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Abstrakt 

 

Název: Vliv rozcvičení na opakovaný test rychlosti 

 

Cíle: Komparace vlivu dvou variant rozcvičení na opakovaný test akcelerační 

rychlosti. 

 

Metody: V práci byla použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda 

analýzy byla aplikována v rozboru jednotlivých rozcvičení u atletických disciplín 

a sportů rychlostního charakteru. Metoda komparace byla použita pro 

porovnávání naměřených výsledků při testování rychlosti.   

 

Výsledky: Ve 30 m sprintu dosáhli probandi nejkratší čas u prvního testování po 

celkovém rozcvičení. Rozdíly mezi časy po různých typech rozcvičení však 

nebyly statisticky významné. U člunkového běhu 3 x 10 m dosáhli probandi po 

celkovém rozcvičení u prvního testování opět nejkratších časů, které byly 

statisticky významnější než u sprintu. Testování po pohybové aktivitě mělo mezi 

částečným a celkovým rozcvičením zanedbatelné rozdíly.  

 

Klíčová slova:  

rozcvičení ve sportu, rychlost, test rychlostní, test akcelerační, test opakovaný, 

vliv rozcvičení  



Abstract 

 

Title: Effect of warm up to repetitive speed test 

 

Objectives: Comparison of effects of two variations of warm up on repetitive 

acceleration speed test. 

 

Methods: In this work analysis and comparison method was used. The method of 

analysis was applied in particular warm up for track-and-field disciplines and 

speed training. The method of comparison was used for evaluation of results in 

speed test. 

 

Results: Probands achieved the shortest time on 30 meters sprint on first testing 

after complete warm up. The differences between times after particular types of 

warm up were not significant. On shuttle run 3 x 10 meters probands achieved on 

first testing after complete warm up the shortest time again. It was statistical 

significantly better than on test 30 meters sprit. Achieved time after motion 

activity was almost the same after complete or partial warm up.  

 

Keywords:  

acceleration speed test, effect of warm up, repetitive test, speed, speed test, warm 

up 
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1. ÚVOD 

,,Dobrá příprava je poloviční výhra.“ Stejně tak to platí i ve sportu. 

Rozcvičení ve sportu je příprava na následnou pohybovou aktivitu nebo výkon. Je 

dobré se před sportovním výkonem rozcvičit? Ovlivňuje rozcvičení i výkon po 

krátkodobém aerobním zatížení nebo slouží pouze jako naladění organismu na 

následnou pohybovou aktivitu? 

Rozcvičení patří do tréninkové jednotky ať už v rekreačním nebo 

vrcholovém sportu. Podle provedených studií, má pozitivní vliv na výkon a 

pomáhá předcházet nebo eliminovat poranění při sportovní aktivitě.  Téma 

bakalářské práce je zaměřeno na porovnání dvou typů rozcvičení a jejich vlivu na 

rychlostní schopnosti. 

O problematice rozcvičení ve sportu už bylo publikováno mnoho odborné 

literatury. V této problematice dominují výzkumy, které porovnávají účinky DS, 

SS nebo NS na následný výkon ať už rychlostního nebo silového charakteru. 

Počet výzkumů, které sledují vliv rozcvičení na opakovaný výkon po krátkodobé 

aerobní aktivitě, se už ale velmi snižuje. Tato problematika by mohla například 

zkoumat, jestli hráči, kteří se před výkonem kvalitně rozcvičí, budou po 10 

minutách hry rychlejší a lépe koordinovat své pohyby, než hráči, kteří na 

rozcvičení nekladli velký důraz. 

Práce shromažďuje a shrnuje poznatky o účincích rozcvičení, které byly 

čerpány z odborné literatury.  Dále se zaměřuje na odlišnosti jednotlivých fází 

rozcvičení jak v atletických disciplínách, tak v ostatních sportech, kde se využívá 

rychlost a rychlá změna směru. Práce se zabývá i tématem, jaké zvolit rozcvičení 

po krátké pauze mezi disciplínami, jestli provést celé rozcvičení znovu nebo zvolit 

pouze částečné. 

Tato práce by měla přispět k dosavadním znalostem v oboru a zmínit 

důležitost volby rozcvičení před výkonem rychlostního charakteru. Může se totiž 

stát, že aplikace špatné metody nebo nevhodného výběru cviků nesplní svou 

úlohu, kvůli které se rozcvičení provádí a negativně ovlivní výsledky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Teoretická východiska 

Teoretická východiska k bakalářské práci byla čerpána z domácích i 

zahraničních odborných článků, závěrečných bakalářských a diplomových prací, 

které se zaměřují na problematiku rozcvičení ve sportu. Z velkého množství 

literatury bylo vybráno několik ukázek a stručně se zde shrnuje cíle a závěry 

prováděných výzkumů. Většina prací zkoumala odlišnost mezi dynamickým (DS) 

a statickým (SS) strečinkem a jejich dopadem na výkon. Zatím nebyla nalezena 

žádná práci či výzkum, který by se zaměřil na vliv rozcvičení po krátkodobém 

intenzivnějším zatížení pohybujícím se mezi AEP a ANP a bylo prováděno 

testování před i po aktivitě. 

Bakalářská práce Moniky Obrové (2011) na téma Bezprostřední vliv 

aplikace statického a dynamického strečinku na vybrané sportovní výkony žáků 

ZŠ, testuje výkonnosti žáků ve věku 11 – 13 let po rozcvičení SS, DS a NS. 

Z celého výzkumu se potvrdila pouze jedna hypotéza a to u skoku dalekého 

z místa, kde po aplikaci DS byly průměrně vyšší výkony než u SS. Ve zbylých 

testech neměl typ rozcvičení na výsledky vliv. 

Způsobem rešerše shrnuje Dominika Zapaľačová ve své bakalářské práci 

(2014) Rozcvičení před atletickým sprintem názory odborníků, kteří se zabývají 

různými druhy rozcvičení. Práce podává základní náhled na problematiku 

rozcvičení před atletickým sprintem. Autorka shrnuje pro a proti u jednotlivých 

způsobů rozcvičení. Uvádí názory jak českých, tak zahraničních odborníků. 

Diplomová práce Michaely Hirešové (2010) pojedná o akutním efektu SS 

a DS na vybrané silové a rychlostní výkony. Cílem práce bylo porovnat vliv SS a 

DS na úroveň výkonů v běhu na 30 m, v hodu medicinbalem obouruč a skoku 

z místa. Hypotéza se potvrdila pouze částečně, u běhu na 30 m aplikace DS měla 

pozitivní vliv na výkon. V hodu medicinbalem a skoku z místa se hypotézy 

nepotvrdily. 

Jakub Forýtek ve své diplomové práci (2012) rozebírá téma Vlivu různých 

druhů rozcvičení na rychlostní výkony. Cílem práce bylo porovnat vliv SS a DS 
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na následný výkon rychlostního charakteru v  disciplínách – běh na 20 m a 

člunkový běh. V závěru práce bylo vyhodnoceno, že po DS byl běh na 20 m 

rychlejší než po SS. U člunkového běhu byl zaznamenán stejný dopad, pouze 

menšího charakteru, který ale nebyl statisticky významný. 

Lukáš Vrba ve své diplomové práci (2011) na téma Akutní efekt statického 

a dynamického strečinku na vybrané silové výkony porovnává vliv DS a SS ve 

fázi rozcvičení. Zkoumalo se, jak dané rozcvičení ovlivňuje výkon ve skoku 

dalekém z místa snožmo a skoku vysokém na odrazové desce FiTRO Force Plate. 

V závěru práce se došlo ke zjištění, že po DS bylo dosaženo ve skoku dalekém 

z místa snožmo lepších výkonů než po SS. Naopak po druhém testu, ve skoku 

vysokém, nebyly zaznamenány výraznější rozdíly po provedení DS nebo SS. 

Vědecký článek z amerického Journal of Strength and Conditioning 

Research popisoval výzkum na téma efektivnosti různých druhů rozcvičení (DS, 

SS, NS) na vysokorychlostní výkon u profesionálních hráčů fotbalu. Thomas 

Little a Alun G. Williams (2006) testovali hráče v běhu na 20 m letmo, 10 m 

sprintem ze statické pozice, obratnostním testem skokem do výšky. Bylo zjištěno, 

že rozdíl mezi SS a DS byl největší u běhu na 20 m letmo. Po DS byl běh u 

fotbalistů nejrychlejší. Bez rozcvičení byl běh nejpomalejší. Ze závěru vyplynulo, 

že nejvhodnějším rozcvičením před vysokorychlostní a reakční aktivitou jako DS. 

Další vědecký článek z amerického Journal of Strength and Conditioning 

Research od autorů Mc Millian a kol. porovnávají vliv DS, SS a NS (2006). 

Zajímal je, jaký efekt má DS, SS a NS na silový a obratnostní výkon. Test byl 

složen z obratnostního T-testu (obdoba člunkového běhu), z vrhu medicinbalu 

spodním obloukem a ze skoku dalekého. Výsledkem měření bylo zjištění, že 

respondenti, kteří se rozcvičili DS, zaznamenali ve všech třech testech nejlepší 

výkony. Žádné výkonnostní rozdíly nebyly zaznamenány mezi SS a NS u vrhu 

medicinbalem a T-testem. Pouze u skoku dalekého byly naměřeny lepší výkony 

po SS než s NS. 

Dr. L. W. McDaniel a Bobbi Jo Dykstra (2008) se ve své odborném článku 

zabývají efektem SS na výkon. Článek porovnává výzkumy jiných odborníků, 

kteří se zaměřují na vliv rozcvičení před výkonem ve sportu. Po zhodnocení všech 
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výzkumů se nedá jednoznačně říci, že rozcvičení přináší kladný dopad na výkon. 

Vhodnou aktivitou před výkonem je dle autorů lehké aerobní zahřátí a specifické 

zapracování pro určitý sport, aby se předešlo poškození nebo natržení svalu. 

Výzkumy poukazovaly, že před silovým výkonem nebo výkonem explozivního 

charakteru se statické rozcvičení nedoporučuje. Důvodem byl pokles síly a 

výkonu. Statické protažení autoři doporučovali provádět až po výkonu. 

Dalším příkladem zdrojů této práce je článek od PhDr. Jana Cacka, Ph.D. a 

Jany Bubníkové (2009). Autoři se v článku zabývají problematikou využívání SS a 

DS v atletice z hlediska jeho efektivity. Autoři doporučovali využít v rozcvičení 

před výkonem DS. Po absolvování závodu a tréninku je vhodný SS. 

