

a odkrýt jeho aktivní místa. Po aktivních místech aktinu se začnou natahovat hlavy 

myozinu a začnou po nich klouzat. Tím vytvoří tzv. můstky mezi aktinem a myozinem. 

Myozinové vlákno začne aktivně přitahovat dvě aktinová vlákna, ukotvená 

v protilehlých Z - proužcích, a tím jsou Z - proužky přitahovány k sobě. Výsledkem je 

zkrácení nejen sarkomery, myofibril, ale i celého svalu. Kontrakce trvá tak dlouho, 

dokud se počet iontů vápníku nevrátí do původní hodnoty. Samostatný stah svalu 

vyvolaný jedním akčním potenciálem se nazývá svalový záškub (Rokyta, 2000; Ward, 

2010). 
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Obrázek č. 4: "Klouzání" myozinových vláken po aktinovém vlákně a následná 

kontrakce svalové buňky (zdroj: Rokyta, 2000) 
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2.1.3 Dělení svalů 

Svaly v lidském organismu mají různé délky a tvary a podle těchto odlišností je 

rozdělujeme na krátké, dlouhé a ploché. Funkční úseky u dlouhých vřetenovitých svalů 

se dělí: začátek, hlava, bříško, ocas a úpon svalu. Začátek svalu na končetinách se 

nachází blíže k trupu a je méně pohyblivější (Bernaciková, 2010a). 

 

 

Obrázek č. 5: Svalové bříško, upraveno (zdroj: http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/zakladni_slozky.html) 

 

Svaly jsou uspořádány kolem kloubu po skupinách a působí v různých směrech. 

Tyto svaly jsou rozděleny na agonisty, antagonisty a synergisty. Agonisty představují 

svaly způsobující pohyb jedním směrem. Antagonisty jsou nazývány svaly působící 

protichůdně. Synergisty zastupují svaly zúčastněné při provádění určitého pohybu. 
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Souhra agonistů a antagonistů je pro tělo a pohyb nezbytná, jelikož působení 

těchto protichůdných svalových skupin způsobuje stabilizaci těla a jeho segmentů a 

svaly zajišťují vzpřímenou polohu těla (Dylevský, 2007). 

 

2.1.4 Typy svalových kontrakcí 

Izometrická kontrakce je činnost svalu, při které není zjevný pohyb a vzdálenost 

začátků od úponů svalu se nemění. Při tomto typu kontrakce délka svalu zůstává stejná, 

mění se pouze napětí. 

Dynamická kontrakce (dříve uváděna jako izotonická) je činnost svalu, při které 

se, oproti izometrické, vzdálenost svalu mění.  Napětí ve svalu je přibližně během celé 

činnosti stejné nebo se výrazně mění. Podle změny délky svalu jsme schopni rozeznat 

kontrakci koncentrickou (délka svalu se zkracuje) a excentrickou (délka svalu se 

prodlužuje). Koncentrická kontrakce způsobuje zrychlení pohybu (akceleraci), kdežto 

excentrická zapříčiňuje zpomalení pohybu (deceleraci) (Bernaciková, 2010b). 

 

Koncentrická kontrakce  

Pro koncentrický stah je typické zkrácení svalového bříška, vzniklé přiblížením 

úponů. Svalová síla působí ve směru pohybu. Kosterní svaly mohou zkrátit svou délku 

až o 30 - 50 % své klidové a u některých dojde ke zkrácení až o 70 %. Jako průměr se 

uvádí 57 % (Bednaciková, 2010b). 

 

Excentrická kontrakce  

 U excentrické kontrakce dochází oproti kontrakci koncentrické k natažení 

svalového bříška a vzdálenost úponů se prodlužuje. Kosterní svalstvo nemá schopnost 

se samo protáhnout.  S protažením při excentrické kontrakci mu vypomáhají vždy 

protichůdné svaly neboli antagonisté či vnější síla. Při excentrické kontrakci jsou práce 

a výkon negativní. Svaly energii absorbují.  

Svaly dokáží vyvinout různou sílu. „Uvádí se, že na 1 centimetr čtvereční průřezu 

připadá síla přibližně 25 N“ (Nigg, Herzog, 1994) podle Bernacikové (2010b). Z toho 

vyplývá, že osmiset gramovou zátěž zvládne zvednout sval o tloušťce tužky. 
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2.1.5 Energetické krytí výkonu 

Svalová tkáň je velkým konzumentem kyslíku a živin. Jejich spotřeba závisí na 

intenzitě práce svalu. Pokud kosterní sval pracuje s vysokou intenzitou, může 

spotřebovat až 60 % celkové spotřeby kyslíku (Fontána, 2015). 

Pro práci svalu je velmi důležité a nezbytné energetické krytí v podobě 

adenozintrifosfátu (ATP). Podle Kittnara (2011) si sval ze začátku práce vystačí 

s vlastní dodávkou adenosintrifosfátu (ATP) a kreatinfosfátu (CP). Po vypotřebování 

ATP se začne CP štěpit na ATP. Do jedné minuty využívá sval zásob glukózy a 

svalového glykogenu k obnově ATP, který vzniká anaerobní glykolýzou za vzniku 

kyseliny mléčné. Pro déletrvající výkon je nezbytná dodávka kyslíku a metabolických 

zásob (glukóza, mastné kyseliny aj.) do svalu. Tato práce má velké nároky na oběhový 

systém (transport kyslíku do svalu), dýchací ústrojí (výměna plynů – pokrytí spotřeby 

kyslíku, odstranění oxidu uhličitého ze svalů, který se u pracujících svalů navyšuje a 

odstranění i jiných produktů, např. kyseliny mléčné, aby svaly byly schopny pokračovat 

v práci). Pokud by svaly nebyly zbaveny těchto produktů, zvyšovalo by to nárůst únavy 

a bolest svalů. ATP vzniká v tzv. aerobním Krebsově cyklu. Při těchto pochodech 

vzniká ve svalech teplo, kterého se organismus zbavuje v podobě pocení, aby nedošlo 

k jeho přehřátí  (Kittnar, 2011). 

 

 

Obrázek č. 6:  Energetické zdroje při výkonu (zdroj: 

http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/ch02s02.html)  
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2.2 ÚNAVA PO ZÁTĚŽI 

Po déletrvající zátěži nastává únava organismu. To se projevuje snížením nebo 

vyčerpáním energetických zásob, ztrátou tělesných tekutin související se změnou 

objemu a osmolaritou krve (Kittnar, 2011). 

Smidt (1993) únavu definuje jako úbytek výkonnosti. Svalovou únavu připisuje 

změnám v kosterním svalstvu. Rozděluje ji na únavu fyzickou, kterou způsobuje 

nahromadění kyseliny mléčné a úbytek energetických rezerv, a na centrální neboli 

psychickou způsobenou například nezájmem, nechutí apod. Přechod mezi těmito dvěma 

druhy je plynulý (Smidt, 1993).  

Dovalil (2012) únavu rozděluje na únavu tělesnou a duševní, celkovou a místní. 

Posuzuje se podle rychlosti reakce organismu na změny, podle rychlosti zotavovacích 

procesů, které směřují k obnově rovnovážného stavu. Za hlavní zdroje únavy považuje: 

- „snížení energetických rezerv 

- nadbytek některých produktů laktátové výměny (např. laktátu) 

- narušení vnitřního prostředí organismu (např. iontová nerovnováha) 

- změny regulačních a koordinačních funkcí (např. poruchy nervosvalového přenosu)“                  

                                                                                                                  (Dovalil, 2012) 
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2.3 BOLEST PO ZÁTĚŽI (DOMS - DELAYED ONSET MUSCLE 

SORENESS)  

Bolest po zátěži, neboli „svalová horečka“, je bolest kosterního svalstva po 

nadměrném či neobvyklém zatížení. Tento typ nepříjemnosti je odlišný od bolesti při 

zranění.  Intenzita DOMS se zvyšuje během prvních 24 hodin, setrvává do 48 hodin a 

ustupuje kolem 5 - 7 dnů. Podle Cheungové je DOMS nejvíce převládající na začátku 

sportovní sezóny, kdy se sportovci navracejí k tréninku po období snížené aktivity.  

Bolavé svaly jsou pociťovány jako tuhé a bolestivé hlavně na dotek nebo po určitém 

pohybu. Nejedná se o bolest, která by potřebovala vyhledat lékařskou pomoc  (Cheung, 

2003). 

Je mnoho typů fyzické aktivity, které zpožděnou bolest můžou způsobit. Jedná 

se například o běh, jogging, skákání. Obecně se předpokládá, že příčinou bolestí jsou 

mikroskopická poškození svalových vláken. Podle Hilberta (2002) vědecké hypotézy 

potvrdily, že bolest DOMS souvisí se strukturálním poškozením svalu, které vzniká 

iontovou nerovnováhou a zánětem. Po náročném tréninku nebo činnosti dochází            

k porušení svalové sarkolemy, T - tubulů, myofibril, cytoskeletu bílkoviny, a 

sarkoplazmického retikula. Obyčejně DOMS vzniká v důsledku nahromadění kyseliny 

mléčné ve svalech. Bolest po zatížení se zdá být vedlejším účinkem procesu opravy, 

který vzniká reakcí na mikroskopické poškození svalů.   

