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Souhrn 

Název práce: Sledování a analýza chyb v technice posilovacích cvičení 

návštěvníků fitness centra 

Cíle práce: Zjištění úrovně technického provedení posilovacích cviků u kondičních a 

rekreačních návštěvníků fitness centra a zjištění jejich postojů k vlastní technice. 

Metoda: Metodami sběru dat bylo pozorování a průzkum anketou, následovalo 

vyhodnocení dat statistickými metodami a kinematickou analýzou a srovnání těchto 

výsledků. Výsledky byly prezentovány slovně a grafy. 

Výsledky: Zjištění vysokého procenta kondičně posilujících osob, které se domnívají, 

že cviky provádějí technicky správně. Sledovaný vzorek však vykazoval vysoké 

procento chybných technik. 

Klíčová slova: technika posilovacích cviků, fitness, kinematická analýza, kondiční 

sport, kulturistika 



Summary 

Title: Monitoring and Analysis of Mistakes in Technique of Strenghtening Exercises 

made by Clients of the Fitness Centre. 

Goals: Finding of the level of technical performance of strenghtening exercises done 

by non- professional clients of the fitness centre and finding of their attitude towards 

their own technique. 

Methods: There were used observation and survey done by inquiry as the methods of 

collecting data, which were followed by interpretation on data by using statistical 

methods and kinematical analysis and comparision of these results. The results were 

interpreted verbally and with the help of graphs. 

Result: Finding of high percentage of non- professional sportsmen, who considered 

their technique of exercises as the right one. However the monitored sample showed 

high percentage ofwrong techniques. 

Key words: technique of strenghtening exercises, fitness, kinematical analysis, non

professional sport, bodybuilding 
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Úvod 

I. ÚVOD 

Tématem této diplomové práce jsou chyby v technice posilovacích cvičení u 

návštěvníků fitness centra. S velkým rozmachem posiloven a fitcenter v posledních 

letech se rozrostl i počet osob, které tato zařízení navštěvují. V roce 2001 začal platit 

zákon, který ukládá za povinnost provozovatelům tělovýchovných zařízení, ke kterým 

patří například právě posilovny, mít tělovýchovné vzdělání vysokoškolského typu. 

Bohužel ani toto opatření nezajistilo dostatečnou osvětu a péči v oblasti korekce chyb 

při cvičení. Toto platí zejména pro menší posilovny, kde mnohdy není kvalifikovaný 

trenér vůbec k dispozici. V takových zařízeních lze pozorovat množství chyb, kterých 

se dopouštějí klienti. Mnohdy je možné se dokonce setkat s trenéry, kteří nemají žádnou 

kvalifikaci a sami se dopouštějí chyb. Tito lidé pak učí jiné osoby, jak "správně" cvičit. 

Z těchto a jiných důvodů se pak rekreační sportovci domnívají, že cvičí správně 

přesto, že realita je jiná. Toto je smutný obrázek malých českých posiloven, samozřejmě 

čest výjimkám. Chybné provádění posilovacích cviků nejen, že není efektivní a 

nepřináší očekávané výsledky, ale především může způsobit zdravotní problémy a 

zranění akutního i chronického charakteru. Nejhorším důsledkem špatné techniky je 

další prohlubování svalových dysbalancí nebo dokonce jejich vytvoření u těch, kdo je 

nemají, a to má mnoho vážných důsledků. Chyby v praxi neplynou jen ze špatné 

techniky, ale i z celkově nesprávné koncepce cvičení, nezachování správné 

posloupnosti, nerespektování individuality atd. Toto jsou hlavní důvody, proč by tomuto 

tématu měla být věnována větší pozornost. 

Za chybný lze tedy označit už samotný přístup ke kondičnímu posilování. Nejen 

v České Republice je stále rozšířen názor, že všechny principy konstruované pro 

soutěžní formu kulturistiky jsou vhodné i pro kondiční sportovce, především jsou stále 

preferovány základní cviky jako nezbytný předpoklad pro růst síly a hypertrofii svalů. 

Tento přístup je z kineziologického pohledu naprosto nevhodný a často dokonce zdraví 

ohrožující. Přesto je stále předkládán širokému spektru rekreačních sportovců ve formě 

populární literatury, především v periodikách. Dosud totiž nedošlo k zásadnímu 

odlišení metodik pro kulturistiku( soutěžní) a pro fitness(kondiční). 

Sledování a analýza chyb v technice posilovacích cvičení návštěvníků fitcentra ll 



Úvod 

Tato práce sleduje kondiční a rekreační sportovce vybraného fitness centra za 

účelem zjištění jejich postojů k vlastní technice cvičení a sledování a rozbor jejich 

reálné techniky při posilovacích cvičeních. Jako prostředí pro sledování bylo zvoleno 

fitness centrum, které není registrované jako klub Svazu kulturistiky a fitness ČR, tudíž 

sportovci nemohou za tuto posilovnu závodit na soutěžích SKFČR. Tímto byl splněn 

předpoklad, že se práce zabývá kondičně a rekreačně posilujícími osobami. 

Na trhu existuje řada publikací, které se věnují správné technice cviků. Jde však 

především o knihy neodbomé, určené široké veřejnosti. Mezi české autory populárně

vědeckých knih s tématikou posilování patří např. ing. Jan Smejkal. Na pomezí 

populární a vědecké literatury je například starší dvoudílná publikace Kulturistika od A 

do Z zpracovaná kolektivem autorů, kteří patří (patřili) k české špičce v oboru. Jsou jimi 

doc. MUDr. Zdeněk Černý, MVDr. Milan Čížek, RNDr. Petr Fořt a další. 

V devadesátých letech minulého století se u nás tématem techniky cviků kondiční 

kulturistiky na odbornější úrovni zabývali manželé Kolouchovi, Libuše Boháčková, do 

dnes aktivně působící PaedDr. Petr Tlapák a v dnešní době především PhDr. Daniela 

Stackeová, PhD. Lze říci, že kvalitní odborné literatury z oblasti kulturistiky a fitness je 

na českém poli stále nedostatek. "Kineziologicky správný" přístup k posilování v oblasti 

literatury pro širokou veřejnost je prezentován prakticky pouze Dr. Tlapákem. 

Při zjišťování postojů sledovaných osob k vlastní technice provádění 

posilovacích cviků bylo použito ankety o devíti otázkách. Odpovědi byly statisticky 

vyhodnoceny. Dále bylo provedeno sledování některých jedinců. Jejich technika byla 

rozkreslena pomocí kinematické analýzy a porovnána s korektní technikou daného 

cviku. Bylo zvoleno sedm cviků, po jednom na každou svalovou partii. Byly zvoleny 

takové cviky, které se v posilovně provádí relativně nejčastěji. Třetí část hodnocení 

výsledků tvoří porovnání odpovědí v anketě se skutečnou technikou sledovaných osob. 