Tyto práce se však zaměřují na komparaci opakované rychlostní aktivity 

proloženou krátkodobou pohybovou činností. Zde se počet odborných i 

vědeckých článků již radikálně snižuje. 

Odborný článek, který zkoumal podobné téma práce, byl z  amerického 

Journal of Strength and Conditioning Research na téma vliv statického rozcvičení 

na opakovaný test rychlosti (Sim aj., 2009). Probandi prováděli 6 krát opakovaný 

sprint na 20 m. Mezi každým sprintem byl odpočinek 25 sekund. Jedna skupina 

provedla před testem pouze dynamické rozcvičení (DS). Druhá statické protažení 

a následně dynamické rozcvičení (SS - DS), třetí dynamické rozcvičení a poté 

statické protažení (DS - SS). V závěru studie vyšlo, že při zařazení DS - SS před 

rychlostní test, měli probandi studie pomalejší časy než po jiném rozcvičení. Mezi 

DS a SS - DS nebyl nalezen žádný rozdíl. Z výzkumu vyplynulo, že pouze SS se 

nedoporučuje provádět před rychlostním výkonem. 

Poslední odborný článek, který se věnoval rozcvičení v poločasu mezi 

výkonem, byl publikován na webových stránkách národní instituce zdraví 

(National Center for Biotechnology Information) na téma Činnost a 

charakteristika rozcvičení a opakovaného rozcvičení u fotbalistů (Hammami aj., 

2016). Výzkum probíhal od roku 1995 do roku 2015. Zkoumaly se účinky 

rozcvičení a následného rozcvičení mezi výkony u fotbalistů. Výsledkem bylo, že 

SS snižuje akutní následný výkon. Zatímco rozcvičení, co zahrnuje DS nebo 

aplikaci programu FIFA 11 + (viz. kapitola Rozcvičení ve fotbale) má pozitivní 
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účinky na výkon hráčů. Účinnost opakovaného rozcvičení během poločasu má 

podle prováděného výzkumu rovněž pozitivní charakter. 

2.2 Fyziologie svalu 

Sval je stažitelná tkáň, která podmiňuje jakýkoliv pohyb těla i pohyb 

vnitřních orgánů. U dospělého člověka představují až 50 % tělesné hmotnosti 

(Ward, Linden, Clarke, 2010).  

Podle stavby a funkce se svaly dělí na tři základní typy. Hladké svalstvo 

zajišťuje pomalé a nepřetržité pohyby vnitřních orgánů. Svalovina srdce 

představuje samostatný typ svalové tkáně, která zajišťuje srdeční stah. Oba tyto 

typy jsou řízeny mimovolně. Třetím typem je kosterní svalstvo. Je ovlivnitelné 

vůlí a umožňuje pohyb jednotlivých částí těla (Ward, Linden, Clarke, 2010). 

2.2.1  Fyziologie kosterního svalu 

Kosterní sval tvoří příčně pruhovaná svalovina. Na obou dvou koncích 

přechází sval ve vazivovou šlachu, které se upíná na kosti. Povrch svalu kryje 

pevná vazivová blána tzv. povázka (Merkunová, Orel, 2008). 

Kosterní sval se skládá z mnoha svalových buněk, které tvoří svalové 

vlákno. Tato vlákna jsou vzájemně spojena do snopečků a snopců. Více snopců 

tvoří bříško svalu. Uspořádání snopců, určuje tvar svalu a ovlivňuje svalovou sílu 

(Merkunová, Orel, 2008). 

2.2.2  Svalové kontrakce 

Svalová kontrakce (stah) a následná relaxace (ochabnutí) svalu jsou 

mechanické projevy svalové činnosti. Svalových kontrakcí rozeznáváme několik 

typů. Změna délky svalu a různé svalové napětí odlišuje kontrakci izometrickou a 

izotonickou (Perič, Dovalili, 2010). 

U izometrické kontrakce se napětí ve svalu zvyšuje, ale délka svalového 

vlákna se nemění. Jde například o výdrže v různých polohách a postojích. 

Předchází izotonické kontrakci (Merkunová, Orel, 2008). 

Izotonická kontrakce je charakteristická měnící se délkou svalů, napětí ale 
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zůstává celou dobu vykonávaného pohybu stejné. Jde například o dřep, klik nebo 

shyb. U izotonické kontrakce nadále rozlišujeme fázi koncentrickou, kde se sval 

zkracuje, napětí se nemění. Druhá fáze je excentrická (brzdivá), kde se sval 

protahuje a napětí se nemění (Perič, Dovalili, 2010).  

Pro testování rychlosti byl zvolen člunkový běh, kde byl velký důraz 

kladen právě na excentrickou kontrakci při brzdění s následnou změnou směru. 

Excentrická kontrakce je charakteristická pro sportovní hry, kde se brzdění a 

rychlá změna směru využívá velmi často. 

2.3 Rozcvičení ve sportu 

Každý výkon vyžaduje přípravu. K tomu už Pierre de Coubertin 

poznamenával: ,,Lépe se rozcvičit a pak netrénovat nežli naopak.‘‘ Správné a 

kvalitní rozcvičení předchází každé tréninkové jednotce, má i důležitou funkci i 

před závodem.  

2.3.1  Úkoly a cíle rozcvičení 

Hlavním cílem rozcvičení je připravit organismus a pohybový aparát na 

bezprostředně následující sportovní výkon. Rozcvičení zvyšuje pohotovost 

nervového systému, dochází ke zvýšení funkční úrovně somatických a 

vegetativních systémů. V neposlední řadě odstraňuje napětí ve svalech.  Působí 

jako prevence proti zranění pohybového aparátu (Šebej, 1989). 

Úkolem rozcvičení je zahřátí organismu, mobilizace kloubů a protažení 

svalů jak v excentrická tak v izometrické kontrakci. Strečink, který je složkou 

rozcvičení, byl popsán již v 70. letech 20. století. Legenda světového ženského 

tenisu Billy Jean Klingová napsala článek, jak ji strečink pomohl zbavit se 

zranění, která ji dlouhodobě pronásledovala. Podobných výsledků dosáhl švédský 

lékař Jan Ekstrand u ligových fotbalových hráčů. Podařilo se mu u nich snížit 

výskyt zranění na polovinu (Šebej, 1989) 

2.3.2 Pravidla a zásady rozcvičení 

V české odborné literatuře Jebavý, Hojka a Kaplan (2014) popisují 

dodržení několika důležitých pravidel a zásad nutných pro docílení požadovaného 
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efektu po ukončení rozcvičení. Mezi tato pravidla a zásady autoři řadí: 

 dostatek vhodného oblečení 

 nebýt hladový ani přejedený před zahájením rozcvičení 

 rozcvičku přizpůsobit počasí (v teple kratší, v chladu delší) 

 ve sportu s dynamickým charakterem v rozcvičce převažují dynamické 

cviky 

 začínat zahřátím (nejčastěji ve formě rozklusání) 

 pokračovat převážně dynamickým strečinkem systematicky od shora dolů 

(od hlavy k patě) 

 počty dynamických cviků v rozsahu 8 – 12 opakování na každou stranu 

 pokud je v rozcvičení před dynamickým strečinkem zahrnuto i několik 

cviků se statickým charakterem, doporučují, aby jejich doba nepřekročila 

6 sekund 

 po dynamickém strečinku zařadit rychlejší švihová cvičení 

 počty švihových cvičení v rozsahu 12 – 15 opakování na každou končetinu 

 rozcvičovat se od menších rozsahů k větším a od pomalých pohybů 

k rychlejším 

 rozcvičení zakončit běžeckou, skokanskou, vrhačskou či modifikovanou 

abecedou (upravenou pro daný sport) a běžeckou rovinkou s postupně 

zvětšovanou intenzitou (rychlosti) 

 doba základního rozcvičení trvá obvykle 20 – 30 minut, podle potřeby 

může být i delší 

 v rozcvičování nic netrénovat, jen připravovat 

 po ukončení sportovní činnosti nezapomínat na zklidnění organismu 

(vyklusání a mírné protažení) 

2.3.3 Rozcvičení před rychlostním tréninkem - výkonem 

Vztah mezi rozcvičením a výkonem je u motorické rychlosti velmi těsný. 

U sprinterů a hráčů týmových sportů je poměr mezi trváním výkonu a dobou 

rozcvičení odlišný (Donald, Kirkendall, 2013). 

Doba svalového napětí během sprintů na dráze je větší než při herním 
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utkání nebo tréninku. Doba rozcvičení tedy může být u sportovních her zkrácena, 

aniž by ovlivnila celkovou motoriku nebo výsledek utkání (Donald, Kirkendall, 

2013). Míra soustředění je také nižší. U sprintu se najednou rozcvičuje 4 – 5 

atletů, ve sportovních hrách bývají skupiny větší 15 – 25 hráčů. Větší počet hráčů 

vede často k větší nesoustředěnosti.  

Charakter každé disciplíny ovlivňuje povahu a organizaci rozcvičení. 

Rychlost je podstatou atletických sprinterů. V týmových sportech představuje jen 

jednu složku z celého komponentu výkonu.  

Každý trenér zahrnuje do části rozcvičení jiné rozcvičovací aktivity 

v různém množství. Neexistuje univerzální recept, a to ani v rámci jedné 

disciplíny. Struktura rozcvičení by měla mít určitý charakter, který popisují 

Jebavý, Hojka a Kaplan (2014). Rozdělují rozcvičení na všeobecnou a specifickou 

část. Doba rozcvičení se odvíjí od délky a náplně tréninkové jednotky.  

 Všeobecná část  

Všeobecná část začíná úvodní částí, kde dochází k zahřátí organismu 

pomocí běhu mírné až střední intenzity.  Tempo a délku běhu je nutné přizpůsobit 

klimatickým podmínkám. Za chladnějšího počasí se běžecký úsek prodlužuje. 

Atlet by měl dbát i na správnou běžeckou obuv, v rámci rozběhání nepoužíváme 

běžecké tretry. Po úvodní části je dobrým ukazatelem optimálního rozběhání malé 

zapocení, což je důkaz připravenosti organismu na následnou pohybovou aktivitu. 