Tento typ poškození pravděpodobně vyplývá ze změněného svalového napětí, ke 

kterému dochází v průběhu cvičení. Na vznik DOMS má vliv excentrická svalová akce. 

Jogging a běh po rovném povrchu může také vyvolat pozátěžovou bolest u lidí, kteří 

nejsou zvyklí na tento typ činnosti (Braun, 2011). 

Bolest po zatížení je často doprovázena i jinými příznaky. Mezi některé 

symptomy patří: otok postižené končetiny, tuhost spoje doprovázeného dočasným 

snížením kloubního rozsahu, citlivost na dotek, dočasné snížení pevnosti postižených 

svalů, ve vzácných a těžkých případech odbourání svalů do té míry, že mohou být 

ohroženy ledviny, zvýšená kreatinkináza enzymu v krvi, signalizující svalové poškození 

tkáně (Braun, 2011). 

Jednou a podle Brauna (2011) nejlepší cestou jak předejít vážnosti DOMS je 

postupovat ve cvičení pomaleji nebo zvolit jiný program cvičení. Ke svalové obnově je 

zapotřebí dostatek času na regeneraci.  
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2.4 REGENERACE 

Zotavení neboli regeneraci považuje Havlíčková za „biologický proces 

přechodného poklesu funkčních schopností organismu.“ Obvykle se tento termín, 

regenerace, používá ve smyslu urychlení zotavovacích procesů (Havlíčková, 1999). 

Trenéři se zaměřují u sportovců především na problematiku zatěžování. Je však 

nutné věnovat pozornost také zotavovacím procesům. Obnova energetických rezerv a 

přestavba organismu se objevují právě v čase zotavení (Dovalil, 2012). 

Jak uvádí Jirka (1990), regenerace není soustředěna pouze do období po zatížení, 

ale provází celou naši činnost. Tento vztah znázorňuje ve schématu: 

 

PRÁCE                 ÚNAVA                 ZOTAVENÍ 

 

 

V životě nesportujícího i sportujícího člověka platí vztah uvedený nad tímto 

textem. To znamená, že po určité práci nastává přirozeně únava, která se kompenzuje 

časem aktivního či pasivního zotavení. V režimu sportovce zaujímá regenerace nedílnou 

součást tréninku, jelikož tréninkový i závodní výkon je na hranici metabolických i 

psychických možností, proto se na regeneraci klade větší důraz (Jirka, 1990).  

„Pojem regenerace sil zahrnuje v sobě veškerou činnost, která je zaměřena 

k plnému a rychlému zotavení všech tělesných a duševních procesů, jejichž klidová 

rovnováha byla nějakou předcházející činností posunuta do určitého stupně únavy.“ 

(Jirka, 1990)  

Regenerace se rozděluje na časnou a pozdní, aktivní a pasivní. Časná regenerace 

by měla probíhat současně s určitou činností nebo bezprostředně po ní. Měla by mít za 

cíl odstranění únavy a být součástí každého dne. Pozdní regeneraci je popsána jako 

déletrvající období. Vilikus uvádí příklad: lázeňské pobyty, dovolená (Vilikus, 2004). 

Regenerace je podle Hoškové (2010) nedílnou součástí tréninku sportujícího 

jedince, jelikož po zatížení dochází k únavě. Úkolem regenerace je urychlit zotavovací 

procesy. 

 



 21 

2.4.1 Dělení regeneračních prostředků 

Regenerační prostředky se rozdělují do 4 odvětví, která spolu úzce souvisejí: 

1) pedagogické prostředky 

2) psychologické prostředky 

3) biologické nebo biologicko-lékařské prostředky  

4) farmakologické prostředky 

 

1) Pedagogické prostředky 

S pedagogickými prostředky má možnost pracovat pouze trenér. Je na jeho 

uvážení volba a návaznost tréninkových metod a celý tréninkový plán. Tyto prostředky 

by měly být chápány v širším kontextu. Jednak z pohledu odstranění únavy, tak i ze 

strany její prevence. Trenér by měl být schopen odlišovat přístupy k jednotlivým 

svěřencům vzhledem k věku, pohlaví, vlastnostem a zdravotnímu stavu. Měl by brát 

v potaz poměr tréninkové zátěže s aktivní a pasivní regenerací. S tím souvisí i 

životospráva, respektování biorytmů a dostatkem kvalitního spánku (Hošková, 2010). 

 

2) Psychologické prostředky 

Mezi psychologické prostředky se řadí vliv prostředí, mezilidské vztahy 

(rodinné, pracovní či sportovní), časová organizace, relaxační metody. Těmito 

prostředky sportovec nebo člověk obecně předchází depresivním stavům a pocitům 

frustrace. Autoregulační cvičení propojují svalové napětí s psychickou tenzí. 

Nejvyužívanějšími metodami jsou Schultzův autogenní trénink a Jakobsonova 

progresivní svalová relaxace. Dále jsou vyžívána různá jógová cvičení a meditace 

(Hošková, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

3) Biologické prostředky 

Biologické prostředky rozdělujeme do dvou skupin: 

1) Výživa a pitný režim jsou pokládány za základní složky regenerace.  

a)  Strava obsahuje cukry, tuky, bílkoviny.  

Cukry (sacharidy) se z těchto složek štěpí nejrychleji. Uplatňují se jako rychlý zdroj 

energie například při sprinterských tratích. Příjem cukrů je důležitý pro tvorbu 

glykogenu ve svalech.  

Tuky (lipidy) představují energetickou složku potravy při dlouhodobém výkonu. Při 

nedostatku či vyčerpání energetických rezerv se dokáží štěpit na cukry. Tuky 

zabezpečují nejen energii, ale také slouží jako zdroj vitamínů rozpustných v tucích a 

esenciálních mastných kyselin.  

Bílkoviny (proteiny) se uplatňují především při silových sportech. Nedostatek 

bílkovin způsobuje zhoršenou výkonnost. Sportovci mají vyšší spotřebu bílkovin 

v porovnání s normální populací. Normální populace spotřebuje 0,8 g/kg, sportovci 

trénující silové sporty 1,4 - 1,8 g/kg a vytrvalci 1,2 - 1,4 g/kg. Nadbytek bílkovin 

způsobuje přetížení jater. Proto je potřeba určit si optimální množství příjmu 

(Daďová, 2007; Regenerace ve sportu, 2010). 

Pro rychlejší zotavení svalů je před výkonem vhodné zabránit pocitu hladu, zklidnit 

žaludek a dodat svalům energii. Po výkonu je nutná rehydratace, příjem cukrů a 

bílkovin (Regenerace ve sportu, 2010). 

 

b) Pitný režim je pro sportovce nezbytný. 

Zátěží se ztrácí voda převážně potem. Trénovaností vzrůstá i trénink potních žláz. 

Netrénovaný člověk při zátěži vypotí 0,8 l/hod., kdežto u trénovaného vytrvalce jsou 

hodnoty vyšší 2 - 3 l/hod. Se ztrátou vody souvisí i ztráta iontů (Regenerace ve 

sportu, 2010). 
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Tabulka č. 1: Symptomy ztráty vody podle Regenerace ve sportu (2010) 

1-5% 6-10% 11-22% 

Pocit žízně Závratě Křeče 

Vyšší tepová frekvence Bolest hlavy Ztráta vědomí 

Zvýšená teplota těla Zadýchávání Napuchlý jazyk 

Zarudnutí kůže Brnění Omezení polykacího reflexu 

Strach, nejistota Zmenšení objemu krve Nedoslýchavost 

Ztráta chuti k jídlu Omezená komunikace Omezení zrakových vjemů 

Pocit na zvracení Omezená hybnost Svraštělá kůže 

Vyčerpanost Zmodrání rtů Zastavení produkce moči 

 

Tabulka č. 2: Ztráta iontů podle Regenerace ve sportu (2010) 

35 g 35 - 53 g nad 53 g 

Vyčerpanost Pocit nevolnosti Nezájem 

Slabost Pokles krevního tlaku 
Velký pokles krevního 

tlaku 

Točení hlavy Těžké svalové křeče Těžké kolapsy 

lehké svalové křeče Mdlobné stavy 
Smrt z rozvratu vnitřního 

prostředí 

 

1l potu obsahuje 1,5 - 3g Na Cl (chloridu draselného); 0,5 - 2,5g Mg (hořčíku); 0,1-

0,3g K (draslíku); malé množství Ca (vápníku) a stopových prvků. Na základě velké 

ztráty iontů je potřeba v době zotavení konzumace iontových nápojů (Regenerace ve 

sportu, 2010). 

 

2) Prostředky fyzikální, balneologické a regenerace pohybem 

Do těchto prostředků řadíme procedury tepelné, do kterých spadá například sauna. 

Dále sem patří masáž, aktivní pohybová cvičení, elektroprocedury, vodní a světelné 

procedury. 
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4) Farmakologické prostředky 

S těmito prostředky má pravomoc manipulovat pouze lékař. Aplikace 

farmakologických prostředků by měla být řešena individuálně s ohledem na zdravotní 

stav sportovce. Je zapotřebí respektovat antidopingovou směrnici (Hošková, 2010). 