V první části vlastní práce jsou nastíněny teoretické poznatky, vztahující se k 

danému problému, vysvětleny základní pojmy a okolnosti. Další část tvoří metodika 

práce a třetí část je věnována vyhodnocení a rozboru výsledků, spolu s návrhem jak 

situaci změnit, zlepšit. 
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Teoretická část 

, v , 

II. TEORETICKA CAST 

11.1. Vysvětlení základních pojmů 

II.l.l. Kulturistika afltness - vznik a vývoj 

Název kulturistika pochází z latinského výrazu "kultura", což znamená 

vzdělávat, zušlechťovat, pěstovat. Anglický pojem bodybuilding znamená stavba těla. 

(Černý et al., 1992) 

Udává se, že kulturistika má své kořeny už ve starém Řecku a Římě, kdy byl 

kladen velký důraz na fyzický rozvoj a kondici. Přežití gladiátorů záviselo na jejich 

fyzické síle. Řečtí sportovci zase využívali sílu ke vzpírání.( Švub, 1997) 

Ačkoliv tvarování svalů a zdvihání závaží byly provozovány již v Antice, teprve 

koncem 19. století se posilování a kulturistika staly populárními sporty. (Fourny et al., 

2003) Kulturistika, neboli bodybuilding vznikla na přelomu 19. a 20. století odštěpením 

od siláckých soutěží, ale zmínky o demonstraci tělesné krásy sahají až do 15. století, 

kdy se v rámci italských renesančních karnevalů předváděly různé výjevy demonstrující 

fyzickou sílu a obratnost, ale byly to také zvláštní soutěže tělesné krásy. Siláci zde měli 

vždy největší úspěchy. Koncem 18. století se začal projevovat vedlejší účinek 

průmyslové revoluce - sedavý styl života. Proti tomu se snažila bojovat skupina lidí 

kteří si říkali "fyzičtí kulturisté". Nezdravý způsob života a špatné stravování začalo 

pronikat do Evropy i Ameriky. Silní a dobře stavění muži byli sice předmětem obdivu, 

ale současně existoval odpor k tréninku svalů bez funkční síly. Do konce 19. století se 

pak konala silácká vystoupení jako různé varietní kousky. Roku 1901 se konala první 

soutěž mužské tělesné krásy, bylo to v Anglii a tato soutěž dokázala tehdy nemožné -

spojila kulturisty v Anglii, ukázala na šanci zlepšení postavy sportem, potvrdila, že 

kulturistická show je zábava, a hlavně položila základy budoucí popularitě. (Švub, 

1997) 

Ve třicátých letech 20. století se kulturistické soutěže rozvíjely hlavně ve 

Spojených státech, v roce 1939 vyhlásila American Atletic Union soutěž o titul Mr. 

America. Po druhé světové válce v USA i v Evropě vznikla celá řada národních 
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federací, celkem více než 170 jich dnes zastřešuje IFBB (lnternational Federation of 

Bodybuilding) založená roku 1946 Benem a Joem Weidrovými. (Foumy et al., 2003) 

V dnešní době se vrcholové kulturistice věnuje uzavřená skupina lidí. Skupina 

ne malá, ale spíše společností tak trochu odsuzovaná. Lidé si dnes často představují 

kulturisty jako hory svalů bez mozku, kteří berou obrovské dávky anabolik. Kulturisté 

jsou většinou zdánlivě introvertní osobnosti, protože mají svůj životní styl, 

který je neslučitelný například s pravidelnou návštěvou restaurací a diskoték a jiných 

akcí, kterých se ostatní v hojné míře zúčastňují, včetně dovolených s hotelovým 

stravováním nebo jednorázových akcí delších než 3 hodiny, kde není možnost se najíst. 

Zkrátka životní styl kulturisty je od základů jiný, než u běžných občanů, abstinencí a 

nekuřáctvím počínaje a Štědrovečerní večeří konče. Setkávají se tak s nepochopením ze 

strany přátel i mnohdy vlastní rodiny. Dnes se soutěžní kulturistika na špičkové úrovní 

dá provádět pouze za předpokladu dobré finanční situace jedince. Ale naopak 

posilování pro zdraví může praktikovat dnes téměř každý. A životní styl fitness 

je dnes dokonce otázkou určité image. Kulturistika (i v podobě fitness) je dnes pátým 

nejrozšířenějším sportem na světě. (Thome, Embleton, 1996) 

V naší zemi má kulturistika také dlouhou tradici. Za éry komunismu byla 

organizována v rámci ČSTV a dělila se na kondiční kulturistiku (posilovací cvičení 

s nesoutěžními cíly), soutěžní kulturistiku a silový trojboj. U silového trojboje je 

hlavním cílem síla, na rozdíl od předchozích dvou, kde cílem je vzhled a zdraví. Po 

roce 1989 zaznamenala kondiční kulturistika velký rozmach a komercionalizaci a došlo 

k velkému nárůstu počtu fitness center a posiloven. Tento druh pohybové kondiční 

aktivity je označován jako fitness - ve smyslu zdatnosti (viz níže). Vzniká zde problém 

s přesným vymezením názvosloví, jelikož v devadesátých letech vznikly soutěže ve 

fitness, které se disociovaly ze soutěžní kulturistiky jako reakce na směr, kterým se 

ubírala (a ubírá) kulturistika, obzvlášť pak ta ženská. (Stackeová, 2004) 

Na jedné straně se soutěžní kulturisté zasloužili o popularizaci posilovacích 

cvičení a rozvoj fitness, ale na druhé straně i o určitá negativa a to především řadu 

předsudků, které se váží k soutěžní kulturistice, ale přenáší se i do oblasti kondičního 

cvičení. Kondiční sportovci často používají metody, principy a postupy určené pro 

vyspělé profesionály, čímž si mohou způsobit závažná zdravotní poškození. (Stackeová, 

2004, s. 7) 
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Teoretická část 

V překladu fitness značí tělesnou kondici, určitou způsobilost nebo dokonce 

označuje zdraví a to ve smyslu "dobrého" stavu. V oblasti volnočasového sportu je 

překlad tohoto slova ztotožňován především s pojmem zdatnost. Fit znamená být 

schopný (tělesně i duševně), být v dobré formě, kondici, být zdravý. Světová 

zdravotnická organizace definovala fitness jako schopnost vykonávat uspokojivě 

svalovou práci. Fitness představuje tělesnou a duševní úroveň stavu jedince a to 

takovou, aby byl schopen vypořádat se s denními úkoly a to bez nepřiměřené únavy a 

zároveň měl dostatek energie pro svůj osobní život. (Slepičková, 2000) Jiná definice 

uvádí, že fitness je cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými 

činkami a na trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních 

trenažerech, dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o 

celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení 

vzhledu postavy při současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. (Kolouch 

1990, in Stackeová 2004, s. 7) 

IL1.2. Rozdíl mezi pojmy fitness, kulturistika a kondiční posilování 

Kromě výše uvedených definic lze pojem fitness v souvislosti s kulturistikou 

chápat také úžeji, jako soutěžní disciplínu, kde se hodnotí jednak vzhled, podobnými 

kritérii jako u kulturistiky, a jednak volná sestava, která má demonstrovat vysokou 

úroveň aerobních a silových schopností, obratnosti, a dalších parametrů. 

Soutěžní kulturistika je sport, kde je závodník hodnocen podle vzhledu těla. 

