
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů vodních 

pólistů v RTC 2012/2013 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: 

Doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. Bc. Eva Krejčová 

Odborná konzultantka: 

PhDr. Petra Krásová, Ph.D. 

 

 

Praha, duben 2014 

 



Prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou diplomovou práci zpracovala samostatně a ţe 

jsem uvedla všechny pouţité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná 

část nebyla předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne 24. 4. 2014                                                          ……………………………………..                                                                                          

 

 

 



Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uţivatel 

svým podpisem stvrzuje, ţe tuto diplomovou práci pouţil ke studiu a prohlašuje, ţe ji 

uvede mezi pouţitými prameny. 

 

Jméno a příjmení: Fakulta/katedra: Datum vypůjčení: Podpis: 

 



Poděkování 

 

Děkuji vedoucímu diplomové práce panu Doc. PhDr. Jiřímu Suchému, Ph.D. za 

odborné vedení, trpělivost a cenné rady, které mi poskytl, při zpracovávání práce. Dále 

děkuji panu Zelenkovi a PaedDr. Josefu Horčicovi, Ph.D., kteří mi umoţnili provést 

testování a hráčům vodního póla, kteří se testování zúčastnili. Odborné konzultantce 

PhDr. Petře Krásové, Ph.D., děkuji za poskytnuté rady při tvorbě a realizaci testování a 

přátelům pomáhajícím mi při samotném testování.  

 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/katedry/lsm/?stranka=profil_detail&id=32


Abstrakt 

Název: Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů u vodních pólistů 

v průběhu RTC 2012/2013 

Cíle:  Zjištění změn aktuální výkonnosti pomocí v soutěţním a přechodném 

obdobím u hráčů (n=12, průměrný věk 22,22 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 moţnosti odpočinku hráčů, byly pouze 

přerušeny 30 sekundami, kdy testovaní probandi prováděli poskoky 

s rukama ve vzpaţení 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, ţe 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 tudíţ 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 neţ 

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 



Abstract 

Title:  Changes in fitness levels and fitness parameters for water polo players 

during   ATC 2012/2013  

Objectives:  The aim of the work determine the current performance through changes 

in competition and the transition period for players (n = 12, mean age 

22.22 years + - 5, 6 years) water polo. 

Methods:   To obtain a personal history of the probands was chosen method of                  

qualitative structured interview with closed questions. From the basic 

anthropometrics values measured body height, weight and circuit 

parameters. Non-standard specific test for swimming biokinetic was at 

water polo players performed twice. The first test in the racing season 

(24th 3. 2013, 26th 3. 2013, 2nd 4. 2013), the second under the same 

conditions (10th 9. 2013), in a transitional period of annual training cycle 

 (ATC) 2012/ 2013. The content of the selected non-standard specific test 

was compared test1 and test 2, which ran without the possibility of resting 

players were only interrupted by 40 seconds when tested probands carried 

leaps with throw up arms slightly bent at the elbows. This test was 

measured actual performance changes in ATC 2012/2013. Furthermore, 

fatigue was observed between test 1 and test 2 in the race and the transition 

period. During the trial, the parties all observed repeatedly drawn lactate. 

Results:   All values obtained specific non-standardized test, it was found that better 

results were achieved in the transitional period. Statistically significant 

results were observed for total stroke, where between test 1 and 2 in the 

race and the transition period had deteriorated. For the results of the total 

time, an improvement again in the transitional period. Results of the 

average performance, statistically significant in all comparisons tests. 

Statistically significant changes were also all the results right and left. 

Exercise your right hand experienced a statistically significant change 

between the two tests and two periods. A comparison of lactate in the race 

a transitional period, the higher values measured in the transitional period 

and this was tested for probands tested in this difficult period and easing 

lasted longer. 



For monitored indicators, we found a statistically significant deterioration 

in performance in the racing period compared with transient and p less 

than 0.05. With the exception of monitoring lactate, which was not 

statistically significant, but the changes confirm the trend observed. 

Keywords: water polo, racing period, the transitional period, fatigue, biokinetic, 

laboratory testing 
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1 ÚVOD 

Téma diplomové práce „Změny úrovně trénovanosti a kondičních parametrů u 

vodních pólistů v průběhu ročního tréninkového cyklu (RTC) 2012/2013“ bylo vybráno 

z několika důvodů. Tématikou vodního póla jsem se jiţ zabývala v závěrečné práci na 

bakalářském studiu pod vedením PhDr. Petry Krásové, Ph.D. (Krejčová, 2011). A 

protoţe se podobný druh testování na plaveckém biokinetiku vodních pólistů jako 

moţnost zjišťování a porovnávání kondiční připravenosti v průběhu ročního 

tréninkového cyklu ještě nikdy neprováděl, jevilo se toto téma velmi zajímavým.  Po 

poradě s vedoucím diplomové práce a odbornou konzultantkou jsem mohla pod jejich 

odborným vedením,  vytvořit a pouţít specifický nestandardizovaný test na plaveckém 

biokinetiku. 

Vodní pólo je kolektivní míčová hra, která u nás není příliš rozšířená a nevěnuje 

se jí příliš mnoho sportovců. Ačkoliv je vodní pólo nejdéle hraným kolektivním 

olympijským sportem, který byl do programu novodobých olympijských her zařazen 

roku 1900, v celé České republice je zaregistrováno a vedeno pod Českým svazem 

vodního póla pouze 13 týmů. To je oproti ostatním sportovním hrám velmi malé 

mnoţství. 

Tato sportovní hra je na rozdíl od jiných kolektivních her specifická tím, ţe 

probíhá ve vodě. Jedná se o pohybovou aktivitu rozvíjející rychlostní vytrvalost a patří 

mezi jednu z fyzicky nejnáročnějších sportovních her vůbec. Vodní pólisté musí být 

nejen dobří plavci, ale zároveň musí zvládat technicky náročné „šlapání vody“ pokud 

stojí na jednom místě, dále náročné výšlapy nad vodu pro získání dobré pozice pro 

přihrávku, nebo střelbu na bránu. Tyto činnosti jsou velmi náročné na kardiovaskulární 

a dýchací systém a jsou při nich zapojeny téměř všechny svalové skupiny, především 

pak svaly stehen a lattisimus dorsi. Vodním pólistou se můţe stát tedy ten jedinec, který 

je dobrým plavcem a je dobře fyzicky připraven. 

Na vodních pólistech byla v zahraničí provedena celá řada testování, coţ 

dokládají i zahraniční články (McMurray, Horvath, Miles, 1983; Dlin, Dotan, Inbar, 

Rotstein, Jacobs, Karlsson, 1984; Platanou, 2005), které jsem našla při procházení 

databáze web of knowledge. V ţádném z článků nebyl nalezen obdobný test, který by 

byl prováděn na plaveckém biokinetiku. Na fakultě tělesné výchovy a sportu UK 

proběhlo několik testování na plaveckém biokinetiku, ale testovanou skupinou byli 
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plavci a triatlonisté, nikoliv vodní pólisté (Podubecká,Vítů, 1999). Proto se nabízela 

moţnost a zároveň se zdálo jako zajímavé provést pilotní experiment právě u 

vrcholových hráčů vodního póla. Pro testování jsme se pokusili vytvořit specifický 

nestandardizovaný test, který má simulovat celou délku útočné a následně obranné herní 

činnosti a upravit ho tak, aby získávané informace byly zuţitkovány pro následující 

tréninkovou činnost a zpětnou informaci nejen pro samotné sportovce, ale i trenéry. 
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2 TEORETICKÁVÝCHODISKA 

2.1 Historie vodního póla
1
 

Historie tohoto vodního sportu sahá aţ do první poloviny 19. století. Jiţ v roce 

1840 máme první zmínku o míčové hře ve vodě. Je více moţností, jak bylo vodní pólo 

dříve hráno.  Ani v jednom případě se nejednalo o klasické vodní pólo, jak jej známe 

dnes. První moţností je, ţe se podobalo spíše pólu koňskému, z něhoţ se odvodil i 

samotný název vodní pólo. Hráči při této hře seděli obkročmo na sudech a snaţili se 

dostat míč do soupeřovy branky za pomocí holí, které jim zároveň umoţňoval pohyb ve 

vodě (Táborský, 2004). Některé odlišné zdroje tvrdí, ţe vodní pólo bylo dříve hráno 

jako rugby, v řekách a jezerech, kde hlavním úkolem hráčů bylo donést a poloţit míč na 

soupeřově straně. Oblíbeným trikem, jak dostat míč na soupeřovu stranu, bylo strčit si 

jej do plavek, skočit do vody a vyplavat co nejblíţe k cíli (www.rewp.net). Podle 

skotských pravidel se vodní pólo podobalo spíše fotbalu. Zde uţ byly pouţívány 

branky, ale na rozdíl od dnešního vodního póla, byly umístěny na souši a brankář také 

na souši chytal. Hra byla hrána fotbalovým míčem a házeno mohlo být oběma rukama. 

Jednalo se o velmi drsnou hru, při které se hráči většinou mezi sebou drţeli pod vodou 

do té doby, dokud druhý uţ nemohl vydrţet s dechem. Podobalo se to spíše podvodním 

wrestlingovým zápasům, které většinou končily, ţe jeden muţ plaval na vodě 

v bezvědomí (www.athleticscholarships.net). 

Obrázek 1 Historická podoba vodního póla (www.jwpa.co.uk) 

 

                                                 
1
 Kapitola 2.1 Historie vodního póla vychází z bakalářské práce „Vyuţití prvků vodního póla 

v plaveckém tréninku mládeţe“ (Krejčová, 2011). 
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Za původ vzniku vodního póla je povaţována Anglie. Vůbec první zápas, který 

se ve vodním pólu sehrál, říkejme spíše „házená“ ve vodě, je datován do roku 1869 a 

byl vyuţit pro zpestření plaveckých závodů. Druţstvo se tehdy skládalo ze 7 hráčů, 

stejně jako tomu je i dnes (Junk, 1992). 

Do dnešní podoby se vodní pólo vyvinulo mezi lety 1880 aţ 1888 . První 

pravidla byla sepsána W. Wilsonem roku 1886. Rok poté v roce 1887 došlo k zaloţení 

samostatného svazu vodního póla, který byl pod taktovkou plaveckého svazu. Do 

Ameriky se dostala tato hra v 90. letech 19. století (Junk, 1992). 

Byly zde hrány dva druhy vodního póla: 

1. Hard ball polo – hrálo se s tvrdým míčem 

  – hra, která se hrála a hraje v Evropě 

2. Soft ball polo – hrálo se s měkkým míčem 

  – svou brutalitou a nesportovním chováním způsobilo zánik toho 

druhu  

Právě brutalita a násilí bylo hlavní atrakcí pro americké diváky 

(www.athleticscholarships.net). O nová pravidla, která byla zaloţena především na 

odstranění surovosti, míčové technice a rychlosti, se pokusil v roce 1897 newyorčan 

H. H. Reeder (Junk, 1992). 

Z Anglie se vodní pólo dále šířilo do dalších států Evropy, jako např. Německa, 

Rakouska, Belgie, Maďarska, Itálie a kolem roku 1910 se dostává i k nám. Důleţitou 

roli pro vylepšení pravidel vodního póla mělo právě Německo. Zde také vznikla první 

učebnice vodního póla napsaná F.Dremerem. V roce 1911 vstupuje vodní pólo do 

mezinárodní plavecké federace (FINAFédérationInternationale de NatationAmateur), 

kde platí jednotná pravidla (Junk, 1992). 

Období 1. světové války nebylo příznivé pro vodní pólo, zastavil se vývoj této hry 

a  tím docházelo i k úpadku mezinárodních styků  

Do 2. světové války se československý tým vodních pólistů pravidelně 

zúčastňoval ME, poté pouze v Monte Carlu v roce 1947. Naši vodní pólisté byli také 

účastníci olympijských her  od roku 1924 aţ do berlínské olympiády v roce 1936 (Junk, 

1992). 
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Poprvé se vodní pólo muţů objevuje jiţ na druhé novodobé olympiádě v Paříţi 

roku 1900 a je zařazeno mezi olympijské hry do dnešní doby. Tím se stává nejdéle 

hraným kolektivním sportem v dějinách olympijských her. Ţenské vodní pólo se pak 

poprvé hrálo na olympijských hrách v roce 2000 v australském Sydney 

(www.vkcroatia.hr). 

2.2 Historie výsledků mužské České reprezentace a nejvyšší domácí soutěže 

Historie výsledků muţské české reprezentace sahá aţ do roku 1920, kde byla 

zaznamenána první československá účast na olympijských hrách. Od té doby se naši 

reprezentanti účastnili pouze několika startů na mezinárodních soutěţích. Tento sport je 

v dnešní době v České republice hrán pouze v amatérských podmínkách a prakticky bez 

pozornosti veřejnosti a médií a téměř bez finanční podpory. To vede k tomu, ţe 

tréninkům nemůţe být věnováno tolik času, jako je tomu u jiných zahraničních týmů, a 

tudíţ není dosahováno velkých úspěchů na mezinárodních soutěţích. Přesto si v této 

kapitole představíme dosaţené výsledky. 

Olympijské hry 

Od roku 1900, kdy proběhly první turnaje pod olympijskými kruhy, aţ do 

posledních letních olympijských her v roce 2012 v Londýně má muţská česká 

reprezentace zaznamenáno pouze pět účastí. Všechny ještě v období Československého 

státu. První Československá účast ve vodním pólu byla zaznamenána roku 1920 

v Antverpách, kde se náš tým probojoval pouze do prvního kola.  Nejlepšího umístění 

dosáhli Čechoslováci v roce 1924 v Paříţi, kde skončili celkově na 6. místě. Poslední 

příleţitost, kdy jsme mohli vidět naše reprezentanty hájit československé barvy v tomto 

sportu, bylo v roce 1992 v Barceloně, skončili zde na 12. místě. Od té doby se Česká 

republika nekvalifikovala do olympijského turnaje (www.olympic.cz). 

Mistrovství světa a Evropy 

Mezinárodní plavecká federace (FINA) pořádá pravidelně jednou za čtyři roky 

mistrovství světa a světový pohár kaţdé dva roky, dále je od roku 1926 kaţdoročně 

pořádáno Evropskou plaveckou federací (LEN) mistrovství Evropy. V obou těchto 

mistrovských soutěţích naši pólisté nezaznamenali ţádné významné úspěchy 

(Kovařovic a kol. 2009). 
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Turnaj šesti národů (6 Nations Cup) 

Čeští vodní pólisté, v našem případě muţská reprezentace, se kaţdoročně účastní 

turnaje šesti národů (6 NationsCup). V roce 2012 měla moţnost tento turnaj pořádat 

Česká republika. Pořadatelského úkolu se zhostilo město Brno prostřednictvím 

domácího klubu Kometa Brno. V domácím prostředí se českému týmu dařilo a muţská 

reprezentace obsadila pěkné 3. místo. V roce 2013 tento turnaj pořádal Švýcarský 

Frauenfald, kde čeští reprezentanti obsadili 4. příčku (www.vodni-polo.cz). 

Nejvyšší soutěž českého svazu vodního póla (ČSVP)  

Nejvyšší hranou soutěţí ČSVP v České republice v muţské kategorii je 1. liga. 

Do muţské soutěţe byly pro sezónu 2010/2011 zaregistrovány čtyři týmy, v dalších 

dvou následujících sezónách to bylo týmů pět. Tyto týmy mají na programu v rámci 

ročního tréninkového cyklu 16 zápasů v základní části, tři nebo čtyři zápasy 

v nadstavbové části, kam postupují čtyři nejlepší týmy a ve finálové části se opět hrají 

tři nebo čtyři zápasy o titul Mistra ČR 1. ligy muţů (www.vodni-polo.cz). Historicky 

nejlepším muţským Českým týmem je Fezko Strakonice, které vyhrálo titul Mistra ČR 

v posledních devíti sezónách. 

Tabulka 1: Výsledky 1. ligy mužů v sezóně 2010/2011, 2011/2012,2012/2013 

Umístění/Sezóna 
Sezóna 

2010/2011 

Sezóna 

2011/2012 

Sezóna 

2012/2013 

1. Místo 
Fezko 

Strakonice 

Fezko 

Strakonice 

Fezko 

Strakonice 

2. místo 
Slavia Hradec 

Králové 
SK Slavia Praha SK Slavia Praha 

3. místo SK Slavia Praha UP Olomouc Kometa Brno 

4. místo UP Olomouc Kometa Brno 
Slavia Hradec 

Králové 

5. místo  
Slavia Hradec 

Králové 
UP Olomouc 

Zdroj: www.slaviahk.cz,www.sksprahavodnipolo.estranky.cz, www.vodni-polo.cz 

 

http://www.vodni-polo.cz/
http://www.vodni-polo.cz/
http://www.sksprahavodnipolo.estranky.cz/
http://www.vodni-polo.cz/
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2.3 Charakteristika vodního póla 

Vodní pólo patří mezi týmové sportovní hry invazivního typu. Prostředkem této 

brankové hry je míč a prostředkem hraní míčem je jeho chytání a házení. Jako jedna 

z mála sportovních her se odehrává ve vodním prostředí, coţ je samo o sobě značně 

determinující (Táborský, 2004).  

Cílem této hry je dopravit míč do soupeřovy branky v souladu se stanovenými 

pravidly, které jsou institucionálně schválené mezinárodní plaveckou federací FINA 

(Kovařovic a kol., 2009). Vodní pólo je zařazeno mezi plavecké sporty a patří mezi 

nejnáročnější sporty, co se kardiovaskulárního zatíţení týče, dále jsou kladeny vysoké 

nároky na dýchací systém, psychiku sportovce, taktické myšlení, kombinační 

schopnosti a vysokou sociabilitu. Z hlediska zatíţení se jedná o rychlostně vytrvalostní 

sport (Krejčová, 2011). Aby mohly být herní situace řešeny, je nutná velmi dobrá 

adaptace na vodní prostředí. Dalšími aspekty, které jsou pro tuto hru vyţadovány, jsou 

plavecká všestrannost, výborná míčová technika, fyzická kondice a hráčské myšlení. 

Kombinuje rychlost, vytrvalost, přesnost a týmového ducha. V současném pojetí 

vyţaduje vrcholový výkon ve vodním pólu nejen všestranný plavecký základ, ale také 

vysokou herní specializaci (Perútka a kol., 1980). 

2.3.1 Funkční a metabolická charakteristika herního výkonu vodních pólistů 

Svým charakterem se řadí vodní pólo částečně k plavání a částečně se jedná o 

míčovou hru. Hráči jsou prakticky neustále v pohybu, buď plavou, nebo mezi sebou 

dvojice bojují o míč. Pohyb hráčů v poli spočívá převáţně v krátkých sprintech 

plavaných kraulovým způsobem. 

Tato náročná sportovní hra klade vysoké poţadavky na rychlost (vodní pólista 

musí plavat stejně dobře jako plavec specialista), obratnost a přesnost pohybů (coţ je 

spojeno s adaptací analyzátorů) a rychlost rozhodování se (Melichna a kol., 1995). 

V samotné hře se nejčastěji vyskytují opakované 10 aţ 25m sprinty plavané 

maximální rychlostí v útočných i obranných akcích, často jen s relativně krátkými 

časovými odstupy. Důleţité je podle Melichny (1995) tzv. šlapání vody a správné 

vyšlápnutí vody při přihrávkách, střelbě či chytání míče, a to hlavně u brankáře. 

Z kineziologického hlediska jsou u hráčů zatěţovány stejné svaly jako při 

plavání, nejvíce jsou namáhány svaly trupu (břišní a zádové), svaly paţí (hlavně deltový 
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sval), a dolních končetin (hlavně flexory a extenzory kyčle). U brankáře jsou nejvíce 

zapojovány svaly nohou a břišní svalstvo. Další vlastnost, kterou musejí vrcholoví hráči 

mít, je obrovská výdrţ a dobře vyvinutý kardiorespirační systém (Fourny, 2003). 

Hráč ve hře dosahuje při plavání a bezprostředně po sprintu vysokých hodnot 

srdeční frekvence. Podle délky uplavaného úseku můţe dosahovat hodnota srdeční 

frekvence úroveň i nad 180 tepů za minutu (tep∙min
-1

). Dýchání musí být koordinováno 

s pohyby a intenzitou pohybové činnosti. Převládá hlavně hrudní dýchání. Výdech je 

ulehčen (pokud není proveden do vody) vlivem hydrostatického tlaku a odporu vody. 

Pobytem a fyzickou aktivitou ve vodním prostředí je vyšší výdej tělesného tepla, vyšší 

energetická náročnost a spotřeba kyslíku neţ v činnostech „na suchu“ (Kovařovic a kol., 

2009). 