 

2.4.2 Pasivní regenerace 

Pasivní regenerace je samostatná činnost organismu bez vnější pomoci. Probíhá 

během i po zátěži, kdy se rovnováha fyziologických funkcí organismu navrací do 

výchozích hodnot, které byly narušeny tréninkem, či u nesportujících lidí určitou 

činností. Dochází například k potlačení metabolické acidózy, k obnově rezerv 

energetických substrátů v buňkách, k vyrovnání hospodaření s vodou, k transportu iontů 

draslíku do buněčných struktur a sodíku do mezitkáňových prostorů, ke srovnání 

vzniklých teplotních změn, k snížení množství rozpadových látek (katabolitů) nebo 

k jejich postupnému vylučování, dochází k průběžné obnově poškozených buněčných 

struktur a dalším zotavujícím procesům (Jirka, 1990). 

Do pasivní regenerace spadá spánek. Ten hraje důležitou roli ve stavu velmi 

silné únavy. Ve spánku dochází k útlumu většiny fyziologických funkcí a i psychického 

vypětí. Proto narušení spánku má negativní vliv na zotavovací proces. Podle Dovalila je 

velmi důležité, hlavně u sportovců, rezervovat pro spánek dostatek času a využívat i 

krátkodobého odpočinku (Dovalil, 2012; Vilikus 2004). 
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Tabulka č. 3: Rychlosti pasivní regenerace podle G. Neumanna (2005) 

Čas Regenerace 

4 - 6 minut Doplnění kreatinfosfosfátu do svalů 

20 - 30 minut Stabilizace krevního tlaku a tepové frekvence do běžných hodnot  

30 minut Srovnání glykemické křivky 

60 minut Obnova syntézy aminokyselin ve svalech po zatížení 

90 minut Přechod katabolického metabolismu na anabolický 

120 minut  1. fáze zotavení unavených svalů 

6 - 12 hodin Srovnání poměru tekutin 

24 hodin Zaktivnění jaterního glykogenu 

2 - 7 dnů Vyrovnání svalového glykogenu do normálu 

3 - 4 dny Obnova snížené imunity organismu 

3 - 5 dnů Srovnání tukových zásobníků 

3 -10 dní Regenerace kontraktilních bílkovin a podpůrných struktur 

7 - 14 dní Zocelení poškozených mitochondrií 

1 - 3 týdny Psychické zklidnění, návrat závodní výkonnosti 

14 dní Zotavení po extrémně vyčerpávajících závodech 
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2.4.3 Aktivní regenerace 

Aktivní regenerací rozumíme veškeré vnější zásahy, regenerační metody a 

procedury, které jsou využívány k rychlejšímu zotavení určité svalové skupiny. Do 

aktivní regenerace řadíme například saunu, masáž či regeneraci pohybem. Využívání 

aktivní regenerace umožňuje navýšení tréninkového úsilí. Proto je aktivní regenerace 

využívána hlavně vrcholovými sportovci.  Atlet si nemusí uvědomovat, že by ji 

potřeboval, ale je nutností, když chce dosahovat vyšších cílů. Jirka (1990) uvádí příklad, 

ve kterém tvrdí, že si sportovci často uvědomí zatěžované posturální svaly, až když 

dojde k jejich bolesti či zranění. Proto je vhodné využívat aktivní regeneraci průběžně 

(Jirka, 1990). 

  

2.4.3.1 Regenerace pohybem 

Řádné rozcvičení (tzv. „warmup“) je důležité v přípravě svalů na zatížení, které 

může způsobit jejich bolestivost po cvičení. Samozřejmý je strečink před tréninkem, ale 

k urychlení zotavení bolesti DOMS Braun (2011) doporučuje začít s protahováním až 

po zahřátí svalů. Například nejdříve se rozběhat a pak až prokrvené a zahřáté svalstvo 

protáhnout. Tato aktivní regenerace nezabrauje bolesti po zatížení, pouze urychlí čas 

regenerace. Do tří až pěti dnů by měla tuhost a další příznaky odeznít a svaly by měly 

být lépe připravené do budoucnosti pro stejný typ cvičení (Braun, 2011). 

Podle Dovalila (2012) je tento zotavovací proces regenerace pohybem prováděn 

po tréninku či závodě. Vhodné je ho vložit i do průběhu tréninkové jednotky například. 

Je to pohyb koordinačně jednodušší (vyklusání, vyplavání, aj.) a rozhodně menší 

intenzity. Měly by být využity i svaly, které nebyly při předešlé aktivitě zapojovány. 

Čím je člověk trénovanější, tím je zotavení efektivnější (Dovalil, 2012). 

Regeneraci pohybem považuje Kučera (1999) cvičení s rotačními prvky, 

předcházejícím pohybovým stereotypům, posilování svalů ochablých a naopak 

protahování svalu se sklonem ke zkracování. Ke zlepšení zotavovacích procesů 

doporučuje prostředí vody. Ve své knize uvádí příklady: cvičení ve vodě, ale také 

provádění otěrů, omývání, obklady, polevy, střiky, sprchy, a další (Kučera, 1999). 
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2.4.3.2 Sauna 

Sauna je tepelnou procedurou, kde se střídá tepelný podnět s podnětem chladu. 

Působí kladně, jak z fyzické strany, tak pomáhá člověku i psychicky. Skládá se ze tří 

částí: potírny, ochlazovny a odpočívárny.  Potírna je místnost s vlhkým vzduchem (do 

15 %) a teplotou kolem 90 °C. Délka doby strávené v potírně je doporučována kolem  

10 - 15 minut. Signálem pro opuštění místnosti je nástup mohutného pocení či pocitu 

nesnesitelného horka. Prostor pro zchlazení je vybaven studeným bazénkem o teplotě   

8 - 12 °C. Lze však za účelem zchlazení využít i sprchy či studený vzduch, ovšem         

s menším efektem. Pobyt ve vodě nebo sprše je individuální. V sauně dochází k prohřátí 

svalů. Podle Hoškové je pro regeneraci vhodné při návštěvě absolvovat tuto 

dvoufázovou proceduru 2x až 3x. Potom v klidu relaxovat v odpočívárně. (Hošková, 

2010). 

Sauna ovlivňuje řadu fyziologických funkcí organizmu. Pro sportovce má velký 

význam, jelikož účinky sauny slouží ke zlepšení kondice, v přípravě před výkonem a 

posílení všeobecné odolnosti. Účinky sauny zlepšují přenos kyslíku, vnitřní látkovou 

výměnu, a jak už bylo uvedeno, zlepšuje celkovou psychiku a s tím spojenou sílu, 

získanou tréninkem. Způsobuje také rychlejší likvidaci zplodin látkové výměny a 

obnovu tkání, a tím zajišťuje odstranění únavy a zlepšení svalového výkonu (Svoboda, 

2006). 

 

2.4.3.3 Masáž 

Historie 

Počátky masáže jako regenerační procedury nacházíme již v dávnověku. Pro 

zklidnění a posílení si již v dávných dobách člověk třel bolavá místa. Léčebný dotek je 

znám ve všech kulturách civilizace (Mumfordová, 2011). 

První archeologické nálezy byly nalezeny v Číně a dokládají, že masáž byla 

prováděna již před více než třemi tisíci let. Za první lékařskou knihu, ve které je 

popsána léčba s využitím bylin, akupunktury a masáží, je považována Vnitřní kniha 

Žlutého císaře. Tento text byl sepsán mezi roky 2700 a 200 před naším letopočtem. 

Z oblíbené masáže anmo pramenila TuiNA, což znamená tlačení a mačkání. Masáž 

anmo se dochovala do dnešní doby. Její kořeny sahají k dynastii Shang (počínající 

v roce 1700 před naším letopočtem). Z Číny se masáž anmo donesla do Japonska 
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prostřednictvím buddhismu. Ve dvacátém století v Japonsku vzniklo šiacu a těší se 

dodnes velké slávě. V Indii se masáž poprvé objevuje ve sánskrtu, tvořící základy 

ájuverdské medicíny. Ve spojení s masáží mluvíme také o olejích a bylinách. Velmi 

oblíbenou masáží v Indii je masáž hlavy nebo champissage (champi znamená šampon), 

která je součástí rodinné péče a podporuje růst zdravých vlasů. Podle Hippokrata, „otce 

medicíny“ by lékař měl být znalý v mnoha uměních, obzvlášť v masírování. Řecký 

lékař Asklepiades doporučoval společně s masáží dietu, cvičení a koupele. Velmi 

oblíbená byla v Řecku masáž, když někdo trpěl zažívacími potížemi a před 

sportováním. Každý však masáž bral jinak. Římský lékař Celsius doporučoval masáž 

jako úlevu před bolestí hlavy, kdežto podle Galena by všechna svalová vlákna měla být 

protahována v každém směru (Mumfordová, 2011). 

Po pádu Římské říše (5. století našeho letopočtu) klesl v Evropě zájem o 

medicínu. V arabském světě však filozof a lékař Avicena v knize Korán uvedl, že cílem 

masáže je „rozptýlit neplodnou hmotu obsaženou ve svalech, kterou nevyhnalo 

cvičení.“ (Lidellová, 1996). 

Ve středověké Evropě se pohrdalo tělesnými požitky, tak se o masáži moc 

nemluvilo. Toto období trvalo až do roku 1813, kdy Per Henri Ling stanovil švédský 

systém pohybu. V něm určil terminologii švédské masáže. Ta byla představena až 

Holanďanem Johannem Mezgerem. V 1. světové válce byla masáž využívána jako 

léčebný prostředek pro zraněné vojáky (Mumfordová, 2011). 