Druhou fází všeobecné části je průpravná část. Do této části je zařazován 

soubor cvičení všeobecného a poté speciálního charakteru. Zaměřujeme se na 

protažení šlach, svalů, vazů a na zvětšení pohyblivosti kloubů. Výběr cviků se 

odvíjí od náplně hlavní tréninkové jednotky. V rozcvičení využíváme především 

dynamické cvičení, jako jsou úklony, kroužení a švihové pohyby. Cvičení 

můžeme provádět na místě nebo za kontrolovaného pohybu. Průpravná část 

obvykle zahrnuje kolem 8 – 12 cvičení. Začínáme cviky od horních končetin přes 

trup až po dolní končetiny. Délka všeobecné části se pohybuje od 10 – 20 minut 

v závislosti na délce celkové tréninkové jednotky. 
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 Specifická část 

Ve speciální části zaměřujeme výběr cviků na plánovanou pohybovou 

činnost. Zařazujeme různá imitační cvičení vhodná pro daný sport. V této části jde 

o aktivaci nervových drah a uvedení v činnost naučené pohybové stereotypy. 

Doba trvání specifické části rozcvičení se odvíjí od charakteru disciplíny. U 

závodů rozcvičení končíme přibližně 5 – 10 minut před vlastním startem. 

Náplň u jednotlivých fází rozcvičení se může měnit. Někteří trenéři, 

zejména u kolektivních her, zařazují místo rozklusání aktivitu vyžadující 

koordinaci končetin či hry v menších skupinkách. Využívají i míče a různé náčiní, 

pro navození lepší atmosféry a spolupráce v kolektivu. Délka rozcvičení u 

týmových sportů záleží na tréninkových podmínkách. Například náplň rozcvičení 

u fotbalistů v zimě se liší od toho, co se dělá v létě (Donald, Kirkendall, 2013). 

Je důležité věnovat rozcvičení alespoň deset minut před následující 

aktivitou. Někdy se stává, že se rozcvičení musí z různých důvodů zkrátit nebo 

úplně vynechat. Proto bychom měli mít stále na paměti, že toto rozhodnutí přináší 

i větší pravděpodobnost výskytu zranění. Zejména jedná-li se o cvičení 

v maximální rychlosti, intenzitě nebo s těžkými váhami. Ke zranění nemusí dojít 

ihned, ale mohou se průběžně vytvářet drobná svalová a kloubní poranění, která 

později mohou vést k chronické bolesti nebo zranění (Jebavý, Hojka, Kaplan, 

2014). 

2.4 Druhy strečinku 

Strečink neboli proces protažení je jednou z fází rozcvičení, prováděn ve 

všeobecné části.  

Strečinkové cvičení můžeme provádět různými způsoby, které jsou závislé 

na schopnostech, stavu sportovce a jeho cíli (Alter, 1999). Strečink se odlišuje 

v závislosti na druhu sportu. V literatuře můžeme dohledat mnoho technik pro 

provedení strečinku.  

Podle Nelsona a Kokkonena (2007) existují čtyři základní strečinkové 

metody: 

 Statický strečink 
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 Dynamický strečink 

 PNF strečink (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) 

 Balistický strečink 

Buzková (2006) uvádí kromě již zmíněných strečinkových metod i jiné 

alternativy: 

 Aktivní strečink 

 Pasivní strečink 

 Metoda PIR (postizometrická relaxace) 

 Rytmický strečink 

 Repetitivní strečink 

 Silový strečink (power stretch) 

 Balance 

Statický strečink, dříve pravidelně používaný před výkonem, není vhodný 

pro všechny typy sportů z hlediska jeho dopadu na efektivitu výkonu. Podle 

některých studií tento typ strečinku následně snižuje výkon dynamické síly až po 

dobu 60 minut. To souvisí s mnoha výkony založenými na dynamické síle a přímo 

ovlivňuje i výkony rychlostního charakteru. Nejvhodnější pro rozcvičení je dle 

níže zmíněných výzkumů dynamický strečink (Forýtek, 2012). 

Výzkum T. Littlea (2006) si dal za cíl zjistit efekt různých druhů strečinku 

během zahřívací fáze na rychlostní motorické schopnosti u profesionálních hráčů 

fotbalu. Výsledky ukázaly, že zařazení statického strečinku do fáze warm-up 

výrazně snižuje rychlostní výkon u profesionálních fotbalistů. Dynamický 

strečink ve warm-up fázi byl nejvíce efektivní jako příprava pro následující 

rychlostní výkon.  

Studie Jasona B. Winchestera (2008) zjišťovala, zda jsou účinky 

statického strečinku negativní a mohou vyrušit pozitivní účinky předcházejícího 

dynamického rozcvičení. Výsledek této studie poukazuje na to, že využití 

statického strečinku následovaného po dynamickém rozcvičení zhoršuje výkon ve 

sprintu u atletů na vysokoškolské výkonnostní úrovni.  
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 Statický strečink 

Jedná se o jednoduchou a jednu z nejpoužívanějších metod.  Protahujeme 

daný sval nebo svalovou skupinu výdrží po určitý čas v dané protahovací poloze. 

Skládá se ze dvou částí. V počáteční fázi dochází k odstranění napětí ze svalu a ve 

druhé fázi se zvětšuje pružnost. Ve statickém strečinku se sval natahuje až do 

krajní polohy, ve které se doporučuje vydržet kolem třiceti až šedesáti sekund 

(Buzková, 2006). Sval by se neměl natahovat až do pocitu bolesti, pouze do 

mírného pnutí. Výdrž v krajní pozici se provádí bez pružení (Ramsay, 2014). Při 

provádění statického strečinku nesmí dojít k zadržování dechu, protože rozsah 

pohybu je zvyšován s výdechem. Statický strečink je vhodný i pro zvýšení úrovně 

flexibility (Alter, 1999). 

 Dynamický strečink 

Dynamický strečink je cílené dynamické protahování, při kterém je 

využíváno pohybové energie těla, kdy se plynule přechází z jedné polohy do 

druhé (Buzková, 2006). Zaměřuje se více na konkrétní funkci svalu při pohybu, 

přičemž jsou prováděny sportovně specifické pohyby končetinami. Cílem je 

zvýšit rozsah pohybu v kloubu. Pro dynamický strečink jsou charakteristické 

kývavé pohyby, skoky nebo pohyby, při kterých je moment síly přenášen na 

končetiny. (Nelson, Kokkonen, 2015). Pohyby se napodobují pohybové 

požadavky daných sportů nebo aktivit. Např. zvedání kolen při chůzi napodobuje 

skipink atleta. V podstatě jde o aktivní pohyb v kloubu, kde se jedná o rozsah 

pohybu, který je požadovaný pro daný sport (Baechle, 2008).  Tato metoda je 

vhodná, když je zapotřebí protáhnout zahřáté svaly a přitom udržet zvýšenou 

tepovou frekvenci. Dynamický strečink se používá ve fázi rozcvičení, protože 

dostatečně vyhovuje požadavkům na specifické rozcvičení. Dynamický strečink 

se provádí bez zastavení vykonávaného pohybu nebo jen s krátkodobým 

zastavením do 1 sekundy (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014). 

 PNF strečink 

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace je globálně aktivní metoda 

strečinku. Původ této metody je v rehabilitační medicíně. Dříve se PNF metoda 
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používala jako metoda protahování pro lidi postižené mrtvicí. Kombinuje pasivní 

a izometrický strečink (Ramsay, 2014). 

Proprioceptivní znamená využití signálů ze svalů a šlachových receptorů. 

Neuromuskulární znamená nervovo - svalový a facilitace je posilnění nebo 

povzbuzení. Metoda vychází z pozorování, že podráždění dvou blízkých 

svalových skupin vede k výraznější aktivaci motoneuronů, než by vznikla 

podrážděním každého svalu zvlášť (Šebej, 1989). 

Typické pro PNF metodu je fáze pasivního protažení, následuje 

desetisekundová fáze pohybu proti odporu a zakončené opět pasivním protažením. 

Odpočinek by měl trvat nejméně 20 sekund (Ramsay, 2014). Tato metoda by se 

měla provádět s pomocí jiné osoby. Buzková (2006) dodává, že je vhodné celé 

cvičen opakovat třikrát po sobě. Při fixaci pozice by měl být nádech, při přechodu 

do jiné polohy a uvolnění následuje výdech.  

 Balistický strečink 

Balistický strečink je švihový typ strečinku, při kterém je vyvíjen impulz 

pouze na začátku pohybu, zbytek pohybu je veden setrvačností (Buzková, 2006). 

V krajní poloze není tedy žádná výdrž. Balistický strečink se doporučuje provádět 

jako příprava na následnou zátěž a je vhodný pro prohřátí svalů, avšak nepodílí se 

na zvyšování rozsahu pohybu a úrovně flexibility.  

Nevýhodou této metody je krátké setrvání v krajní poloze, švihový pohyb 

není pod volní kontrolou (Buzková, 2006). Mnozí autoři se domnívají, že tento 

typ strečinku s sebou nese větší riziko svalového nebo šlachového zranění 

(Buzková, 2006). Naopak Nelson a Kokkonen (2015) tuto domněnku neopětují, 

dle autorů nebyla dosud prokázaná žádným vědeckým výzkumem.  

 Aktivní strečink 

Aktivní strečink je technika, při které cvičenec vědomě vyvíjí úsilí 

k dosažení daného cviku. V krajní poloze cviku se setrvává kolem 30 – 60 sekund 

(Buzková, 2006; Perič, 2012). Cvičení vykonává cvičenec sám bez pomoci jiné 

osoby nebo působením vnějších sil.  
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 Pasivní strečink  

Pasivní strečink je prováděn za pomoci jiné osoby nebo vlastní vahou těla. 

Pokud se pasivní strečink provádí ve dvojici, je zapotřebí ohleduplnost a 

vzájemná komunikace. Neboť může lehce dojít k překročení hranice a poškození 

tak protahovaného svalu. Při pasivním strečinku s vlastní vahou těla můžeme 

například provádět zavěšení na žebřinách (Buzková, 2006; Perič, 2012). 

 Metoda PIR 

Metoda PIR je postizometrická relaxace. Je to druh statického strečinku, 

který zahrnuje odpor svalových skupin prostřednictvím izometrické kontrakce 

protahovaných svalů (Ramsay, 2014; Stackeová, 2011). Protahovaný sval se 

kontrahuje proti odporu. Tato fáze trvá přibližně 8 sekund. Poté následuje 

uvolnění svalu po napětí přibližně 3 sekundy. Na závěr se sval protáhne. Protažení 

trvá kolem 30 sekund (Buzková, 2006). Tato metoda je velmi účinná pro zlepšení 

flexibility.  