2.3.2 Plavecký a specifický trénink hráčů vodního póla 

Plavecká příprava vrcholových hráčů vodního póla se skládá z klasického 

plaveckého tréninku a ze speciální „pólistické“ plavecké přípravy. Na plaveckou 

přípravu navazuje technika vedení, házení a chytání míče a pochopitelně, jako ve všech 

sportovních hrách, i taktická příprava (Krejčová, 2011). Ve vodním pólu je nutný 

neustálý přehled o pohybu míče a hráčů (Cicciarella, 2000). Je tedy důleţité jednotlivé 

plavecké způsoby modifikovat tak, aby hráč měl vţdy hlavu nad vodou, byl připraven 

přijmout přihrávku či reagovat na změnu průběhu hry, například změnou směru či 

rychlosti plavání. Plavecká příprava bývá zaměřena především na plavecký způsob 

kraul (hlavně kraul se zvednutou hlavou). Dále pólisté také často vyuţívají znaku, 

prsových nohou a paţí pro změnu směru plavání, šlapání vody a výšlapy. Pochopitelně i 

motýlek má své tréninkové vyuţití (Krásová, Štumbauer, 2008). 

Druhá část tréninku je specificky zaměřena, hráči vodního póla trénují míčovou 

techniku (chytání, přihrávky i střelbu), vyuţívají kombinace a různé varianty 

jednotlivých plaveckých způsobů. Na suchu je rozvíjena vytrvalost a svalová síla 

pomocí gymnastiky, běhů a cviků s medicinbalem (Melichna a kol., 1995). Tato práce 

hovoří o plavecké připravenosti hráčů. Z tohoto důvodu se více o specificky zaměřené 

části tréninku nezmiňuje. 
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2.3.3 Profil hráče 

Kaţdý hráč vodního póla je během utkání neustále v pohybu. Pokud neplave, 

„šlape vodu“ (pohybuje nohama tak, aby se udrţel na hladině). Dostane-li se k míči, 

musí ho drţet v ruce nataţené mírně vzad, aby ho ubránil před soupeři. Míč hází 

pohybem celé horní části těla (Fourny, 2003). 

Ve hře se podle Kovařovice (2009) uplatňuje rychlost rozhodování a obecná i 

specifická koordinační schopnost. Hráč musí ovládat řadu specifických dovedností, jako 

je ovládání míče, plavání s míčem (dribling), přihrávky, chytání míče a střelba. 

2.3.4 Pohyb hráčů v poli 

Tak jako ve všech sportovních hrách i ve vodním pólu dochází často k rychlým 

změnám směru a rychlosti. Pohyb hráčů v poli je zajišťován plaváním, kde je nejvíce 

uplatňována kraulová technika. Během hry jsou hráči prakticky neustále v pohybu 

(Krejčová, 2011). Opakují se několikametrové sprinty plavané s míčem i bez míče, 

s cílem co nejrychleji získat výhodnější hráčské postavení. Tyto sprinty hráči často 

plavou maximální rychlostí. Ve vodním pólu se často setkáváme s porušením 

stanovených pravidel, jejichţ následkem je přerušení hry. Dochází k tomu přibliţně 

kaţdých 14 aţ 17 sekund. Hráč, který se právě nepohybuje z místa, ale „stojí“, např. 

brání, nemůţe být v úplném klidu, protoţe zajišťuje svoji statickou polohu šlapáním 

vody (Kovařovic a kol., 2009). 

Jiný pohyb zastává brankář, který na rozdíl od hráčů v poli neplave ţádné rychlé 

úseky, ale musí po celou dobu zápasu být ve střehu a udrţovat statickou polohu na 

místě, a to tak, ţe šlape vodu.  Tato herní pozice je specifická a velmi fyzicky náročná 

(Kovařovic a kol., 2009). S ohledem na naše testování, které je zaměřeno na herní 

činnost hráčů v poli, se tréninkem brankáře nebudeme v této práci podrobněji zabývat. 

2.3.5 Základní dovednosti hráče vodního póla 

Kaţdý hráč vodního póla musí být nejen výborným plavcem, ale také musí 

perfektně ovládat základní dovednosti, které jsou pro tuto týmovou hru nepostradatelné. 

Tyto dovednosti se dělí na: výchozí polohu – poloha střehu, šlapání vody, modifikace 

techniky pro vodní pólo. 
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Výchozí poloha – poloha střehu 

Ve vodním prostředí je kaţdá změna mnohem obtíţnější a pomalejší. Proto 

velice záleţí na výchozí poloze, kterou hráč zaujímá. Je proto důleţité, aby se snaţil 

zaujímat polohu blíţící se splývavé tzv. pavouka, kdy tělo leţí na vodě, ramena jsou nad 

hladinou a ruce a nohy provádějí střídavé kruhy ve vodě (Nitzkowski, 1998). 

Šlapání vody 

Šlapání vody je důleţitou dovedností pro hráče vodního póla. Umoţňuje pohyb 

hráče vpřed a vzad. Trup je ve vertikální poloze a jsou prováděny střídavé pohyby 

dolních končetin, které od kolene dolu provádějí krouţivé pohyby. Posun se provede 

silnějším záběrem jedné nohy více do stran.  

Modifikace techniky pro vodní pólo  

Jak jiţ bylo zmíněno v  kapitole Plavecký a specifický trénink hráčů vodního 

póla, další důleţitou dovedností, kterou musejí hráči ovládat, jsou modifikované 

techniky plavání pro vodní pólo. Podle Kovařovice a kol. (2009) uvádíme tyto 

modifikované techniky: 

Kraul (K): Při kraulu u vodního póla musí být hlava neustále nad hladinou tak, aby hráč 

mohl stále sledovat hru. Trup je mírně prohnutý, poloha těla je víc šikmá, dolní 

končetiny jsou níţe. Záběry paţí jsou kratší, energické, lokty vysoko. Kraul je 

dominantní plaveckou technikou ve vodním pólu. 

Znak: U pólistického znaku je poloha hlavy a ramen vysoko nad hladinou. Boky jsou 

nízko, hráč působí dojmem, ţe sedí. Hráči ve hře někdy vyuţívají i znaku soupaţného a 

prsařského cyklu dolních končetin ve znakové poloze. 

Prsa: Jsou vyuţívány hráči pouze v krátkých chvílích odpočinku. Pro výcvik brankáře 

je tento plavecký způsob, a hlavně cyklus dolních končetin, základem výšlapu. 

Bok: Je výchozí polohou pro start hráče na míč, který provede ostrý střih, který tvoří 

energetický záběr nohou. Dolní končetina bliţší k hladině je pokrčena přednoţmo, 

spodní končetina je pokrčena v zanoţení. 

Změny směru a rychlosti 

Výšlapy: U výšlapů jsou dvě moţné varianty provedení. V obou variantách je tělo vţdy 

ve vertikální poloze. Při výšlapu snoţmo provádí dolní končetiny mohutný záběr 
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podobný prsařskému cyklu dolních končetin, obě paţe zabírají současně a mohutně 

svisle dolů. Tímto výšlapem se dostane hráč okamţitě vysoko nad hladinu. Druhou 

variantou je výšlap se střídavými pohyby nohou, který je proveden intenzivním 

šlapáním vody a mohutným záběrem obou paţí svisle dolů. V této pozici je hráč 

schopen vydrţet déle neţ při výšlapu současném (Kovařovic a kol., 2009). 

Start: Při startu dochází k okamţitému a rychlému přechodu z relativního klidu do 

pohybu, zpravidla do kraulu. Je proveden mohutný střih dolních končetin a rychlé, 

střídavé záběry paţí. 

Zastavení: Je provedeno tak, ţe hráč z plavání roztáhne paţe a provede pohyb proti 

směru plavání. Současně skrčí nohy pod sebe a dostává se tak do střehové polohy 

(Kovařovic a kol., 2009). 

Obraty a změny směru: Při obratech a změnách směru je podstatné, aby došlo ke skrčení 

dolních končetin pod sebe a otočení kolem podélné osy těla. Směr prvního záběru je po 

šikmé dráze, přes osu těla k protilehlému boku. Tím se vyrazí do ţádaného směru. 

Změny směru v pohybu provádíme buď ve směru plavání, nebo s vracením se. 

Nejčastěji kombinujeme plavecké způsoby znak a kraul (Cutino, Cutino, 2002). 

2.3.6 Pozice hráčů 

Kaţdá sportovní hra má určité herní pozice, které jsou zastávány jednotlivými 

hráči v utkání. Není tomu jinak ani u vodního póla. Do utkání nastupuje šest hráčů 

hrajících v poli a jeden brankář. 

Rozdělení herních pozic dle Fournyho (2003): 

Pravé křídlo: Úkolem hráče hrajícího na pozici pravého křídla je přihrávání míče svému 

spoluhráči, který je v nejvhodnější pozici pro střelbu na branku (střední útočník nebo 

obránce), nebo střílí sám. V obraně blokuje soupeřovo levé křídlo. 

Pravý obránce: Má za úkol blokovat soupeřovo levé křídlo a pomáhat v útoku. 

Levé křídlo: Hráč hrající na této pozici často sám střílí na branku, nebo přihrává 

střednímu útočníkovi, přihrávky musejí být přesné. V obraně blokuje soupeřovo pravé 

křídlo. Je rychlým plavcem. 

Levý obránce: Pomáhá v útoku a blokuje soupeřovo pravé křídlo a pomáhá na branku. 
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Střední útočník: Tuto pozici zastává hráč, který se pohybuje před soupeřovou brankou a 

střílí, nebo uvolňuje prostor pro své spoluhráče. V obraně blokuje soupeřova středního 

obránce. 

Střední obránce: Má za úkol řídit útok tak, aby byl úspěšně zakončen. Dále blokuje 

soupeřova středního útočníka. 

Brankář: Hlavním úkolem brankáře je zabránit míči dostat se do branky a zahajuje útok. 

2.3.7 Herní výkon ve vodním pólu 

V teorii sportovních her jsou dle Dobrého (1989) rozlišovány u herního výkonu 

dva pojmy a to individuální herní výkon, který se vztahuje k jednotlivci, a týmový herní 

výkon vztahující se k týmu. Stejně tomu je i u vodního póla. 

Individuální herní výkon 

Je tvořen systémem jednotlivých výkonů ve všech herních dovednostech, které 

jsou realizovány ve specifických podmínkách utkání, a jejich vzájemných vazeb a 

zároveň tvoří subsystém v systému týmového herního výkonu, a tím i v systému 

sportovního tréninku (Süss, 2006). 

Podle Dobrého (1988) se individuální herní výkon projevuje schopnostmi 

individuálně nebo kolektivně řešit herní situace, při nichţ je vyuţíváno kondičních, 

technických, taktických a psychických předpokladů hráče. 

Individuální herní výkon ve vodním pólu je charakteristický tím, ţe hráči musí 

být schopni se rychle se rozhodovat a individuálně nebo ve spolupráci s ostatními 

spoluhráči řešit herní úkoly. 

Týmový herní výkon 

„Týmový herní výkon nebo také výkon družstva v utkání chápeme jako výkon 

sociální skupiny zvláštního druhu, založený na individuálních výkonech hráčů, 

podléhajících vzájemnému regulačnímu působení, jež se projevuje tím, že hráči 

ovlivňují svoje jednání i chování skupiny jako celku“(Choutka, 1981, s. 63). 

K rozhodujícím faktorům ovlivňující výkonu a sportovní úspěšnost druţstva patří 

vzájemná soudrţnost, předvídání a autorita. Individuální herní výkon a týmový herní 

výkon jsou spolu ve vzájemné interakci, kdy jednotlivci ovlivňují hru druţstva a 

druţstvo působí na jednotlivce, kteří následně ovlivňují své jednání (Choutka, 1981). 
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Kovařovic a kol.(2009) uvedl obecné a specifické dovednosti, které ovlivňují 

herní výkon ve vodním pólu, a které musejí hráči velmi dobře ovládat:  

Obecné dovednosti: 

- dokonalá adaptace na vodní prostředí 

- velmi kvalitní ovládání všech plaveckých způsobů 

- vysoká úroveň obecné i specifické tělesné zdatnosti 

Specifické dovednosti: 

- míčovou technikou – chytání, házení míče, střelba 

- vedení míče driblingem 

- velmi kvalitním ovládáním modifikací plaveckých způsobů (kraul, znak, plavání na 

boku) 

- dalšími dovednostmi, které vyţaduje hra, jako jsou šlapání vody, starty, změny 

směru atd. 

2.4 Složky sportovního tréninku 

Sloţky sportovního tréninku jsou základem pro dosahování co nejlepšího 

sportovního výkonu. V průběhu tréninkové činnosti musejí být neustále posilovány a 

rozvíjeny. 

Podle Choutky a Dovalila (1991) dělíme sportovní trénink do čtyř složek:  

1. kondiční příprava 

2. technická příprava 

3. taktická příprava 

4. psychologická příprava 

S ohledem na zaměření testování a cíl práce se zaměřujeme především na 

kondiční sloţku sportovního tréninku. Ačkoliv je zřejmé, ţe jsou ostatní sloţky přípravy 

pro sportovce velmi důleţité a nepostradatelné nebude se jimi tato práce podrobněji 

zabývat. 
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Kondiční příprava 

Kondiční příprava je jednou z klíčových sloţek sportovního tréninku, jejímţ 

cílem je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby budoucího výkonu (Perič, Dovalil, 

2010). Plní zde dvě základní funkce: první (obecná kondice) převaţující v dětství 

zajišťuje všestranný rozvoj sportovce, coţ je nejdůleţitějším předpokladem zvyšování 

výkonnosti sportovce, a druhá (speciální kondice) se zaměřuje na maximální rozvoj 

pohybových schopností, které jsou pro daný sportovní výkon specifické. S přibývajícím 

věkem a s růstem výkonnosti se poměr mezi obecnou a speciální kondicí vyrovnává 

(Choutka, Dovalil, 1991). 

Je zaměřena na ovlivnění pohybových schopností sportovce a na vytváření 

základních tělesných předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost (Dovalil a kol., 

2002). Za cíl si klade především rozvoj pohybových schopností, coţ jsou silové, 

rychlostní, vytrvalostní a obratnostní schopnosti (Choutka, Dovalil, 1991). 

Podstatou kondiční přípravy je co nejširší obecný rozvoj všech fyziologických 

funkcí lidského těla (systém nervosvalový, dýchací a srdečně-oběhový) a organismu. 

Dotýká se i procesů psychických - úroveň aktivace, vůle a koncentrace pozornosti 

(Dovalil a kol., 2002). 

Za výsledek správně zaměřené kondiční přípravy se povaţuje stav optimální 

fyzické a duševní připravenosti, který charakterizuje mimo jiné míru moţného zatíţení 

sportovce v tréninku i v soutěţi (Choutka, Dovalil, 1991). 

Rozdělení pohybových schopností:  

Síla 

„Je to schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. 

Odporem může být: gravitace, reakce opory, odpor vnějšího prostředí, hmotnost 

břemene, odpor partnera, setrvačnost jiných těles atd.“ (Choutka, Dovalil, 1991, s. 49). 

Druhy síly: 

1) Statická síla – Je to schopnost udrţet tělo, jeho části nebo různá břemena a objekty 

v určité poloze (Čelikovský a kol., 1979). Touto schopností je vyvíjena síla 

v izometrické kontrakci (Choutka, Dovalil, 1991). 
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2) Dynamická síla – Tato silová schopnost se projevuje pohybem hybného systému 

nebo jeho částí (Choutka, Dovalil, 1991). Svalová kontrakce je buď koncentrická, 

nebo excentrická. Mezi dynamickou sílu řadíme sílu explozivní, rychlostně silovou a 

vytrvalostně silovou (Čelikovský a kol., 1979). 

Podle Dovalila (2008)rozlišujeme několik silových schopností: 

a) Síla absolutní (maximální) - Jde o schopnost spojenou s překonáváním nejvyšších 

moţných odporů. Je vyuţívána při svalové kontrakci dynamické (koncentrické) 

nebo statické činnosti. Vodní pólo této síly nevyuţívá.  

b) Síla rychlá a výbušná (explozivní) - Je to schopnost překonávat nemaximální 

odpory vysokou aţ maximální rychlostí. Realizována je dynamickou 

(koncentrickou) svalovou činností. 

c) Sílu vytrvalostní - Chápeme jako schopnost překonávat nemaximální odpor 

opakováním pohybu v daných podmínkách. Lze ji vyuţít při dynamické nebo 

statické svalové činnosti. 

Rychlost 

„Rychlost je pohybová schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost do 20 s 

v daných podmínkách (konstantní dráha nebo čas, bez odporu nebo s malým odporem) 

co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, vyžadující vysokou koncentraci 

volního úsilí“ (Choutka, Dovalil, 1991, s. 73). 

Ze všech pohybových schopností byl u rychlostních schopností zjištěn nejvyšší 

stupeň dědičnosti. Sportovci s vysokou úrovní rychlostních dispozic, např. sprinteři a 

skokani, mají podíl zastoupených rychlých vláken asi 80-90 %. Přes všechny uvedené 

skutečnosti lze tyto schopnosti rozvíjet, třebaţe jde o dlouhodobou záleţitost 

Za příznivé podmínky pro rozvoj těchto schopností je povaţován 12 aţ13 rok, kdy 

se formuje nervový základ rychlostních projevů, především pohyblivost a rychlost 

nervových procesů. Dochází k většímu přirozenému nárůstu rychlostních schopností a 

také rychlostně silových schopností. Po 14. a 15. roce se zvyšování rychlosti, především 

frekvence pohybů, sniţuje. Maxima rozvoje rychlostních schopností je dosahováno 

v 18 aţ 21 letech. Rychlostní schopnosti nelze účinně stimulovat bez určité úrovně 

silových a vytrvalostních schopností (Dovalil a kol., 2002). 
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Do ročního tréninkového cyklu bývá rychlostní trénink zařazován přibliţně do 

druhé třetiny přípravného období. Častým opakováním podnětů rychlostních zatíţení 

v málo obměňovaném cvičení, kdy sportovec soustředěně rozvíjí rychlost, můţe vznikat 

rychlostní bariéra. To znamená, ţe u sportovce uţ nedochází k nárůstu rychlosti, naopak 

dochází k úplné stagnaci, nebo ke sniţování rychlosti, coţ je zapříčiněno stereotypním 

rychlostním tréninkem a opakováním stejné činnosti za neměnných podmínek  

Odstranit ji lze buď variantou vyhasínání, to znamená, ţe na určitý čas  je rychlostní 

trénink přerušen, nebo variantou rozbití, coţ je navozování podmínek k dosahování 

nadmaximální rychlosti, kdy jsou cvičení prováděna maximální intenzitou 

s obměňovaným doplňkovým odporem (Choutka, Dovalil, 1991). 

Rozlišujeme jednotlivé druhy rychlostí: reakční, acyklickou, cyklickou a rychlost 

komplexní  

1) Reakční rychlost - Je schopnost reagovat pohybem na určitý podnět, vyjadřuje se 

dobou reakce mezi počátkem a působením podnětu a zahájením pohybu“ (Dovalil a 

kol., 2002, s. 135). Jsou to např. starty nebo reakce na herní situace. Je zlepšována 

metodou opakování, kde je záměrné navozování situací, v nichţ se vyţaduje co 

nejrychlejší zareagování na určitý signál (optický, akustický, taktilní). 

2) Acyklická rychlost - Jsou  pohyby, u kterých můţeme určit začátek a konec (např. 

vrh, hod). Jednotlivé pohyby mají být provedeny co nejrychleji 

(www.jindrichpolak.wz.cz). 

3) Rychlost cyklická - Je celková rychlost celého těla při překonání určité vzdálenosti, 

rychlost vpřed (www.trenink.com).  

4) Rychlost komplexní - Je kombinace cyklických i acyklických pohybů včetně reakce. 

Jedná se o rychlost lokomoce, v přímém směru nebo se změnou směru v prostoru. 

Vytrvalost 

„Vytrvalost je soubor předpokladů provádět cvičení s určitou nižší než maximální 

intenzitou co nejdéle nebo po stanovenou dobu co nejvyšší možnou 

intenzitou“(Choutka, Dovalil, 1991, s. 89). Zjednodušeně ji definujeme jako schopnost 

odolávat únavě. 

http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_sportrychlost.php
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Vytrvalost dělíme podle Dovalila a kol. (2008): 

1) Dlouhodobá vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající 

intenzity déle neţ 10 minut. 

2) Střednědobá vytrvalost je schopnost vykonávat činnost intenzitou odpovídající 

nejvyšší moţné spotřebě kyslíku. Délka trvání je po dobu 8 aţ 10 minut. 

3) Krátkodobá vytrvalost je charakterizována jako schopnost vykonávat činnost co 

moţná nejvyšší intenzitou po dobu 2 aţ 3 minut.  