 

Masáž jako regenerační prostředek 

Jako regenerační prostředek se u sportovců využívá masáž sportovní. Ta se dělí 

na uklidňující nebo dráždivou. V regeneraci se však nejvíce používá masáž uklidňující, 

která má na rozdíl od dráždivé pomalejší pohyby, je prováděna menším tlakem a 

intenzitou, klidnějším rytmem, převažuje dostředivý směr pohybu, tj. od periferie k 

srdci. (Dovalil, 2012) Dráždivá masáž se využívá spíše před výkonem a má za úkol 

nabuzení svalstva. 

Důležitá je sportovní masáž odstraňující únavu. Ideálně by se mělo jednat o 

masáž celkovou (celého těla), která by měla trvat 40 - 60 minut. Podle domluvy 

s trenérem nebo sportovcem je celková masáž vhodná průběžně jednou či dvakrát týdně. 

Čím vyšší zatížení je kladeno na sportovce, tím je význam masáže vyšší. Po regenerační 
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masáži by neměla následovat náročnější činnost, a je vhodné dodržet klid alespoň půl 

hodiny nejlépe vleže (Flandera, 2008). 

 

Efektivita sportovní masáže na pozátěžovou bolest 

Podle Thomase M. Besta je masáž definována jako mechanická manipulace 

s lidskými tkáněmi s rytmickým stlačováním a hlazením za účelem zlepšení zdraví a 

duševní pohody. Pro zlepšení zotavení po cvičení, se používají různé techniky a 

způsoby. Na základě zkušeností a pozorování podle trenérů, sportovců a pracovníků 

pracujících ve sportovním lékařství masáž poskytuje paletu výhod pro tělo. Psychické i 

fyzické výhody léčebné masáže na sval zahrnují zmírnění svalového napětí a ztuhlost, 

rychlejší návrat flexibility vazů, snížení bolesti svalů. Masáž po zátěži také odstraňuje 

otoky a křeče, zlepšuje mobilizaci kloubů a rozsah pohybu, a dokonce i zajišťuje lepší 

sportovní výkon (Best, 2008). 

Prokázání účinnosti masáže jakožto zotavovací procedury není snadné a 

výsledky výzkumů jsou mnohdy sporné, jelikož záleží na tom, kdy masáž byla podána a 

jaké techniky byly použity. Účinky masáže na DOMS zkoumal Hilbert, který prováděl 

výzkum na 18 dobrovolnících, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Výkon se skládal     

z šesti sad osmi maximálních excentrických kontrakcí pravého hamstringu. První 

skupině byla prováděna dvacetiminutová masáž dvě hodiny po výkonu a druhá skupina 

sloužila pouze jako kontrolní. Tento výzkum dospěl k výsledku, že dobrovolníci, 

kterým byla masáž prováděna, pociťovali nižší intenzitu bolesti, nežli probandi z druhé 

kontrolní skupiny (Hilbert, 2003). 

Robertson (2003) porovnával zotavení svalů dolních končetin s využitím 

sportovní masáže a bez ní. Výzkum prováděl na devíti mužích, kteří se po úvodním 

měření tlaku, tepové frekvence a množství laktátu ve svalech nejprve rozehřáli na 

cyklo-ergometrech. Potom následovalo šest třicetisekundových zatížení ve vysoké 

intenzitě proložených aktivním odpočinkem. Po pěti - minutovém aktivním odpočinku 

následovala u jedné poloviny dvacetiminutová masáž dolních končetin a druhá polovina 

pasivně regenerovala dvacet minut vleže. Potom se cyklus opakoval. Po druhém cyklu 

se měřily hodnoty jako na začátku. Výsledek neprokázal lepší efektivitu na zotavení i 

výkon na naměřených hodnotách. Nebyl zaznamenán výrazný efekt masáže na hodnotě 

laktátu. Potvrdil se ovšem nižší index únavy svalů (Robertson, 2003). 

http://bjsm.bmj.com/search?author1=A+Robertson&sortspec=date&submit=Submit
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Výzkum zkoumající vliv masáže na psychickou stránku sportovce potvrdil 

pozitivní vliv u amatérských boxerů, u kterých se také potvrdila vyšší síla úderu po 

použití sportovní masáže oproti pasivnímu odpočinku. Tento výzkum byl prováděn       

u osmi boxerů, taktéž rozdělených na dvě poloviny. Primárním cílem výzkumu bylo 

zjistit snížení či navýšení laktátu a glukózy v krvi. U tohoto výzkumu také nebyly 

zjištěny větší rozdíly mezi pasivním odpočinkem a sportovní masáží, ale sportovní 

masáž byla boxery vnímána jako preferovanější (Hemmings, 2000).  
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2.5 SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ 

Synchronizované plavání je koordinačně - estetický vodní sport. Sportovní 

výkon představuje přesné, esteticky laděné a optimálně obtížné pohyby v sestavě. 

Vyznačuje se také velkým počtem pohybových dovedností. Pro dosažení dobré 

výkonnosti je nutné nejen dokonalé zvládnutí plaveckých způsobů, ale i základních 

speciálních dovedností a techniky poloh a přechodů. Velmi důležitý je i pocit vody, 

smysl pro rytmus a umělecký projev. Podle mezinárodních pravidel FINA se výkon 

v synchronizovaném plavání skládá z povinných figur, volných sestav a od roku 1995, 

technických sestav. Synchronizované plavání je zaštiťováno od roku 1956 mezinárodní 

organizací FINA (Kovařovic, 2009). 

Výkon v povinných figurách představuje nejen přesné technicky správně 

provedené polohy, plynulé pomalu či rychle vedené přechody, ale také klade velký 

důraz na psychickou odolnost a maximální soustředěnost závodnice. Všechny figury se 

skládají z poloh a přechodů, které jsou popsány v Pravidlech synchronizovaného 

plavání. V České republice se pro figury používají anglické názvy převzaté z FINA 

Handbook (Pravidel FINA). 

Synchronizované plavání je nejmladším vodním sportem a patří také mezi 

nejzdravější fyzické aktivity. Celkově tento sport rozvíjí v kladném slova smyslu celý 

organismus. Dochází při něm k symetrickému funkčnímu zbytnění svalstva, končetin a 

trupu, což příznivě ovlivňuje růst kostí a správné držení těla. Rozvíjí taktéž oběhový a 

dýchací systémy. Střídání pobytu ve vodě a nad hladinou vede k přizpůsobení 

termoregulačních schopností. Pohyb končetin proti odporu vody zpomaluje pohyb a tím 

brání poškození kloubů, vazů či samotných svalů. Synchronizované plavání má 

pozitivní vliv i na tvůrčí iniciativu, estetické cítění a dává možnost základní hudební 

nauce (Klečková, 1992).  

 

2.5.1 Pravidla synchronizovaného plavání 

Bazény splňující kritéria pro pořádání olympijských a mistrovských soutěží musí 

podle organizací FINA a LEN (Organizace evropských plaveckých federací) mít 

minimální rozměry 12 x 25 metrů s hloubkou minimálně 2,5 metrů. Tato kritéria platí i 

při mistrovství České republiky. Při nižších soutěžích tato kritéria neplatí. 
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Závodnice mohou soutěžit v sólech (jedna závodnice), párech (dua; dvě 

závodnice, s možností jedné náhradnice), týmech (čtyři až osm závodnic) a 

v kombinovaných volných sestavách (deset závodnic). V soutěži zahrnující povinné 

figury musí závodnice provést 4 povinné figury (2 závazné a 2 losované) (Kovařovic, 

2009). 

Juniorské kategorie soutěží v povinných figurách (viz. příloha č. 5 ) a následně 

sestavách. 

 

2.5.2 Technika šlapání vody 

Při šlapání vody tělo zaujímá vzpřímenou (vertikální) polohu, hlava je 

v prodloužení těla, nohy vykonávají střídavý pohyb po kružnici směrem dovnitř. Kolena 

jsou roztažená, stehna mají polohu rovnoběžně s hladinou, chodidla zaujímají polohu ve 

flexi. Pohyb je zajišťován krouživou prací kolen, bérců a chodidel. S pohybem vpřed,  

chodidlo odtlačuje vodu proti směru pohybu. Ke šlapání jsou zařazeny i výšlapy (viz. 

příloha č. 6), jejichž cílem je dosáhnut, aby se co možná největší část těla (trup, paže) 

dostala nad hladinu.  Před výšlapem je tělo připraveno v předklonu, hrudník leží na 

hladině a současným odpichem nohou je proveden prsařský kop směřující kolmo ke dnu 

a tělo se v tu samou chvíli narovná do vzpřímené (vertikální) polohy. Paže pomáhají při 

přípravě ploutvovým pohybem a při výšlapu mohou být obě nad hladinou (Kovařovic, 

2009). 
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Obrázek č. 7: Šlapání vody (Kovařovic, 2009) 

 

 

 

Obrázek č. 8: vlevo - příprava na výšlap, vpravo - výšlap (Kovařovic, 2009) 

 

Cvičení, které bylo vloženo do tréninkové jednotky probandek, obsahovalo 

šlapání vody, přípravu na výšlap i samotný výšlap. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem praktické části je sledovat výskyt bolesti svalů po určitém zaměření 

tréninkové jednotky u dívek juniorské kategorie synchronizovaného plavání TJ Tábor a 

preferované možnosti regenerace. Úkolem této práce je zjistit vliv sportovní masáže na 

rychlost zotavení svalů dolní končetin po tréninkové zátěži a porovnat s a bez využití 

sportovní masáže.  