Hodnotí se stupeň svalového rozvoje, symetrie a proporcionalita, hloubka svalového 

reliéfu, hustota svalstva, vyrýsování, úprava pokožky a celkový dojem. Soutěžní 

kulturistika je více životním stylem než "pouhým" sportem, neboť kromě náročného 

tréninku zahrnuje i vysoce sofistikovaný přístup ke stravování a dennímu režimu, který 

je třeba dodržovat, pokud chce závodník dosáhnout dobrých výsledků. Soutěže se dělí 

na amatérské a profesionální. Soutěžní formu kulturistiky reprezentuje například 

definice podle Koloucha: Kulturistika je pohybová aktivita a sportovní odvětví, jehož 

cílem je prostřednictvím cvičení se zátěžemi ovlivnit aktivní pohybový aparát. 

Výsledkem dlouholetého tréninku má být sportovní výkon reprezentovaný v soutěži 

souměrnou, estetickou a optimálně rozvinutou postavou. (Kolouch, 1998, s.8) 
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Kondiční kulturistika neboli kondiční posilování je ideální pohybovou aktivitou 

pro současného člověka. Umožňuje cílenou péči o pohybový systém, brání atrofii a 

svalovým dysbalancím, udržuje optimální svalový tonus, vede ke zvýšení výdeje 

energie nejen při vlastním tréninku, ale díky zvýšenému podílu aktivní tělesné hmoty i 

z dlouhodobého hlediska. Svojí možností stavět vysoce individualizované tréninkové 

programy zajišťuje přiměřenou zátěž pro začátečníky i pokročilé cvičence, pro muže i 

ženy. (Kolouch, 1998) Tuto formu posilování přesněji vystihuje definice dle Bulvy: 

Kulturistika je sport zaměřený na systematický a metodický rozvoj všech svalových 

skupin s hlavním cílem zlepšit postavu při současném působení na upevňování zdraví, 

správné držení těla, na rozvoj síly, zvyšování celkové kondice a rozvíjení morálních a 

volních vlastností. (Bulva, 1983 in Kolouch, 1988, s. 12) 

IL1.3. Definice sz1y 

Síla je schopnost překonávat nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. 

(Dovalil, 1992) Existují různé formy vnějšího odporu: gravitace, resp. hmotnost 

sportovce, kinetická energie břemene, reakce opory (izometrická kontrakce - volní 

úsilí), odpor vnějšího prostředí (voda, sníh, vítr, .. ), hmotnost břemene (činky), odpor 

partnera (úpoly), setrvačnost jiných těles, mechanismus trenažérů (posilovací stroje). 

(Dovalil, 1986) 

Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Je 

charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. Svalovou silou 

rozumíme sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného, nebo ke kontrakci svalu 

nataženého. Vyjadřuje se hmotností břemene, které sval zvedne. (Stackeová, 2004, s. 9) 

Hmotnost neboli velikost zátěže je síla odporu, kterou se organismus snaží 

překonat pomocí kontrakce svalů při provádění cviku. Hmotnost zátěže má být tak 

velká, aby vedla k přetížení svalu, tzn. aby byl sval vystaven takové zátěži, kterou 

obvykle není zvyklý překonávat. Přetížení je třeba z dlouhodobého hlediska dosahovat 

postupným zvyšováním hmotnosti zátěže. (Kolouch, Kolouchová, 1990) 

ILJA. Druhy svalové kontrakce 

Svalová kontrakce je stah svalu. Rozlišuje se několik typů svalové kontrakce: 
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>- dynamická(= nesprávně izotonická; anizometrická)- dochází ke změně délky svalu 

v průběhu činnosti, je dána určitou rychlostí a zrychlením pohybu 

a) excentrická (brzdivá) fáze - dochází k násilnému prodloužení svalu 

v důsledku velikosti odporu, která je větší než je sval schopen překonat 

b) koncentrická (pozitivní) fáze - dochází ke zkracování svalu a překonávání 

odporu, který klade zátěž 

>- statická (izometrická) - délka svalu je konstantní, dochází k výrazné změně 

svalového napětí (tonus), projevuje se při udržování těla či břemene ve statických 

polohách. 

>- auxotonická-dochází ke změně napětí i délky svalu 

(Kohlíková, 2000) 

IL1.5. Druhy silových schopností 

Silové schopnosti lze rozvíjet ve třech sférách: absolutní síla, výbušná síla a 

vytrvalostní síla, přičemž rozvoje jednotlivých složek na sobě nejsou závislé. Tzn. 

pokud bude sportovec rozvíjet například sílu absolutní, neznamená to, že bude mít 

zároveň lepší projevy síly výbušné a vytrvalostní. (Dovalil, 1986) 

Absolutní síla se projevuje při překonávání maximálního vnějšího odporu. 

V tomto směru ji lze také stimulovat. Při práci se zapojují hlavně svalová vlákna typu 

FG(II B) a FOG(II A), tzn. rychlá glykolytická a oxidativně glykolytická vlákna, která 

zajišťují maximálně rychlý stah a vysokou intenzitu a jsou více či méně odolné vůči 

únavě. (Dovalil, 1986) 

Výbušná nebo rychlá síla se projevuje při maximální rychlosti překonávání 

vnějšího odporu střední velikosti. Zapojují se při pohybu vlákna typu FG(II B)- rychlá 

glykolytická vlákna, která zabezpečují maximální rychlost stahu, ale rychle se unaví. 

(Dovalil, 1986) 

Vytrvalostní síla je dána maximálním počtem opakování pohybu s malou zátěží. 

Svalová činnost je zabezpečena vlákny typu SO(I), pomalými oxidativními vlákny, 

které zajišťují dlouhodobou práci a jsou odolné vůči únavě. (Dovalil, 1986) 

Úroveň silových schopností závisí na fyziologickém průřezu svalu, množství 

svalových vláken, potenciálu a obnově ATP, počtu aktuálně zapojených motorických 
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jednotek (nitrosvalová koordinace) a koordinaci svalových skupin. V těchto směrech 

také dochází k rozvoji silových schopností. (Měkota, Novosad, 2005) 

II.l. 6. Opakování 

Opakování je základní jednotkou v posilovacím tréninku. (Melichna a kol., 

1995) Vyjadřuje jeden celkový pohyb vystihující celý předepsaný cvik. Sestává 

z úplného pohybu z výchozí polohy do krajní polohy a zpět do výchozí polohy. 