4) Rychlostní vytrvalost je schopnost vykonávat pohybovou činnost tou nejvyšší 

moţnou intenzitou co moţná nejdéle, do 20 aţ 30 sekund.  

Všeobecně je pro trénink důleţitá ve všech sportovních odvětvích dlouhodobá 

vytrvalost, která je podmínkou pro absolvování většího objemu tréninku. Cílem při 

rozvoji vytrvalostních schopností je při dané intenzitě prodluţovat dobu cvičení a 

zvyšovat intenzitu cvičení při neměnné době trvání (Choutka, Dovalil, 1991). 

Choutka a Dovalil (1991) dále dělí vytrvalost na: 

a) Celkovou vytrvalost (pracuje více neţ 2/3 svalů, vysoké nároky na dýchací a oběhový 

systém) 

b) Lokální vytrvalost (pracuje 1/3 svalstva)  

Obratnost 

„Obratnostní (kondiční) schopnosti se obvykle charakterizují jako schopnost řešit 

rychle a účelně pohybové úkoly různého stupně složitosti, někdy se sem zařazuje i 

schopnost učit se rychle novým pohybům“ (Choutka, Dovalil, 1991, s. 110). 

Jedinec, který je dobře obratnostně vybaven, dokáţe lépe reagovat na změny 

pohybu a dokáţe provést sloţitější pohybovou činnost. Koordinační trénink má být 

zařazován na začátku hlavní části tréninkové jednotky (Dovalil a kol., 2002).  

Pohyblivost 

Pohyblivost je schopnost provádět pohyby velkého kloubního rozsahu, které 

jsou podmíněny anatomickou stavbou kloubů, pruţností vazů, šlach a svalů. 

Rozlišujeme ji na statickou a dynamickou nebo aktivní a pasivní. Statická je 

charakteristická tím, ţe se setrvává v krajních polohách po delší dobu, a u dynamické 

pohyblivosti se dosahuje krajní polohy švihovým způsobem. V aktivní se dosahuje 
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krajní polohy vlastním úsilím, bez dopomoci, naproti tomu pasivní vyţaduje vnější 

dopomoc, nejčastěji trenéra, partnera, ale také gravitace (Dovalil a kol., 2008). 

Úroveň pohyblivosti souvisí s věkem. U běţné populace přirozeně vzrůstá aţ do 

16-19 let. U pohybově činných osob se dosahuje maxima kolem 23 let. Se zvyšujícím se 

věkem se kloubní rozsah přirozeně zmenšuje. Nejrychleji se rozvíjí pohyblivost mezi 

10. a14. rokem ţivota (Dovalil a kol., 2008). 

Sníţení pohyblivosti vzniká nejčastěji zkrácením svalů, coţ můţe vést ke 

zranění (Choutka, Dovalil, 1991). Kombinací uvolňovacích, protahovacích a 

posilovacích cvičení lze pohyblivost zlepšovat. Pokud se svaly pravidelně protahují, lze 

dosáhnout v příslušných kloubech krajní polohy (Dovalil a kol., 2002) 

2.5 Cykly ve sportovním tréninku 

Kaţdý sportovní trénink je sloţen z tréninkových cyklů, které lze chápat jako 

určité tréninkové úseky, ve kterých jsou plněny určité tréninkové úkoly. Tyto úseky 

jsou dle Periče a Dovalila (2010) rozlišeny z hlediska délky jejich trvání na: 

1) Tréninkovou jednotku – jeden trénink 

2) Mikrocyklus – vícedenní tréninkový cyklus  

3) Mezocyklus – vícetýdenní cyklus 

4) Makrocyklus – několikaměsíční cyklus  

5) Roční tréninkový cyklus - jeden rok 

 

Z hlediska delšího časového rozestupu mezi dvěma testováními, které jsme 

prováděli, se budeme v této kapitole podrobněji zabývat ročním tréninkovým cyklem a 

především pak jeho jednotlivými obdobími. 

Roční tréninkový cyklus 

Nejvíce vyuţívaným cyklem v dlouhodobé tréninkové činnosti vrcholových 

sportovců je roční tréninkový cyklus, který se obvykle skládá ze čtyř tréninkových 

období (makrocyklů). Kaţdé toto období má jiný obsah, jiné úkoly a formy tréninku. 

(Perič, Dovalil, 2010). Stavba tohoto cyklu směřuje k tomu, aby bylo dosahováno 

maximální výkonnosti v poţadovaném čase (vrchol sezóny – mistrovské soutěţe). 
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Dle Dovalila (2005) dělíme tato období na: 

1) přípravné  

2) předzávodní 

3) závodní 

4) přechodné  

Přípravné období 

Úkolem tohoto období je vytvořit základy budoucího výkonu a zajistit 

předpoklady pro nárůst výkonnosti a zvýšení trénovanosti. Sportovci je povaţováno za 

jedno z nejdůleţitějších období v ročním tréninkovém cyklu. Z počátku má trénink 

analytický charakter. Jsou rozvíjeny základní fyziologické funkce jako dýchání, činnost 

srdce a rozvoj svalového systému. Do tréninkové činnosti jsou zařazovány cvičení 

zajišťující rozvoj všestrannosti, které jsou hlavní náplní a rozvoje kondiční přípravy. Od 

všestranné přípravy se později přechází ke specializovanému tréninku, kde převládají 

cvičení s vyšší mírou specifičnosti. V první části přípravného období dochází ke 

zvyšování objemu zatíţení prostřednictvím zvýšení počtu tréninkových dnů a jednotek, 

druhých a dalších fází a délka tréninkových jednotek se prodluţuje. Ve specializované 

části tréninku v přípravném období se zvyšuje zatíţení nárůstem intenzity, např. 

přibýváním dynamických cvičení, zatíţení dostává více anaerobní charakter (Dovalil, 

2005). 

Předzávodní období 

Toto období většinou trvá dva aţ čtyři týdny a je zařazeno těsně před první start 

v mistrovských soutěţích. V ročním tréninkovém cyklu má toto období za úkol 

dosáhnout vysoké sportovní formy (Jansa, Dovalil, 2009). 

2.5.2 Závodní období 

Do tohoto období jsou soustředěny všechny vrcholové soutěţe dané 

specializace. Cílem tohoto období je dosaţení co nejlepšího výkonu ve všech hlavních 

soutěţích, závodech a utkání a udrţení případně opakované vyladění sportovní formy. 

Tyto závody díky proţitkům úspěchu či neúspěchu jsou zdrojem další motivace 

k tréninkové činnosti. Jako doplňkový tréninkový prostředek jsou zařazovány pomocné 

starty, v nichţ samotný výkon není prvořadý, ale slouţí k dalšímu zdokonalení a 
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kontrole.  Tréninková činnost je přizpůsobována kalendáři závodů nebo utkání. Je 

sniţován obsah tréninkového zatíţení v jednotlivých tréninkových jednotkách, ale 

intenzita zůstává stejná. Jednotlivé sloţky sportovního tréninku se více prolínají. 

Kondiční příprava je speciální, v technické a taktické přípravě jde o upevnění 

dovedností (Jansa, Dovalil, 2009). 

2.5.3 Přechodné období 

Hlavním úkolem tohoto období je úplné fyzické a psychické zotavení a dále 

eliminace nahromaděné únavy, ke které dochází prostřednictvím výkonnostních nároků 

a poţadavků tréninkových cyklů a soutěţí. Toto období obvykle trvá 3 aţ 6 týdnů, 

ve kterých dochází ke sniţování zatíţení. Počet tréninkových jednotek v týdnu klesá a 

jejich délka je kratší, někdy můţe na několik dní dojít i k přerušení tréninku (Jansa, 

Dovalil, 2009). V přechodném období většinou převaţují aerobní cvičení nízké 

intenzity a tréninkové činnosti mají povahu aktivního odpočinku. Náplní tréninkových 

jednotek jsou doplňkové sporty, a pestřejší cvičení prováděná zábavnou formou 

v různých prostředích (les, hory, moře apod.). Ty mají za úkol vyhnout se monotónnímu 

tréninku (Dovalil, 2005). 

2.6 Únava 

Únavu lze charakterizovat, jako stav organismu, při kterém nastává pokles 

výkonu následkem velkého tělesného zatíţení. Jedná se o ochranný fyziologický 

mechanizmus, který chrání organismus před moţným poškozením z přetíţení. Nástup 

únavy se oddaluje tréninkem, kdy si tělo postupně zvyká na zátěţ. Únava se vyvíjí 

postupně a vzniká tehdy, kdyţ jsou ve svalové buňce odčerpány energetické zdroje, je 

omezena dodávka kyslíku a hromadí se produkty látkové přeměny, jako jsou kyselina 

mléčná a pyrohroznová, které mají následný účinek na centrální nervový systém. 

Nejprve se začne projevovat v těch částech těla, které jsou při dané činnosti nejvíce 

zatěţované. Pokud v činnosti pokračujeme i nadále, únava postupně postihuje celé tělo. 

Pokles výkonu je zapříčiněn tím, ţe dráţdění mozkové kůry vyvolává poruchu 

pohybového dynamického stereotypu, nastává oslabení smyslového vnímání, porucha 

koordinace pohybů a z toho vyplývající nejistota, nepřesnost a hromadění chyb. 

(Komadel a kol. 1997). 
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Únava je stav sníţeného výkonu se všemi moţnými projevy. Bartůňková (2013) 

rozlišuje únavu fyzickou, která vzniká vyčerpáním a nedostatečnou obnovou 

energetických rezerv, narušením homeostázy a v neposlední řadě nahromaděním 

zplodin látkového metabolismu, a únavu psychickou. Při našem testování docházelo 

pouze k únavě fyzické, proto se tato kapitola nebude psychickou únavou podrobněji 

zabývat. 

Bartůňková (2013) a Havlíčková (1999), které se ve svých knihách zabývají 

fyziologií zátěţe, rozdělují fyzickou únavu na místní (lokální) a celkovou. U celkové 

únavy rozlišujeme dvě hlavní kategorie symptomů: 

a) Akutní – přetíţení, přepětí, schvácení – pojednává o bezprostřední odpovědi 

organismu na zatíţení. 

b) Chronické – přetrénování - je proces dlouhodobě se vytvářejících mechanismů na 

prováděnou zátěţ, kdy dochází k přesaţení prahu tolerance organismu jako celku 

nebo jeho jednotlivých částí (Kučera a kol., 1997). 

Oba druhy únavy - místní i celková - se dále rozlišují na únavu fyziologickou a 

patologickou. 

Fyziologická únava je jevem, který provází jakoukoliv činnost a projevuje se 

především postupným poklesem výkonnosti. Tento pokles nastává jak po jednorázové 

tak i opakované zátěţi (Kučera a kol., 1997). 

Celková fyziologická únava se můţe objevit po krátkodobé zátěţi jako rychle 

vznikající únava, nebo po dlouhodobém zatíţení jako pomalu vznikající únava. 

V našem případě nastala rychle vznikající únava, která se projeví při zatíţení 

submaximální aţ maximální intenzitou. Dochází k vzestupu intenzity a hladiny laktátu 

spojeného s acidózou, a tím k poklesu aktivity enzymů, nezbytných pro přenos 

resyntézy adenosintrifosfátu. Superkompenzace je delší neţ u pomalu vznikající únavy. 

Pro dostatečné zotavení by měl převládat aktivní odpočinek (Bartůňková, 2013). 

Pokud nedojde k přerušení zátěţe, nebo k její změně, můţe fyziologická únava 

přecházet v únavu patologickou, která sebou přináší řadu stupňujících se problémů. 

Mezi ně patří narůstající kardiorespirační potíţe, jako jsou tachykardie, dýchání ústy, 

zvýšené pocení a výrazné poruchy koordinace. Dále se mohou vyskytovat zaţívací 

potíţe (zvracení), nervové poruchy (bolesti hlavy, závratě), senzorické poruchy 

(poruchy vidění, jako jsou mţitky, oční výpadky, poruchy prostorového vidění či 
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sluchové halucinace), psychické poruchy (poruchy řeči, zhoršená činnost mimického 

svalstva, postupná ztráta schopnosti reagovat na povely) a oběhové poruchy (bledost 

obličeje, poruchy prokrvení, cyanóza rtů a sliznic) (Bartůňková, 2013). 

Projevy únavy 

Projevy únavy lze rozdělit na objektivní a subjektivní. Hlavním objektivním 

akutním projevem únavy je pokles výkonnosti, kdy je téměř vţdy zhoršena koordinace, 

coţ má za následek narušení pohybové činnosti a tím i strukturu výkonu (Havlíčková, 

1999). Mezi další objektivní projevy patří také zvýšená nervosvalová dráţdivost, 

zpomalené reakce a drobný třes. Na kůţi je patrná hyperémie, při velké únavě můţe 

v některých případech nastat bledost či cyanóza sliznic. Pocení začíná na hlavě, 

v podpaţí, na hrudi a na zádech, při velké únavě se můţeme s pocením setkat i v oblasti 

pasu. Funkční ukazatele, jako jsou srdeční a dechová frekvence, krevní tlak a ventilace, 

se výrazněji zvyšují a při velké únavě se mohou objevovat i nepravidelnosti 

(Bartůňková, 2013). Subjektivní projevy únavy se vyznačují nejčastěji nechutí 

k pokračování v práci, v našem případě sportovní činnosti, dále pak obtíţnějším 

dýcháním, slabostí, bolestí ve svalech, pícháním v boku a zhoršením vnímání. 

U fyziologické únavy odezní tyto projevy zhruba do hodiny (Havlíčková, 1999). 

Svalová únava 

Pracuje-li kosterní svalstvo dlouhou dobu bez odpočinku, dochází k následné 

únavě. Pokud má sval moţnost se mezi jednotlivými stahy dostatečně zotavit, nastupuje 

únava později, nebo se nedostaví vůbec. Svalová únava se projevuje poklesem výšky 

svalových stahů, prodlouţením fáze kontrakce a relaxace. Po určité době odpočinku je 

schopnost svalu opakovat práci obnovena, ale většinou kratší dobu neţ při provádění 

první práce.  Únava je výsledkem změn, které nastanou v samotném svalu. Dochází ke 

sníţení aktivity enzymů ve svalech a k poklesu obnovy adenozintrifosfátu a dalších 

zdrojů energie. Při dlouhodobé činnosti, která vede k únavě organismu, vytvářejí 

ochranný útlum, během něhoţ nastoupí zotavné procesy a obnoví se pracovní schopnost 

(Sobolová, Zelenka 1978). 

Podle Sobolové a Zelenky (1978) některé faktory urychlují nástup únavy. Mezi 

tyto faktory řadíme monotónní práci, chlad, horko, pokles obsahu kyslíku v ovzduší a 
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vzestup kysličníku uhličitého, hluk oslabení organismu nemocí, nedostatečná nebo 

nesprávná výţiva atd. 

2.7 Testování v kolektivních sportech 

Pro zjišťování výkonnosti nebo reakce organismu na zatíţení jsou v praktickém 

tréninku zařazovány funkční zkoušky, které podle místa testování dělíme na:  

a) Terénní testy 

b) Laboratorní testy 

V praxi jsou častěji prováděny testy terénní, které jsou u výkonnostních sportovců 

zpřesňovány a doplňovány laboratorními měřeními (Měkota, Novosad, 2005).  

Výsledky z funkční zkoušky lze diagnostikovat dle Hnízdila a Havla (2012) podle 

několika kritérií: 

a) Prostředí testování (kde testujeme) 

b) Účel testování (co testujeme) 

c) Pohybový obsah testování (jak testujeme) 

d) Co hodnotíme (výkon nebo reakci organismu na zatíţení)  

2.7.1 Laboratorní testy 

Laboratorní funkční zkoušky a testy jsou prováděny ve speciálně vybavených 

laboratorních zařízení. V laboratorních podmínkách lze prostřednictvím zátěţových 

testů měřit charakter, velikost a typ funkčních změn organismu. Výhodou těchto testů je 

vysoká reliabilita výsledků, která je zapříčiněna moţností opakovat test za stejných 

podmínek, dále pak snadné zjišťování biologických ukazatelů a určení fyzikálního 

výkonu. Tyto funkční zkoušky a testy však mají i své nevýhody, a to především 

finanční nákladnost, moţnost měření pouze malého vzorku probandů a z části obtíţnější 

vyuţitelnosti, protoţe ne vţdy lze zajistit provádění stejné pohybové činnosti při 

testování obsahu sportovní pohybové aktivity testované osoby (Hnízdil, Havel, 2012). 

Mezi nejtypičtější laboratorní testy, které jsou v současné době pouţívány 

k určení aktuální výkonnosti sportovců, řadíme cykloergometrii a testování na 

běţeckém pásu. Těmito zařízeními jsou dnes vybaveny prakticky veškerá diagnostická 

zařízení. Ergometrický test je vybírán podle specifiky sportu, tak aby co nejvíce 
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odpovídal obsahu tréninkového zatíţení, které testovaná osoba provádí. To znamená, ţe 

pro cyklisty vybereme testování na cykloergometru a běţci budou testování na 

běţeckém pásu. U sportu, jako je např. triatlon, kde je kombinace běhu i jízdy na kole, 

provádíme obě formy testů (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). 

Cykloergometrie 

Tato zátěţová laboratorní zkouška, která se provádí na speciálně upraveném kole, 

patří k nejčastěji vyuţívaným diagnostickým trenaţérům. Výkon je měřen ve wattech 

(W). Počáteční zatíţení není přesně standardizované, a proto by mělo být spíše niţší, 

jelikoţ jej lze zároveň vyuţít pro zahřátí organismu sportovce. U výkonnostních 

sportovců se hodnota počátečního zatíţení pohybuje mezi 70 aţ 150 W a je důleţité, 

aby při počátečních stupních zatíţení docházelo jen k velmi malé tvorbě laktátu. Délka 

zatíţení na jednom stupni je u vrcholových sportovců 4 aţ 5 minut. Cykloergometrie 

sleduje a měří srdeční frekvenci, laktát a spotřebu kyslíku. U tohoto testu dochází 

k postupnému stupňovanému zatíţení, které vede k subjektivnímu vyčerpání testované 

osoby, proto je ještě v samotném závěru testu měřena maximální hodnota spotřeby 

kyslíku, srdeční frekvence a koncentrace laktátu (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). 

Zátěžový test na běžeckém pásu 

Dalším diagnostickým laboratorním zařízením, na kterém je zjišťována 

výkonnost sportovců, je běţecký pás, u kterého hodnotíme výkonnost podle rychlosti 

běhu v metrech za sekundu nebo v kilometrech za hodinu. Fyzikální výkon na 

běţeckém pásu ovlivňuje nejen rychlost, ale také sklon pásu. Sklon pásu zvyšuje 

celkové zatíţení sportovce, který se díky tomu dříve unaví, a také má výrazný vliv na 

techniku běhu. U tohoto stupňovitého zátěţového testu je proto u vrcholových 

sportovců volen rovný pás, aby vydrţeli běţet co nejdéle, a navíc je zde moţnost 

srovnání s terénními testy. Délka jednotlivých úseků nebo doba zatíţení při stupňovitém 

testu na běţeckém pásu závisí především na vytrvalostních schopnostech testovaného 

sportovce. Většina diagnostických zařízení má stanovenou délku zatíţení kolem 

3 aţ 5 minut na kaţdém stupni. Pro výkonnostní sportovce existují submaximální 

stupňovitý test a krátkodobý maximální test, jehoţ délka je stanovena na 3 aţ 4 minuty, 

a je moţné měřit i maximální spotřebu kyslíku (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). 



36 

 

Veslařská ergometrie 

Veslařská ergometrie je metodou laboratorního šetření, která se při testování 

zaměřuje na výkonnost paţí. Tento ergometrický test vyuţívají především veslaři, kteří 

svou zátěţ začínají na 200W a kaţdé 3 minuty dochází ke zvýšení zatíţení o 50 W. 

Testované osoby musí v průběhu testu překonávat elektromechanické brzdění simulující 

odpor vody. Po kaţdém stupni zátěţe je odebrán vzorek laktátu, je měřena srdeční 

frekvence a spotřeba kyslíku (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). 

Ergometrie horních končetin - aerobní test 

V některých sportech je vyuţívána svalová práce horních končetin a trupu. Proto 

pro tyto sporty byly do praxe zařazeny zátěţové testy zaměřeny na práci horních 

končetin. Tyto zátěţové testy probíhají obdobně jako jiné druhy ergometrie, ale 

vzhledem k menšímu mnoţství svalstva zapojeného do práce horních končetin, niţší 

pracovní účinnosti a rychlejšímu nástupu únavy bývá jejich délka průběhu zkrácena.  