 

3.2 VĚDECKÉ OTÁZKY 

VO1: Prokáží výsledky experimentu pozitivní vliv sportovní masáže na bolesti svalu 

druhý den po zátěži u tří juniorek z oddílu synchronizovaného plavání? 

VO2: Ovlivní účast v experimentu (opakované podstoupení procedury sportovní masáž) 

názor dívek na preferované regenerační postupy? 

 

3.3 METODIKA VÝZKUMU  

Pro sepsání bakalářské páce jsem vybrala typ výzkumného plánu 

kvaziexperiment. Kvaziexeriment je často pokládán za tzv. přírodní experiment. 

Výzkumný vzorek je tvořen nenáhodným výběrem nebo skupinou lidí, která již před 

výzkumem existovala (třída, pracovní, vojenská skupina…). Výběr se také může skládat 

ze vzorku stejné charakteristiky, pohlaví atd. Kvůli těmto atributům neexistuje kontrolní 

skupina (Ferjenčík, 2000). 

   

3.3.1 Organizace výzkumu 

Výzkum byl realizován v březnu 2015. Dívky byly masírovány třikrát během 

čtyř týdnů po sobotních tréninkových jednotkách přizpůsobených k výzkumu. Pro 

potřeby výzkumu byl do jejich tréninku vložen intervalový trénink šlapání vody, po 

kterém obvykle dochází k nástupu pozdější svalová bolest. První dva týdny byly 

masírovány u všech třech akvabel obě strany dolních končetin (přední a zadní strany), 

třetí týden dolní končetiny celé a pro porovnání čtvrtý týden masírovány nebyly.    
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3.3.2 Metody sběru dat 

Jako první metodu jsem vybrala anamnestický dotazník, ze kterého jsem zjistila 

základní údaje o dívkách: pohlaví, věk, jak dlouho a na jaké úrovni se věnují 

synchronizovanému plavání, jak často mají tréninkové jednotky týdně, zdali se věnují 

ještě nějakému sportu rekreačně, jakou regeneraci preferují a jestli se již setkaly se 

sportovní masáží jako regenerační procedurou. 

Jako druhou metodu sběru dat jsem využila Likertovu škálu, pomocí které 

probandky zhodnotily efekt sportovní masáže. Sledované plavkyně měly za úkol 

pozorovat bolest po tréninkové zátěži a porovnat pomocí škály od 1 - 3 (1 - bolest druhý 

den odezněla, 2 - bolest druhý den odezněla částečně a 3 - bolest druhý den neodezněla) 

s a bez masáže. Prioritou byl subjektivní pocit z bolesti, která přišla po neobvyklé 

zátěži.  

Jako třetí metodu sběru dat jsem zvolila strukturovaný rozhovor. Strukturovaný 

rozhovor s otevřenými otázkami se skládá z důkladně připravených a formulovaných 

otázek, na které respondentky odpovídaly (Hendl, 2008). V této metodě sběru dat byly 

využity tyto otázky: 

1) Máš osobně pocit, že masáž měla efekt? 

2) Byla ti sportovní masáž příjemná? 

3) Vložila bys sportovní masáž do tréninkových jednotek? 
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3.4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

3.4.1 Popis zkoumaného souboru 

Výzkumný vzorek tvořily 3 synchronizované plavkyně (SP1, SP2, SP3) 

tělovýchovné jednoty Tábor ve věku od 15 do 17 let studující střední školu. Trénink 

synchronizovaného plavání měly všechny tyto tři dívky čtyřikrát týdně. Tréninkové 

jednotky zahrnovaly jak suchou přípravu (synchronizace sestavy na suchu, protahování, 

posilování), tak plavecké tréninky (speciální synchronizovaný obohacen o intervalový 

trénink šlapání vody, aby došlo k bolesti dolních končetin po zatížení; kondiční 

plavecké tréninky), které byly sestaveny pro výkonnostní úroveň.  

SP1 je 16 let stará a sportu se věnuje 10 let. Společně s SP2 vystupují a závodí   

v disciplíně - duo, se kterým se připravují na mistrovství České republiky, které se 

uskuteční v květnu 2015. Jejich tréninky byly i během výzkumu soustředěny k tomuto 

závodu. Dále se SP1 věnuje běhu či hře tenisu, ovšem tyto aktivity nejsou prováděny 

pravidelně. Bolest svalů cítí nejvíce z plaveckého kondičního tréninku, který dívky mají 

ve čtvrtek, avšak záleží na úrovni zatížení synchronizované části, která se vyskytuje      

v trénincích v úterý, pátek a sobotu. I po těchto trénincích SP1 občas pociťuje bolest 

svalů. Jako častou bolestivou část těla po sobotní tréninkové jednotce 

synchronizovaného plavání uvedla bederní část zad a obě strany dolních končetin. Po 

intervalovém tréninku šlapání vody cítí únavu kompletně celého stehenního svalu. Od 

bolesti si pomáhá pomocí sauny, kterou navštěvuje dvakrát týdně. Pozitivní vliv sauny 

na rychlejší zotavení svalu není podle této plavkyně prokazatelný. Spíše pozitivně 

ovlivňuje její psychický stav. Se sportovní masáží jako regeneračním prostředkem se 

ještě nesetkala. 

SP2 má 17 let a synchronizovanému plavání se věnuje také 10 let. Jak už bylo 

zmíněno, plave s SP1 duo. Tato plavkyně se jinému sportu nevěnuje ani rekreačně. 

Stejně jako SP1 cítí únavu svalů po čtvrtečním kondičním tréninku. Po sobotní 

tréninkové jednotce tuto plavkyni nejčastěji bolí záda v hrudní oblasti, horní končetiny, 

konkrétně ramena a celé dolní končetiny, ať už je vložen intervalový trénink šlapání 

vody či není. Jako způsob regenerace preferuje pasivní zotavení – spánek, uklidnění a 

jako SP1 se se sportovní masáži ještě nesetkala, ale podle jejího názoru by bolest svalů s 

použitím tohoto prostředku odezněla rychleji. 



 37 

Plavkyni SP3 je 15 let a synchronizovanému plavání se věnuje 7 let. Jelikož 

nedávno přešla do juniorské kategorie, trenérky ji určily jako náhradnici dua SP1 a SP2. 

Tato dívka za svou kariéru neobsazovala přední pozice závodů, avšak se vždy umístila  

v první polovině všech závodnic.  Rekreačně se věnuje běhu, ale v nepravidelných 

intervalech. Jako bolestivou část těla po sobotním tréninku uvedla „vše“. Po 

intervalovém cvičení rozvíjející sílu dolních končetin zakroužkovala jako bolestivou 

část dolní končetiny celý stehenní sval. Tato dívka preferuje spíše pasivní regeneraci, 

ale v průběhu sobotní tréninkové jednotky měly všechny tyto dívky, které se výzkumu 

účastnily, podle trenérek, možnost regenerovat 10 minut v parní sauně a tréninky byly 

zakončeny vyplaváním. 

 

3.4.2 Popis tréninkových jednotek výzkumného souboru  

Pozorovaná skupina akvabel měla trénink 4x  týdně. Pro představu svalové 

náročnosti je uveden týdenní tréninkový cyklus. 

V úterý probíhala specializovaná synchronizovaná příprava od 15:45 do 18:00, 

ve které se dívky soustředily na prvky synchronizovaného plavání (figury, sestavy atd.). 

V úvodní části se dívky rozplavaly 200 m kraulem a 200 m polohovým závodem 

(plavecké způsoby: motýlek, znak, prsa, kraul). Potom následovala průpravná 

synchronizovaná cvičení, například šlapání vody se zdviženými horními končetinami na 

počítání. Tato průpravná cvičení se však měnila. Dále už plavkyně pokračovaly 

nácvikem synchronizovaných prvků (figur, viz. příloha č. 5) a poté se rozdělily podle 

disciplín, v našem případě se jednalo o společné duo, které dále trénovaly. Tréninková 

jednotka probíhala pouze ve vodě s prvotním protažením na souši. Na konci tréninku se 

cvičenky vyplavaly 100 m znakem. 

Ve čtvrtek byl pouze hodinový trénink od 16:30 – 17:30, který měl za úkol 

hlavně rozvoj kondičních schopností (síla, vytrvalost, rychlost, pohyblivosti). Protažení 

bylo provedeno v úvodní části tréninkové jednotky na suchu a zakončena byla, stejně 

jako u tréninku v úterý, vyplaváním. Tento trénink měly všechny plavkyně stejný. 

V pátek měly akvabely stěžejní trénink, který zahrnoval cvičení v tělocvičně od 

16:00 – 17:10, kde dívky posilovaly vždy určitou část těla (každý týden jinou)               

s prvotním protažením. Poté se opět rozdělily podle jednotlivých disciplín a trénovaly 

synchronizaci sestavy na suchu. Po tělocvičně se přesunuly na bazén, kde trénink 
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pokračoval od 17:30 – 19:00 ve vodě. Úvodní část zahrnovala klasicky 200 m kraul a 

200 m polohový závod. Tréninkové jednotky byly zaměřeny spíše na synchronizované 

prvky – podle zaměření tréninku buď na figury, nebo sestavy či obojí. Trénink končil 

klasicky 100 metrů znakem pro vydýchání. 