(Kolouch, Kolouchová, 1990) Je to tedy spojení koncentrické a excentrické fáze 

pohybu. (Tlapák, 2006) Skupina za sebou jdoucích opakování se nazývá série. (Thome, 

Embleton, 1996) Melichna a kol. (1995) definuje sérii podobně, jako jistý počet 

opakování jednoho cviku vykonaného bez přerušení. Je to uzavřená skupina opakování 

zahájena s jistým časovým odstupem od předchozí uzavřené skupiny opakování. Po 

jejím ukončení následuje opět jistý časový odstup od dalšího cvičení. (Kolouch, 

Kolouchová, 1990, s. 24) 

ILJ. 7. Velikost zatlžení 

Při zatížení pod 20% maximální svalové síly sval atrofuje a síla se postupně 

ztrácí. Při zatížení mezi 20-30% maximální svalové síly se síla udržuje na stále stejné 

úrovni. Při zatížení 45% a více maximální svalové síly je přírůstek síly největší. Toto 

však platí pro jednotlivý sval. Při procvičování více svalových skupin najednou, tedy 

v praxi, se používá mnohem větší zatížení, a to mezi 70 až 90% maximální svalové síly 

dané partie. (Stackeová, 2004) Zátěž 80% maximálního výkonu pro jedno opakování se 

doporučuje jako nejefektivnější zátěž pro nárůst svalové hmoty. 

ILJ.B. Cvik 

Cvik je chápán jako vlastní struktura pohybu, který je vykonáván, ať již trupem 

nebo končetinami, proti zátěži či bez zátěže. (Kolouch, Kolouchová, 1990) Je pomyslně 

určen na jednu svalovou skupinu nebo dokonce na jeden sval. Čistá izolace svalů je při 

cvičení téměř nedosažitelná. Vždy se do jisté míry zapojuje řada svalů stabilizačních, 

fixačních a neutralizačních. Hovoří se proto o cviku, který je určen převážně na jednu 

svalovou skupinu. (Tlapák, 2006, s. 27) 
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Svalová skupina je soubor svalů vykonávajících tentýž pohyb. Výjimečně tak 

může být pojat jeden sval (m. quadriceps femoris) nebo dva svaly (pektorální). (Tlapák, 

2006) 

Základní cvik je cvik, který zatěžuje více než jednu svalovou skupinu a výrazně 

působí na hypertrofii svalů celého těla. Většina takovýchto cviků je prováděna s volnou 

zátěží, tedy s nakládací činkou. Základní cviky výrazně zatěžují páteř, zvláště pokud je 

použita vysoká hmotnost závaží. Patří sem vícekloubové cviky jako benčpres, dřepy, 

mrtvý tak, shyby na hrazdě, atd. 

IL1.9. Tréninková jednotka 

Kolouch (1990) definuje trénink jako seskupení cviků, sérií a opakování, které 

jsou prováděny jako uzavřený, samostatný celek. Je zahájen rozcvičením a ukončen 

cviky pro zklidnění organismu. Tato definice vystihuje spíše pojem trénink=tréninková 

jednotka. (Kolouch, Kolouchová, 1990) 

II.J.JO. Metody posilování 

Metody posilování lze dělit dle druhu svalové kontrakce (př.: izometrická, .. ), 

dle druhu silové schopnosti, kterou stimuluje (př.: rychlostní, .. ) nebo dle použití ve 

sportu (př.: kulturistická, .. ).(Dovalil, 1986) 

Metody nejčastěji používané v kulturistice a fitness jsou následující: 

~ Metoda kulturistická 

Základními znaky této metody jsou opakovaná úsilí, submaximální odpor, 

nemaximální rychlost, počet opakování 6 až 8, příp. 8 až 15, metody různé (pyramida, 

sestupné série, .. ), poslední opakování maximálním úsilím, vede ke značné hypertrofii (v 

důsledku zvýšeného zásobení svalu krví a živinami, syntéza bílkovin), zlepšení 

nervosvalové koordinace. (Dovalil, 1986) Tato metoda je zaměřena na harmonický 

rozvoj svalstva. Při zanedbávání kompenzačních cvičení a doplňkových metod však 

může vést ke zkrácení svalstva a omezení výbušné síly. (Stackeová, 2004) 

Pyramida - tréninkový princip, kdy se po každé sérii zvyšuje zátěž a snižuje počet 

opakování.(Thome, Embleton, 1996) 

Sestupné série - postupné snižování zátěže v rámci jedné série. (Thome, Embleton, 

1996) 
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> Metoda rychlostní 

Tato metoda se také nazývá rychlostně silová nebo dynamická a je zaměřena na 

rozvoj síly ve spojení s maximální rychlostí. Je pro ni charakteristické dynamické úsilí, 

velikost odporu 30-60 %maxima, vysoká až maximální rychlost, maximální zrychlení 

pohybu, počet opakování 6 až 12 (resp. dokud neklesá rychlost pohybu), subjektivní 

odhad rychlosti. (Dovalil, 1986) 

> Metoda izometrická 

Základem této metody je izometrický svalový stah, při němž se mění napětí 

svalu, ale nemění se jeho délka. Síla se tedy neprojevuje pohybem, ale tahem nebo 

tlakem proti pevné překážce. (Stackeová, 2004, s. 1 O) Tato metoda se také nazývá 

statická a je pro ni charakteristické vyvíjení činnosti proti pevnému odporu, setrvání 

v izometrické kontrakci 5-12s, postupné zvyšování úsilí, 4-5 různých cviků po třech 

sériích, tři různé polohy: při zahájení pohybu, při dokončení a kritická (mrtvý bod), 

může negativně působit na pružnost a protažení svalu. (Dovalil, 1986) Zároveň 

nedochází k tvarování svalu tak, jako při posilování v celém rozsahu pohybu. Tato 

metoda je však nenáročná na vybavení, takže se dá provozovat téměř kdekoliv. 

(Stackeová, 2004) 

> Metoda intermediární 

Nazývá se také metoda dynamická a hlavními znaky jsou: statická práce 

(dynamické překonávání, zastavení, výdrž 5 s, dokončení pohybu), velikost odporu jako 

v metodě kulturistické, ostatní parametry jako u metody izometrické, směřuje 

k prodloužení napětí činných svalů. (Dovalil, 1986) Tato metoda je vlastně spojením 

metody izometrické a izotonické. Je zaměřena na rozvoj maximální svalové síly. 

(Stackeová, 2004) 

> Metoda brzdivá 

Tato metoda se nazývá též excentrická a značí ji negativní opakování, odpor je 

vyšší než 100% (120- 150%) maxima, sval násilně protahován, doporučována provádět 

jen s dopomocí partnera, počet opakování je obdobný jako u metody izometrické, 

podnět vysoké intenzity, ale nevytváří se funkční vztahy ve svalu, tato metoda je určena 

jen pro pokročilé. (Dovalil, 1986) 
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~ Metoda silově vytrvalostní a kruhová 

Tuto metodu charakterizují vysoké počty opakování 20 - 50 a více (do 

vyčerpání), trénink nervosvalového systému, ale i oběhového, velikost odporu 30- 40% 

maxima, rychlost střední až pomalá, použití intervalového zatížení a kontroly tepu, 

spadá spíše do tréninku vytrvalosti. (Dovalil, 1986) Je však výhodná při cvičení 

uzavřené skupiny sportovců, kteří se postupně střídají na nářadí. 

kruhový trénink - spojení více cviků bez přestávky, avšak na různé svalové skupiny. 

(Tlapák,2006, s. 28) 

Další metody jsou pouze doplňkové, nebo mají využití spíše v jiných sportech. 

Pro rozvoj silových schopností výše popsanými metodami se používají 

prostředky uvedené v následující tabulce (Tab. 1 ). 