Ergometry pro práci horních končetin umoţňují individuální úpravu zařízení pro 

testované osoby, zejména podle tělesné výšky a délky horních končetin. Jedná se stejně 

jako u předchozích ergometrických měření o stupňovitý test, kde na začátku bývají 

přírůstky menší kolem 10 aţ 30 W, zpravidla 50 aţ 60 otáček za minutu. Cílem této 

ergometrie je stanovení submaximálních a maximálních hodnot kardiorespiračních 

ukazatelů i maximálního ergometrického výkonu (Heller, Vodička, 2011). 

Anaerobní Wingate test horních končetin 

Tento typ wingate testu je nejvyuţívanějším anaerobním testem práce horních 

končetin u specificky trénovaných sportovců, jejichţ sportovní činnost je zaměřena na 

práci horních končetin. Tento test je prováděn po dobu 30 sekund (s) (Heller, Vodička, 

2011). 

2.7.2 Terénní testy 

Testy a funkční terénní zkoušky lze provést v přirozeném prostředí a odpadá tak 

starost zajištění specializovaného pracoviště. Výhodou těchto testování oproti testování 

laboratornímu je, ţe můţe být provedeno na velkém vzorku probandů a je moţnost 

většího výběru testu (Hnízdil, Havel, 2012). V porovnání s laboratorními zátěţovými 

testy bývá při provádění terénních testů obtíţné zajistit stálost měření (např. klimatické 
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faktory)tak, aby byly testy pokaţdé zopakovány za stejných podmínek. Předností 

terénních testů je lepší specifita pro vyšetřované sportovce. Při testování v terénu 

nemusí být předem určen počet stupňů zatíţení, jako tomu je u laboratorních tesů 

(Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005).  

Terénní testy pro své vyhodnocení vyuţívají jednoduchých parametrů jako je 

srdeční frekvence a koncentrace laktátu, které jsou pak snadno srovnány s individuálním 

maximem přesně stanoveným v laboratorních podmínkách (Heller, Vodička, 2011).  

„V terénních podmínkách se funkčně zátěžová diagnostika na rozdíl od 

tzv.motorických testů zaměřuje nejen na dosažený rychlostní, silový či vytrvalostní 

výkon, ale zejména na vztah mezi tímto výkonem a jeho biologickou odezvou“(Jansa, 

Dovalil, 2009, s. 144). 

Aerobní terénní testy 

K nejčastěji uţívaným aerobní terénním testům patří např. Cooperův test, test 

chůze na 2 kilometry (km), Légerův člunkový běh aj. Tyto testy jsou zaloţené na 

zjišťování vzdálenosti, kterou jsou schopny vyšetřované osoby překonat v daném 

časovém úseku, nebo čase, za který jsou schopny ujít nebo uběhnout danou vzdálenost. 

Byla vytvořena i modifikace tohoto testování pro cyklisty a plavce (Heller, Vodička, 

2011). 

Cooperův test 

Dvanáctiminutový běh, kterým je sledována délka uběhnuté vzdálenosti a 

maximální spotřeba kyslíku. Problematickou stránkou tohoto testu je nutná motivace a 

dobrá běţecká zkušenost, aby testované osoby uměli správně rozloţit své síly a uběhly 

co největší vzdálenost. Podle uběhlé vzdálenosti určíme podle sestavených tabulek 

aktuální aerobní zdatnost (Heller, Vodička, 2011). 

Test chůze 2 na km 

Tento terénní test byl vypracován skandinávskými autory a zakazuje pouţívat 

závodní chodeckou techniku. Pro vyhodnocení výsledků maximálního vyuţití kyslíku 

(VO2max) je vyuţíváno času dosaţeného na vzdálenosti 2km, věku, tělesné hmotnosti, 

indexu tělesné hmotnosti (BMI) a srdeční frekvence zaznamenané v posledních 30 s 
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testu. Výsledky jsou závislé na motivaci vyšetřované osoby a jsou ovlivněny 

trénovaností (Heller, Vodička, 2011). 

Test laktátové křivky a laktátového anaerobního prahu 

Tento test je nejčastěji pouţívaným terénním testem v různých modifikacích pro 

široké spektrum sportovců, jako např. pro běţce, cyklisty, plavce, lyţaře, veslaře, 

kanoisty apod. Tímto testem je měřena koncentrace laktátu v kapilární krvi odebrané 

ihned po ukončení 3 aţ 6 minutové činnosti stupňovité intenzity. Průběţně probíhá 

kontrola srdeční frekvence pomocí sporttestru. Test je obvykle rozvrţen cca do 6 stupňů 

zatíţení, díky nimţ je zkonstruována laktátová křivka, která udává závislost nárůstu 

koncentrace laktátu v závislosti na intenzitě zatíţení. Prostřednictvím této závislosti je 

moţno stanovit tréninkové pásmo (aerobní, aerobně-anaerobní a anaerobně-aerobní) a 

přesný bod, ve kterém testovaná osoba dosáhne anaerobního prahu, tedy, kdy dojde 

k prudkému nárůstu koncentrace laktátu na přírůstek rychlosti či zatíţení (Jansa a kol., 

2009). 

Plavecký test 

Pro zjištění speciální plavecké vytrvalostní výkonnosti lze provést testování 

pouze ve vodě, protoţe testování ne cykloergometru nebo na běţeckém pásu nemá pro 

plavce potřebnou vypovídající hodnotu. Provedení plaveckého testu pro zjištění dané 

výkonnosti je obtíţné na materiální zajištění. Jsou totiţ potřeba zařízení světelné 

signalizace, které umoţňuje řídit rychlost plavání, a to není na kaţdém plaveckém 

bazéně k dispozici. Test je stupňovitého charakteru, kdy první stupeň zatíţení je 

stanoven na 75% aktuálního osobního maxima v daném plaveckém stylu. 

V následujících stupních je zvyšována rychlost vţdy o 5% na 80,90 a 95%, poslední 

úsek je plaván maximální rychlostí (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). Délka 

plavané trati se pohybuje v rozmezí od 200 m aţ do 400 m podle specializace plavce, 

kdy plavaná trať je opakována 6 aţ 8 a po kaţdém ze stupňů následuje 60sekundová 

pauza pro odběr laktátu (Neumann, Pfützner, Hottenrott, 2005). 

Test trénovanosti hráčů vodního póla 

Specifické zjišťování trénovanosti provádíme u pólistů dvěma moţnými způsoby, 

a to pomocí jednorázových testů v rychlosti plavání např. na 50 resp. 400 m nebo 

pomocí stupňovaného testu – plavání na 300 m mírnou, střední a vysokou rychlostí 



39 

 

odpovídající 3, 4 resp. 4,5kilometrům za hodinu (km.h
-1

). Jsou sledovány změny 

v hodnotách srdeční frekvence (SF) resp. koncentrace laktátu (LA) v krvi. Za dobrého 

hráče je povaţován ten, který při 4 milimolu na litr (mmol.l
-1

)hladině LA v krvi 

dosahuje nejméně 4 km.h
-1

 v rychlosti plavání. V testu německých hráčů byl 

zaznamenán nejlepší výkon 4,6 km.h
-1

(Melichna a kol., 1995). 

Anaerobní testy 

Pro zjišťování anaerobních předpokladů se v terénním testování nejčastěji vyuţívá 

jednoduchých běţeckých testů jako např. maximální anaerobní výkon podle času 

dosaţeného ve sprintu na 30 nebo 50m.  Anaerobní kapacita lze v terénních podmínkách 

zjišťovat např. podle vzdálenosti překonané v člunkovém běhu za 30 a 60 sekund apod. 

Do terénních zátěţových testů anaerobního charakteru je dle Hellera a Vodičky (2011) 

zařazen Margariův test a RAST test. 

Margariův test 

Tímto testem jsou sledovány a získávány hodnoty maximálního anaerobního 

výkonu. Test je zaloţen na výpočtu mechanického výkonu při vybíhání do schodů 

maximální rychlostí. 

RAST test 

Tento test, který je terénní alternativou k Wingate testu, umoţňuje stanovení 

vrcholového výkonu, průměrného výkonu, minimálního výkonu i indexu únavy. 

Obsahem tohoto testu je šest 35metrových sprintů vykonaných maximální moţnou 

rychlostí a mezi kaţdou je vloţen 10sekundový interval odpočinku (Heller, Vodička, 

2011). 

Při testování lze kromě výkonu a biologických funkcí (srdeční frekvence, 

dechový objem, koncentrace laktátu) zjišťovat další faktory ovlivňující výkon 

sportovců, jako je např. testování vytrvalosti, síly, taktiky, jemné motoriky, spolupráce 

v týmu, subjektivní vnímání a hodnocení vynaloţeného úsilí (Borgova škála) atd. 

2.7.3 Odběr laktátu 

Test, jehoţ cílem je určení metabolických zón a stanovení anaerobního prahu, 

spočívá v postupně se zvyšujícím zatíţení, kdy se ke kaţdému stupni odebere krevní 
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vzorek pro stanovení aktuální koncentrace laktátu. Zpravidla se stanoví 4 aţ5 zátěţí tak, 

aby vţdy následující zátěţ byla intenzivnější neţ předchozí. Trvání jednotlivých zátěţí 

je obvykle 4 aţ 5 minut s odběrem kapilární krve vţdy na konci kaţdé zátěţe (Bunc, 

1989). 

2.8 Výzkumy relevantní k tématu 

V odborných zahraničních článcích bylo nalezeno řadu testů, které byly 

prováděny na vodních pólistech. Většina testů měla charakter specifického terénního 

testování a zabývala se sledováním funkčních změn (systolitický tlak, změny 

energetického krytí atd.). S ohledem na charakter práce jsem se zaměřila především na 

specifické laboratorní testy, kterých se příliš neuskutečnilo. Po procházení článků v 

databázi web of  knowledge nám z laboratorních testů přišel zajímavý článek od autora 

 (Platanou, 2005), který provedl testování na porovnání vertikálního výskoku ve vodě a 

na souši u vodních pólistů.  

2.8.1 Hemodynamické změny u běžců a vodních pólistů při námaze ve vodě 

Do tohoto testu bylo zařazeno šest trénovaných vodních pólistů a pět 

trénovaných běţců. Tento test byl vykonáván na speciálně upraveném bicyklovém 

ergometru po dobu 30 minut na 60 % z maxima fyzické zátěţe. Toto testování bylo 

specifické v tom, ţe speciálně upravený bicyklový ergometr byl umístěn ve vodě a 

během testu byli probandi ponořeni aţ po krk ve vodě o teplotě 20, 25, 30 a35 °C. 

V obou skupinách byly metabolické změny závislé na teplotě vody. Naměřený srdeční 

výkon byl u běţců v průměru 16, 4 (±) 1,2 litru za minutu (l.min
-1

). U vodních pólistů 

17,6  ± 1,6 l.min
-1

. Srdeční výkon nebyl závislý na teplotě vody ani na čase. Při měření 

tepového objemu byly zjištěny určité rozdíly mezi běţci a pólisty. Běţci byli schopni 

udrţet svůj tepový objem při teplotě vody 30 a 35° C po celou dobu cvičení, zatímco 

vodním pólistům v těchto podmínkách výrazně poklesl tepový objem, a to o 9,2 

-11,5 %. Při teplotě vody 20°C udrţeli pólisté svůj tepový objem, zatímco u běţců 

tepový objem výrazně poklesl po deseti minutách od začátku cvičení, a to o 10,5 %. 

Vyšší srdeční frekvence byla naměřena u pólistů ve všech stupních vody. Tyto výsledky 

naznačují, ţe, ačkoli byl srdeční výkon během cvičení podobný pro trénované pólisty i 

běţce, existují rozdíly v srdeční frekvenci a tepovém objemu, které souvisejí s délkou 
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trvání cvičení a teplotou vody. Tyto rozdíly mohou vysvětlit rozdílnost podmínek, ve 

kterých tito sportovci trénují (McMurray, Horvath, Miles, 1983). 

 

2.8.2 Sledování systolického tlaku na hráčích vodního póla a aktivně sportujících 

jedincích 

Experimentální skupina zahrnovala 23 hráčů vodního póla (nejvyšší úroveň), do 

kontrolní skupiny bylo zařazeno 16 dobrovolníků, kteří se věnovali různým sportům. Po 

obdrţení podrobného vysvětlení spojeného s postupy, podstoupili lékařské vyšetření 

před začátkem testování (testovaného protokolu). Test začal dvěma minutami šlapání na 

bicyklovém ergometru s menším zatíţením. Zatíţení bylo zvyšováno o 48W kaţdé dvě 

minuty, dokud testovaný subjekt hodnotil intenzitu zatíţení ve výši alespoň 2 aţ 

10 bodů vnímané námahy dle Borgovy škály. Při kaţdém bodu byl nárůst síly o 24W, 

toto zatíţení trvalo vţdy 4 minuty. V poslední minutě kaţdého stupně zatíţení byl 

zaznamenáván systolitický krevní tlak a SF, a dále byly odebrány vzorky krve ze 

špičky prstu kalibrovanými pipetami pro analýzu laktátu. Kromě toho byla v poslední 

minutě kaţdého zatíţení shromaţďována data o výdechu, pro které bylo pouţito 

přístroje Douglas (pytel pro shromaţďování vydechovaných plynů). Na hodnocení 

vnímané námahy úrovně 5, byla síla zatíţení zvýšena kaţdou minutu aţ do vyčerpání 

pro měření VO2max. Vzorek pro laktát byl odebrán ještě 4 minuty po ukončení testu. 

Hlavním referenčním bodem, ve kterém bylo provedeno srovnání, byla odpověď na 

výkon u systolického tlaku a hladiny laktátu na úrovni 4 mmol.l
-1

 (Dlin, Dotan, Inbar, 

Rotstein, Jacobs, Karlsson, 1984). 

2.8.3 Porovnání vertikálního výskoku na suchu a ve vodě u vodních pólistů 

Cílem studie zabývající se zjištěním výkonu ve vertikálním výskoku, který je 

základní schopností pro mnoho sportů, včetně vodního póla. Účelem této studie bylo za 

prvé vyhodnotit schopnosti vodních pólistů pohybovat svými těly vertikálně z vody 

(vertikální skok nad vodu = výšlap) a za druhé určit výbušnou silovou schopnost, která 

byla zjišťována při vykonávání vertikálních skoků na suchu. Bylo také zkoumáno, zda 

vertikální výskok ve vodě závisí na pozici hráčů ve hře. Celkem bylo testováno 43 

vodních pólistů, a to jak ve vodě, tak i na souši. Vertikální výskok ve vodě byl 
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hodnocen pomocí desky s centimetrovou stupnicí, která na ni byla připevněna. Pro 

záznam jednotlivých hráčů byla pouţita videokamera, která byla umístěna naproti 

desce.  Průměrná hodnota výskoku ve vodě (výšlapu) byla 68,3/±4,6 centimetru (cm), 

zatímco průměrná hodnota vertikálního výskoku na suchu byla 49,6/±6,5 cm, koeficient 

mezi dvěma skoky byl velmi nízký (0,25 cm). Významné rozdíly mezi těmito skoky 

byly nalezeny dle pozic jednotlivých hráčů a jejich konkurenceschopnosti. Výsledky 

ukazují, ţe výkon vertikálního výskoku koreloval, i kdyţ ne příliš, se schopností 

výbušné síly dolních končetin, jako se schopností výbušné síly, která byla hodnocena na 

suchu. Dále, schopnost pohybovat tělem ve vertikálním postavení, se ve vodě významně 

liší mezi jednotlivými hráči v závislosti na jejich pozici (poloze) a na úrovni 

konkurenceschopnosti (Platanou, 2005). 

2.9 Plavecký biokinetik 

 Plavecký trenaţér odborně nazýván Biokinetik byl vyvinut vědci v USA, jako 

posilovací přístroj no posílení paţí u plavců na suchu (Vítů, 1999).   Tento trenaţér, 

který umoţňuje simulaci plaveckých záběrů na suchu je izokineticky brzděný. Plavec 

můţe volit mezi deseti různými stupni zatíţení. Stupně zatíţení se liší rychlostními a 

silovými charakteristikami. Odpor je nastavován elektromagnetickým systémem. S 

pouţitou silou plavce přímo roste proporcionální odpor systému. Není připojen na 

elektrickou síť, proud si vyrábí sám na principu dynama (www.triatlon.cz). 

Je určen nejen pro plavce, ale můţe být zařazován i do posilovacího tréninku 

vodních pólistů. Na plaveckém biokinetiku mohou být simulovány všechny plavecké 

způsoby, kromě prsou. 
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíl 

Cílem diplomové práce je zjištění změn aktuální výkonnosti pomocí 

specifického testu v soutěţním a přechodném obdobím u hráčů (n=12, průměrný věk 

22,22 let, 5,6 let)vodního póla hrajících nejvyšší ligu v České republice. Dále byly 

sledovány změny antropometrických údajů a poklesu výkonnosti a únavy.  

3.2 Úkoly práce 

1. Literární rešerše k dané problematice 

2. Vytvořit test pro vlastní hodnocení 

3. Realizovat opakovaně samotné testování  

4. Vyhodnocovat testy 

5. Interpretovat data a provést doporučení 

3.3 Hypotézy 

H1:  Sledovaní hráči póla budou dosahovat statisticky významně lepších výsledků ve 

stanovené laboratorní testové baterii v soutěţním období neţ v období 

přechodném. 

H2:  Předpokládáme statisticky významný pokles mezi prvním a druhým testem 

v závodním i přípravném období. 

H3:  Předpokládáme statisticky významný rozdíl ve výkonu pravé a levé ruky. 

3.4 Metodika práce 

Práce se primárně zaměřuje na zjištění aktuální výkonnosti ve vybraných 

obdobích ročního tréninkového cyklu 2012/2013 u hráčů vodního póla. Sledovaní hráči 

byli ze dvou nejlepších muţských týmů v České republice, Fezko Strakonice a Slavie 

Praha, kde byli v zastoupení i čtyři junioři. Pro získání kvalitních výsledků bylo pouţito 

několik odlišných metod, které vyplývají z úkolů práce. Pro dobrou přehlednost je tato 

kapitola rozdělena na části, ve kterých jsou popsány jednotlivé pouţité metody. Jelikoţ 
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zkoumaný soubor obsahoval malý počet sledovaných osob, nejsou ve výsledkové části 

uvedené samostatně údaje o muţích a juniorech, a tudíţ zde nejsou ani uvedeny 

případné rozdílné výsledky mezi těmito dvěma skupinami. Pro vzájemné porovnání 

závodního a přechodného období byla zvolena metodika hodnocení (párový T test), 

díky němuţ bylo moţno určit a podrobněji se zabývat statisticky významnými výsledky. 

K evidenci dat v průběhu testování, jejich následné analýze i zpracování byl pouţit 

Microsoft Excel 2007 a speciální software slouţící k obsluze plaveckého biokinetiku 

vyvinutého na UK FTVS. Teoretická část práce byla zpracována metodou obsahové 

analýzy, která podrobně zpracovává historie, problematiku charakteristiky vodního póla 

a kondiční přípravy hráčů. 

Souhlas s designem výzkumu vyslovila Etická komise UK FTVS dne 

28. 8. 2012 (viz Příloha 1). Testování probíhala v rámci přípravy podkladů pro tuto 

práci v termínech:24. 3. 2013, 26. 3. 2013,2. 4. 2013 (závodní období) a 10. 9. 2013 

(přechodné období). Rozmezí mezi jednotlivými testováními bylo 171 dní. Na 

jednotlivých dílčích výzkumech a šetření se podíleli různí spolupracovníci. 

3.4.1 Použité metody 

V této práci bylo pouţito několik kvantitativních a kvalitativních metod, které 

nám umoţnily vypracovat ucelený přehled teoretických východisek práce a zpracování 

výsledků. 

Obsahová analýza 

Byla provedena obsahová analýza zpracování tréninkových dokumentů. 

3.4.2 Kvalitativní rozhovor 

Pro získání potřebných informací o sledovaných probandech jsme zvolili metodu 

kvalitativního strukturovaného rozhovoru s uzavřenými otázkami. 

Rozhovor je jedna z technik, která se neopírá o přesné písemné vyjádření 

respondenta, ale je veden formou ústní komunikace mezí tázajícím se a tázaným. 

Provedení rozhovoru je časově náročnější neţ pouţití např. dotazníku. Proto je vhodné 

ho pouţít u menšího vzorku zkoumaných jedinců, coţ v našem případě odpovídá, neboť 

bylo do testování zapojeno pouze 12 probandů (Pelikán, 2011).  
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Předností rozhovoru oproti jiným metodám je bezprostřední kontakt výzkumníka 

se zkoumanou osobou, coţ umoţňuje pruţnější reakci na odpovědi respondenta a dává 

mu moţnost k doplňujícím a upřesňujícím dotazům. Díky této moţnosti doplňujících 

otázek lze zjistit nejen obecné, ale pro dané jedince charakteristické údaje, které by 

jinými technikami šly zjistit jen velice obtíţně. Přímý kontakt umoţňuje i sledování 

reakce respondenta (Pelikán, 2011). 