 Rytmický strečink 

Rytmický strečink kombinuje statický a dynamický strečink. Existuje více 

možností, jak provádět rytmický strečink. Nejčastěji se v první fázi provádí 

dynamický strečink a ve druhé fázi statický strečink. Jde tedy o strečink v pohybu, 

který se po určitém počtu opakování mění na výdrž (Buzková, 2006). 

 Repetitivní strečink 

Repetitivní strečink je tzv. metoda “dopružení“. Při této metodě se provádí 

jemné hmitání v krajní poloze protaženého svalu (Buzková, 2006). 

 Silový strečink 

Silový strečink se zaměřuje na udržení kondice a zdraví. Kromě flexibility 

rozvíjí také sílu, rovnováhu, podporuje správné držení těla a vyrovnává svalové 

dysbalance (Buzková, 2006). Během cvičení je v každé pozici kladen důraz na 

fixaci svalstva v oblasti beder, stabilizaci břicha a na protažení páteře při nádechu. 

U silového strečinku se střídá dynamický a pasivní strečink. Využívá se silové 

práce opačných svalových skupin (antagonistů) a střídání pozic otevřené a 

uzavřené pánve (Buzková, 2006). 
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 Balance 

Balance je cvičení v rovnovážných pozicích. Zvyšuje náročnost cvičení a 

stimuluje hluboké svalstvo. Pro zvýšení náročnosti cvičení můžeme zvětšit rozsah 

prováděného pohybu, zapojit paže nebo zavřít oči (Buzková, 2006). 

2.5 Rozdíly rozcvičení v jednotlivých atletických disciplínách  

Rozcvičení v atletice se mění v závislosti na dané disciplíně. Nejrozsáhleji 

se budeme věnovat speciálnímu rozcvičení pro hladký sprint, protože je součástí 

našeho výzkumu a rychlostní složka zde hraje nejdůležitější roli. Dále již krátce 

shrneme odlišnosti rozcvičení u ostatních disciplín. 

2.5.1  Rozcvičení pro hladký sprint 

Jebavý, Hojka, Kaplan (2014) doporučují v úvodní části rozcvičení využít 

cvičení s rollerem nebo pouze rozcvičení kombinací chůze, klusu a běhu. 

Zařazujeme cvičení jako je poskočný klus, cval stranou nebo běh zkřižmo, 

kroužení pažemi apod.  

 Druhým krokem je mobilizace kloubních spojení. Postupně se zvětšuje 

kloubní rozsah do optimální úrovně, především pletence ramenního, kyčelního, 

kolenního a hlezenního kloubu. 

Třetím krokem (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014) zařazují stabilizační cvičení 

a imitaci pohybů typické pro sprintery. Jsou to například skipinkové kroky, chůze 

se zdůrazněním aktivního dokroku nebo kroky s aktivním „zahrábnutím“.  

Čtvrtým krokem je cvičení plyometrického charakteru. Jedná se o rytmické a 

dynamické pohyby s krátkým kontaktem s podložkou.  

Posledním krokem je běžecká lokomoce. Nejdříve sprinter zařadí úseky 80 

– 100 m na techniku běhu a postupně zařazuje vystupňování rychlosti tak, aby se 

připravil na vlastní sprinterský výkon. Následují kratší akcelerační úseky na 30 – 

40 m. 

2.5.2  Rozcvičení pro překážkové běhy 

Cílem rozcvičení je aktivovat pohybové vzorce, které se uplatňují při 

přeběhu překážek. Běh přes překážky vyžaduje správnou rytmiku a techniku 
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pohybu. Klíčová cvičení jsou fáze přeběhu přes překážku – odraz, činnost švihové 

nohy a dokrok za překážku (Freeman, 2014). Důležitá je i překážková pohyblivost 

a s ní spojené cvičení jako překážkový sed, změny poloh v překážkovém sedu, 

nácvik pohybu přetahové nohy nebo zvyšování mobility v kyčelním kloubu 

(Jeřábek, 2008). 

2.5.3 Rozcvičení pro běhy 

První fází je zapracování od klusu po běh v přiměřené rychlosti a 

mobilizační cvičení v poklusu. Poté následují krouživé a švihové pohyby, hlavní 

důraz je kladen na dolní končetiny. V další části jsou zařazeny prvky běžecké 

abecedy prováděné v úseku 30 – 50 m (liftink, zakopávání, skipink, předkopávání, 

koleso, běžecké odpichy). Rozcvičovací část je zakončena běháním rovinek 

v délce 80 – 120 m. Během odpočinku mezi rovinkami zařazujeme chůzi, klus 

(Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014). 

2.5.4 Rozcvičení pro skokanské disciplíny 

 Hlavní náplní specifické části u skoků jsou odrazová cvičení. Je zapotřebí 

rychlého odrazu s minimalizací ztráty rychlosti a nadměrných rotací. Provádí se 

kotníkové poskoky, průpravné odrazy jak do dálky, tak do výšky. Dále se klade 

důraz na rozvoj ohebnosti, což zahrnuje strečink a švihová cvičení (Velebil, 2002) 

Skok o tyči vyžaduje vysoké nároky na přesnou manipulaci s nářadím. 

Proto se specifická část provádí s tyčí kde je důraz na rozvoj pohybových celků 

(Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014). 

2.5.5 Rozcvičení pro vrhy a hody 

U vrhů a hodů jsou typická rotační cvičení ve velkém rozsahu, kde se 

zapojuje dolní i horní část těla. Od ostatních atletických disciplín se rozcvičení 

pro vrhy a hody odlišuje výraznou aktivitou horních končetin. U oštěpařů se klade 

důraz na cviky, které zvyšují kloubní pohyblivost. Do rozcvičení vrhači zařazují i 

speciální gymnastickou průpravu (Šimon, 2003). 

2.5.6 Rozcvičení u víceboje před závody 

Rozcvičení u vícebojařů je specifické v tom, že se soutěží v několika 
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disciplínách jdoucích po sobě. Zkoušeli jsme dohledat v odborné literatuře 

zmínku o rozcvičení vícebojařů, když se chystají na další disciplínu, ale 

nepodařilo se nám najít potřebné informace. Proto jsme se rozhodli udělat 

rozhovor s bývalým vícebojařem Markem Pěkným. Na základě rozhovoru 

uvádíme, že je u vícebojařů obvyklé provádět mezi disciplínami jen částečné 

rozcvičení, kde se klade velký důraz na intenzivní závěr rozcvičení. Mezi 

disciplínami je obsaženo především specifické rozcvičení potřebné pro následující 

disciplínu. 

Podle rozhovoru se před první disciplínou sprint na 100 m provádí 

kompletní atletické rozcvičení se specifickým rozcvičením pro sprint. Na konci 

specifické části se navíc provede s tretrami sprint 2 x 50 m a 2 starty z bloků. Před 

dálkou se odměří délka náběhu a provedou se 3 zkušební skoky z krátkého 

rozběhu. U vrhu koulí se provádí 2 – 3 cviky z vrhačské abecedy, zkušební vrhy 

z bočního postavení a poté vrhy se sunem vpřed. U výšky se zařazuje ve 

speciálním rozcvičení nůžkový skok, naměří se vzdálenost rozběhu a poté se 

provádí na zkoušku 2 – 3 skoky. Závěrečná disciplína dne je běh na 400 m. Zde se 

znovu zařazují rovinky v tempu 2 x 120 m, v tretrách se provádí vyběhnutí 

zatáček a výběh z bloků. 

Druhý den se začíná s disciplínou překážky na 110 m. Provádí se znovu 

celé atletické rozcvičení. Ve specifické části se zařazuje abeceda s využitím 

překážek. Poté s tretrami výběh z bloků na 1. překážku a výběh na 2 překážky. U 

disku probíhá rozcvičení s diskem. Znovu se provedou 2 – 3 vrhačských cvičení, 

2 – 3 odhody z místa a 2 - 3 odhody s otočkou. U tyčky se provádí 3 cvičení 

z tyčkařské abecedy, 2 rychlé rovinky, vis na rovné tyči ze 6 kroků a zvrat. 

S tretrami se provádí 2 stupňované rovinky na 30 m a 40 m, 3 x skok přes 

napnutou gumu. Předposlední disciplína je oštěp. Zde se provádí čelné odhody 

z místa (obouruč nebo jednoruč), boční odhody ze 4 kroků, odhod z čelného 

rozběhu a naměří se vzdálenost rozběhu. U poslední disciplíny v běhu na 1500 m 

se zařazují rovinky na 150 m a na 150 m v tempu. 

Délka, počet opakování i délka odpočinku mezi sériemi je individuální a 

záleží na mnoha faktorech, jako je počasí, únava, možná zranění a osobního 

pocitu jedince. Proto se nedá přesně definovat rozcvičení, každý si ho přizpůsobí 
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dle svého uvážení a zvyklostí. 

2.5.7 Rozcvičení u sprinterů před závodem 

Rozcvičení u sprinterů jsme popisovali již v kapitole výše. Před závodem 

se sprinteři rozcvičují, na základě rozhovoru se sprinterkou Lucií Domskou, z 90 

% stejně jako před tréninkem. Dává se důraz na zahřátí a mobilizace DK. Ve 

specifické části rozcvičení navazují na běžeckou abecedu s volným výběhem 

rovinky v běžeckých botách a poté v tretrách. Na závěr se provádí sprinterská 

běžecká abeceda (skipink na jednu nohu, skipink na třetí krok, frekvenční 

skipink). Rozcvičení se obvykle zakončuje s 1 – 2 krátkými svižnými výběhy. 

Dále nás zajímalo, jak se sprinteři rozcvičují mezi semifinále a finále, když 

mají mezi závodem pouze 60 – 90 minut pauzu. Na základě rozhovoru sprinter 

před finále provádí už pouze částečné rozcvičení. Obsahuje velmi krátký klus 

s prvky dynamického protažení. Poté se zařadí pár cviků z běžecké abecedy a 

nakonec pár rovinek (stupňovaně, výběhy). Vysoký faktor, který ovlivňuje rozsah 

a náplň rozcvičení je únava, zdravotní stav, individuální potřeby jedince a počasí. 

2.5.8 Speciální rozcvičení rychlostního charakteru 

Rozcvičení ve fotbalu 

Výzkumné lékařské centrum FIFA vytvořila program rozcvičení nazvaný 

11+, aby zabránila a eliminovala výskyt a vážnost zranění u fotbalistů. Rozcvičení 

má za úkol připravit postupně organismus na intenzivnější cvičení v hlavní části 

tréninku. V porovnání s atletickým rozcvičením, má tento zahřívací program 

odlišný charakter. (Donald, Kirkendall, 2013) rozlišuje ve své knize tři části 

rozcvičení. 