Typ odporu Pflklad 

bfemeno činky, jednoručky, medicinbaly, pásy, pytle s pískem, buliny, 

závaží, kladky, partner, .. 

hmotnost těla překonávání gravitace: kliky, shyby, skoky, odrazy, 

výstupy, .. 

reakce partnera úpolová cvičení 

odpor prostředi pohyb v písku, ve vodě, ve sněhu, proti větru, .. 

odpor pružných předmětu gumy, pružiny, expandery 

~iný odpor mechanický, hydraulický, elektromagnetický 

Tab. 1: Prostředky rozvoJe silových schopností (Dovalil, 1986) 

/Ll. ll. Poškození zdraví spojená s posilovacím tréninkem 

Možné negativní důsledky posilování na zdravotní stav se mohou objevit při 

nesprávném metodickém postupu. Jedná se zejména o zvýšení nitro hrudního tlaku při 

zadržování dechu a následné změny na srdečním svalu, zvýšení krevního tlaku a možné 

následné změny na srdečním svalu, kloubní změny v důsledku přetížení, mikro- i 

makrotraumata vazů a šlach a bolestivé stavy pohybového aparátu. (Stackeová, 2004, s. 

12) Zejména zadržování dechu bylo a je stále často doporučováno odborníky jako 
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správná technika dýchání při cvičení. Při sevření hlasové štěrbiny a usilovném výdechu 

stoupá výrazně nitrohrudní tlak a zhoršují se podmínky pro plnění srdce (Valsavův 

efekt). Důsledkem může být i krátkodobá ztráta vědomí. Hlasité vyražení zvuku při 

extrémních výkonech otevírá hlasovou štěrbinu, zabraňuje tak tomuto efektu. Má však 

své oprávnění právě jen při výjimečných výkonech. Nicméně kulturistika a posilování 

patří stále ke sportům s nejnižší úrazovostí, přičemž s rostoucí kvalitou služeb a 

vybavení fitcenter úrazů stále ubývá. (Kolouch, Kolouchová, 1990) 

Je třeba zmínit i opačnou stránku věci - význam posilování při prevenci zranění. 

Podle studie provedené podle NSCA (National Strenght and Conditioning Association) 

utrpěli atleti středních škol, kteří podstoupili rozsáhlý posilovací program téměř o jednu 

třetinu méně zranění při tréninku a při soutěžích než kontrolní skupiny, které trénovaly 

běžným způsobem bez posilování. (Kolouch, Boháčková, 1994, s. 23) 

Poškození zdraví spojená s posilováním: 

~ Poranění lumbo-sakrální oblasti páteře - cviky zatěžující páteř ve svislém směru a 

některé cviky na břišní svalstvo 

~ Namožení oblasti dolní části zad - nedostatečná síla a pružnost svalů zajišťujících 

rotační pohyby trupu 

~ Nestabilita ramenního kloubu - dysbalance v oblasti pletence ramenního 

~ Fraktura vřetenní epifýzy- špatné provádění tlaku za hlavou, s nadměrnou zátěží 

~ Patello-femorální poškození - nadměrný rozvoj kvadricepsu vůči flexorům stehna 

~ Poškození kolen- zakopávání, mrtvý tah nebo dřep 

~ Poranění menisku- hluboké dřepy a mrtvý tah 

~ N atažení svalu, luxace - chybná technika při cvičení, nadměrné zátěže, škubavé 

pohyby 

~ Okamžitá hypertenze - zadržování dechu při těžkých sériích 

~ Mdloba - snížený minutový objem srdeční nebo arytmie 

~ Závratě a bolesti hlavy- nesprávná technika dýchání během cvičení 

~ Zlomeniny, naraženiny - nepořádek ve fitcentru 

~ Potíže s klouby - dysbalance mezi synergisty a antagonisty 

(Kolouch, Boháčková, 1994) 
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Bolest při posilovacím tréninku 

Kdykoliv jsou svaly kontrahovány proti velkému odporu, je využívána 

především energie získaná anaerobní cestou. Dochází k nadměrnému hromadění laktátu, 

jako odpadního produktu. Ten je příčinou bolesti ve svalech při tréninku. Tento pocit 

má však zcela odlišný charakter od bolesti způsobené zraněním. Opravdová bolest je 

závažným varovným znamením a je signálem k okamžitému ukončení cvičení. 

Pokračování v cvičení bolest i zranění nadále zhoršují. (Schwarzenegger, 1995) Pokud 

je poškození závažnějšího charakteru, nebo déle přetrvává, je třeba se poradit s lékařem, 

nejlépe tělovýchovným. Trénink přes bolest lze sice nějaký čas vydržet, ale riskuje se 

tím vážnější poškození a tím pak i dlouhodobější vyřazení z tréninku. (Kolouch, 

Kolouchová, 1990) 

Bolest po tréninku 

Pocit mírné svalové citlivosti až bolesti druhý a třetí den po posilovacím 

tréninku je znakem vhodně zvolené tréninkové zátěže a neznamená pro organismus 

žádné nebezpečí. Výrazná bolest ve svalech je však jednoznačně znakem příliš 

vysokého zatížení a je třeba dále změnit objem i intenzitu zátěže. (Kolouch, 

Kolouchová, 1990) Tato potréninková bolestivost je následkem mikroskopických 

trhlinek ve svalových vláknech nebo vazivové tkáni (mikrotraumata) nebo jejich 

podrážděním. Toto vzniká zpravidla jako následek cvičení, při kterém dochází 

k excentrickým kontrakcím. Druhou teorií je nahromadění zplodin látkové výměny ve 

svalu, které vede k zadržování nadměrného množství vody a tím vzniká tlak na 

senzorické nervy sportovce a ke vzniku bolesti, otoku a ztuhlosti. (Alter, 1999) Další 

známou teorií je nahromadění kyseliny mléčné (laktátu) ve svalu, která svou kyselou 

povahou dráždí nervová zakončení a způsobuje bolest. (Smejkal, 1999-b) 

Vliv bolesti na průběh pohybu 

Pohyb je nejen motorický, ale i senzorický fenomén a signály ze smyslových 

receptorů mají značný vliv na jeho průběh. Je-li nocicepce vnímána jako bolest, 

upozorňuje na poškození systému a nutí k vědomému šetření postižené části. Tím 

vzniká náhradní šetřící program, který má umožnit hojení traumatizované oblasti. Trvá

li tento proces dlouho, může se náhradní šetřící program stát i programem trvalým, 
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který zatěžuje zdravou část vůči části postižené i po zhojení. Tato asymetrie může 

vyvolat i sekundární pohybové poruchy. (V éle, 2006) 

Předcházení zranění 

Primární způsob předcházení zraněním je řádné rozcvičení před započetím 

jakékoliv sportovní aktivity. Rozcvičení má tři fáze: předehřátí, vlastní rozcvičení a 

zapracování. Cílem předehřátí je zvýšení funkce krevního oběhu a dýchání. Tato fáze 

by měla trvat 5 až 1 O minut lze vybrat z aktivit jako jízda na rotopedu, steper nebo jiný 

aerobní trenažér. (Smejkal, 1992 in Stackeová, 2004) Cílem vlastního rozcvičení je 

protažení všech svalových skupin a mobilizace kloubů a vazů. Zahrnuje strečink a 

dynamické cviky. Strečink je pomalá pohybová aktivita a zajišťuje zvětšení rozsahu 

pohybu, protažení svalových skupin s tendencí ke zkrácení, prokrvení, tonus, aktivaci 