Otázky, ze kterých bylo vycházeno při vyhodnocování kvalitativního rozhovoru: 

1. Jak dlouho hrajete vodní pólo? 

2. Jste členem České reprezentace? Pokud ano, jak dlouho? 

3. Jak dlouho hrajete 1. ligu? 

4. Kolikrát týdně trénujete? 

5. Jakou pozici v poli hrajete? 

6. Jste pravák nebo levák? 

7. Jaké jsou vaše dosahované časy na 25, 50 a 100 m kraul (K)? 

Otázky byly kladeny jednotlivým probandům před začátkem prvního testování 

v závodním období, které proběhlo ve třech dnech (24. 3., 26. 3. a 2. 4. 2013) z důvodu 

časové vytíţenosti sledovaných hráčů. Odpovědi na otázky byly písemně 

zaznamenávány do připraveného archu přímo během rozhovoru. 

3.4.3 Základní antropometrické měření 

Mezi základní antropometrické ukazatele řadíme tělesnou výšku a tělesnou 

hmotnost. Dále můţeme mezi tyto ukazatele zařadit délkové obvody jednotlivých částí 

těla. Všechny tyto hodnoty byly opakovaně zjišťovány před oběma testováními, kdy 

sledovaní probandi byli postupně vyzváni osobou, která toto měření zajišťovala, aby 

přistupovali jednotlivě pouze ve spodním prádle. Nejprve byla zjišťována tělesná výška 

a tělesná hmotnost, poté se přistoupilo k měření obvodových délek. Při tomto měření se 

postupovalo chronologicky od horních partií těla, aţ po dolní končetiny. Obě měření 

prováděla stejná osoba a byla provedena v souladu s popsanou metodikou. 
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Tělesná výška 

Při zjišťování tělesné výšky měříme vzdálenost temene hlavy od podloţky 

(Pavlík, 1999). Postoj při měření je takový, ţe proband stojí zpříma ve stoji spojném 

(bez obuvi), paty, hýţdě, lopatky se dotýkají stěny a hlava je v rovině. V okamţiku 

měření se proband dívá před sebe, nesmí se naklánět ani pohybovat a je ve vdechové 

poloze. Měření bylo provedeno pomocí nástěnné stupnice a pravoúhlého měřítka, které 

se přiloţí na temeno probanda. Tělesnou výšky měříme s přesností na 0,1 cm 

(Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006). 

Tělesná hmotnost 

Pro zjišťování tělesné hmotnosti byla pouţita digitální osobní váha. Sledovaná 

osoba stojí uprostřed desky ve spodním prádle. Zjišťovaný údaj odečteme s přesností na 

0,1 kg (Štěpnička a kol. 1979). 

Obvodové rozměry 

Pro zjišťování a posuzování působení tréninkového zatíţení na hráče vodního póla 

jsme zvolili jednu z dalších základních metod antropometrického měření, čímţ je 

zjišťování obvodových parametrů měřené krejčovským metrem.  

Podle Riegerové, Přidalové a Ulbrichové (2006) zjišťujeme obvodové rozměry 

následovně: 

Hrudník - Obvod hrudníku přes mesosternale v normální poloze - míra probíhá vzadu 

těsně pod dolními úhly lopatek, vpředu u muţů těsně nad prsními 

bradavkami. Obvod hrudníku při maximálním inspiriu. 

Břicho - měříme ve výši pupku - omphalion. 

Pas - obvod pasu - horizontální obvod břicha v nejuţším místě nad kyčlemi. 

Hýždě - obvod gluteální měříme v horizontální rovině nejvíce vyvinutého 

gluteálního svalstva. 

Paže - obvod paţe měříme v poloviční vzdálenosti mezi bodem akromiale a 

hrotem lokte (olecranonulnae) na paţi volně visící podél těla. 

- obvod paţe ve flexi - největší obvod paţe při maximální kontrakci flexorů 

a extenzorů. 
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Stehna - obvod stehna střední měříme v poloviční vzdálenosti mezi trochanterem a 

laterálním epikondylem femuru. 

Lýtka - obvod lýtka maximální měříme v místě největšího vytvoření lýtkového 

svalu (m.gastrocnemius).  

3.4.4 Metodika odběru laktátu 

V průběhu testování byla všem sledovaným osobám opakovaně odebírána 

kapilární krev z prstu za účelem ověření aktuálních koncentrací laktátu.  

Odběr a zjištění mnoţství laktátu v krvi před, v průběhu a po ukončení testu byl 

prováděn kvalifikovanou osobou se zdravotnickou praxí a povolením k provádění 

tohoto zákroku. Laktát byl odebrán celkem čtyřikrát: poprvé před zahájením testu po 

lehkém rozcvičení a zahřátí organismu, po druhé byl vzat vzorek krve po ukončení 

testu, tedy po největším zatíţení, a dále byla sledována hladina laktátu ještě po dobu 

dalších šesti minut po ukončení testu, kdy třetí odběr proběhl ve třetí a poslední čtvrtý 

v šesté minutě. Vzorek byl odebírán z prstu levé nebo pravé ruky. Osoba pověřena tímto 

úkonem nejprve otřela desinfekcí prst, ze kterého byla kapilární krev odebírána, a poté 

provedla jemný vpich sterilní jehlou a přiloţila malou kapilárku, do které krev z prstu 

natekla. Poté byla kapilárka se získanou krví vhozena do připravené ampule se 

speciálním roztokem. Po ukončení testování byly odběry předány specialistovi do 

zátěţové laboratoře, který dané vzorky vyhodnotil. Laktát z krevních vzorků byl 

zjišťován prostřednictvím přístroje SenzoStar GL který, jak uvádí výrobce, měří 

koncentraci laktátu s variačním koeficientem < 2,5 % při 24 vzorcích (kaţdý z nich o 

objemu 90 mg.dl
-1

) (Suchý, 2012). 

3.4.5 Popis měřícího zařízení 

Pro specifický nestandardizovaný test byl zvolen plavecký trenaţér (odborně 

nazýván biokinetik), který simuluje plavecké záběry ve vodě. Tento trenaţér je 

izokineticky brzděný. To znamená, ţe brzdná síla vzrůstá nad všechny meze při snaze 

překročit nastavenou rychlost. V opačném případě, kdy poţadované rychlosti nebylo 

dosaţeno, je brzdná síla nulová, respektive zbytková, daná mechanickými odpory 

celého systému. Konstantní rychlost pohybu je při práci na plaveckém biokinetiku 

povaţována za ideální. 
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V čelním panelu trenaţéru je umístěna malá obrazovka a palcový přepínač, 

kterým jsou přepínány stupně zátěţe, kterých je celkem 10. Nenastavuje se však brzdná 

dráha, ale limitní rychlost. Stupněm 0 je nastavena nejniţší rychlost, tj. nejvyšší 

zatíţení. Naopak stupněm 9 nastavíme minimální zatíţení. Na obrazovce je zobrazována 

vykonaná práce v kilopondmetrech. Údaj o vykonané práci je vypočítán jako součin 

dráhy a síly. Čítač práce je nulován tlačítkem, které plní i funkci zapnutí. Elektronika se 

vypíná automaticky s určitým zpoţděním po ukončení pohybu. 

„Vlastním brzdným agregátem je dynamo. Energie vyrobená dynamem je 

amortizovaná výkonnými polovodiči a přeměněna v tepelnou energii. 

Izokinetického principu je dosaženo autoregulační smyčkou záporné zpětné vazby. 

Výstupní napětí na svorkách dynama je přímo úměrné otáčkám, tedy rychlosti. Toto 

napětí je komparováno s napětím nastaveným palcovým přepínačem. Výsledek této 

komparace, je přiveden na paralelní sadu výkonových polovodičů, které se chovají jako 

proměnný odpor. Velikost tohoto odporu je pak dána velikostí budícího proudu 

polovodičů. Tento budící proud je úměrný výsledku komparace rychlosti. Z toho plyne, 

že budící proud polovodičů je přímo úměrný brzdné síle. Pro parametr síly respektive 

rychlosti je nutná nelineární kalibrace. Údaj dráhy jako jeden ze vstupních parametrů 

pro výpočet práce je získán z pulzního optoelektrického snímače. Všechna data jsou 

přenášena do počítače se speciálním počítačovým softwarem pro zpracování dat“ 

(Vítů, 1999, s. 26). 

Zaznamenávají se údaje o datu narození, hmotnosti, výšce, frekvenci za jaký čas a 

jakou dráhu vykonaly obě ruce, průměrnou a celkovou práci a samozřejmě 

zaznamenává výkon. 

3.5 Charakteristika souboru 

Pro výzkum této diplomové práce byli osloveni hráči vodního póla českého 

reprezentačního výběru muţů i juniorů pro rok 2012/2013 a dále muţi hrající 1. ligu. 

Výzkumný soubor tvořilo 12 probandů, kteří jsou členy klubů Fezko Strakonice a 

Slavia Praha, kteří dlouhodobě dosahují na přední místa v 1. lize muţů. Z těchto 

dvanácti sledovaných probandů bylo pět hráčů členem České muţské reprezentace a tři  

juniorské České reprezentace. Jejich průměrný věk byl vypočítán na 22,22 let a 
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směrodatná odchylka byla vypočítána na 5,6 let. Sloţení testovaného vzorku se 

v průběhu obou testování nezměnilo, pokaţdé byli testovaní stejní probandi. 

3.6 Popis testů 

Test 1 a test 2 – 10 krát plavecký záběr paţí střídavě na speciálně upraveném 

biokinetiku s maximální intenzitou cvičení v pohybovém reţimu s výrazným 

neoxidativním laktátovým krytím energie  

3.7 Organizace výzkumu 

Před zahájením samotného nestandardizovaného testování byli všichni probandi 

seznámeni s průběhem a organizací testu a následně podepsali písemné prohlášení o 

informovaném souhlasu (viz Příloha 2), ţe jsou ochotni test podstoupit, u neplnoletých 

hráčů byl informovaný souhlas podepsán zákonným zástupcem. Kaţdému z testovaných 

bylo přiřazeno číslo, pod kterým byl zaevidován do počítačového softwaru. Poté 

probíhalo individuální rozcvičení v přibliţné délce trvání kolem 15 minut. Po 

důkladném rozcvičení byli vyzváni jednotliví účastníci ke zkušebnímu testu na 

biokinetiku, kde byla určena a nastavena síla odporu pro hlavní test a zároveň došlo 

k seznámení se s pohybem na plaveckém trenaţéru, který je pocitově jiný neţ ve vodě. 

U většiny probandů byl zvolen odpor 0, tedy nejtěţší zátěţ, u juniorů byla zvolena zátěţ 

odporu jedna. Během tohoto zkušebního testu byli probandi seznámeni a poučeni o 

přesném průběhu pohybu horních končetin, který musejí dodrţovat, aby výsledky testu 

byly přesné. Tento zkušební test byl proveden pomocí dvaceti záběrů kraulem, po 

ukončení byli jednotlivý probandi vyzváni, k odběru prvního vzorku laktátu, který byl 

odebírán kvalifikovanou osobou se zdravotnickým vzděláním. Po zaregistrování a 

zkušebním testu všech probandů bylo přistoupeno k hlavní testovací zkoušce, která se 

skládala z práce na plaveckém biokinetiku. Probandi začínali s 10 záběry střídavě (K) 

na plaveckém biokinetiku, poté rychle přešli do stoje a prováděli 30 s výskoky, ruce ve 

vzpaţení, mírně pokrčené (ve vyznačené vzdálenosti), po 30 s se vrátili zpět na 

biokinetik a provedli dalších 10 záběrů střídavě. Ihned po ukončení testovací zkoušky 

byl proveden druhý odběr laktátu, který byl proveden ještě dvakrát ve fázi zklidňování, 

a to ve třetí a šesté minutě. 
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Tabulka 2:Časový průběh testování 

Minuty  Aktivita 

0 – 5 
 

Poučení – seznámení s průběhem testování 

5 – 20 
 

Antropometrické měření 

21 – 40 

 

 Rozcvičení (individuální) cca 15 minut 

+20 záběrů na zapracování na biokinetik 

Aktivní odpočinek – chůze 

 Odběr laktátu - 2 minuty po ukončení 

rozcvičení, po celou dobu aktivní odpočinek 

– chůze 

41 – 43 

Test jedné osoby  

cca 1 – 1,25min 

 

 
Start prvního testu 10 záběrů max. 

 
30 s výskoky ruce ve vzpaţení 

 
Start druhého testu 10 záběrů max. 

 
Odběr laktátu – ihned po ukončení testu 

44 – 60 
 Aktivní odpočinek 6 min. chůze – ve 3. min. 

odběr laktátu, a v 6. min. další odběr laktátu 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

Na základě stanoveného specifického nestandardizovaného testu, který byl 

zvolen tak, aby se co nejvíce podobal herní situaci útočícího a posléze bránícího hráče, 

která trvá cca 60-70 sekund, jsme došli k několika statisticky zajímavým hodnotám, 

které poukazují na několik důleţitých ukazatelů jak pro samotné hráče vodního póla, tak 

i pro jejich trenéry.  

Obsahem zvoleného specifického testování bylo porovnávání testu1 a testu 2, 

které na sebe navazovaly bez moţnosti odpočinku hráčů, byly pouze přerušeny 

30 sekundami, kdy testovaní probandi prováděli poskoky s rukama ve vzpaţení s mírně 

ohnutými v loktech (jako pracovní název byl zvolen „panák“). To mělo simulovat 

šlapání vody při obraně, a záběry na biokinetiku zas rychlý přechod do útoku a následné 

vrácení do obrany. Při hodnocení jednotlivých hráčů bylo zjištěno, ţe u většiny 

testovaných dochází k poklesu naměřených hodnot jednotlivých ukazatelů mezi testy 

v nestandardizované testové baterii, coţ mohlo být zapříčiněno únavou organismu po 

prvním testu a poskoky mezi prvním a druhým testováním. 

4.1 Průměrný věk hráčů, průměrné antropometrické hodnoty a jejich srovnání 

v závodním a přechodném období RTC 2012/2013 

Tabulka 3: Průměrný věk hráčův závodním a přechodném období RTC 2012/2013 

Průměrný věk hráčů 

Závodní období 22,2 

Přechodné období 22,7 

 

Tabulka č. 3 udává průměrný věk testovaných probandů mezi testováními 

v závodním období, které proběhlo na jaře roku 2013, a v přechodném období, které se 

uskutečnilo v září roku 2013. Rozdílnost věku byla pouhých 171 dní, coţ výsledky 

v daném testování nijak výrazně neovlivnilo, neboť testování probíhalo u stále stejných 

dospělých hráčů.  
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Tabulka 4: Průměrná výška a tělesná hmotnost v závodním a přechodném období RTC 2012/2013 

Období/Zjištěné hodnoty 
Výška  

[cm] 

Tělesná hmotnost 

[kg] 

Závodní období- průměr 185,333 84,625 

Přechodné období -průměr 185,333 85,158 

 

Tabulka č. 4 znázorňuje průměrné výškové a hmotnostní hodnoty ve 

sledovaných tréninkových obdobích. Výška zůstala v obou případech neměnná a její 

hodnota byla v průměru vypočítána na 185,33 cm. U tělesné hmotnosti byl zaznamenán 

mírný nárůst v přechodném období, a to o pouhých 0,5 kg. To mohlo být dáno 

opadnutím svalové hmoty a nárůstem tukové hmoty. 

Tabulka 5: Srovnání základních antropometrických údajů a statistické významnosti v závodním a 

přípravném období RTC 2012/2013 

Období/Obvodové 

rozměry 

Hrudník 

[cm] 

Břicho 

[cm] 

Pas 

[cm] 

Hýţdě 

[cm] 

Stehno 

[cm] 

Lýtko 

[cm] 

Bérec 

[cm] 

Závodní období 

- průměr 
101,84 85,83 90,07 102,59 54,45 38,87 24,32 

Přechodné období 
- průměr 

102,25 85,83 93,17 106,08 56,58 39,08 24,67 

T-Test 0,403 0,500 0,001 0,001 0,041 0,243 0,169 

 

V tabulce č. 5 byly porovnány průměrné hodnoty obvodových rozměrů 

základního antropometrického měření získané při obou testování v ročním tréninkovém 

cyklu. U všech zjišťovaných hodnot, kromě břicha, došlo v přechodném období 

k nárůstu oproti závodnímu období. Dále je v tabulce vypočítán T-Test, který nám 

naznačuje, které hodnoty jsou statisticky významné a které nikoliv. Statisticky 

významné jsou hodnoty s T-Testem do 0,050. Pokud se podíváme na obvodové hodnoty 

u hrudníku, lýtek a bérce, můţeme si všimnout, ţe nedošlo k ţádným výrazným 

změnám. To můţe být zapříčiněno i tím, ţe vodní pólisté při hře nejvíce zapojují 

svalstvo horní části těla, především trupu, čímţ nedochází k tak výrazným poklesům 

nebo nárůstům jako u jiných partií. U pasu a hýţdí byla zaznamenána statistická 

významnost. V pase došlo k nárůstu v průměru o 3 cm a u hýţdí o 3,5 cm mezi 

jednotlivými obdobími. Tento nárůst byl očekáván z důvodu krátkodobého přerušení 
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tréninkového zatíţení v přechodném období, kdy hráči vodního póla mají pauzu a 

netrénují. Můţe docházet k poklesu svalové hmoty a k nárůstu tukové hmoty v těchto 

partiích. 

Tabulka 6: Srovnání základního antropometrického měření a statistické významnosti u pravé a 

levé ruky v závodním a přípravném období RTC 2012/2013 

Období/Obvodové 

rozměry – ruce 

Pravá ruka 

max[cm] 

Pravá ruka  

min[cm] 

Levá ruka  

max[cm] 

Levá ruka 

min[cm] 

Závodní období – 

průměr 
34,90 31,60 33,67 31,15 

Přechodné období – 

průměr 
36,00 31,83 35,00 31,50 

T-Test 0,031 0,340 0,010 0,270 

 

Tabulka č. 6 porovnává obvodové rozměry pravé a levé ruky. Při kaţdém 

testování byly odebrány celkem čtyři míry. Nejprve byl změřen obvod ruky visící volně 

podél těla a podruhé kdyţ byla paţe ve flexi. Byly získány tak maximální a minimální 

hodnoty u obou paţí v  závodním i přechodném období. Větší obvody byly naměřeny u 

pravé ruky a to jak v maximu, tak i v minimu. Je zajímavé, ţe lepší hodnoty byly 

naměřeny v přechodném období, kdy byl očekáván pokles svalové hmoty. 

U maximálních obvodů pravé i levé paţe došlo ke statisticky významným výsledkům, 

které dokládají zvýšení svalové hmoty v přechodném období. 
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4.2 Průměrné hodnoty laktátu 

Tabulka 7:Srovnání průměrných hodnot koncentrace laktátu v závodním a přechodném období 

RTC 2012/ 2013 

Období/Odběry laktátu 

1. odběr 

laktátu 

[mmol.l
-1

] 

2. odběr 

laktátu 

[mmol.l
-1

] 

3. odběr 

laktátu 

[mmol.l
-1

] 

4. odběr 

laktátu 

[mmol.l
-1

] 

Závodní období -

průměr 
4,41 5,43 5,46 4,91 

Přechodné období - 

průměr 
4,82 5,55 6,60 6,94 

T–Test 0,250 0,394 0,049 0,011 

 

Do tabulky č. 7 byly zaznamenány průměrné hodnoty získány při jednotlivých 

odběrech laktátu. Celkem byly provedeny čtyři odběry. Při porovnání závodního a 

přechodného období bylo zjištěno, ţe vyšších hodnot naměřeného laktátu bylo 

dosahováno v přechodném období. Průměrné hodnoty při prvním a druhém odběru se 

lišily jen velmi málo. Při prvním odběru se hodnoty pohybovaly okolo 4,4 mmol.l
-1

 aţ 

4,8 mmol.l
-1

, coţ odpovídá hranici anaerobního prahu. Tento odběr byl proveden po 

mírném zahřátí organismu a zapracování na plaveckém biokinetiku. Je tedy zřejmé, ţe 

hladina laktátu v krvi byla zvýšena. Získané hodnoty u druhého odběru se také neliší, 

v závodním období bylo naměřeno v průměru 5,4 mmol.l
-1

 a v přechodném období 

5,5 mmol.l
-1

.Toukazuje, na nepříliš velkou fyzickou připravenost hráčů vodního póla 

v závodním období. Dva poslední odběry byly provedeny ve fázi uklidňování, kde došlo 

ke statisticky významným změnám mezi jednotlivými obdobími. Třetí a čtvrtý odběr, 

které byly získány ve třetí a v šesté minutě po ukončení testu měly průměrné hodnoty 

5,4 mmol.l
-1 

a 6,6 mmol.l
-1

 při třetím odběru a 4,9 mmol.l
-1

 a 6,9 mmol.l
-1

při čtvrtém 

odběru. Hodnoty laktátu v krvi se v  přechodném období zvýšily o více jak 1 mmol.l
-1

 

při třetím a o 2 mmol.l
-1 

při čtvrtém odběru. Výsledek potvrzuje fakt, ţe v přechodném 

období bylo testování pro testované probandy náročnější a jejich uklidňování trvalo 

déle. Pokud by bylo v budoucnu prováděno další testování, bylo by vhodné zařadit delší 

interval odpočinku mezi zapracováním a samotným testováním. 
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4.3 Celkové porovnání baterie tesů v závodním a přechodném období v ročním 

tréninkovém cyklu 2012/2013 

Tabulka 8: Srovnání průměrných hodnot frekvence, času a dráhy v závodním a přechodném 

období RTC 2012/2013 

Období/Zjištěné 

hodnoty 

Frekvence  

[PC/min] 

Celkový čas 

[s] 

Celková dráha 

[m] 

Závodní období - 

Test 1 průměr 
53,02 12,19 20,626 

Závodní období –

Test 2 průměr 
52,91 12,16 20,436 

Přechodné období –

Test 1 průměr 
53,741 11,915 20,618 

Přechodné období –

Test 2 průměr 
54,633 11,627 20,158 

 

V tabulce č. 8 byly zaznamenány průměrné hodnoty frekvence, celkového času a 

celkové dráhy mezi jednotlivými testy. Frekvence byla při porovnávání mezi 

jednotlivými testováními udrţena přibliţně stejná. U celkového času, který měřil, za jak 

dlouho jsou hráči vodního póla schopni udělat 10 kraulových záběrů, došlo ke zlepšení 

v přechodném období, kdy bylo dosahováno v testu 1 i testu 2 v  průměru časů pod 12 s. 