 Joggingová cvičení 

Hlavním cílem je zvýšit tělesnou teplotu, která je nutná pro optimální 

fungování metabolických procesů (např.: přímý běh, běh s mobilizací kyčlí, běh a 

skoky s kontaktem ramenem spoluhráče, běh vpřed a vzad, obíhání partnera). Pro 

zpestření lze zařadit i pohybové hry. Doba úvodního zapracování se pohybuje 

okolo 5 - 10 minut. 
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 Posilovací, plynometrická a rovnovážná cvičení 

Druhá část je složena z posilovacích cvičení, kde se dynamickou formou 

protáhnou svaly a připraví se tak na náročnější pohyb na hřišti (např. vzpor na 

loktech, dřep s výponem, stoj na jedné noze, vertikální výskok). Kompletní cviky 

jsou popsány v literatuře (Donald, Kirkendall, 2013). 

 Běžecká cvičení 

Závěrečné zahřátí, jehož součástí je běh ve vyšší intenzitě, připraví hráče 

na další fáze tréninku (např. běh přes hřiště, běh se skoky, běh se změnami 

směru). Běh se provádí 75 – 80 % intenzitou. Pokud by rozcvičení neobsahovalo 

rychlý běh a přešli bychom přímo k vysoce intenzivnímu tréninku, představoval 

by nárůst tréninkové intensity zvýšené riziko zranění (Donald, Kirkendall, 2013). 

Rozcvičení v hokeji 

Rozcvičení v hokeji popisují v článku pro časopis TVSM (Jebavý, Arnošt, 

Vojta, 2016). Jak už bylo výše popsáno, rozcvičení se dělí na obecnou a 

specifickou část. 

Obecná část při 90 minutovém tréninku je do 7 minut. Má obdobnou část 

jako v atletice, tedy rozklusání, dynamický strečink a švihová cvičení. Specifická 

část je do 8 minut. Cvičení imituje bruslařské pohyby ve specifickém hokejovém 

postavení v podřepu do všech směrů (Jebavý, Hojka, Kaplan, 2014). U specifické 

části autoři doporučují využít, kvůli vyšší specifičnosti pohybu, hokejku. Cílem je 

příprava hráče na následující činnost na ledě a pozitivní motivace. K tonizaci 

svalů pro osobní souboje je vhodné do rozcvičení zařadit úpolové cvičení ve 

dvojici s délkou trvání 5 – 10 sekund (tlačení do ramene nebo do zad). 

Závěr rozcvičení je zakončen 2 – 4 úseky ve vysoké rychlosti v rozmezí 15 

– 30 m vpřed, vpřed se zastavením, vzad, do strany a s obratem (Jebavý, Hojka, 

Kaplan, 2014). 

Rozcvičení brankářů je odlišné. Kombinuje prvky statického a 

dynamického strečinku. Jsou vloženy i gymnastické cviky pro zvýšení flexibility.  
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3. CÍLE, ÚKOLY A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

Komparace vlivu dvou variant rozcvičení na opakovaný test akcelerační 

rychlosti. 

3.2 Úkoly práce 

 Studium odborné literatury na téma rozcvičení ve sportu s rychlostním 

charakterem 

 Sestavení obsahu celkového a částečného rozcvičení 

 Stanovení rychlostních testů 

 Výběr probandů 

 Porovnat dosažené výkony po prvním testování v disciplíně sprint na 30 m 

a v člunkovém běhu po aplikaci celkového a částečného rozcvičení 

 Porovnat dosažené výkony po druhém testování zvlášť v disciplíně sprint 

na 30 m a v člunkovém běhu po aplikaci celkového a částečného 

rozcvičení a zařazení společné pohybové aktivity 

3.3 Hypotézy práce 

H1: Předpokládáme, že skupina s celkovým rozcvičením bude mít, oproti 

skupině s částečným rozcvičením, opakovaně lepší výsledky v obou testech. 

H2: Předpokládáme, že měřené testy u skupiny s částečným rozcvičením 

se nezlepší ani po pohybové aktivitě. 

H3: Na základě získaných teoretických informací předpokládáme, že 

největší rozdíly mezi celkovým a částečným rozcvičením budou patrné v testu u 

člunkového běhu. 
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4. METODIKA PRÁCE  

Data byla získána pomocí metody komparace opakovaných rychlostních 

testů po celkovém a částečném rozcvičení proložený krátkodobou intenzivní 

aktivitou pohybující se mezi AEP a ANP. Testovala se rychlost u sprintu na 30 m 

a u člunkového běhu 3 x 10 m.  K měření času byla použita časomíra R2 

s fotobuňkami (viz obrázek 1), což umožnilo přesné a rychlé získání výsledků. SF 

mezi herní aktivitou se měřila palpačně. SF sloužila jako zpětná vazba o sportovní 

aktivitě probandů. Pro vyhodnocení dat a grafická znázornění dat byl použit 

program Microsoft Excel.  

 

Zdroj: http://www.egmenergo.cz/index.php?text=casomira-r 

Obrázek 1: Vysílač bezdrátové fotobuňky na stojanu s odrazovkou 

  

http://www.egmenergo.cz/index.php?text=casomira-r
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4.1 Metody získávání dat a jejich analýza 

4.1.1 Analýza dat 

V rámci zjištění možných rozdílů v rychlostním výkonu ve sprintu a 

v člunkovém běhu s různými variantami rozcvičení jsme pracovali s průměrovými 

hodnotami probandů. Jednotky aritmetického průměru a směrodatné odchylky 

jsme použili k vyjádření těchto průměrů. 

Hladina věcné významnosti („size of effect“) byla posouzena pomocí 

Cohenova koeficientu účinku d (Walker, 2013), který uvádí relativní změnu 

průměrů proměnné vzhledem ke směrodatné odchylce měření ve skupině. Jednou 

z hlavních výhod koeficientu je jeho nezávislost na rozsahu výběru. Platí pro něj 

konvenční hodnoty, jež usnadňují rozhodnutí, kdy lze hovořit o velkém efektu. 

Pokud je d větší než 0,8 je efekt velký; pro d z intervalu 0,5 – 0,8 je efekt střední; 

pro d z intervalu 0,5 – 0,2 je efekt malý. Hodnoty pod 0,2 jsou považovány za 

bezvýznamné (Walker, 2013). 

4.2 Organizace a charakteristika výzkumu 

Na základě literatury bylo stanoveno, že probandi nebudou vykonávat 

žádnou sportovní aktivitu 3,5 hodiny před testováním. Tím jsme se snažili 

eliminovat zkreslení výsledků, které by mohla ovlivnit předchozí intenzivní 

sportovní aktivita.  

Složení skupiny A a B bylo cíleně určeno tak, aby byli muži a ženy 

rovnoměrně zastoupeni v obou dvou skupinách. V druhém termínu měření se 

testovaní ve skupinách prohodili. Každý testovaný tak absolvoval celkové i 

částečné rozcvičení. Obě skupiny dostali jasné instrukce o rozcvičení a následném 

testování. Skupina A se rozcvičovala pod vedením examinátora. Když skupina A 

prováděla v rozcvičení část zapracování (dřep do výskoku), začala se rozcvičovat 

skupina B pod vedením pomocníka examinátora. U rozcvičení se dodržovala 

stanovená doba trvání a počty opakování jednotlivých cviků. Doba odpočinku se 

měřila pomocí stopek. 

  



 

 

24 

 

4.3 Sprint na 30 m 

Provedení na atletickém ovále s využitím měření času pomocí fotobuněk. 

Testovaný zaujme polohu polovysokého startu před linií startovních fotobuněk. 

Na vlastní podnět testovaný vybíhá a snaží se proběhnout vyznačenou vzdálenost 

30 m v co nejkratším čase (Obrázek 2). Běží se pouze jednou, pouze v případě 

technických potíží či pádu běžce se start opakuje. Fotobuňky snímají čas po 10 m 

(10 m, 20 m, 30 m). Cílem bylo testování akcelerační rychlosti, která se z pravidla 

testuje do 30 m sprintu (Psotta a kol., 2006). 

 

Zdroj: Vlastní kresba. 

Obrázek 2: Sprint na 30 m 

4.4 Člunkový běh 3 x 10 m 

Provedení na atletickém ovále s využitím času pomocí fotobuněk. 

Testovaný zaujme polohu polovysokého startu před linií startovních fotobuněk. 

Na vlastní podnět testovaný vybíhá a snaží se co nejrychleji uběhnout první úsek 

dlouhý 10 m. Po dotyku vyznačené čáry pravým chodidlem se změní směr a vrací 

se zpět na startovní čáru. Po dotyku startovní čáry levým chodidlem se znovu 

změní směr. Po uběhnutí třetího úseku se protíná cílová fotobuňka (Obrázek 3) 

Běží se pouze jednou, pouze v případě technických potíží či pádu běžce se start 

opakuje. Fotobuňky snímají čas v cíli. Cílem testu bylo testování běhu se 

změnami směru, který zahrnuje komplex motorických aktivit – akceleraci, brždění 

a změnu směru. Změna směru v sobě obnáší i rychlostně silové předpoklady 
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nervosvalového systému dolních končetin (Psotta a kol., 2006). 

 

Zdroj: Vlastní kresba 

Obrázek 3: Člunkový běh 3 x 10 m 

 

4.5 Obsah pohybové aktivity 

Pohybovou aktivitou mezi testy byl zvolen fotbal na travnatém hřišti. 

Hřiště o ploše 15 x 10 m jsme vytyčili atletickými kloboučky. Doba trvání fotbalu 

byla 2 x 5 minut. Interval odpočinku mezi poločasy činil 1 minutu, kde se 

probandům palpačně měřila SF (viz Příloha 3). SF se měla pohybovat v rozmezí 

140 – 160 T/ min. Po ukončení celé pohybové aktivity se SF měřila znovu. Utkání 

se hrálo bez brankáře a k dosažení branky bylo zapotřebí si přihrát mezi 

spoluhráči minimálně 3 x. Tím byl zajištěn dostatečný pohyb každého probanda a 

udržení tak požadované SF. 