CNS, regeneraci po výkonu i rehabilitaci po úrazech. (Buzková, 2006) Dynamické 

cviky zahrnují švihové gymnastické pohyby, běžeckou abecedu a jiné a mohou 

zasahovat až k úrovni anaerobního prahu. Zapracování obsahuje již cviky specifické pro 

hlavní část tréninkové jednotky, tedy několik málo sérií cviků na procvičovanou partii 

s velmi lehkými zátěžemi. Součástí rozcvičení může být také automasáž velkých 

svalových skupin, šlach a kloubů, která zajistí dobré prokrvení. Aplikovat ji lze před i 

po tréninku. (Dobrý, Semiginovský, 1988) 

K předcházení zraněním dále patří udržování vhodné teploty organismu po celý 

průběh tréninkové jednotky. Toho lze docílit jednak vhodným sportovním oblečením a 

jednak přiměřeným tempem cvičení. Většina úrazů v posilovně se stává v okamžiku, 

kdy je nerozcvičený nebo prochladlý sval vystaven nepřiměřené zátěži. S tím souvisí i 

další nezbytný předpoklad, jak předcházet zraněním. Je tématem této práce a je to 

správné technické provádění všech posilovacích cviků. N esprávné biomechanické 

polohy těla způsobí dříve či později lehčí nebo vážnější poranění svalů, páteře, nebo 

kloubů. Hlavní příčinou těchto poškození je kombinace neodpovídající zátěže a 

nesprávné techniky. Použití zátěže překračující možnosti organismu zapříčiňuje 

neschopnost provést cvik biomechanicky správně. (Kolouch, 1988) 
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11.2. Kineziologie 

IL2.1. Činnost svalu 

Funkční svalová skupina představuje skupinu svalů kolem kloubu a zahrnuje 

sval hlavní (agonistu) a svaly pomocné (synergisty). Sval působící v opačném směru 

než hlavní sval se označuje jako antagonista. (V éle, 2006) 

Při činnosti svalu se aktivují jednotlivé motorické jednotky asynchronně 

postupným náborem motorických jednotek v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí. 

Tímto způsobem nelze dosáhnout maximálního možného momentu síly, kterého by se 

dosáhlo při synchronní aktivaci všech neuronů. Asynchronní aktivita nemůže sice 

vyvinout maximální sílu, zato však realizuje plynulý nárůst vyvíjené síly. Je-li třeba 

vyvinout nadměrné úsilí v některé mezní situaci, použije se "časové sumace", motorické 

jednotky pak vybíjejí vyšším kmitočtem než obvykle. Dosáhne se tak krátkodobého 

zvýšení síly, ale za cenu stoupající únavy. Tohoto principu se využívá například při 

vzpírání nebo posilovacím tréninku. (V éle, 2006) 

Sval může být aktivní v průběhu kontrakce (izotonicky), bez zkrácení jeho délky 

(izometricky), ale i při současném prodloužení svalu (excentricky). Je možná ještě 

izokinetická činnost svalu, při které je v průběhu pohybu konstantní zátěž. (Véle, 2006) 

Z praxe je známo, že zpočátku je aktivita svalu horší, ale cvičením se postupně 

zvyšuje. Ukazuje se to při srovnání výkonu začátečru'ka a vyspělého. K provedení stejné 

práce spotřebuje vyspělý sportovec daleko méně energie než začátečník, který je brzy 

unaven, protože neumí vydávanou energii hospodárně používat. Svaly se tedy musí 

aktivovat koordinovaně, ekonomicky, aby nedocházelo k plýtvání energií tím, že se 

zapojují do aktivity svaly, které nejsou pro daný pohyb nutně potřebné. (Véle, 2006) 

Při dynamické práci svalu (svalů) se zvyšuje tlak, především systolický, přičemž 

diastolický se příliš nemění. Tyto změny jsou dány vzestupem aktivity sympatiku a 

současným vyplavením katecholaminů a glukokortikoidů. Změny tlaku krve při 

statickém výkonu jsou rychlé. Dochází ke zvýšení jak systolického tak diastolického. Po 

dlouhodobém silovém tréninku, který je charakterizován znesnadněním hemodynamiky 

a přechodnými vzestupy krevního tlaku, dochází často k zafixování jeho vysoké 

hodnoty ve formě hypertenze. (Kohlíková, 2000) 
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IL2.2. Postura a posturální svalový systém 

Postura je zaujatá poloha těla a jeho částí v klidu. V širším kontextu je to 

dynamický proces udržování polohy těla vůči měnícím se podmínkám okolí. Posturální 

systém se snaží posturu udržet a její změně brání aktivací tonických svalů. Při pohybu 

pak dochází k utlumení posturálního systému fázickým svalovým systémem, který 

provádí pohyb. Posturální funkce je významně ovlivněna funkcí vnitřních orgánů a 

psychickým stavem. Tyto funkce probíhají nevědomě. (Stackeová, 2004) 

Nelze jednoznačně určit jediné správné držení těla, tedy objektivní normu. Za 

ideální postoj však lze považovat takové postavení těla, při kterém jsou nohy volně u 

sebe, kolena a kyčle nenásilně nataženy a pánev postavena tak, aby hmotnost trupu byla 

vycentrována nad spojnicí kyčelních kloubů, páteř je plynule zakřivena, ramena 

spuštěna dolů, lopatky naplocho přiloženy k žebrům a přitaženy k páteři, hlava je 

postavena tak, že spojnice zvukovodu a dolního okraje očnice probíhá vodorovně. 

(Čermák, 1992 in Tlapák, 2006, s. 21) 

Porucha posturálních funkcí je podkladem tzv. vadného držení těla. Dočasná 

změna držení těla je možná poměrně snadno, trvalá přestavba pak vyžaduje delší 

proces. Změny posturálních mechanismů je však možné dosáhnout jen v určitých 

mezích. Vadné držení těla se vyskytuje často u jedinců, kteří jsou nuceni 

k dlouhodobému zaujímání neměnné nebo opakovaně stejné polohy vzhledem k povaze 

zaměstnání, rovněž častěji u osob s tendencí k pohybové pasivitě. Bývá zdrojem 

funkčních poruch, které při dlouhodobém výskytu mohou přecházet v poruchy 

strukturální. (Stackeová, 2004) 

Tradiční "kulturistický'' přístup k posilování dělí svaly na svalové skupiny se 

stejnou či podobnou funkcí a ty pak izolovaně v této funkci posiluje bez ohledu na další 

aspekty prováděného pohybu. Z kineziologických a neurofyziologických principů však 

vyplývá, že lidský svalový systém je značně složitým celkem a při koncepci 

posilovacích cvičení je třeba vycházet především z jeho tendence k oslabování a 

zkracování určitých svalových skupin v souvislosti s výše zmíněným posturálním 

svalovým systémem. (Stackeová, 2004, s. 23) 

Pro posilovací cvičení je základním pojmem tonus, trvalé napětí živé tkáně. 