Tento výsledek mohl být ovlivněn moţnou znalostí správného provádění plaveckých 

záběrů na plaveckém biokinetiku, se kterým byli sledovaní probandi seznámeni při 

prvním testování, které proběhlo v závodním období. U celkové dráhy došlo k poklesu 

její délky mezi testem 1 a testem 2 v závodním i přechodném období. Tento údaj byl 

z hlediska moţné únavy po prvním testu očekáván. Výsledky celkového času byly lepší 

v obou obdobích u testu 2, ale delší vzdálenosti u celkové dráhy bylo naopak 

dosahováno u testu 1. Tento výsledek byl pravděpodobně zapříčiněn tím, ţe se probandi 

snaţil provést test 2 co nejrychleji, díky podpoře slovní motivace, ale z důvodu únavy 

po prvním testu došlo ke zhoršení techniky způsobu a tím i ke zkrácení záběru a celkové 

dráhy v testu 2. 
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Tabulka 9: Statistické srovnání frekvence, času, a dráhy v závodním a přechodném období v RTC 

2012/2013 

Období/ Zjištěné hodnoty 
Frekvence 

[PC/min]  

Celkový čas 

[s]  

Celková dráha 

[m] 

Závodní období -  

Test 1 vs. Test 2 
0,44 0,42 0,03 

Přechodné období -  

Test 1 vs. Test 2 
0,17 0,15 0,01 

Závodní období -  

Test 1 vs. přechodné období - Test 1 
0,31 0,19 0,24 

Závodní období -  

Test 2 vs. přechodné období - Test 2 
0,17 0,09 0,26 

Závodní období - Test 1, 2 vs. přechodné 

období - Test 1,2 
0,14 0,05 0,17 

 

V tabulce č. 9 je znázorněno statistické srovnání frekvence, celkového času a 

celkové dráhy závodního a přechodného období v jednotlivých testech. Ke statisticky 

významným hodnotám došlo u celkové dráhy, kdy v závodním i přechodném období 

došlo k poklesu dráhy u testu 2. Tento údaj jsme očekávali z hlediska vzniklé únavy po 

testu 1. Byla tak potvrzena H2, která předpokládala statisticky významný pokles mezi 

prvním a druhým testem v závodním i přípravném období. U celkového času, který 

měřil, za jak dlouho jsou hráči vodního póla schopni udělat 10 kraulových záběrů, byl 

zaznamenán statisticky významný údaj při porovnání mezi oběma testováními 

v závodním i přechodném období, kdy horšího výsledku bylo dosaţeno vţdy 

v závodním období. Tento výsledek mohl být ovlivněn moţnou znalostí správného 

provádění plaveckých záběrů na plaveckém biokinetiku v testování v přechodném 

období, kdy sledovaní probandi měli jiţ zkušenost z prvního testování, které proběhlo 

v závodním období. 
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Tabulka 10:Srovnání průměrných hodnot celkové práce, průměrné práce, průměrného výkonu a 

průměrného výkonu na kg/hmotnosti v závodním a přechodném období RTC 2012/2013 

Období/ Zjištěné 

hodnoty 

Celková práce 

[Nm] 

 

Průměrná práce/PC 

[Nm] 

 

Průměrný výkon 

[W] 

 

Průměrný 

výkon/kg 

hmotnosti  

[W] 

 

Závodní období  

Test 1 –průměr 
2694,26 264,83 231,91 2,72 

Závodní období 

Test 2  -průměr 
2 498,25 249,75 219,27 2,59 

Přechodné období 

Test 1- průměr 
2 739,00 274,16 246,50 2,84 

Přechodné období 

Test 2 průměr 
2 547,66 254,91 232,75 2,72 

 

Srovnání celkové práce, průměrné práce, průměrného výkonu ve wattech a 

průměrného výkonu/kg hmotnosti, které byly získány na plaveckém biokinetiku a 

zaznamenány do tabulky č. 10, ukazuje, ţe při testování v závodním období dosahovali 

probandi niţších hodnot neţ u přechodného období. Tento výsledek mohl být ovlivněn 

niţším stavem trénovanosti v závodním období a špatným sestavením ročního 

tréninkového cyklu u sledovaných probandů. Rozdíly v průměrném výkonu mezi 

testem 1 a testem 2 v závodním a přechodném období jsou obdobné. Lepších výsledků 

bylo dosaţeno u druhých testů. Tyto výsledky byly dány náročností prvního testu a 

poskoky po dobu 30 s, které organismus unavily a nebyl tak podán stejný nebo lepší 

výsledek.  
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Tabulka 11: Statistické srovnání průměrných hodnot celkové práce, průměrné práce, průměrného 

výkonu a průměrného výkonu/kg hmotnosti v závodním a přechodném období pomocí T-Testu 

v RTC 2013 

Období/ Zjištěné hodnoty 
Celková práce 

[Nm] 

Průměrná 

práce/PC [Nm] 

Průměrný 

výkon [W] 

Průměrný 

výkon/kg 

hmotnosti [W] 

Závodní období -  

test 1 vs. test2 
0,012 0,0180 0,045 0,068 

Přechodné období - 

test 1 vs. test 2 
0,000 0,000 0,022 0,057 

Závodní období - test 1 vs. 

Přechodné období - test 1 
0,156 0,148 0,050 0,119 

Závodní období- test 2 vs. 

Přechodné období- test 2 
0,262 0,250 0,045 0,072 

Závodní období - test 1;2 vs. 

Přechodné období- test1;2 
0,111 0,101 0,007 0,028 

 

V tabulce číslo 11, můţeme vidět hned několik statisticky významných údajů. 

U celkové a průměrné práce, která byla měřena v Newton metrech (Nm), byly 

zaznamenány statistické významnosti mezi testem 1 a testem 2 v závodním i 

přechodném období, kdy v obou případech došlo ke zhoršení u testu 2. U průměrného 

výkonu byla také zjištěna tato statistická významnost. Byla tak potvrzena H2, která 

předpokládala statisticky významný pokles mezi prvním a druhým testem v závodním i 

přípravném období. Tento výsledek mohl být ovlivněn únavou, ke které došlo mezi 

testem 1 a testem 2. U průměrného výkonu byla dále zjištěna statistická významnost ve 

srovnání pouze testů 1 mezi závodním i přechodným obdobím. V přechodném období 

byli sledovaní probandi lepší. To stejné srovnání proběhlo i mezi oběma testy 2, ve 

kterých byli sledovaní probandi také lepší v přechodném období. Tento výsledek mohl 

být ovlivněn moţnou znalostí správného provádění plaveckých záběrů na plaveckém 

biokinetiku, se kterým byli sledovaní probandi seznámeni při prvním testování, které 

proběhlo v závodním období. Probandi lépe znali zařízení, na kterém bylo testování 

prováděno a věděli, jak přesně mají zabírat, aby došlo k co nejúčinnějším záběrům. Při 

celkovém srovnání testování v závodním a přechodném období získané výsledky 

nepotvrdily H1, ţe sledovaní hráči póla budou dosahovat statisticky významně lepších 

výsledků ve stanovené laboratorní testové baterii v soutěţním období neţ v období 

přechodném. Tento výsledek mohl být ovlivněn niţším stavem trénovanosti v závodním 

období a špatným sestavením ročního tréninkového cyklu u sledovaných probandů. 
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Tabulka 12: Srovnání průměrných hodnot pravé a levé ruky v závodním a přechodné období RTC 

2012/2013 

Období/Zjištěné hodnoty 

Dráha pravé 

ruky 

[m] 

Dráha levé 

ruky  

[m] 

Pravá ruka 

[W] 

Levá ruka 

[W] 

Závodní období – test 1  

- průměr 
10,65 10,33 189,00 178,83 

Závodní období – test 2 

- průměr  
10,39 10,04 178,92 168,08 

Přechodné období – test 1  

- průměr 
10,57 10,14 207,17 188,75 

Přechodné období – test 2  

-průměr  
10,30 9,82 195,92 171,42 

 

Tabulka číslo 12 nám znázorňuje průměrné hodnoty dráhy pravé a levé ruky 

v metrech a dále výkon pravé a levé ruky ve wattech. Pokud se zaměříme na jednotlivé 

ruce, můţeme vidět, ţe průměrné hodnoty u pravé ruky se v jednotlivých testováních 

příliš neměnily, stále se pohybovaly v průměru přes 10 m. Výsledky dráhy levé ruky 

ukazují, ţe v průměru dosahovali probandi niţších výsledků neţ u pravé ruky. Také 

v porovnávání práce pravé a levé ruky dosahovali probandi niţších hodnot u levé ruky 

neţ u pravé. Pokud srovnáme hodnoty u pravé a levé ruky zjistíme, ţe v průběhu 

testování dochází k přibliţně stejné únavě, ale pravá ruka stále dominuje nad levou. 

Tento výsledek mohl být zapříčiněn tím, ţe u všech testovaných probandů byla 

dominantní pravá ruka, a tím pádem i jejich síla v pravé ruce byla větší neţ v levé. 
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Tabulka 13: Srovnání statistické významnosti v závodním a přechodného období v RTC 2012/2013 

Období/ Zjištěné hodnoty 
Dráha pravé 

ruky [m] 

Dráha levé 

ruky [m] 
Pravá ruka  

[W] 
Levá ruka  

[W] 

Závodní období 

test 1 vs. test 2 
0,029 0,041 0,029 0,044 

Přechodné období 

test 1 vs. test 2 
0,011 0,004 0,013 0,001 

Závodní období 

test 1 vs. přechodné období - test 1 
0,358 0,269 0,003 0,119 

Závodní období 

test 1 vs. přechodné období - test 2 
0,340 0,168 0,003 0,316 

Závodní období 
test 1;2 vs. přechodné období - test 1;2 

0,285 0,134 0,000 0,106 

 

V tabulce č. 13 je zaznamenáno statistické srovnání mezi jednotlivými 

testováními u pravé a levé ruky. Ke statisticky významným změnám došlo u všech 

výsledků pravé a levé ruky mezi první a druhým testováním v závodním i přechodném 

období, kdy došlo ke zhoršení v testu 2. Tyto změny vyvolala určitá únava, ke které 

došlo mezi testem 1 a testem 2. U výkonu pravé ruky došlo ke statisticky významným 

změnám v porovnání mezi 1 testem v závodním i přechodném období. Stejné výsledky 

byly zjištěny i mezi 2 testem ve srovnání závodního a přechodného období. V obou 

případech bylo lepších výsledků dosaţeno v přechodném období. Toto zjištění odpovídá 

celkovým zjištěným výsledkům.  

  



61 

 

Otázky kvalitativního rozhovoru 

1. Jak dlouho hrajete vodní pólo? 

2. Jste členem České reprezentace? Pokud ano, jak dlouho? 

3. Jak dlouho hrajete 1. ligu? 

4. Kolikrát týdně trénujete? 

5. Jakou pozici v poli hrajete? 

6. Jste pravák nebo levák? 

7. Jaké jsou vaše dosahované časy na 25, 50 a 100 m (K) 

Tabulka 14: Výsledky kvalitativního rozhovoru 

Ev. 

č./Otázky  

1 

[let] 

2 

[let] 

3 

[let] 

4 

[týdně] 
5 6 

7čas 

[s] 

8 čas 

[s] 

9 čas 

[s] 

[min] 

101 20 3 9 5 
Pravý 

obránce 
P 11,3 29 0:59 

102 15 6 4 5 
Levý 

útočník 
P 10,9 24 0:56 

105 13 NE 9 3 Brankář P 13 30 1:10 

106 14 4 7 4 Brankář P 12 28 1:01 

107 10 NE 4 4 
Levý 

obránce 
P 12,3 29 1:03 

108 20 5  14 4 
Pravý 

útočník 
P 14 30 1:05 

109 7 NE 4 3 Centr P 16 36 1:18 

110 20 15 18 3 Centr P 13 28 1:03 

111 7 
5 

měsíců 
2 5 

Obránce, 

útočník 
P 13 28 1:07 

112 7 
5 

měsíců 
2 5 Levé křídlo P 13,5 28 1:06 

113 2 NE 1 5 Levé křídlo P 13,8 29 1:10 

114 6 
5 

měsíců 
2 4 Centr P 14,4 29 1:11 

Průměr 11,75 
 

6,333 4,166 
  

13,1 29 65,75 

 

Tabulka č. 14 znázorňuje výsledky odpovědí na otázky poloţené v kvalitativním 

rozhovoru. Na první otázku jak dlouho sledovaní probandi hrají vodní pólo, byla 

zjištěna průměrná délka 11,75 let. Osm z dvanácti dotazovaných je členem reprezentace 

a 1. ligu hrají všichni sledování hráči. Průměrná délka aktivní účasti v 1. lize je 6,33 let. 

Počet tréninkových jednotek v týdnu činní v průměru 4, 16 dne. To není příliš mnoho, 

pokud bereme v potaz, ţe jde o olympijský sport a hráči se účastní mezinárodních 
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soutěţí a kvalifikací.  Získané časy na jednotlivé vzdálenosti byly uvedeny sledovanými 

hráči. V průměru je čas na 25 m K 13,1 s. Tento čas odpovídá délce trvání 10 záběrů 

prováděných na plaveckém biokinetiku. Délka dráhy byla v průměru okolo 20 m, coţ 

značí, ţe jsou vodní pólisté lépe adaptováni na vodní prostředí a jejich výkon ve vodě je 

lepší neţ na plaveckém biokinetiku. 

4.4 Srovnání získaných výsledků s plavci a triatlonisty 

Uvedené výsledky srovnávají dosaţený výkon při 10 kraulových záběrech na 

plaveckém biokietiku. Srovnáni byli výkonnostní plavci, triatlonisté a vodní pólisté. 

U plavců a triatlonistů bylo provedeno testování v rozmezí let 1994 aţ 1999 

(Podubecká, 1999), u vodních pólistů v letech 2012 aţ 2013. 

K10 triatlonisté - průměrný věk – 26,23 let 

průměrná hmotnost – 76,14 kg 

průměrný výkon – 232,43 W 

průměrný výkon na kg – 3,02W 

K10 plavci - průměrný věk – 22,54 let 

průměrná hmotnost – 81,34 kg 

průměrný výkon – 304,38 W 

průměrný výkon na kg – 3,73 W 

K10 vodní pólisté - průměrný věk – 22,7 

průměrná hmotnost – 85,158 kg 

průměrný výkon - 246,5 W 

   průměrný výkon na kg - 2,84 W 

Výsledky průměrného výkonu u vodních pólistů byly ve srovnání s plavci 

specialisty horší. Vodní pólisté oproti plavcům specialistů vyuţívají modifikovanou 

plaveckou techniku kraul kdy plavou s hlavou nad vodou a jejich záběr není dotaţen do 

konce, coţ zkracuje délku toho záběru. To mohlo být moţnou příčinou horšího 

průměrného výkonu oproti plavcům. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit toto srovnání 

mezi výkonnostními plavci a vodními pólisty je, ţe v tréninku vodního póla je zařazena 

i činnost s míčem na úkor plaveckého tréninku ve srovnání s plavci. Jedním 

z limitujících faktorů můţe být také to, ţe plavci vyuţívají plaveckého biokinetiku jako 
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posilovacího prostředku a jsou tak seznámení se správnou technikou provádění záběrů 

na plaveckém biokinetiku. Sledovaní probandi vodního póla nevyuţívají plaveckého 

biokinetiku ve svém tréninku a proto mohla jejich špatná technika na plaveckém 

biokinetiku ovlivnit dosahované výsledky. Ve srovnání s triatlonisty byly výsledky 

průměrného výkonu lepší, jelikoţ jsou vodní pólisté lepšími plavci, mají větší počet 

plaveckých tréninkových jednotek, jsou lépe silově vybavení, proto je zřejmé, ţe i 

dosahované výsledky byly lepší.  

 



64 

 

5 DISKUSE 

Pro přehlednost jsme diskusi rozdělili do několika částí. První část se zaměřuje 

na výsledky antropometrického měření, kde jsme zjišťovali, jak se změní hmotnostní a 

obvodové parametry mezi závodním a přípravným obdobím. Druhá část diskutuje o 

výsledcích kvalitativního rozhovoru. Ve třetí diskutujeme  o změnách aktuální 

výkonnosti, které byly ověřovány prostřednictvím opakovaného specifického 

laboratorního testu. Toto testování bylo prováděno na plaveckém biokinetiku, který byl 

poskytnut z laboratoře sportovní motoriky UK FTVS. Všechny testy probíhaly za 

stejných podmínek, a to v prostorách „tunelu“ posilovny na fakultě tělesné výchovy a 

sportu UK. V závěrečné části je diskutován vliv zatíţení na plaveckém biokinetiku 

prostřednictvím koncentrace laktátu v krvi. 

5.1 Porovnání změn antropometrických ukazatelů v závodním a přípravném 

období 

Do antropometrických údajů byla zařazena tělesná výška, tělesná hmotnost a 

obvodové měření jednotlivých částí těla shodující se s uvedenou metodikou. Tělesná 

výška byla zjišťována z důvodu přepočtu výkonu na kilogram tělesné hmotnosti. 

Obvodové rozměry byly srovnávány v jednotlivých obdobích a byla zjišťována jejich 

změna. Druhou zmiňovanou hodnotou byla tělesná hmotnost, která měla při prvním 

testování v závodním období hodnotu v průměru 84,625 kg a v závěru přechodného 

období se její hodnota pohybovala v průměru kolem 85,1 kg. Tento výsledek poukazuje 

na minimální nárůst tělesné hmotnosti mezi jednotlivými obdobími, coţ mohlo být 

zapříčiněno nárůstem  tukové hmoty v těle a sníţením hmotnosti svalové tkáně u 

velkých svalových skupin. Při porovnávání změn mezi jednotlivými obvody došlo 

v průměru jiţ k výraznějším rozdílům. U všech naměřených hodnot byl zaznamenán 

nárůst obvodových parametrů v přechodném období. Ke statisticky významným 

změnám došlo především u obvodů v oblasti pasu, hýţdí a stehen. V pase došlo 

v přechodném období k nárůstu v průměru o 3 cm a u hýţdí o 3,5 cm. Tento nárůst byl 

očekáván z důvodu  sníţení tréninkového zatíţení. To mohlo být  příčinou poklesu 

svalové hmoty a nárůstu tukové hmoty v těchto partiích. Při srovnání dvou měření u 

obvodu hrudníku a břicha nedošlo k ţádným výrazným změnám. Dalším bodem, na 

který jsme se u antropometrického měření zaměřili, bylo porovnání obvodů pravé a levé 
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ruky.  Z kvalitativního rozhovoru jsme zjistili dominantnost pravé ruky, coţ odpovídalo 

i zjištěným obvodovým délkám. Maximální i minimální obvody naměřené u pravé ruky 

jasně předčily získané obvody u levé ruky. U ostatních parametrů byl zaznamenán 

mírný nárůst v přechodném období. Bohuţel nemůţeme s přesností říci, zda byla změna 

obvodových a hmotnostních parametrů dána zvýšením procentuálního zastoupení 

tukové hmoty v  těle, protoţe do výzkumu nebyla zařazena ţádná z metod, která by to 

s přesností zjišťovala. Před začátkem výzkumu jsme uvaţovali nad moţností 

bioimpedance, nebo koţní kaliperace. Avšak nepodařilo se nám kontaktovat odborně 

kvalifikovanou osobu, která by mohla správnou koţní kaliperaci provést. V případě 

bioimpedance bylo v jednání propůjčení speciálního zařízení pro změření 

procentuálního podílu tuku v těla, ale nakonec se nepodařilo přístroj zajistit. Do 

budoucna, pokud by bylo testování opakováno, doporučujeme zajistit jednu z moţných 

variant zjišťování tělesného tuku v těle, aby byly výsledky objektivnější a přesnější a 

mohly tak být i zpětnou vazbou nejen pro trenéry, ale i samotné sportovce. Aby si mohli 

stanovit, jaký trénink v jednotlivých obdobích zařadit, aby nedocházelo k nárůstům 

tukové hmoty. 