4.6 Charakteristika probandů 

Pro účely výzkumu byli testováni studenti UK FTVS se zaměřením na 

tělesnou výchovu a sport ve věkovém rozmezí 21 – 23 let. Celkový počet byl 8 

studentů, z toho 3 muži a 5 žen. Všichni probandi se věnovali sportu rychlostního 

charakteru (atletika – hladký sprint, tenis, brankové sporty). Všichni probandi 

absolvovali obě varianty rozcvičení včetně měření. 
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4.7 Charakteristika prostředí  

Měření proběhlo na atletickém ovále UK FTVS v Praze za asistence 

vedoucího práce. Měření výkonů probíhalo dvakrát – jednou po celkovém 

rozcvičení, podruhé po částečném rozcvičení v závislosti na rozdělení do skupiny 

A nebo B. Termíny měření následovaly po sobě po týdnu vždy ve čtvrtek ve 

dnech 9. 3. a 16. 3. 2017 v 16:30 hodin. Celková časová dotace (včetně 

rozcvičení, odpočinku, prvního měření, pohybové aktivity a druhého měření) byla 

60 minut. Probandi byli vhodně oblečeni v závislosti na klimatických podmínkách 

a prováděné sportovní aktivitě. Po celou dobu testování byla zvolena stejná 

sportovní obuv. Probandi nevykonávali žádnou sportovní aktivitu 3, 5 hodiny před 

testováním. U prvního testování byla venkovní teplota 12 °C, mírný vánek, 

vysoká míra oblačnosti. U druhého testování byla teplota 15 °C, bezvětří, 

slunečno. 

4.8 Použité cviky při aplikaci celkového rozcvičení  

Celkové rozcvičení absolvovala skupina A. Doba celkového rozcvičení 

byla 20 minut. Interval odpočinku mezi rozcvičení a následným testem rychlosti 

byl 4 minuty. 

Všeobecná část: 

Úvodní část 

 1 x 400 m rozklusání 

 1 x 400 m poskočný klus, přísuny na L a P stranu, mírný běh 

DT: 5 minut 

Průpravná část 

o Dynamické rozcvičení  

 kroužky hlavou 

 kroužky rameny- malý -> velký rozsah v kloubu (vpřed, vzad) 

 kruhy celým trupem 

 úklony do strany – hmitání 5 x P, 5 x L strana, jedna paže ve vzpažení 

 stoj rozkročný, rotace trupu v předklonu, ruce se dotýkají křížem 

kotníků, zpět vzhůru do upažení 
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 kruhy DK - kotník, kolena, v kyčelním kloubu 

 výskok z podřepu  

                   PO: 10 x 

o Zapracování 

 8 x z podřepu do výskoku 

(začíná se rozcvičovat 1. skupina) 

o Švihová cvičení:  

 švihy DK do strany 12 x L, P strana, opora o zábradlí 

 švihy DK dopředu 12 x L, P, opora o zábradlí  

DT: 8 minut 

Specifická část  

o Běžecká abeceda 

 15 m liftink + 15 m výběh, zpět chůze 

 15 m skipink + 15 m výběh, zpět chůze 

 15 m zakopávání + 15 m výběh, zpět chůze 

 15 m předkopávání + 15 m výběh, zpět chůze 

 15 m koleso + 15 m výběh, zpět chůze 

 15 m odpichy + 15 m výběh, zpět chůze 

 1 x 60 m stupňovaná rovinka do 75 % z MAX. 

  2 x 20 m úsek s akcelerací a decelerací a změnou směru (po 20 m se 

změnil směr zpět s brzdou na P nohu) do 80 % z MAX. 

 2 x 20 m úsek s akcelerací a decelerací a změnou směru (po 20 m se 

změnil směr zpět s brzdou na L nohu) do 80 % z MAX. 

 1 x 60 m rovinka na 85 - 90% z MAX  

DT: 7 minut 

4.9 Použité cviky při aplikaci částečného rozcvičení  

Částečné rozcvičení absolvovala skupina B. Doba  rozcvičení byla 7 

minut. Interval odpočinku mezi rozcvičením a následným testem rychlosti byl 4 

minuty. 
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Všeobecná část  

 1x 400 m rozklusání 

 1x 400 m poskočný klus, cval stranou, mírný běh 

DT: 5 minut 

Specifická část 

 15 m skipink + 15 m lehký výběh, chůze zpět 

 15 m koleso + 15 m lehký výběh, chůze zpět 

 1x 60 m stupňovaná rovinka, chůze zpět 

 1x60 m rovinka na 70 – 80 % z MAX 

DT: 5 minut 

Doba trvání rozcvičení skupiny B je o 10 minut kratší než u skupiny A, 

což odpovídá zkrácení celkového rozcvičení o 50 %.  
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5. VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

5.1 Vyhodnocení sprintu na 30 m 

V tabulce 1 jsou znázorněny všechny výsledky naměřené u sprintu na 30 

m, kdy byli probandi pouze částečně rozcvičeni. V průměru dosahovali všichni 

testovaní rychlejšího času u 1. testování. Pouze jeden z probandů měl u 2. 

testování rychlejší čas.  

Tabulka 1: Výsledky sprintu na 30 m u částečného rozcvičení 

ČÁSTEČNÉ ROZCVIČENÍ 

 
1. testování 

 
2. testování 

TO 10 m 20 m 30 m aktivita-fotbal 10 m 20 m 30 m 

1 2,10 3,56 5,02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,06 3,49 4,88 

2 1,88 3,14 4,40 1,91 3,22 4,46 

3 1,95 3,35 4,68 2,01 3,41 4,80 

4 1,73 2,95 4,11 1,79 3,00 4,15 

5 2,01 3,45 4,86 2,05 3,54 4,95 

6 1,80 3,13 4,32 1,90 3,21 4,42 

7 2,20 3,75 5,15 2,14 3,67 5,06 

8 1,91 3,19 4,49 1,91 3,25 4,49 

průměr (x) 1,95 3,32 4,63 1,97 3,35 4,65 

sm. odch (s) 0,15 0,24 0,34 0,10 0,20 0,30 

Zdroj: Vlastní šetření 

.  
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V tabulce 2 jsou znázorněny výsledky časů naměřené u sprintu na 30 m, 

kdy byli probandi celkově rozcvičeni. Stejně jako v předešlé tabulce dosahovali 

všichni probandi v průměru rychlejšího času u 1. testování. I v tomto případě 

jeden z probandů dosahoval u 2. testování rychlejšího času. Nejrychlejší časy byly 

naměřeny po celkovém rozcvičení při 1. testování. Při 2. testování se výsledky 

probandů téměř dorovnaly s časy 2. testování po částečném rozcvičení. 

Tabulka 2: Výsledky běhu na 30 m u celkového rozcvičení 

CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

 
1. testování 

 
2. testování 

TO 10 m 20 m 30 m aktivita - fotbal 10 m 20 m 30 m 

1 2,02 3,43 4,80 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2,08 3,53 4,86 

2 1,80 3,08 4,30 1,90 3,22 4,48 

3 1,96 3,38 4,70 2,00 3,45 4,80 

4 1,68 2,85 3,97 1,76 2,97 4,10 

5 2,10 3,60 5,04 2,12 3,65 5,10 

6 1,84 3,13 4,29 1,89 3,16 4,40 

7 2,15 3,60 4,94 2,18 3,62 5,03 

8 1,93 3,29 4,58 1,92 3,23 4,56 

průměr (x) 1,93 3,29 4,58 1,98 3,35 4,66 

sm. odch (s) 0,15 0,24 0,34 0,13 0,23 0,32 

Zdroj: Vlastní šetření. 
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Tabulka 3 znázorňuje, že po částečném rozcvičení nedošlo ani po 

pohybové aktivitě k významnému zlepšení či poklesu výkonu. Výsledky jsou 

téměř shodné. Procentuální vyjádření ukazuje, že po 1. testování byl naměřený čas 

na 10. a 20. m rychlejší než po 2. testování. Podle Cohenova d, které měří míru 

věcné významnosti (Walker, 2013), lze pokládat tento rozdíl s hodnotami 0,19; 

0,15 a 0,07 za triviální a pohybová aktivita neovlivnila výkon probandů. 

Tabulka 3: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním u částečného rozcvičení ve sprintu 

na 30 m 

ČÁSTEČNÉ ROZCVIČENÍ 

Rozdíl mezi 1. a 2. testováním 

 
10 m 20 m 30 m 

Výkon v % u 1. testování 100 100 100 

Výkon v % u 2. testování 99 99 100 

Cohenovo d 0,19 0,15 0,07 

Zdroj: Vlastní šetření. 

Tabulka 4 znázorňuje, že u celkového rozcvičení došlo po pohybové 

aktivitě k  poklesu výkonu. Procentuální vyjádření ukazuje, že naměřený čas byl 

vždy u 1. testování rychlejší. Podle Cohenova d (Walker, 2013) lze pokládat tento 

rozdíl s hodnotou 0, 32 u 10 m a s hodnotami 0,26 u 20 m a 30 m za středně 

významný a pohybová aktivita zde měla negativní dopad na výsledky. 

Tabulka 4: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním u částečného rozcvičení ve sprintu 

na 30 m 

CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

Rozdíl mezi 1. a 2. testováním 

 
10 m 20 m 30 m 

Výkon v % u 1. testování 100 100 100 

Výkon v % u 2. testování 97 98 98 

Směr. odch. 0,14 0,24 0,33 

Cohenovo d 0,32 0,26 0,26 

 Zdroj: Vlastní šetření 
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V tabulce 5 je porovnáno částečné rozcvičení s celkovým. Po prvním 

testování byly vždy výsledky u celkového rozcvičení o 1 %. Zde Cohenovo d 

(Walker, 2013) dosahovalo hodnoty 1,5. Efekt významnosti celkového rozcvičení 

na dopad testované rychlosti je malý. U druhého testování se naměřené hodnoty 

téměř shodovaly. Překvapivě byly naměřeny o 1 % lepší výsledky u částečného 

rozcvičení u prvních 10 m. Varianta rozcvičení zde neměla vliv na opakovaný test 

rychlosti.  

Tabulka 5: Porovnání částečného a celkového rozcvičení u sprintu na 30 m 

ČÁSTEČNÉ I CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

 
Porovnání 1.testování Porovnání 2.testování 

 
10 m 20 m 30 m 10 m 20 m 30 m 

Výkon celkového rozcvičení v % 100 100 100 100 100 100 

Výkon částečného rozcvičení v % 99 99 99 101 100 100 

Cohenovo d 0,08 0,1 0,15 0,08 0,02 0,05 

 Zdroj: Vlastní šetření. 
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Tabulka 6 zobrazuje dosažený čas na konci 20. m a 30. m u celkového 

rozcvičení. V porovnání tabulka 7 zobrazuje dosažený čas na konci 20. m a 30. m 

u částečného rozcvičení. Dohromady naměřené hodnoty znázorňuje a porovnává 

graf 1. V úseku mezi 10. – 20. m byl naměřen nejrychlejší čas u 1. testování 

celkového rozcvičením s hodnotou 1,36 sekund. Nejpomalejší čas byl naměřen u 

2. testování částečného rozcvičení s hodnotou 1,38 sekund. V úseku mezi 20. a 

30. m dosahovali stále nejrychlejšího času probandi u 1. testování s celkovým 

rozcvičením s časem 1,29 sekund. Nejpomalejší byl čas u 1. testování s částečným 

rozcvičením s hodnotou 1,31 sekund.  