Klidový svalový tonus je projevem připravenosti svalu k činnosti, je důkazem toho, že 

ve svalu stále probíhá látková výměna a že svaly jsou setrvale pod dohledem CNS. 
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Svalový tonus je ovlivňován celkovým stavem člověka. Není důležitý pouze svalový 

tonus jednotlivých svalů, ale i jejich vzájemný poměr. Je-li tonus svalů obklopujících 

klouby rovnoměrně a účelně rozložen, zajišťuje správné držení jednotlivých segmentů a 

takový pohyb, který kloub nepoškozuje. Pokud se kolem kloubu vytvoří špatná 

distribuce svalového tonu, projeví se to v narušení statiky i dynamiky kloubu a vzniká 

svalová nerovnováha ( dysbalance ). (Tlapák, 2006) 

IL2.3. Svalové dyshalance 

Fyziologický základ v rozdílné reaktivitě svalů na zatížení spočívá v rozdělení 

svalů na posturální a fázické. Posturální svaly jsou fylogeneticky starší, udržují 

vzpřímený postoj a mají tendenci ke zkrácení. Mají také nižší práh dráždivosti, lepší 

cévní zásobení, vyšší odolnost vůči škodlivým vlivům a lepší regenerační schopnosti. 

Fázické svaly jsou fylogeneticky mladší, mají zvýšený práh dráždivosti a tendenci 

k oslabení až hypotrofii. Oba systémy jsou v součinnosti, která se nazývá dynamická 

svalová rovnováha. Porušením této rovnováhy následkem jednostranného přetěžování 

vzniká svalová dysbalance, která se nesprávným pohybovým stereotypem dále 

prohlubuje. (Stackeová, 2004, s. 18) 

Nejčastějšími svalovými dysbalancemi jsou horní a dolní zkřížený syndrom, 

vrstvový syndrom a syndrom pánevního dna. 

Dolní zkřížený syndrom je kombinací oslabených svalů hýžďových a břišních a 

zkrácených flexorů kyčle, extenzorů bederní páteře a m. quadratus lumborum. Dochází 

k anteverzi pánve a zvětšení bederní lordózy. (Stackeová, 2004) 

Obr. 1: Svaly podílející se na postavení pánve (Tlapák, 2006) 

O svaly s tendencí ke zkracování 

• svaly s tendencí k ochabování 
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• biišm svaly 
" 

Horní zkřížený syndrom je kombinací oslabených dolních fixátorů lopatky a 

hlubokých flexorů krku a zkrácených prsních svalů, horních fixátorů lopatky a 

extenzorů šíje. Dochází ke zvýšenému napětí v oblasti šíje, předsunutému držení hlavy, 

prohloubení krční lordózy, protrakci ramen a zvětšení hrudní kyfózy. (Stackeová, 2004) 

Obr. 2: Svaly podílející se na držení těla v oblasti hrudníku a krční páteře 

(Tlapák, 2006) 

O svaly s tendencí ke zkracování 

• svaly s tendencí k ochabování 
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I 

Vrstvový syndrom označuje střídání vrstev zkrácených a oslabených svalů. 

Syndrom pánevního dna je charakterizován asymetrickým postavením pánve a 

dysfunkcí pánevních svalů. Zešikmení pánve následně způsobuje vybočení pánve na 

opačné straně a vyvolává následnou skoliózu bederní a hrudní páteře. Dalším 

důsledkem je zvýšené držení ramen a zevní rotace dolní končetiny. Změny však lze 

pozorovat u mnoha svalů, především v horní polovině těla. (Stackeová, 2004) Pánevní 

dno je nejslabším funkčním článkem stěny břišní dutiny a je nejvíce náchylné 

k funkčním i strukturálním poruchám. Pokud je jeho funkce narušena, nelze vyvinout 

optimální nitrobřišní tlak, nedostatečně zpevněná nitrobřišní dutina pak neplní svoji 

ochrannou funkci vzhledem k páteři a neumožní tak optimální zpevnění a napřímení 

osového orgánu, nelze zaujmout optimální posturu a provést optimální pohyb. Porucha 

funkce svalů pánevního dna nemusí být zpočátku zřetelná, časem však dojde k přetížení 
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substitučních struktur, porucha se dále rozvíjí a proJevuJe se 1 v jiných oblastech 

pohybového systému. (Vařeka et al., 2001 in Stackeová, 2004) 

Působením různých faktorů jako je hypokinéza, asymetrická a statická zátěž, 

vnitřní onemocnění, . p~ychické napětí apod., dochází k nárůstu posturálních poruch 

v průběhu života. (Kolář, 1996 in Stackeová, 2004, s. 20) Funkční poruchy hybného 

systému postihují značnou část populace, proto je snaha vytvářet různé preventivní 

programy. Jednou z možností primární prevence jsou tzv. školy zad, zahrnující mimo 

jiné i posilovací cvičení, bohužel spíše ve formě léčebné tělesné výchovy, nikoli ve 

fitness centrech. Řada fyzioterapeutů se staví k využití posilovacích cvičení ve fitness 

v prevenci a terapii funkčních poruch pohybového systému negativně. (Stackeová, 

2004) Posilovací programy však umožňují vhodně kombinovat protahovací a posilovací 

cviky. Tím lze vytvořit vysoce individualizovaný cvičební plán se zaměřením na kvalitu 

pohybového systému, na prevenci vzniku svalových dysbalancí i na jejich odstraňování. 

(Kolouch, Boháčková, 1994) 

IL2.4. Dýchání při svalové práci 

Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic, ale mají vliv i na posturální funkci a na 

držení těla. Dýchací pohyby se opakují rytmicky ve dvou fázích: inspirum (nádech) a 

exspirium (výdech). Přechodná krátká období mezi nádechem a výdechem se nazývají 

preinspirium a preexspirium. Výdech má inhibiční vliv na svalovou aktivitu a jeho 

účinek lze zvýšit apnoí (zadržením dechu) před nádechem. Inhibičního efektu se 

používá pro uvolnění svalového napětí a docílení relaxace. Nádech má excitační vliv na 

svalovou aktivitu a lze ho zvýšit apnoí před výdechem. Tohoto účinku se využívá pro 

usnadnění aktivity nebo při intenzivním soustředění na určitý výkon prováděný v apnoi 

(například při posilovacím cvičení). (V éle, 2006) 

V mnohých kulturistických publikacích, zejména staršího data vzniku, byly 

popisy cviků doprovázeny přesným popisem, v jaké fázi cviku dochází k nádechu a kdy 

k výdechu. Někteří novější autoři však doporučují při cvičení dýchat co nejpřirozeněji, 

kdykoli je to možné během cviku. Důležité je dostatečně zásobit organismus kyslíkem, 

tedy nezadržovat dech. V praxi se nejčastěji používá nádech v průběhu excentrické fáze 

pohybu a postupný výdech během fáze koncentrické. (Kolouch, Kolouchová, 1990) 
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U cviků zaměřených na rozvoj svalstva zad, břicha a prsních svalů je nezbytné, 

aby maximální kontrakce byla doprovázena maximálním výdechem! Právě úplný 

výdech na závěr koncentrické fáze pohybu mechanicky umožní maximální kontrakci 

procvičovaných svalů. (Stackeová, 2004) 

11.3. Technika a její chyby u vybraných posilovacích cviků 

V této kapitole jsou mimo jiné důkladně popsány vybrané posilovací cviky a 

jejich správná technika provedení, dále chyby, kterých se sportovci při jejich provádění 

dopouštějí. Níže popsaná provedení cviků jsou tedy v metodice práce považována za 

korektní a jsou tak měřítkem pro posuzování techniky sledovaných osob. Nákresy 

správného provedení cviků a zúčastněných svalů jsou uvedeny v Příloze 1. 