5.2 Osobní anamnéza sledovaných osob 

Pro zjišťování moţných příčin dosahování výsledných hodnot, které byly v rámci 

testování porovnávány, bylo zařazeno sedm uzavřených otázek týkajících se délky herní 

činnosti, členství v národní reprezentaci, tréninkového zatíţení v rámci jednoho 

tréninkového mikrocyklu, pozic v poli a dosahovaných časů na distanci 25 m, 50m 

a100m kraulovou technikou. Otázka, zda je u sledovaných osob dominantní pravá nebo 

levá ruka, byla zařazena z důvodu moţného porovnání dráhy a výkonu levé a pravé 

ruky, a také pro potvrzení H3, kde jsme předpokládali statisticky významný rozdíl ve 

výkonu pravé a levé ruky. Ve všech odpovědích na otázku týkající se pravorukosti, 

nebo levorukosti, byla odpověď, ţe dominantní rukou je pravá. Průměrná délka hraní 

vodního póla byla u sledovaných osob zjištěna 11,75 let, coţ vypovídá o velkých 

zkušenostech s touto hrou. Naznačuje to i fakt, ţe osm z dvanácti sledovaných hráčů je 

členem České národní reprezentace. Zjišťování herní pozice v poli bylo zařazeno 

z důvodu případné úpravy specifického nestandardizovaného testu do budoucna. 

V tomto pilotním experimentu byl sestavený test určen spíše pro hráče hrající v poli, 
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nikoliv pro brankáře, kteří po celou dobu utkání šlapou vodu a v poli se téměř 

nepohybují. Pro ně by bylo do budoucna zajímavé vytvořit specifický laboratorní test 

porovnávající např. sílu jejich dolních končetin s hráči v poli. Poslední otázkou bylo 

zjišťování časů na vzdálenosti 25m, 50m a 100m (K). V průměru byly dosahované časy 

u vodních pólistů na těchto distancích srovnatelné se závodními plavci. To poukazuje na 

značnou výkonnostní úroveň hráčů vodního póla, i kdyţ jejich výkon byl o poznání 

horší při srovnání s výkonnostními plavci. Tento rozdíl mohl být dán špatnou technikou 

zabírání na plaveckém biokinetiku, která byla přenesena s modifikované techniky 

kraula, které je ve vodním pólu vyuţíváno. Druhým moţným stanoviskem, proč tom 

byli hráči vodního póla výkonnostně horší, něţ výkonnostní plavci bylo to, ţe plavci 

vyuţívají plaveckého biokinetiku jako posilovacího prostředku na suchu.  

5.3 Srovnání aktuálních změn trénovanosti vodních pólistů v ročním 

tréninkovém cyklu 2012/2013 

Tento pilotní test na plaveckém biokinetiku, byl sestaven tak, aby co nejvíce 

korespondoval s  herní činností vodních pólistů ve vodě. Je určen především pro hráče 

hrající v poli nikoliv brankáře, protoţe v této herní pozici nemusí hráči plavat tak rychlé 

úseky jako tomu je u jiných herních pozic. Cílem bylo zjištění a porovnání výkonnosti 

hráčů v průběhu RTC 2012/2013. Plavecký biokinetik zaznamenává a vyhodnocuje 

jedenáct údajů, díky nimţ, bylo moţno porovnávat stav aktuální připravenosti mezi 

jednotlivými tréninkovými obdobími. U prvního měřeného parametru, tím byla 

frekvence (PC/min), nedošlo k ţádným přílišným změnám mezi jednotlivými testy. 

Celkový čas, který byl dosahován za dobu, co pólisté udělají 10 kraulových záběrů na 

plaveckém biokinetiku nedošlo mezi testem 1 a testem 2 k výrazným rozdílům. Při 

srovnání závodního a přechodného období došlo ke statisticky významnému rozdílu. Je 

zajímavé, ţe lepšího celkového času dosahovali probandi v přechodném období, to 

ukazuje  malou  trénovanost  v průběhu závodního období. Další sledovanou hodnotou 

byla celková dráha (m), která byla hráčům spočítána v průběhu provedení 10 K záběrů 

na plaveckém biokinetiku. Při obou testováních byla dráha téměř totoţná, vţdy 

přesahovala v průměru hodnotu 20 m a celkový čas, byl v průměru okolo 12 s,  coţ ve 

srovnání s dosahovaným časem ve vodě na 25 m K, který byl zjištěn, v průměru 13,1 

sekundy ukazuje,  ţe  jsou vodní pólisté lépe adaptováni na vodní prostředí a jsou 
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rychlejší ve vodě neţ na plaveckém biokinetiku. Statisticky významné údaje vyšly u 

celkové dráhy při porovnání testu 1 a testu 2, a to v závodním i přechodném období, u 

obou testování  došlo u druhého testu k poklesu. Tento pokles byl z největší 

pravděpodobností způsoben únavou po prvním tesu a třicetisekundovými poskoky. 

Zajímavé bylo srovnání celkového času a celkové dráhy. Výsledky celkového času byly 

lepší v obou obdobích u testu 2, ale delší vzdálenosti u celkové dráhy bylo naopak 

dosahováno u testu 1. Tento výsledek byl pravděpodobně zapříčiněn tím, ţe se probandi 

snaţil provést test 2 co nejrychleji, díky podpoře slovní motivace, ale z důvodu únavy 

po prvním tesu došlo ke zhoršení techniky způsobu a tím i ke zkrácení záběru a celkové 

dráhy v testu 2. 

 Hodnoty celkové práce a průměrné práce na PC (pohybový cyklus) měřené 

v Nm ukázaly statisticky významné výsledky opět mezi prvním a druhým testem 

v závodním i přechodném období. Jak jiţ bylo uvedeno u celkové dráhy, tento pokles 

byl zapříčiněn únava po provedení prvního testu. Statisticky nejvýznamněji vyšel 

průměrný výkon ve wattech. V závodním i přechodném období byly podány vţdy lepší 

výsledky při prvním testu, kdy nebyli testovaní probandi ještě unaveni. V porovnání, 

zda dosahovali lepších výsledků v závodním nebo přechodném období, bylo zjištěno, ţe 

v přechodném období na tom byli o něco lépe, coţ naznačuje, ţe v závodním období, 

kdyby měli být na vrcholu s výkonností, tomu tak nebylo. Z toho plyne pro trenéry, ale i 

samotné hráče vodního póla, ţe v závodním období nejsou dostatečně silově ani 

výkonnostně připraveni a měli by se na ně více zaměřit. Další moţnou příčinou 

dosahování lepších výsledků v přechodném období je špatná stavba ročního 

tréninkového cyklu. Posledními sledovanými hodnotami byla dráha pravé a levé ruky a 

jejich výkon. Předpokládali jsme statisticky významné rozdíly ve výsledcích dráhy a 

výkonu pravé a levé ruky, to bylo v testování potvrzeno. Výsledná dráha i výkon pravé 

ruky byla ve všech testech lepší neţ u levé ruky. Důvodem proč tyto výsledky byly 

předpokládány, byl fakt, ţe všichni oslovení probandi odpověděli, ţe jejich dominantní 

rukou je pravá, kterou provádějí házení i přihrávání míčem, a tudíţ v ní mají větší sílu 

neţ v levé.  
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5.4 Porovnání hodnot laktátu v krvi v průběhu jednotlivých testování 

Abychom zjistili, v jakém pásmu energetického krytí se jednotliví hráči 

v průběhu testování nacházeli, zvolili jsme metodu zjištění hodnoty laktátu pomocí 

odběru kapilární krve z prstu ruky. Výsledné hodnoty potvrdily předpokládané zvýšení 

hladiny laktátu v krvi v průběhu testu a po jeho ukončení. Celkem jsme za pomoci 

odborně kvalifikované osoby odebrali u kaţdého probanda čtyři vzorky. První odběry 

v obou dvou testováních se pohybují mezi hodnotami 4,413 - 4,820 mmol
-1

, coţ 

odpovídá hladině anaerobního prahu. Vyplývá z toho, ţe zatíţení při zacvičovacím testu 

bylo jiţ značně vysoké. U druhých odběrů se opět hodnoty pohybovaly na stejné úrovni 

v závodním i přechodném období. Došlo k mírnému nárůstu na 5,426 a 5,55 m.mol
-1

, 

coţ jsme vzhledem k velkému zatíţení při specifickém laboratorním testu očekávali. 

U posledních dvou odběrů, které probíhaly ve fázi uklidňování, došlo ke statisticky 

významným rozdílům mezi závodním a přechodným obdobím. Tyto hodnoty ukazují, 

ţe v přechodném období se zvýšily hodnoty laktátu v krvi o více jak 1 ml.mol
-1

 při 

třetím a o 2 ml.l
-1 

při čtvrtém odběru, coţ ukazuje, ţe v přechodném období bylo 

testování pro pólisty náročnější a jejich uklidňování trvalo déle. Tyto výsledky mohou 

být však trochu zkreslené z důvodu zpoţdění některých odběrů, protoţe ne všem 

sledovaným probandům byl odebrán vzorek ve stejný čas, coţ bylo způsobeno tím, ţe 

kapilární krev neodtékala všem stejně rychle a došlo tak k mírnému zpoţdění při 

odběru. Pro následující testování, pokud by bylo v budoucnu prováděno, bych 

doporučila z důvodu moţné vyčerpanosti ještě před začátkem testování zařadit delší 

interval odpočinku mezi zapracováním a samotným testováním. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem experimentu realizovaného v rámci diplomové práce bylo zjištění aktuální 

výkonnosti pomocí nestandardizovaného specifického testu v soutěţním a přechodném 

obdobím u hráčů vodního póla hrajících nejvyšší ligu v České republice (n=12, 

průměrný věk 22  5,61 let) a dále sledování změn antropometrických údajů a poklesu 

výkonnosti a únavy, autorka shrnuje veškeré získané poznatky.  Před vypracováváním 

diplomové práce byla provedena literární rešerše knih, časopisů a článků k dané 

problematice a následně zpracována a sepsána teoretická část práce pomocí obsahové 

analýzy sportovních dokumentů. Rešerše literatury ukázala, ţe aktuální mnoţství 

informací k problematice vodního póla a jeho testování není příliš rozsáhlá. Většina 

knih a článků je sepsána zahraničními autory. Čeští autoři tomuto tématu nevěnují 

přílišnou pozornost. Při procházení literárních zdrojů o prováděných testech na hráčích 

vodních póla nebylo nalezeno příliš mnoho studií. Články o testech, které byly nalezeny 

na portálu web of knowledge a popsány v teoretické části práce, byly vţdy prováděny 

ve vodě a ne vţdy měly charakter laboratorního testování. 

Zjišťované hodnoty opakovaného základního antropometrického měření 

potvrdily nárůst tělesné váhy a pokles obvodových rozměrů v přechodném období, které 

byly předpokládány v důsledku sníţení tréninkové činnosti.  

Námi sestavený specifický laboratorní test nám přinesl řadu zajímavých 

výsledků, které potvrdily dvě hypotézy a jednu vyvrátily. Tento specifický laboratorní 

test na plaveckém biokinetiku byl zaměřen především na práci horní části těla, 

především pak horních končetin. Výsledky srovnávaly dráhu a výkon pravé a levé ruky, 

kde jasně lepších výsledků dosahovala pravá ruka, která byla u všech sledovaných 

probandů dominující a tak i síla v ní byla značně větší. Byla tak potvrzena H3. 

 Při srovnávání stanovené testové baterie, která byla opakovaně realizována 

v závodním a přechodném období v RTC 2012/2013  bylo zjištěno, ţe lepších výsledků 

na plaveckém biokinetiku bylo dosahováno v přechodném období, coţ vyvrátilo naší 

H1, kde jsme očekávali statisticky významně lepší výsledky v závodním období. 

Z těchto výsledků vyplývá, ţe roční tréninkový plán sestavený pro vodní pólisty 

neodpovídá literárním zdrojům, které popisují závodní období, jako vrchol sezóny, kde 

by měla být výkonnost hráčů na nejvyšší moţné úrovni. Výsledky srovnávající test 1 a 

test 2 v závodním i přechodném období ukazují na pokles mezi těmito dvěma testy, coţ 
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bylo očekáváno v důsledku nastupující únavy a byla tak potvrzena H2. Opakované 

odběry laktátu, zjišťující hladinu laktátu v krvi, byly opakovaně provedeny v souladu 

s uvedenou metodikou v obou testováních a prokázaly, ţe specifický test byl na úrovni 

anaerobního zatíţení, jelikoţ testovaní probandi dosahovali hodnot nad 4mmol.l
-1

, a ţe 

v přechodném období byl test pro hráče náročnější a jejich uklidňování trvalo déle. 

Námi zjištěné výsledky u vodních pólistů byly horší neţ u plavců sledovaných 

(Podubeckou,1999), a horší neţ u triatlonistů. 

Limitujícím faktorem pro zobecnění získaných poznatků byl malý výzkumný 

vzorek a  pouze jednou opakované testování, které bylo provedeno v rozmezí jednoho 

ročního tréninkového cyklu, nemůţeme s jistotou tvrdit, ţe by v následujícím testování 

v závodním období nedošlo k opětovnému zlepšení, díky např. lepšímu osvojení 

techniky záběrů na plaveckém biokinetiku. 

Vytvoření tohoto specifického nestandardizovaného testu, můţe do budoucna 

obohatil tak laboratorní testy o moţnost zjišťování aktuální výkonnosti u vodních 

pólistů na suchu a za stálých podmínek. Jsme přesvědčeni, ţe do budoucna by tento test 

mohl být zařazován do ročního tréninkového cyklu, jako kontrola stavu aktuální 

výkonnosti a přinést trenérům zpětné informace vedoucí k moţným změnám intenzity 

zatíţení a stavby tréninkových cyklů. 



 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1:  Výsledky 1. ligy muţů v sezóně 2010/2011, 2011/2012,2012/2013........... 17 
Tabulka 2:  Časový průběh testování .............................................................................. 50 

Tabulka 3:  Průměrný věk hráčů v závodním a přechodném období RTC 2012/2013 .. 51 
Tabulka 4:  Průměrná výška a tělesná hmotnost hráčů vodního póla v závodním a 

přechodném období RTC 2012/2013 .......................................................... 52 
Tabulka 5:  Srovnání základních antropomotorických údajů a statistické významnosti 

v závodním a přípravném období RTC 2012/2013 ..................................... 52 

Tabulka 6:  Srovnání základního antropometrického měření a statistické významnosti 

u pravé a levé ruky v závodním a přípravném období RTC 2012/2013 ..... 53 
Tabulka 7:  Srovnání průměrných hodnot koncentrace laktátu v závodním a 

přechodném období RTC 2012/ 2013 ......................................................... 54 
Tabulka 8:  Srovnání průměrných hodnot frekvence, času a dráhy v závodním a 

přechodném období RTC 2012/2013 .......................................................... 55 
Tabulka 9:  Statistické srovnání frekvence, času, a dráhy v závodním a přechodném 

období v RTC 2012/2013 ............................................................................ 56 
Tabulka 10: Srovnání průměrných hodnot celkové práce, průměrné práce, 

průměrného výkonu a průměrného výkonu na kg/hmotnosti v závodním 

a přechodném období RTC 2012/2013 ....................................................... 57 

Tabulka 11: Statistické srovnání průměrných hodnot celkové práce, průměrné práce, 

průměrného výkonu a průměrného výkonu/kg hmotnosti v závodním a 

přechodném období pomocí T-Testu v RTC 2013 ..................................... 58 

Tabulka 12:Srovnání průměrných hodnot pravé a levé ruky v závodním a přechodné 

období RTC 2012/2013 ............................................................................... 59 
Tabulka 13: Srovnání statistické významnosti v závodním a přechodného období  

v RTC 2012/2013 ........................................................................................ 60 

Tabulka 14: Výsledky kvalitativního rozhovoru ............................................................ 61 

 

  



PŘEHLED POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ 

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie pohybové zátěže: Učební texty pro studenty 

tělovýchovných oborů. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2013, 246 s. ISBN 978-80-

87647-06-6 

BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. 1. 

vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1989, 368 s. ISBN 80-7066-214-x 

DLIN, R. A., DOTAN, R., INBAR, O., ROTSTEIN, A., JACOBS, I., KARLSSON, J. 

Exaggerated systolic blood pressure response to exercise in a water polo team. Medicine 

and science in sports and exercise, Vol. 16, NO 3, s. 294 – 298. 

CICCIARELLA, CH., F. Water polo. Boston, Massachusetts: AmericanPress, 2000, 

134 s. ISBN 0-89641-348-9 

CUTINO, J., CUTINO, J. 101 defensive and conditioningwater polo drills. USA: 

Coacheschoice 2002, 140 s. 

ČELIKOVSKÝ, S.,  Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 1. vyd. Praha: 

Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 260 s. ISBN 80-04-23248-5 

DOBRÝ, L. Didaktika sportovních her. 2. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1988, 191 s. 

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 2002, 331 s. 

ISBN 80-7033760-5 

DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 2. vyd. Praha: Olympia, 2005, 331 s. 

ISBN 80-7033-928-4 

DOVALIL, J. a kol. Lexikon sportovního tréninku. 2. uprav. vyd. Praha: Karolinum, 

2008, 313 s. ISBN 978-80-246-1404-5 

FOURNY, D. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. 1. vyd. Praha: 

Fortuna Print, 2003, 372 s. ISBN 80-7321-079- 

HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže I (Obecná část). 2. přeprac. vyd. Praha: 

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

HELLER, J., VODIČKA, P. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. Praha: 

Karolinum, 2011, 93 s. ISBN 978-80-246-1976-7 

HNÍZDIL, J., HAVEL, Z.  Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností. 1.vyd.Ústí 

nad Labem: Pedagogická fakulta, 2012, 100 s.  

CHOUTKA, M. Sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Olympia, 1981, 98 s. 



CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2. rozš. vyd.  Praha: Olympia, 1991, 

331 s. ISBN 80-7033099-6 

JANSA, P., DOVALIL, J. a kol. Sportovní příprava: vybrané kinantropologické obory 

k podpoře aktivního životního stylu. 2. rozšiř. vyd. Praha: Q -  art, 2009, 261 s. ISBN 

978-80-903280-9-9  

JUNK, I. Vodní pólo. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992, 32 s. ISBN 80-

7067-207-2 

KOMADEL, Ľ. a kol. Telovýchovné vademecum. 2.preprac. a rozš. vyd. Bratislava: 

Slovenská spoločnosť tělovýchovného lekárstva, 1997, 237 s. ISBN 80-967806-3-8 

KOVAŘOVIC, K., FELGROVÁ, I., PESLOVÁ, E. Plavání: Plavecké sporty a plavání 

ve vícebojích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, 78 s. ISBN 978-80-246-1746-6 

KRÁSOVÁ, P., ŠTUMBAUER, J. (2008). Vyuţití vodního póla ve výuce (tréninku) 

plavání. Studia Kinantropologica, Vol 9. s 115-118. 

KREJČOVÁ, E. Využití prvků vodního póla v plaveckém tréninku mládeže. České 

Budějovice, 2011. 73 s. Bakalářská práce na JČU Pedagogická fakulta. Vedoucím práce 

PhDr. Petra Krásová, Ph.D.  