Tabulka 6: Dosažený čas na konci 20. a 30. m u celkového rozcvičení 

CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

 
1. testování 

 
2. testování 

TO 10 - 20 m 20 - 30 m aktivita - fotbal 10 - 20 m 20 - 30 m 

1 1,41 1,37 

  

  

  

  

  

  

  

1,45 1,33 

2 1,28 1,22 1,33 1,26 

3 1,42 1,32 1,46 1,35 

4 1,17 1,13 1,21 1,13 

5 1,50 1,44 1,52 1,45 

6 1,29 1,17 1,28 1,23 

7 1,44 1,35 1,44 1,4 

8 1,36 1,29 1,31 1,32 

průměr (x) 1,36 1,29 1,37 1,31 

Zdroj: Vlastní šetření. 
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Tabulka 7: Dosažený čas na konci 20. a 30. m u částečného rozcvičení 

ČÁSTEČNÉ ROZCVIČENÍ 

 
1. testování 

 
2. testování 

TO 10 - 20 m 20 - 30 m aktivita - fotbal 10 - 20 m 20 - 30 m 

1 1,47 1,46 

 

1,43 1,39 

2 1,27 1,26 1,31 1,24 

3 1,40 1,33 1,40 1,39 

4 1,22 1,16 1,21 1,14 

5 1,44 1,41 1,49 1,41 

6 1,34 1,19 1,31 1,21 

7 1,54 1,41 1,54 1,39 

8 1,29 1,30 1,34 1,24 

průměr (x) 1,37 1,31 1,38 1,30 

 Zdroj: Vlastní šetření. 

Graf 1 znázorňuje dosažený čas na konci 20. m a 30. m. V úseku mezi 10. 

– 20. m byl nejrychlejší čas u 1. testování celkového rozcvičení s hodnotou 

1,36 sekund. Nejpomalejší byl čas u 2. testování částečného rozcvičení s hodnotou 

1,38 sekund. V úseku mezi 20. a 30. m dosahovali nejrychlejšího času stále 

probandi u 1. testování s celkovým rozcvičením s časem 1,29 sekund. 

Nejpomalejší byl čas u 1. testování s částečným rozcvičením s hodnotou 

1,31 sekund. 

Graf 1: Čas dosažený na konci 2. a 3. úseku v běhu na 30 m 

 

Zdroj: Vlastní šetření. 
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5.2 Vyhodnocení člunkového běhu 3 x 10 m 

Tabulka 8 znázorňuje výsledky měření u celkového rozcvičení. U prvního 

testování dosahovali probandi vždy lepších výsledků. U druhého testování se 

probandi zhoršili v průměru o 0,17 sekundy, tedy o 2 % od 1. testování. 

Tabulka 8: Celkové rozcvičení u člunkového běhu 

CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

  
1. testování 

 
2. testování 

TO 1. člunkový běh v % aktivita - fotbal 2. člunkový běh v % 

1 7,62 100 

  

  

  

  

  

  

  

 

7,88 97 

2 6,77 100 6,83 99 

3 7,47 100 7,75 96 

4 6,59 100 6,68 99 

5 7,60 100 7,81 97 

6 6,82 100 6,91 99 

7 7,55 100 7,78 97 

8 7,32 100 7,45 98 

průměr (x) 7,22 100 7,39 98 

sm. odch (s) 0,39 100 0,47 83 

Zdroj: Vlastní šetření 
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V tabulce 9 jsou znázorněny výsledky testů u částečného rozcvičení. U 1. 

testování byly časy rychlejší než u 2. testování. Pouze jeden proband měl zcela 

shodné oba časy. Výkony probandů u druhého testování se v průměru zhoršily o 

0,13 sekundy, tedy o 2 % oproti prvnímu testování.  

Tabulka 9: Částečné rozcvičení u člunkového běhu 

ČÁSTEČNÉ ROZCVIČENÍ 

 
1. testování 

 
2. testování 

TO 1. člunkový běh v % 
 

aktivita -fotbal 2. člunkový běh v % 

1 7,77 100  

 
 

 

 

 

8,08 96 

2 7,01 100 6,90 102 

3 7,75 100 7,81 99 

4 6,71 100 6,94 97 

5 7,65 100 7,83 98 

6 6,95 100 6,95 100 

7 7,67 100 7,72 99 

8 6,98 100 7,28 96 

průměr (x) 7,31 100 7,44 98 

sm. odch (s) 0,41 100 0,44 93 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V porovnání tabulek 8 a 9 dosahují průměrně probandi s celkovým 

rozcvičením u prvního testování hodnoty 7,22 sekund. U částečně rozcvičených je 

to o 0,9 sekundy více. Při druhém testování se rozdíl mezi testovanými snižuje a 

dosahuje průměrné hodnoty 0,05 sekund. 

Tabulkou 10 je znázorněn rozdíl naměřených výsledků mezi prvním a 

druhým testováním u částečného rozcvičení. Efekt významnosti podle Cohenova 

d (Walker, 2013) je střední, jelikož dosahuje hodnoty 0,29.  První test měl 

průměrně nižší čas než druhý test o 0,9 sekund. Po pohybové aktivitě se tedy 

snížila průměrná rychlost probandů. Dalo by se předpokládat, že pohybová 

aktivita může mít negativní vliv na rychlost a motoriku pohybu. 
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Tabulka 10: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním částečného rozcvičení u 

člunkového běhu 

ČÁSTEČNÉ ROZCVIČENÍ 

Rozdíl mezi 1. a 2. testováním 

Výkon v % u 1. testování 100 

Výkon v % u 2. testování 98 

Cohenovo d 0,29 

Zdroj: Vlastní šetření. 

 

Tabulkou 11 je znázorněn rozdíl naměřených výsledků mezi prvním a 

druhým testováním u celkového rozcvičení. Efekt významnosti podle Cohenova d 

(Walker, 2013) je střední, jelikož dosahuje hodnoty 0,38.  První test měl průměrně 

nižší čas než druhý test o 2 %. Po pohybové aktivitě se tedy snížila průměrná 

rychlost probandů. Dalo by se předpokládat, že pohybová aktivita může mít 

negativní vliv na rychlost a motoriku pohybu. 

Tabulka 11: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním celkového rozcvičení u člunkového 

běhu 

CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

Rozdíl mezi 1. a 2. testováním 

  Člunkový běh 

Výkon v % u 1. testování 100 

Výkon v % u 2. testování 98 

Směr. odch. 0,44 

Cohenovo d 0,38 

Zdroj: Vlastní šetření. 

 

Tabulka 12 porovnává rozdíl hodnot mezi částečným a celkovým 

rozcvičením. I zde Cohenovo d u prvního testování ukazuje střední efekt 

významnosti s hodnotou 0,24. Lze předpokládat, že celková varianta rozcvičení 

pozitivně ovlivňuje následnou rychlost a motoriku pohybu. 
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U druhého testování se naměřené hodnoty skoro dorovnaly s minimálním 

rozdílem 0,05 sekund. Cohenovo d ukazuje hodnotu 0,12. Varianta rozcvičení 

tedy nemá významný vliv na opakovaný test po pohybové aktivitě. 

Tabulka 12: Porovnání výsledků částečného a celkového rozcvičení u 

člunkového běh 

ČÁSTEČNÉ I CELKOVÉ ROZCVIČENÍ 

  
Porovnání 1. testování Porovnání 2. testování 

Výkon celkového rozcvičení v % 100 100 

Výkon částečného rozcvičení v % 99 99 

Cohenovo d 0,24 0,12 

Zdroj: Vlastní šetření. 

 

Člunový běh ukázal viditelnější rozdíl výsledků mezi celkovým a 

částečným rozcvičením než u předešlého sprintu na 30 m. Pro přesnější 

znázornění je přiložen sloupcový Graf 2, který ukazuje, že nejlepších výsledků se 

dosáhlo při prvním testování. U opakovaného testování se vždy čas probandů 

zhoršil. 

Graf 2: Srovnání výsledků u člunkového běhu 3 x 10 m 

 

Zdroj: Vlastní šetření. 
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5.3 Diskuze výsledků 

Stanovené úkoly v bakalářské práci byly úspěšně splněny. Byly podrobně 

prostudovány odborné články a výzkumy týkající se rozcvičení před rychlostním 

výkonem. Nepodařilo se ale dohledat obdobný test, který zkoumá i pozdější 

dopad rozcvičení po pohybové aktivitě. Zmíněné výzkumy se hlavně zaměřovaly 

na rozdíl vlivu SS a DS na rychlostní výkon.  Byl stanoven obsah celkového i 

částečného rozcvičení, který se provádí před rychlostním výkonem. Stanovil se 

obsah rychlostních testů, kde byl zvolen hladký sprint na 30 m a člunkový běh 2 x 

10 m. Probandi byli vybráni z řad aktivních sportovců, kteří se zaměřují na sport 

rychlostního charakteru. Dalším úkolem bylo porovnat výkony dosažené po 

prvním testování po aplikaci celkového a částečného rozcvičení. Výsledky 

ukázaly, že probandi v průměru dosáhli rychlejších časů po celkovém rozcvičení. 

Posledním úkolem bylo porovnat, po zařazení společné pohybové aktivity, 

výkony dosažené po druhém testování znovu po aplikaci celkového a částečného 

rozcvičení. Výsledky ukázaly, že po druhém testování byly naměřené časy u 

sprintu na 30 m u obou dvou variant rozcvičení téměř shodné. U člunkového běhu 

byly naměřené časy již více rozdílné a rychlejších časů dosáhli probandi 

s celkovým rozcvičením. Celkově se výsledky v druhém testování u obou skupin 

zhoršily. Krátká pohybová aktivita -  fotbal, která byla zařazena mezi prvním a 

druhým testováním, mohla testované probandy unavit v závislosti na individuální 

úrovni trénovanosti každého jedince. I když výsledky nedosahovaly statistické 

významnosti, dosahovali probandi s celkovým rozcvičením rychlejších časů.  