Poslední ranní trénink, po kterém cvičenky byly masírovány, trval od 6:30 – 

11:00. Od 6:30 do 9:30, s pauzami, juniorky plavaly ve vodě. Trénink se skládal ze 

dvou na sebe navazujících částí – rozplavby a synchronizované části, kde plavkyně 

často a dlouho šlapaly vodu, takže namáhaly svaly dolních končetin. V této části se 

objevily jak figury, tak trénink sestav. Plavecký trénink končil 100 metrů libovolným 

způsobem. Po bazénu měly 30 minut pauzu na svačinu, kterou všechny využily k rychlé 

regeneraci – samostatné vytřesení nohou a zregenerování. Od 10:00 pokračoval trénink 

v tělocvičně, kde se dívky všeobecně kondičně rozvíjely. 

Jednou měsíčně měly popisované juniorky soustředění v sobotu od 6:30 – 16:30, 

které obsahovalo jak silově náročné cvičení na suchu, tak dva intenzivní tréninky 

(dopoledne i odpoledne) ve vodě. Během tohoto výzkumu však neproběhlo ani jedno 

takové soustředění.  

 

3.4.3 Sobotní tréninková jednotka přizpůsobená výzkumu 

Úvodní část zahrnovala rozcvičení na suchu. Potom se dívky rozplavaly 200 m 

kraulem a 200 m polohovým závodem. Po rozplavání následovala průpravná 

synchronizovaná cvičení s 0,5 kilogramovými zátěžemi na dolních končetinách – 

šlapání vody, šlapání vody se zdviženými horními končetinami (pasáže horních 

končetin z dua na 25 m), kraulové nohy na boku, synchronizovaný kraul, 

synchronizovaná prsa, prsíčka aj. Po této části rozplavby bylo vloženo cvičení 

rozvíjející sílu dolních končetin. Jednalo se o intervalový trénink šlapání vody - 5 sérií 

s minutovými pauzami 5x 8 dob šlapání vody v kuse (5. a 6. Doba - příprava na výšlap 

a na 7. - 8. dobu dívky provedly samotný výšlap). Z poloh, které trénovaly před 

samotnými figurami, se jednalo o vertical position, split position, či fishtail position viz. 

příloha č. 4. Tyto pozice souvisí s následující figurou, kterou trenérky určily pro nácvik. 

Jednalo se o figuru butterfly viz. příloha č. . O pauze mezi figurami a duem, byly dívky 

puštěny na 10 minut do parní sauny. Potom následovala specializovaná část podle 
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disciplín, v našem případě trénink dua. Na konci se dívky vyplavaly 100m libovolným 

způsobem. 

Po plaveckém tréninku následovala suchá příprava v tělocvičně, kvůli mé 

prosbě, trénovaly pouze synchronizaci sestavy, takže nenamáhaly žádné svalstvo.   
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3.5 VÝSLEDKY 

Po speciálním cvičení se u všech probandek dostavila po všech trénincích 

svalová pozátěžová bolest. 

 

3.5.1 Zhodnocení pomocí tabulky 

V prvním sloupci tabulek je uvedeno datum tréninku, ve druhém byla - li po 

tréninkové jednotce použita aktivní regenerace v podobě sportovní masáže dolní 

končetiny, případně, jaká část dolní končetiny. V posledním sloupci je osobní 

zhodnocení bolesti svalů jednotlivých akvabel. Údaje z tabulek jsou přehledně 

znázorněny a doplněny komentáři.  

Dívky bolest hodnotily na škále od 1 do 3. Slovní obsah hodnocení byl: 1- bolest 

druhý den zcela odezněla, 2 - bolest druhý den odezněla částečně, 3 - bolest druhý den 

neodezněla. 

 

Tabulka č. 4: Výskyt bolestivosti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky -  SP1: 

Den Masáž Zhodnocení 

7.3.2015 Přední strana dolní končetina 2 

14.3.2015 Zadní strana dolní končetina 2 

21.3.2015 Celá dolní končetina 1 

28.3.2015 Bez masáže 3 
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Graf č. 1: Hodnocení bolesti svalů SP1 

 

Komentář: Podle grafu probandku SP1 nejméně bolely dolní končetiny, když byly masírovány celé. 

Částečně dolní končetiny cítila po masáži stran (pření a zadní strany) dolních končetin. Opožděnou 

bolest svalů v celém rozsahu pociťovala bez masáže.  

 

Tabulka č. 5: Výskyt bolestivosti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky - SP2: 

Den Masáž Zhodnocení 

7.3.2015 Přední strana dolní končetina 1 

14.3.2015 Zadní strana dolní končetina 2 

21.3.2015 Celá dolní končetina 1 

28.3.2015 Bez masáže 3 
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Graf č. 2: Hodnocení bolesti svalů SP2 

 

Komentář: Probandka SP2 podle grafu nejvíce cítila bolest dolních končetin, když 

nebyly masírovány. Částečně ji druhý den bolely dolní končetiny po masáži zadní strany 

dolních končetin. Nejlépe vyhodnotila a bolest necítila po masáži celých dolních 

končetin a masáž přední strany dolních končetin.  

 

Tabulka č. 6: Výskyt bolestivosti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky - SP3: 

Den Masáž Zhodnocení 

7.3.2015 Přední strana dolní končetina 2 

14.3.2015 Zadní strana dolní končetina 2 

21.3.2015 Celá dolní končetina 1 

28.3.2015 Bez masáže 3 
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Graf č. 3: Hodnocení bolesti svalů SP3 

 

Komentář: Probandka SP 3 nejlépe hodnotila druhý den  po masáži pozátěžovou bolest 

celé dolní končetiny - bolest necítila. Částečně bolest cítila po masáži jednotlivých stran 

a v plném rozsahu opožděná bolest přišla, když nebyla masírována.   
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3.5.2 Strukturovaný rozhovor  

1) Měla sportovní masáž efekt na regeneraci dolních končetin po zátěži? 

SP1: 

„Sportovní masáž určitě efekt měla. Po masáži celé dolní končetiny mě bolest 

stehenního a lýtkového svalu úplně opustila. Ihned po masáži jsem cítila lehkost nohou, 

jakoby se vznášely. Nebyly špatné ani masáže přední a týden potom zadní části dolní 

končetiny, ale největší změnu jsem pociťovala po masáži celé dolní končetiny. Když to 

porovnám s masáží a bez masáže, musím říct, že rozdíl jsem pocítila.“ 

SP2: 

„Určitě bych masáž nehodnotila záporně. Byla moc příjemná a ihned po masáži 

mi přišlo, jako by bolest ihned odezněla, takže podle mého názoru rozhodně nějaký efekt 

měla. Co se týče stran masírovaných dolních končetin, na tréninku 7.3. 2015, kdy byla 

masírována přední strana dolní končetiny, jsem upřímně nedala do tréninkové jednotky 

100 %. To se podle mého názoru ukázalo i na bolesti svalu, která se nedostavila. Mám-

li ale ohodnotit sportovní masáž podle stran, nejvíce u mě bodovala masáž celé dolní 

končetiny“ 

SP3: 

„Efekt jsem cítila hlavně druhý den po tréninku. U masáže celé dolní končetiny 

bolest v mém případě odezněla úplně, co se týče jednotlivých stran, přijde mi, že byla 

menší, ale neodezněla úplně.“  

 

2) Byla masáž příjemná? 

SP1: 

„Podle toho, z jakého pohledu to berete. V okamžiku masáže přední strany 

stehen 7.3.2015, kdy jsem měla stehenní sval namožený z předešlé zátěže, masáž moc 

příjemná nebyla. Ale v okamžiku, kdy ze mě masérka sundala ruce, jak už jsem zmínila v 

první otázce, cítila jsem lehkost končetiny. Den potom jsem bolest cítila rozhodně méně. 

Nejpříjemnější byla masáž celé dolní končetiny.“ 
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SP2: 

„Ano, velmi. Přišla mi vhodná, co se týče zařazení na konec tréninkové jednotky. 

Byl to příjemný pocit odcházet nebo spíše letět z tréninku domu.“ 

SP3: 

„To každopádně. Když mi masérka masírovala celou dolní končetinu, připadala 

jsem si jak v nebi. Byla příjemná i z toho důvodu, že jsem další den mohla normálně 

fungovat. Normálně jsem svaly po sobotním tréninku nejméně cítila.“ 

 

3) Měla by být masáž součástí tréninkové jednotky? 

SP1: 

„Myslím si, že by měla být rozhodně nabízena. Chtěla bych jí využívat 

pravidelně.“ 

SP2:  

„Určitě bych masáž zařadila do tréninku.“ 

SP3: 

„Rozhodně ano. Byla by to pro nás pozitivní změna, si myslím.“ 
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3.6 DISKUZE  

U vrcholových sportovců je sportovní masáž velice oblíbená a využívaná aktivní 

regenerace odstraňující únavu svalů. Využívá se před, během i po výkonu. Ve své práci 

jsem sledovala bolest svalů s využitím sportovní masáže po zatížení.  