KUČERA, M. a kol. Pohybový systém a zátěž. 1.vyd. Praha: Grada, 1997, 252 s. ISBN 

80-7169-258-1 

MCMURRAY, R. G., HORVATH, S. M., MILES, D. S. Hemodynamic response of 

runners and water polo players during exertion in water. European Journal of Applied 

Physiology and Occupational Physiolog,1983, Vol. 51, Issue 2, s. 163 – 173 

MELICHNA, J. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část2.díl. 1.vyd. Praha: 

Karolinum, 1995, 162 s. ISBN 80-7184-039-4 

MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1.vyd. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2005, 175 s. ISBN 80-244-0981-x 

NEUMANN, G., PFÜTZNER, A.,HOTTENROTT, K. Trénink pod kontrolou: metody, 

kontrola a vyhodnocení vytrvalostního tréninku. 1.vyd. Praha: Grada, 2005, 182 s. ISBN 

80-247-0947-3 

NITZKOWSKI, M. Water polo, Learning and teaching basics. 1.vyd. CA: Water polo 

consultingservice, 1998, 130 s. ISBN – 10: 0966269919   

PAVLÍK, J. Tělesná stavba jako faktor výkonnosti sportovce. 1.vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 1999, 57 s. ISBN 80-210-2130-6 



PELIKÁN, J.  Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměn. vyd. 

Praha: Karolinum, 2011, 207 s. ISBN 978-80-246-1916-3 

PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1.vyd. Praha: Grada, 2010, 157 s. ISBN 

978-80-247-21118-7 

PERÚTKA, J. a kol. Malá encyklopédia tělesnej výchovy a športu. 1.vyd. Bratislava: 

Šport, 724 s. 

PODUBECKÁ, J. Úroveň speciálních silových schopností v plavání a triatlonu. Praha, 

1999. 39 s. Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucím práce PaedDr. Josef Horčic, 

Ph.D. 

PLATANOU, T. (2005). On water and dry land vertical jump in water polo players.  

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 45 (1), s. 26-31.  

RIEGEROVÁ, J., ULBRICHOVÁ, M., PŘIDALOVÁ, M.  Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). 3. vyd.   

Olomouc: Hanex, 2006, 262. ISBN 80-85783-52-5 

SOBOLOVÁ, V., ZELENKA, V.  Fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Stární 

pedagogické nakladatelství, 1978, 255 s. 

SUCHÝ, J. Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku. 1.vyd. Praha: 

Karolinum, 2012, 201 s. ISBN 978-80-246-2016-9 

SÜSS, V. Význam indikátorů herního výkonu pro řízení tréninkového procesu. 1.vyd. 

Praha: Karolinum, 2006, 173 s. ISBN 80-246-1162-7 

ŠTĚPNIČKA, J., CHYTRÁČKOVÁ, J., KASILICKÁ, V., KUBRYCHTOVÁ, I. 

Somatické předpoklady ke studiu tělesné výchovy. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 

1976, 114 s. 

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry.: sporty známé i neznámé. 1.vyd. Praha: Grada, 2004, 

159 s. ISBN 80-247-0875-2 

VÍTŮ, H. (1999). Vyhodnocení dynamiky vybraných ukazatelů úrovně specifických 

silových předpokladů v plavání a v triatlonu v období 1994-1999. Praha, 1999. 35 s. 

Diplomová práce na UK FTVS. Vedoucím práce PeadDr. Josef Horčic, Ph.D. 

 

Internetové zdroje: 

www.athleticscholarships.net [on line, 10. února 2011] 

www.jindrichpolak.wz.cz [on line, 22. února 2011] 

http://www.athleticscholarships.net/
http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_sportrychlost.php


www.jwpa.co.uk [on line, 5. února 2011] 

www.olympic.cz [on line, 10. dubna 2014] 

www.rewp.net [on line, 22. února 2014] 

www.slaviahk.cz [on line, 10. dubna 2014] 

www.sksprahavodnipolo.estranky.cz [on line, 10. dubna 2014] 

www.trenink.com [on line, 15. března 2011] 

www.triatlon.cz [on line, 10. března 2014] 

 www.vkcroatia.hr [on line, 30. března 2011] 

www.vodni-polo.cz [on line, 14. dubna 2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rewp.net/
http://www.slaviahk.cz/
http://www.sksprahavodnipolo.estranky.cz/
http://www.trenink.com/
http://www.triatlon.cz/
http://www.vkcroatia.hr/
http://www.vodni-polo.cz/


PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

Příloha 1: Vyjádření souhlasu etické komise 
Příloha 2: Informovaný souhlas 
Příloha 3: Oznámení o drobných změnách názvu a designu experimentu (Dodatek 

k vyjádření etické komise) 
Příloha 4: Antropometrické charakteristiky (věk, hmotnost, výška) 
Příloha 5:  Antropometrické hodnoty obvodového měření 
Příloha 6: Výsledky specifického nestandardního testu 
Příloha 7:  Výsledky koncentrace laktátu v krvi 

Příloha 8: Antropometrické charakteristiky (věk, hmotnost, výška) 
Příloha 9: Antropometrické hodnoty obvodového měření 
Příloha 10: Výsledky specifického nestandardního testu 
Příloha 11: Výsledky koncentrace laktátu v krvi 

 

  



Příloha 1: Vyjádření souhlasu etické komise 

 

  



Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

Váţení pánové, 

jmenuji se Bc. Eva Krejčová a studuji na UK FTVS v Praze. Byl jste vybrán, na základě dosavadních 

výsledků, do výzkumu, které je součástí DP. (Vaše dítě bylo, na základě dosavadních výsledků, vybráno 

do výzkumu, která je součástí DP). Účast v testování je podmíněna Vaším souhlasem.  Proto se na Vás 

obracím s prosbou o spolupráci a vyjádření písemného souhlasu. Práce bude zjišťovat fyziologické a 

antropomotorické změny v průběhu ročního cyklu 2012/2013. Testování proběhne dvoufázově a to 

v období březen 2013 – červenec 2013. Výstupem budou informace slouţící k zefektivněním 

tréninkového procesu. 

Hlavní cíle výzkumu: zjištění aktuálního stavu fyziologických funkcí u vodních pólistů České 

reprezentace ve věku od 16 do 40 let a sledování rozdílů mezi soutěţním a přechodným obdobím.   

Popis průběhu výzkumu: 

a) Testování proběhne dvoufázově v rozmezí březen 2013 – červenec 2013. Veškeré měření 

proběhne v plaveckém bazéně ve Strakonicích. Délka celého vyšetření odpovídá přibliţně 1 hodině. 

b) Do testování jsou zařazeny: fyziologické testy (základní antropometrie, InBody 3.0., 

bioimpedance), zátěţový test na plaveckém ergometru -  20 záběrů na max., 30 s výskoky, ruce ve 

vzpaţení a koncentrace laktátu  - bude odebráno kvalifikovaným odborníkem.   

Výsledky budou pouţity pro zpracování výzkumu, který je součástí diplomové práce a pro 

pozdější případnou publikaci v odborných časopisech, dále bude k dispozici trenérům i Vám. 

Udělení informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu diplomové práce Změny úrovně 

kondičních a antropomotorických předpokladů u reprezentačního výběru ČR ve vodním pólu 

v RTC 2012/2013. /pracovní název/ 

Obsahem tohoto formuláře je Váš souhlas s účastí ve výzkumu, který bude pouţit pro zpracování 

diplomové práce, prováděné za účelem zjištění změn kondičních předpokladů a stavu trénovanosti během 

ročního cyklu vodních pólistů. 

Prohlašuji, ţe jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu „Změny úrovně 

kondičních a antropomotorických předpokladů u reprezentačního výběru ČR ve vodním pólu v RTC 

2012/2013“ a ţe se jej chci dobrovolně zúčastnit. 

Beru na vědomí, ţe údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a nebudou 

pouţity jinak, neţ k interpretaci výsledků. Vyhrazuji si však, ţe všechna uvedená data budou podléhat 

povinné mlčenlivosti ze strany řešitele. Rovněţ beru na vědomí, ţe mohu z výzkumu kdykoliv, podle 

svého vlastního uváţení, vystoupit. 

 

Dne………………………            Jméno a příjmení …………………………………. 

Podpis...………………………………………… 

Dne……………………                Řešitel: Bc. Eva Krejčová 

Podpis...………………………………………… 

RODIČ (nebo zákonný zástupce) (pouze u účastníků výzkumu mladších 18 let):  

Stvrzuji svým podpisem, ţe jsem si pročetl tento formulář a uděluji souhlas k tomu, aby se moje 

dítě zúčastnilo popsané výzkumné studie. 

Jméno: 

Podpis: 

Datum:  

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichţ jeden obdrţí vyšetřovaná 

osoba (zákonný zástupce), druhé etická komise a třetí řešitel. Pro potřeby ostatních subjektů, podílejících 

se na diagnostice, se poskytuje (řešitelem výzkumu potvrzená) kopie tohoto dokumentu. 

 

 



Příloha 3:Oznámení o drobných změnách názvu a designu experimentu (Dodatek k vyjádření 

etické komise) 

Váţená paní docentko Bartůňková dovoluji si Vás informovat, ţe v návaznosti na 

drobné změny v designu experimentu v rámci diplomové práce, která byla schválena 

Etickou komisí UK FTVS, pod jednacím číslem 0151/2012 dne 28. 8. 2012, a pod 

názvem „Změny úrovně kondičních a antropometrických předpokladů u 

reprezentačního výběru ČR ve vodním pólu v RTC 2012/2013, jsme změnili název a 

dále v designu práce došlo ke změně z 2x20  na 2x10 záběrů. Úprava názvu byla 

zvolena po odsouhlasení vedoucího diplomové práce doc. PhDr. Jiřího Suchého, Ph.D.  

  



Závodní období 

Příloha 4:Antropometrické charakteristiky (věk, hmotnost, výška) 

Ev.č. 
Datum a rok 

narození 
Výška [cm] Váha [kg] 

101 30. 12. 1980 187 82, 0 

102 6. 7. 1993 180 73, 0 

105 9. 3. 1988 198 95, 7 

106 5. 10. 1990 190 77, 4 

107 15. 8. 1991 187 105, 2 

108 4. 7. 1985 189 87, 2 

109 24. 10. 1990 187 97,5 

110 23. 12. 1980 192 102, 6 

111 7. 1. 1996 175 68, 8 

112 7. 2. 1999 174 60, 0 

113 17. 1. 1997 180 79, 3 

114 6. 8. 1997 185 86, 8 

 

  



Příloha 5:Antropometrické hodnoty obvodového měření 

Ev. č. 
Hrudník 

[cm] 

Břicho 

[cm] 

Pas  

[cm] 

Hýţdě 

[cm]  

Paţe 

(max/min) 

[cm] 

Stehno 

[cm] 

Lýtko 

[cm] 

Bérec 

[cm] 

101 87 83 84,5 98 
L 33/31 

P 34/31,5 
47,5 35 23,3 

102 103 79,5 84,5 91 
L 34/33 

P 35,3/32 
44 34,5 22 

105 107,5 89 94 104 
L34/33,5 

P 35,2/32 
52 42 25 

106 103,5 79 82 98,9 
L 31/28 

31,2/28,6 
51,7 38,4 23,5 

107 107 97,1 106,5 117,5 
L36/32 

P 37/32,5 
64,5 43,1 24,5 

108 103 86 94,6 108 
L 34/33  

P35,5/31,7 
54,7 38,8 25 

109 105,5 89,4 94,5 110,7 
L39/34 

P 39/34 
61,5 40,3 23.3 

110 102,6 91 98,2 113 
L 36/32,5 

P36,5/33 
59,5 42,3 24,6 

111 102 81 86 95 
L 33/30,5 

P 34/31 
50 36 22 

112 92 84 80 90 
L28,8/26,5 

P30/27 
49 32 22 

113 102 86 89 103 
L33,5/33 

P 35/30 
59 42 26 

114 107 85 87 102 
L 32/30 

P 35/30 
60 42 27 

  



Příloha 6:Výsledky specifického nestandardního testu 

ev.č. 
Frekvence 
[PC/min] 

Celkový 

čas 

[s] 

Celková 

dráha 

[m] 

Celková 

práce 

[Nm] 

Průměrná 

práce/PC 

[Nm] 

Průměrný 

výkon 

[W] 

Průměrný 
výkon 

/kg 

hmotnosti 
[W] 

Dráha 

pravé ruky 

[m] 

Dráha 

levé ruky 

[m] 

Pravá 

ruka 

[W] 

Levá 

ruka 

[W] 

101 41,80 14,34 24,81 3360 336 234 2,86 12,57 12,24 179 190 

102 64,20 9,34 17,72 2475 248 265 3,63 9,04 8,68 223 198 

105 65,10 9,21 17,33 2521 252 274 2,86 8,96 8,37 230 210 

106 59,20 10,13 20,78 2501 250 247 3,19 10,25 10,53 180 178 

107 68,10 8,81 17,95 2291 229 260 2,47 8,76 9,18 194 196 

108 56,90 10,55 19,15 2543 254 241 2,76 9,38 9,77 192 196 

109 61,00 9,84 21,03 2803 280 285 2,92 11,12 9,91 244 192 

110 70,70 8,49 17,14 2547 255 300 2,93 8,68 8,46 251 234 

111 37,20 16,12 23,88 2626 263 163 2,37 12,85 11.1 145 126 

112 30,00 20,03 23,55 2207 221 110 1,84 12,07 11,48 94 87 

113 38,30 15,68 24,7 2912 291 186 2,34 12,04 12,66 153 161 

114 43,70 13,74 23,66 2994 299 218 2,51 12,04 11,62 183 178 

101 39,00 15,38 22,62 2694 269 175,2 2,16 11,592 11,032 137 135 

102 68,50 8,76 19,12 2561 256 292,5 4,01 9,492001 9,632 238 214 

105 64,00 9,28 17,02 2454 245 264,4 2,77 8,876 8,148001 221 196 

106 57,00 10,52 19,74 2218 222 210,7 2,72 9,772 9,968 151 157 

107 67,90 8,83 17,08 1974 197 223,5 2,12 8,26 8,820001 173 162 

108 59,60 10,07 19,1 2447 245 242,9 2,79 9,324 9,772 191 194 

109 57,40 10,45 20,22 2707 271 259,1 2,66 10,752 9,464001 217 188 

110 67,00 8,96 17,64 2537 254 283,2 2,76 9,128 8,512 245 215 

111 39,20 15,30 23,16 2553 255 166,8 2,43 12,628 10,528 144 128 

112 29,70 20,17 22,76 2084   103,3 1,72 11,508 11,256 93 80 

113 39,80 15,06 24,3 2939 294 195,1 2,47 11,844 12,46 160 175 

114 45,80 13,10 22,48 2811 281 214,6 2,47 11,564 10,92 177 173 

 

  



Příloha 7:Výsledky koncentrace laktátu v krvi 

Ev.č 
1. odběr 

[mmol.l
-1

] 

2. odběr 

[mmol.l
-1

] 

3. odběr 

[mmol.l
-1

] 

4. odběr 

[mmol.l
-1

] 

101 2,98 3,3 3,6 2,92 

102 5,75 5,41 4,68 5,35 

105 5,62 5,71 5,47 4,8 

106 3,97 6,61 5,76 5,27 

107 4,04 4,83 4,61 4,48 

108 5,52 7,05 6,21 5,88 

109 3,74 4,33 4,89 4,28 

110 1,93 3,73 5,43 4,37 

111 6,16 8,11 7,44 8,03 

112 5,23 6,16 5,38 4,26 

113 3,76 6,14 6,35 5,2 

114 4,25 3,73 5,71 4,13 

 

  



Přechodné období 

Příloha 8: Antropometrické charakteristiky (věk, hmotnost, výška) 

Ev. č. 
Datum a rok 

narození 

Výška  

[cm] 

Váha  

[kg] 

101 30. 12. 1980 187 82,9 

102 6. 7. 1993 180 75,7 

105 9. 3. 1988 198 98,8 

106 5. 10. 1990 190 79,6 

107 15. 8. 1991 187 102,1 

108 4. 7. 1985 189 92,6 

109 24. 10. 1990 187 97,6 

110 23. 12. 1980 192 99 

111 7. 1. 1996 175 72,5 

112 7. 2. 1999 174 61,5 

113 17. 1. 1997 180 76,4 

114 6. 8. 1997 185 83,2 

 
  



Příloha 9:Antropometrické hodnoty obvodového měření 

Ev. 

č. 

Hrudník 

[cm] 

Břicho 

[cm] 

Pas  

[cm] 

Hýţdě 

[cm] 

Paţe 

(max/min) 

[cm] 

Stehno 

[cm] 

Lýtko 

[cm] 

Bérec 

[cm] 

101 99 83 89 103 
L36/30 

P35/30 
54 35 23 

102 103 84 91 99 
L 38/34 

P 39/34 
54 33 22 

105 106 91 97 111 
L37/34 

P37/33 
56 43 26 

106 100 81 87 102 
L33/29 

P33/29 
54 39 25 

107 107 92 105 117 
L37/34 

P37/32 
64 44 26 

108 102 90 101 114 
L38/36 

P39/34 
59 40 26 

109 109 93 100 112 
L41/35 

P38/34 
61 41 24 

110 113 90 98 113 
L37/34 

P36/33 
58 42 27 

111 98 82 91 101 
L34/31 

P35/31 
54 37 23 

112 90 72 81 94 
L29/26 

P32/27 
51 33 22 

113 100 88 91 101 
L34/30 

P33/30 
57 42 26 

114 100 84 87 106 
L32/30 

P32/30 
57 40 26 

  



Příloha 10:Výsledky specifického nestandardního testu 

ev.č. 
Frekvence  

[PC/min] 

Celkový  

čas 

[s] 

Celková  

dráha  

[m] 

Celková  

práce  

[Nm] 

Průměrná  

práce/PC  

[Nm] 

Průměrný  

výkon  

[W] 

Průměrný  

výkon/kg 

hmotnosti  

[W] 

Dráha 

pravé ruky  

[m] 

Dráha  

levé ruky  

[m] 

Pravá ruka 

[W] 

Levá ruka 

[W] 

101 47,1 12,58 22,62 3178 318 249 2,67 12,21 11,48 199 184 

102 64,5 9,3 20,44 3000 300 323 4,26 10,14 10,3 259 245 

105 55,6 10,79 20,02 2996 300 278 2,81 10,16 9,88 240 216 

106 53,8 11,16 20,69 2497 250 224 2,81 10,42 10,28 175 162 

107 67,2 8,92 18,62 2606 261 292 2,86 9,3 9,32 230 223 

108 67,3 8,92 18,4 2569 257 288 3,11 9,02 9,38 233 223 

109 62 9,68 21,06 3116 312 322 3,3 10,92 10,14 265 244 

110 72,6 8,27 17 2539 254 307 3,1 8,62 8,37 263 234 

111 41,1 14,61 22,32 2918 292 200 2,76 11,82 10,5 189 160 

112 31,2 19,23 22,82 2236 224 116 1,89 11,76 11,06 104 91 

113 36,2 16,56 22,46 2626 263 159 2,08 11,12 11,34 143 140 

114 46,3 12,96 20,97 2587 259 200 2,4 11,34 9,63 186 143 

101 47,7 12,58 22,62 2786 279 221 2,67 11,51 11,12 173 166 

102 65,4 9,17 20,47 2797 280 305 4,03 9,86 10,16 244 231 

105 52,8 11,37 19,8 2875 287 253 2,56 10,22 9,58 221 189 

106 53 11,32 19,57 2286 229 202 2,54 10,22 9,35 171 136 

107 68,1 8,81 18,37 2403 240 273 2,67 9,21 9,16 213 193 

108 64,9 9,24 19,1 2545 255 275 2,98 9,46 9,63 224 210 

109 60,4 9,93 19,74 2770 277 279 2,86 10,3 9,44 236 204 

110 78,3 7,66 16,02 2327 233 304 3,07 8,23 7,78 260 212 

111 43,9 13,65 21,22 2646 265 194 2,67 11,37 9,86 182 142 

112 31,5 19,04 21,92 2073 207 109 1,77 11,14 10,78 94 89 

113 44,2 13,56 22,74 2738 274 202 2,64 11,23 11,51 171 162 

114 45,4 13,2 20,33 2326 233 176 2,12 10,86 9,46 162 123 

  



Příloha 11:Výsledky koncentrace laktátu v krvi 

Ev. č. 
1. odběr 

[mmol.l
-1

] 

2. odběr 

[mmol.l
-1

] 

3. odběr 

[mmol.l
-1

] 

4. odběr 

[mmol.l
-1

] 

101 4,88 3,71 9,27 8,3 

102 6,87 4,86 8,36 10,5 

105 6,38 8,02 6,48 9,11 

106 3,18 4,76 5,84 4,93 

107 3,46 7,29 8,24 10,2 

108 3,42 4,96 7,71 7,71 

109 5,06 6,84 6,45 6,28 

110 2,82 4,38 4,67 5,26 

111 5,81 7,13 6,15 5,25 

112 3,85 5,63 4,66 4,67 

113 2,41 5,35 5,41 5,46 

114 9,7 3,71 5,98 5,6 

 