Výsledky měření mohla ovlivnit nehomogenita a nízký počet zúčastněných 

probandů. Na tento faktor poukazovala směrodatná odchylka, která byla spolu se 

statistickou významností, vyjádřena ve výsledcích testů. Dále mohly být výsledky 

ovlivněny počasím, které nebylo zcela stejné v obou dnech testování. Dalším 

faktorem, který ovlivňoval výzkum, byla celková trénovanost každého jedince a 

jeho aktuální psychické a fyzické rozpoložení či motivace splnit testování co 

nejlépe. Nebyly kladeny žádné podmínky na stravování probandů, které mohou 

také ovlivnit následný výkon. Zdravotní stav se u některých probandů v průběhu 
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týdne mezi testováním změnil v podobě menších bolestí či natažení svalů.  

Byla zde pravidla, aby obě měření byla co nejvíce totožná. Probandi měli 

povinnost mít stejnou běžeckou obuv u obou měření. Měření probíhalo v krátkém 

časovém úseku v rozmezí jednoho týdne, ve stejný den i čas. U testování nebyl 

start na povel, což snižovalo časovou prodlevu u startu a nedošlo tak k dalšímu 

možnému zkreslení výsledků.  

Tento výzkum je považován jako pilotáž. V následné diplomové práci by 

se celý výzkum mohl nadále zkvalitnit. Pro vyšší významnost naměřených 

výsledků by bylo vhodné testovat více probandů. Pro zmenšení zkreslení výsledků 

by bylo zapotřebí testovat homogenní skupinu, u které se nebudou vyskytovat 

vysoké odchylky od průměru. Vhodnou testovanou skupinou by mohl být 

sportovní tým s hráči podobné výkonnosti, kteří uplatňují ve své hře sprint, běh 

s brzdou a rychlé změny směru. Dále by stálo za zvážení, měřit test více 

fotobuňkami, pro získání přesnějšího měření. Daly by se například umístit 

fotobuňky po 5 m nebo disciplínu sprit prodloužit z 30 m na 40 m. Z měření 

vyplynulo, že do 10 m od startu byly výsledky obou skupin skoro totožné. 

Rozdíly v čase se začaly projevovat až po uběhnutí 10 m. Proto by prodloužení 

tratě mohlo přinést zajímavější výsledky výzkumu a přidáním fotobuněk by se 

zpřesnila naměřená data. U člunkového běhu je další variantou testovat běh na 4 x 

10 m a umístit zde fotobuňky po 20 m. 
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6. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá vlivem rozcvičení na opakovaný test rychlosti. 

V posledních letech se stává téma rozcvičení cílem mnoha výzkumů, které 

přinášejí nové informace a zjištění. Málo autorů ale zkoumá vliv rozcvičení na 

pozdější aktivitu. Tímto tématem jsme se proto začali zabývat a sestavili jsme 

pilotní výzkum, který tuto problematiku testuje.  V první části jsou shrnuty názory 

odborníků zabývající se různými druhy rozcvičení především před aktivitami 

rychlostního charakteru. Další část je věnována charakteristice celkového 

rozcvičení. Jsou zde podrobně popsány fáze rozcvičení před jednotlivými 

atletickými disciplínami. Závěr první části je doplněn o popsání jednotlivých fází 

rozcvičení před sporty, kde je kladen důraz na rychlost pohybu, změnu směru a 

rychlé reakce. 

Na základě hypotézy H1 se potvrdilo, že celkové rozcvičení bude mít 

opakovaně lepší výsledky v obou testech. Rozdíl hodnot se sice pohybuje v 

setinách sekundy, ale u tak krátké tratě to může být významný rozdíl. Hypotéza 

H2 potvrdila, že měřené testy u skupiny cvičenců s částečným rozcvičením se 

nezlepší ani po pohybové aktivitě. V průměru došlo ke zhoršení výsledků při 

druhém testování jak u částečného, tak i u celkového rozcvičení. Pohybová 

aktivita měla spíše negativní dopad na měření. Poslední hypotéza H3 

předpokládala, že největší rozdíly mezi celkovým a částečným rozcvičením budou 

patrné v testu u člunkového běhu. Hypotéza H3 se nám potvrdila, především u 

prvního testování před pohybovou aktivitou. Větší časové rozdíly mezi skupinami 

s celkovým a částečným rozcvičením byly patrny právě u člunkového běhu. 

Probandi s celkovým rozcvičením dosahovali rychlejšího času. V testování 

člunkového běhu záleží na schopnosti koordinace při zabrždění a následnou 

změnou směru. Z výsledků vyplývá, že celkové rozcvičení má pozitivní vliv na 

následnou motoriku a koordinaci pohybu. 

Na základě této provedené studie můžeme konstatovat, že i když se 

nenaměřil žádný statisticky významný rozdíl při opakovaném rychlostním testu, 

byly tu zjevné tendence poukazující na možné rozdíly. Ty se projevily zvláště u 
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člunkového běhu, kdy se do činnosti výrazně aktivují i excentrické kontrakce. 

Rozdíly ve výsledcích testů mezi částečným a celkovým rozcvičením by mohly 

být větší, kdyby se zvýšil počet probandů a testovali by se pouze muži nebo pouze 

ženy. Příští studie by se prováděla s větším počtem probandů a s více homogenní 

skupinou. 

Výsledek práce může sportovcům doporučit, aby v rozcvičení aplikovali i 

intenzivní činnosti se změnou směru a nezkracovali délku rozcvičení před 

vlastním výkonem či tréninkem.  
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Příloha 1: Žádost o vyjídření Etické komise 
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážený pane, vážená paní, 

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

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

předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména 

Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 

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

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

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

jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu 

v rámci bakalářské práce s názvem Komparace různých variant rozcvičení a jejich 

vliv na opakovaný test rychlosti, prováděné na katedře atletiky UK FTVS. 
1. Komparace opakovaných rychlostních testů po plnohodnotném a 

neplnohodnotném rozcvičení, proloženou krátkodobou intenzivní aktivitou. 

2. Přímé měření bude probíhat pomocí kinematické analýzy. Testování rychlosti 

se bude provádět pomocí fotobuněk na atletické dráze na fakultě UK FTVS 

v Praze. 

3. Jedná se o neinvazivní metodu. Budete předem poučeni a seznámeni 

s pravidly a postupem celého výzkumu.  

4. Měření výkonů bude probíhat dvakrát – jednou po celkovém, podruhé po 

částečném rozcvičení v závislosti na rozdělení do skupiny A nebo B. Celková 

časová dotace včetně rozcvičení, odpočinku, prvního měření, pohybové 

aktivity a druhého měření je 60 min. Po rozcvičení následuje testování 

rychlosti. Běh na 30 m a člunkový běh 3 x 10m. Po prvním testu následuje 

herní aktivita 2 x 5 minut. Poté se znovu bude testovat běh na 30 m a 

člunkový běh 3 x 10 m.  

5. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u 

aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

6. Tato bakalářská práce může přispět k ujasnění názoru na problematiku 

rozcvičení před rychlostními výkony. Mohly by být využity trenéry a 

sportovci při zvolení vhodné formy rozcvičení před sportovním výkonem. 

7. Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená. 

8. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchovaná v anonymní podobě a 

publikovaná v bakalářské práci a v odborných časopisech a na konferencích, 

případně budou využitá při další výzkumné práce na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána. 

9. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Anna Křížová:                       
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Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Anna Křížová               

Podpis:....................…. 

 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že 

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

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

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

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

právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně 

informovat předkladatele projektu. 
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Jméno a příjmení účastníka:                                               Podpis: 
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Příloha 3: Naměřená SF při pohybové aktivitě 

 

 

Částečné rozcvičení Celkové rozcvičení 

po 5 min po 10 min po 5 min po 10 min 

126 150 126 138 

138 138 138 156 

138 148 150 162 

125 138 156 144 

156 150 134 144 

138 150 156 156 

126 144 175 180 

180 192 180 186 

Zdroj: Vlastní měření 
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SEZNAM ZKRATEK 

AEP -  aerobní práh 

ANP - anaerobní práh 

DK – dolní končetiny 

DS - dynamický strečink 

DT – doba trvání cvičení 

HK – horní končetiny 

IO – doba odpočinku 

m – metry 

MAX - maximální 

NS - bez strečinku 

PO – počet opakování 

sm. odch. – směrodatná odchylka 

SS - statický strečink 

TO – testovaná osoba 

  



 

VII 

 

Příloha 5: Seznam tabulek 

SEZNAM TABULEK  

Tabulka 1: Výsledky sprintu na 30 m u částečného rozcvičení. ........................... 29 

Tabulka 2: Výsledky běhu na 30 m u celkového rozcvičení ................................. 30 

Tabulka 3: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním u částečného rozcvičení ve sprintu na 

30 m ....................................................................................................................... 31 

Tabulka 4: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním u částečného rozcvičení ve sprintu na 

30 m ....................................................................................................................... 31 

Tabulka 5: Porovnání částečného a celkového rozcvičení u sprintu na 30 m ....... 32 

Tabulka 6: Dosažený čas na konci 20. a 30. m u celkového rozcvičení ............... 33 

Tabulka 7: Dosažený čas na konci 20. a 30. m u částečného rozcvičení rozcvičení

 ............................................................................................................................... 34 

Tabulka 8: Celkové rozcvičení u člunkového běhu .............................................. 35 

Tabulka 9: Částečné rozcvičení u člunkového běhu ............................................. 36 

Tabulka 10: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním částečného rozcvičení u člunkového 

běhu ....................................................................................................................... 37 

Tabulka 11: Rozdíl mezi 1. a 2. testováním celkového rozcvičení u člunkového 

běhu ....................................................................................................................... 37 

Tabulka 12: Porovnání výsledků částečného a celkového rozcvičení u člunkového 

běh ......................................................................................................................... 38 

 

  



 

VIII 

 

Příloha 6: Seznam obrázků 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Vysílač bezdrátové fotobuňky na stojanu s odrazovkou .................... 22 

Obrázek 2: Sprint na 30 m ..................................................................................... 24 

Obrázek 3:Člunkový běh 3 x 10 m ........................................................................ 25 

 

  



 

IX 

 

Příloha 7: Seznam grafů 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Čas dosažený na konci 2. a 3. úseku v běhu na 30 m ............................... 34 

Graf 2: Srovnání výsledků u člunkového běhu 3 x 10 m ...................................... 38 

 