Pro zodpovězení vědecké otázky č. 1: „Prokáží výsledky experimentu pozitivní 

vliv sportovní masáže na bolesti svalu druhý den po zátěži u tří juniorek z oddílu 

synchronizovaného plavání?“, jsem využila výsledky získané pomocí Likertovy škály. 

Výsledky ukázaly, že určitý vliv sportovní masáž na urychlení zotavovacích procesů 

měla. Velmi příznivé výsledky prokázala masáž celé dolní končetiny. Podle mého 

názoru sportovní masáž ovlivňuje hlavně psychickou stránku sportovce a to ho udržuje i 

fyzicky na vrcholu. Na plavkyních byl zjevný odpočinek a celkové zklidnění organismu 

po masáži.  

Výsledky výzkumu se shodují například s výzkumem Tiiseda (1997), který 

prováděl na skupině lidí rozdělených na dvě poloviny.  Obě poloviny provedly pět sad 

izokinetických excentrických cvičení na loketní flexory a extenzory. 2 hodiny po 

cvičení dostala masírovaná skupina 30 - minutovou sportovní masáž horní končetiny a 

druhá  skupina pasivně odpočívala. Výsledky odhalily, že masáž prováděná dvě hodiny 

po cvičení může od bolesti DOMS pomoci.  

V opozici předchozího a mého výzkumu však stojí výzkum prováděný 

Robertsonem (2003) na devíti mužích, kteří jeli na ergometru. Výsledky nevykazovaly 

žádné rozdíly mezi pasivní regenerací a s využitím sportovní masáže. 

Vědeckou otázku č. 2: „Ovlivní účast v experimentu (opakované podstoupení 

procedury sportovní masáž) názor dívek na preferované regenerační postupy?“, jsem 

zodpověděla pomocí strukturovaného rozhovoru, kdy mi dívky odpovídaly na předem 

stanovené otázky. Podle jejich odpovědí usuzuji, že by všechny tři plavkyně uvítaly 

sportovní masáž jako regenerační proceduru v tréninkových jednotkách. Podle mne je to 

velice rozumný názor, jelikož regenerace je nedílnou součástí tréninku nejen 

vrcholových sportovců, ale i například krajských oddílů. Plavkyně do této doby chodily 

pouze do parní sauny a jejich zkušenost s regeneračními postupy byla minimální na to, 

jak náročné jsou jejich tréninkové jednotky týdně. Pro lepší představu jsem je vypsala   

v kapitole 3.4.2.  
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Probandky byly účastí ve výzkumu nadšeny, podle mě z důvodu pozornosti, 

která jim byla díky masážím věnována. Obvykle po konci tréninku si vyslechnou 

zpětnou reakci na trénink z pohledu trenéra a odcházejí samostatně vyčerpané domů. 

Kdežto při výzkumu jsem jim dala možnost volné komunikace, což také ovlivnilo jejich 

psychické napětí a motivovalo je to do dalšího tréninku. 

Spojení parní sauny společně s následnou sportovní masáží považuji za nejlepší. 

Použití sportovní masáže předchází zranění a z druhé strany si člověk nebo sportovec 

psychicky odpočine. Proto by určitě měla být vložena alespoň jedenkrát týdně jedna 

aktivní regenerační procedura jako například sauna, vířivka či už několikrát zmíněná 

sportovní masáž. Sama bych obě regenerační procedury, parní saunu společně se 

sportovní masáží, spojila. Jednak si dívky odpočinou před všedním stresem v parní 

sauně a potom se nechají hýčkat masérem a za další parní sauna rozehřeje svaly a tím 

uleví masérovi v práci. 
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4. ZÁVĚR 

Práce na tomto výzkumu mne velice obohatila o informace spojené 

s pozátěžovými bolestmi a regenerací svalstva. Za nejtěžší úkol při uskutečnění 

výzkumu považuji určení metod pro sběr dat. Jsem si vědoma, že by se pozátěžová 

bolest nejspíš lépe hodnotila například hladinou laktátu ve svalu či jiných laboratorních 

metod, ale realizace terénního měření by neúměrně zvýšila náročnost bakalářského 

výzkumu. Z důvodu technické a časové nenáročnosti jsem zvolila Likertovu škálu podle 

subjektivního pocitu každé synchronizované plavkyně, které se výzkumu účastnily. 

Probandky velmi vstřícně spolupracovaly a účast ve výzkumu s nadšením přijaly. 

Masáže po náročných trénincích jim byly nejen příjemné, ale také uspíšily rychlejší 

regeneraci. Aktivní regenerace podpořila  jejich motivaci pokračovat v namáhavých 

trénincích.  

Bakalářská práce splnila i mé očekávání v tom, že jsem se naučila pracovat 

s odbornou literaturou, v níž jsem našla a seznámila se s principy pozátěžových obtíží a 

s rychlostí pasivních a aktivních zotavovacích procesů. Některé metody ze studií se mi 

líbily natolik, že je využiji i ve své trenérské praxi. Dalším přínosem pro mě byla 

možnost vyzkoušet si a spojit práci trenéra a maséra. Jako pozitivní vidím i propojení 

teoretické části práce s praktickou v prohloubení znalostí o masážích, jejich dopadu a 

významu pro sledované sportovkyně. 

Sportovní masáže působily velice pozitivně na regeneraci u synchronizovaných 

plavkyň a to do takové míry, že ji nejspíš doporučím aplikovat i dalším svěřenkyním 

svých trenérských kolegyň. Jsem si vědoma, že výzkumný vzorek je malý a výsledky 

mají pouze omezenou platnost.  

Tuto bakalářskou práci považuji jako pilotní výzkum k práci diplomové. 

Problematika bolestí po zatížení je velmi zajímavé téma, které by si zasloužilo více 

pozornosti.  

 

 

 



 49 

Referenční seznam 

1) BERNACIKOVÁ, Martina a Miriam KALICHOVÁ. Základní složky 

pohybového systému [online]. 2010a [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/zakladni_slozky.html 

2) BERNACIKOVÁ, Martina a Miriam KALICHOVÁ. Druhy svalové 

kontrakce [online]. 2010b [cit. 2015-07-29]. Dostupné z: 

http://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/pages/druhy_svalove_kontrakce.html  

3) BEST, Thomas M. a Robin HUNTER. C RITICAL R EVIEW Effectiveness of 

Sports Massage for Recovery of Skeletal Muscle From Strenuous Exercise. Clin 

J Sport Med [online]. 2008, 18(Number 5) [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: 

http://jurchperformanceeducation.com/wp-

content/uploads/2011/07/Effectiveness-of-Sports-Massage-for-Recovery-of-

Skeletal-Muscle-from-Strenous-Exercise.pdf 

4) BRAUN, William. Delayed onset muscle soreness (DOMS). American College 

of Sport Medicine [online]. 2011 [cit. 2015-08-16]. Dostupné z: 

https://www.acsm.org/docs/brochures/delayed-onset-muscle-soreness-

%28doms%29.pdf 

5) CHEUNG, Karoline, Patria A. HUME a Linda MAXWELL. Delayed Onset 

Muscle Soreness. Sport medicine [online]. 2003, (2) [cit. 2015-08-16]. Dostupné 

z: http://link.springer.com/article/10.2165/00007256-200333020-0000 

6) DAĎOVÁ, Klára, Výživa ve sportu. Prezentace. Univerzita Karlova, 2. lékařské 

fakulta. [Online]. 2007.  http://ktl.lf2.cuni.cz/text/vyziva/vyzivasport2007.pdf 

7) DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 190 s. 

ISBN 978-80-247-1649-7. 

8) DOVALIL, Josef a Miroslav CHOUTKA. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. 

Praha [i.e. Velké Přílepy]: Olympia, 2012, 331 s. ISBN 978-80-7376-326-8. 

9) FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat 

lidskou duši. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 256 s. 



 50 

10) FLANDERA, Stanislav. Sportovní masáže: příručka pro absolventy 

rekvalifikačních masérských kurzů. Olomouc: Poznání, c2008, 156 s. ISBN 978-

80-86606-73-6. 

11) FONTÁNA, Josef. Fnkce buněk a lidského těla [online]. 2015, [cit. 2015-08-

14]. Dostupné z: http://fblt.cz/skripta/iv-pohybova-soustava/7-metabolismus-

svalove-tkane/ 

12) HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže I: obecná část. 2. přeprac. 

vyd. Praha: Karolinum, 1999, 203 s. ISBN 80-7184-875-1. 

13) HEMMINGS, B., SMITH, M., GRAYDON, J., DYSON, R.: Effects of massage 

on physiological restoration, perceived recovery, and repeated sports 

performance. Br J Sports Med 2000;34: s. 114 

14) HILBERT, J E. The effects of massage on delayed onset muscle soreness. 

British Journal of Sports Medicine [online]. 2003, 37(1): 72-75 [cit. 2015-05-

10]. DOI: 10.1136/bjsm.37.1.72. ISSN 03063674. Dostupné z: 

http://bjsm.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bjsm.37.1.72 

15) HOŠKOVÁ, Blanka, Simona MAJOROVÁ a Pavlína NOVÁKOVÁ. Masáž a 

regenerace ve sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 112 s. ISBN 978-80-246-

1767-1. 

