
Abstrakt 

Název: Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů u vodních pólistů 

v průběhu RTC 2012/2013 

Cíl:  Zjištění změn aktuální výkonnosti v soutěžním a přechodném období u 

hráčů (n=12, průměrný věk 22, 2 let,  5, 6 let) vodního póla. 

Metody:  Pro získání osobní anamnézy o probandech byla zvolena metoda 

kvalitativního strukturovaného rozhovoru s uzavřenými otázkami. Ze 

základních antropometrických hodnot byla měřena tělesná výška, 

hmotnost a obvodové parametry. Nestandardní specifický test na 

plaveckém biokinetiku byl u hráčů vodního póla proveden dvakrát. První 

testování v závodním období (24. 3. 2013, 26. 3. 2013, 2. 4. 2013) druhé 

za stejných podmínek (10. 9. 2013), v přechodné období ročního 

tréninkového cyklu (RTC) 2012/2013.Obsahem zvoleného nestandardního 

specifického testování bylo porovnávání testu1 a testu 2, které na sebe 

navazovaly bez možnosti odpočinku hráčů, byly pouze přerušeny 30 

sekundami, kdy testovaní probandi prováděli poskoky s rukama ve 

vzpažení s mírně ohnutými v loktech. Tímto testem byly zjišťovány 

aktuální výkonnostní změny v RTC 2012/2013. Dále byla sledována únava 

mezi testem 1 a testem 2 v závodním i přechodném období. V průběhu 

testování byl všem sledovaným osobám opakovaně odebírán laktát.  

Výsledky:  U všech získaných hodnot specifického nestandardizovaného testu bylo 

zjištěno, že lepších výsledků bylo dosahováno v přechodném období. 

Statisticky významné výsledky byly zaznamenány u celkové dráhy, kde 

mezi testem 1 a 2 v závodním i přechodném období došlo ke zhoršení. U 

výsledků celkového času bylo zaznamenáno zlepšení opět v přechodném 

období. Výsledky průměrného výkon, vyšly statisticky významné ve všech 

srovnáních testů. Ke statisticky významným změnám došlo i u všech 

výsledků pravé a levé. Výkon pravé ruky zaznamenal statisticky významné 

změny mezi oběma testy i oběma obdobími. Při srovnání hodnot laktátu 

v závodním a přechodném období, byly vyšší hodnoty naměřeny 

v přechodném období, a tudíž bylo testování pro testované probandy 

v tomto období náročnější a jejich uklidňování trvalo déle. 



U sledovaných ukazatelů jsme zjistili statistický významné zhoršení 

výkonnosti v závodním období v porovnání s přechodným a p menší než 

0,05. S výjimkou sledování laktátu, které nebylo statisticky významné, ale 

změny potvrzují zjištěný trend. 

Klíčová slova: vodní pólo, závodní období, přechodné období, únava, biokinetik, 

laboratorní testování 



 