16) JELÍNEK, Jan. Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky. 

1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003, 223 s., [24] s. obr. příl. ISBN 

80-7182-138-1. 

17) JIRKA, Zdeněk a ilustr. Jiří HANUŠ. Regenerace a sport. 1. vyd. Praha: 

Olympia, 1990, 253 s. Věda pro praxi. ISBN 9788070330524. 

18) KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 790 s. 

ISBN 978-80-247-3068-4. 

19) KLEČKOVÁ, Jindřiška. Synchronizované plavání. Vyd. 1. Olomouc: Rektorát 

Univerzity Palackého v Olomouci, 1992, 46 s. ISBN 80-7067-088-6. 

 



 51 

20) KOVAŘOVIC, Karel, Ivana FELGROVÁ a Eva PESLOVÁ. Plavání: plavecké 

sporty a plavání ve vícebojích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 78 s. ISBN 978-

80-246-1746-6.  

21) KUČERA, Miroslav a Ivan DYLEVSKÝ. Sportovní medicína. 1. vyd. Praha: 

Grada, 1999, 280 s. ISBN 80-7169-725-7. 

22) LIDELL, Lucy. Masáž: podrobný a názorný průvodce masážními technikami. 

Praha: Knižní klub, 1996, 192 s. ISBN 80-7176-257-1. 

23) MUMFORD, Susan. Masáže od A do Z: obsáhlý průvodce masážemi. Vyd. 1. V 

Praze: Metafora, 2011, 400 s. ISBN 978-80-7359-300-1. 

24) MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 

Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 204 s. ISBN 80-247-1190-7. 

25) NEUMANN, G. Trénink pod kontrolou: metody, kontrola a vyhodnocení 

vytrvalostního tréninku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 181 s. ISBN 

8024709473 

26) ROBERTSON, A. a J.M. WATT. Effects of leg massage on recovery from high 

intensity cycling exercise. British Journal of Sports Medicine [online]. 2003, 

(38) [cit. 2015-06-21]. Dostupné z: 

http://bjsm.bmj.com/content/38/2/173.full?sid=c1ae6475-410f-4bd9-95be-

2bc0b1bb570f 

27) ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, 

přírodovědných a tělovýchovných oborech. Vyd. 1. Praha: ISV, 2000, 359 s. 

Lékařství. ISBN 80-85866-45-5. 

28) SCHMIDT, Robert F. Memorix - Fyziologie. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 

1993, xiii, 310 s. Memorix. ISBN 80-85526-18-2. 

29) SVOBODA, Tomáš. Regenerace a vrcholový sport: bakalářská práce. Brno: 

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. 48l 

30) TIIDUS, Peter M. Manual Massage and Recovery of Muscle Function 

Following Exercise: A Literature Review. Journal of Orthopaedic & Sports 

Physical Therapy. 1997, 25:2, 107-112. 



 52 

31) TROJAN, Stanislav. 2003. Lékařská fyziologie. 4. vyd. přepr. a dopl. Praha: 

Grada Publishing, 771 s. ISBN 80-247-0512-5. 

32) VILIKUS, Zdeněk, Petr BRANDEJSKÝ a Vladimír NOVOTNÝ. 2004. 

Tělovýchovné lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 257 s. ISBN 80-246-0821-9. 

33) WARD, Jeremy P a R LINDEN. Základy fyziologie. 1. české vyd. Praha: Galén, 

2010, 164 s. ISBN 978-80-7262-667-0. 

34) Regenerace ve sportu [online]. 2010 [cit. 2015-08-14]. Dostupné z: 

ttp://is.muni.cz/el/1451/podzim2010/bk938/regenerace_sylabus_volitelny.doc?la

ng=en. 

36) Povinné figury - juniorky [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: 

http://www.synchro-plzen.cz/docs/Figury/Juniorky.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Souhlas etické komise 

Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Příloha č. 3: Seznam obrázků, tabulek a grafů 

Příloha č. 4: Anamnestický dotazník 

Příloha č. 5: Figury juniorské kategorie synchronizovaného plavání 

Příloha č. 6: Výšlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 54 

Příloha č.1: Souhlas etické komise 
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 
Jmenuji se Adéla Ludvíková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. V mé bakalářské práci budu 

zkoumat vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie 

synchronizovaného plavání.  

Plavkyním budou masírovány dolní končetiny ihned po čtyřech sobotních tréninkových 

jednotkách přizpůsobeným výzkumu. První a druhý týden budou masírovány strany 

dolních končetin (přední a zadní strana), třetí týden dolní končetiny celé a pro 

porovnání, čtvrtý týden masírovány nebudou. Aby došlo k bolesti, bude jim do 

tréninkových jednotek vložen intervalový trénink šlapání vody. 

Pro získání dat z mého výzkumu nebudou využity invazivní metody.  

Ubezpečuji Vás, že získané informace budou zpracovány anonymně a budou využity 

pouze pro účely mé závěrečné práce. 

Osobní údaje (jméno a datum narození), které vyžaduje Etická komise, jsou součástí 

úředního dokladu. Vyplněním těchto údajů dáváte souhlas k účasti ve výzkumu. 

Děkuji 

 

jméno:……………………………………………………………….  

datum narození:…………………………………………………….. 

podpis:……………………………………………………………… 
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Příloha č. 3: Seznam obrázků, tabulek a grafů 

 

Obrázek č. 1: Typy svalových vláken 

Obrázek č. 2: Elementy kosterního svalu 

Obrázek č. 3: Nervosvalová ploténka 

Obrázek č. 4: „Klouzání“ myozinových vláken po aktinovém vlákně a následná 
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Obrázek č. 5: Svalové bříško 
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Tabulka č. 3: Rychlosti pasivní regenerace 

Tabulka č. 4: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky SP1 

Tabulka č. 5: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky SP2 

Tabuka č. 6: Výskyt bolesti svalů dolních končetin podle subjektivního pocitu 

probandky SP3 

 

Graf č. 1: Hodnocení bolesti svalů SP1 

Graf č. 2: Hodnocení bolesti svalů SP2 

Graf č. 3: Hodnocení bolesti svalů SP3 
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Příloha č. 4: Anamnestický dotazník 

 

Dotazník 

 Na základě tohoto anamnestického dotazníku chci čtenáře seznámit se 

synchronizovanými plavci/plavkyněmi a zjistit, které prostředky regenerace jsou nimi 

preferované. 

 

1. Pohlaví sportovce: 

a) muž 

b) žena 

 

2. Věk sportovce: 

 

3. Jak dlouho se věnuješ synchronizovanému plavání? 

 

4. Na jaké úrovni synchronizované plavání provozuješ?   

a) rekreační 

b) výkonnostní 

c) vrcholová 

 

5. Jakou disciplínu plaveš? 

 

6. Věnuješ se rekreačně ještě jiným sportům?, uveď: 



 58 

7. Jak pravidelně se rekreačnímu sportu věnuješ? 

a) vícekrát v týdnu, kolikrát: 

b) jednou týdně 

c) nepravidelně 

 

8. Jaká je intenzita tvého tréninku synchronizovaného plavání?    

a) dvoufázový (dvakrát denně) 

b) každodenní 

c) trénink vícekrát v týdnu, kolikrát: 

 

9. Při kterém druhu tréninku cítíš druhý den únavu či bolest svalů? 

a) synchronizované průprava (figury, sestavy) 

b) kondiční plavání 

c) suchá příprava 

 

10. Jaká část těla tě po pátečním plaveckém tréninku synchronizovaného plavání 

nejvíce bolí? 

a) záda, jaká část (krční, hrudní, bederní): 

b) horní končetiny 

c) dolní končetiny, jaká část (přední, zadní část): 

d) břicho 

e) vše 
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11. Jaká oblast stehenního svalu tě druhý den po tréninku, soustředěném na posílení 

dolních končetin, bolí? 

a) přední část 

b) zadní část 

c) celý stehenní sval 

d) žádná 

 

12. Jakou regeneraci preferuješ? 

a) aktivní (masáž, vyplavání, vyběhání…), jakou:  

b) pasivní (spánek, odpočinek…) 

 

13. Zaškrtl/a-li jsi v otázce 12. odpověď a), jak často proceduru využíváš? 

 

14. Myslíš si, že ti procedura, kterou jsi uvedl/a v otázce 12. pomáhá? (1 - zcela 

souhlasím, 2 - nejspíš ano, 3 - nevím, 4 - nejspíš ne, 5 - zcela nesouhlasím) 

  1 2 3 4 5 

 

15. Setkal/a si se již se sportovní masáží jako regenerační procedurou? 

a) ano 

b) ne 

 

16. Myslíš si, že by ti bolesti svalů po pravidelných návštěvách sportovního maséra 

mohly rychleji odeznít? (1 - zcela souhlasím, 2 - nejspíš ano, 3 - nevím, 4 - nejspíš ne, 

5- zcela nesouhlasím) 

1 2 3 4 5 
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Příloha č. 5: Figury juniorské kategorie synchronizovaného plavání 
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upraveno, zdroj: http://www.synchro-plzen.cz/docs/Figury/Juniorky.pdf 
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Příloha č. 6: Výšlap 

 

 

zdroj: fotografie z vlastních zdrojů 
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