Technika 

Technika je způsob provedení pohybu v prostoru a čase. Přesněji pak techniku 

definuje Dovalil (2005, s. 34) jako "účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je 

v souladu s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje 

se na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se při tom i 

další předpoklady sportovce, především kondiční, somatické i psychické." Autor dále 

rozděluje techniku a "vnitřní'' a "vnější". "Vnější" technika se projevuje jako 

organizovaný sled pohybů a operací sdružených v pohybovou činnost, zaměřenou 

k danému cíli. Je vyjadřována většinou kinematickými parametry pohybu těla a jeho 

částí v prostoru a čase. Právě tyto biomechanické parametry jsou vizuálně 

pozorovatelné a měřitelné. "Vnitřní" techniku tvoří neurofyziologické základy 

sportovních činností. Jsou to pohybové vzorce a programy, které ovlivňují systémy 

kontrakcí a relaxací svalových skupin. Informace zprostředkovává biomechanika a 

neurofyziologie. (Dovalil, 2005) 

Velmi důležitou roli zde hraje také schopnost koordinace, která jaksi 

"organizuje" ostatní pohybové schopnosti v rámci daných sportovních dovedností. 

Koordinační schopnosti velice usnadňují vytváření prostorových, časových a 
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dynamických charakteristik pohybových struktur. Další funkcí těchto schopností je tzv. 

kinestéze, zvláštní projev specifického pohybového čití typického pro různá sportovní 

odvětví (pocit vody, sněhu, ledu a právě také pocit odporu činky nebo jiného závaží). 

Účinné pohybové čití, které se rozvíjí v průběhu dlouholeté sportovní činnosti, se 

projevuje v přesnosti, plynulosti, rytmičnosti, přizpůsobivosti, ve spojování, přestavbě a 

jiných kvalitativních znacích pohybových činností.(Dovalil, 2005) 

Správné provedení 

Správné provedení je takové provedení, které umožňuje nejlepší výkon 

z hlediska energie (nejekonomičtější provedení) a z hlediska biomechaniky 

(nejúčelnější provedení). (Dovalil, 1992) Správné provedení u posilovacích cviků je 

potom vymezeno jednak maximálním účinkem na hypertrofii nebo zkvalitnění svalové 

partie, na kterou je daný cvik zaměřen, její největší možnou izolací, a jednak takovou 

dráhou pohybu, která minimalizuje riziko zranění pohybového aparátu. 

Ke stejnému úkonu však může být použito různé kombinace svalů v závislosti 

na individualitě motorického projevu i na svalech, které jsou k dispozici a na dané 

osobnosti, ale také dle aktuálního stavu prostředí. CNS řídí pohyb tak, aby co nejlépe 

vyhovoval zamýšlenému individuálnímu pohybovému záměru. Proto je třeba tzv. 

fyziologické normy pohybu relativizovat k dané osobnosti a respektovat individuální 

moďologickou i funkční variabilitu. (V éle, 2006) S ohledem na individuální zvláštnosti 

sportovců se tedy osobité provedení pohybu označuje jako styl. (Dovalil, 2005) 

Chyby 

Mezi všeobecné chyby, kterým je třeba se při posilovacích cvičeních vyhnout, 

patří zejména předsunutí hlavy a anteverze pánve. Dochází-li při cvičení k předkyvu 

hlavy a extenzi v hlavových kloubech, může lehce dojít k jejich blokádě a rovněž je tím 

výrazně ovlivněna kvalita celého cviku. Při intenzivním posilování s extenzí 

v hlavových kloubech může být tato chyba příčinou i déletrvajících bolestí hlavy. 

Rovněž správné postavení pánve ovlivňuje kvalitu pohybu. Zvýšenému prohnutí 

bederní páteře a anteverzi pánve při cvičení lze předcházet pevným zapřením chodidel o 
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podložku pře tělem. U cviků vleže je vhodné vždy pokrčit dolní končetiny a pevně 

zapřít o chodidla, čímž je také zamezeno přetížení bederní páteře. (Stackeová, 2004) 

Cviky, které podporují nebo vytvářejí anteverzi pánve a přetěžují bederní oblast 

zad, jsou považovány za nevhodné. Jsou to zejména cviky v předklonu vykonávané 

špatnou technikou, zařazované předčasně a prováděné s neadekvátními zátěžemi. 

Přetěžovat bedra mohou také cviky, kdy je páteř předčasně zatěžována shora a bedra 

jsou v nadměrném prohnutí nebo se použitím nevhodných souhybů do záklonu bederní 

páteře dostávají (dřepy, bicepsové zdvihy, tlaky za hlavou a jiné cviky, pokud jsou 

vykonávány špatnou technikou). Dalšími cviky rizikovými pro bedra a postavení pánve 

mohou být cviky určené k posilování břišních svalů, jsou-li vykonávané špatnou 

technikou nebo zařazovány předčasně (sedy-lehy s fixovanými nárty, přednožování a 

jiné). (Tlapák, 2006) 

Cviky, při kterých je zejména třeba dbát na správné postavení hlavy, jsou tlaky 

s činkou za hlavou, stahování kladky shora za hlavu, peck-deck, bicepsový zdvih a 

další. (Stackeová, 2004) 

Dalším exponovanou oblastí je ramenní kloub, kde například častým 

prováděním benčpresu může dojít k přetížení kloubu a následným bolestem. Svalová 

nerovnováha vzniká v tomto případě přetížením svalstva přední části ramenního kloubu 

a nedostatečným rozvojem jeho zadní části. (Tlapák, 2006) 

"Cheating" - klamání je speciální metoda, která se využívá k dosažení 

maximálm'ho zatížení svalů. Je využívána síla pomocných svalů při procvičování svalů 

základních. Smyslem není ulehčení práce základním svalům, ale pravý opak. 

(Schwarzenegger, 1995) Cheating lze považovat za chybu, pokud doprovází cvičení 

během celé série, tedy již od prvního opakování. 

V této práci jsou sledovány následující cviky a toto je jejich správné provedení a 

chyby, které se při jejich provádění objevují nejčastěji: 

IL3.1. Tlak v leže s velkou činkou na vodorovné lavici (benčpres) 

Působení: Rozvoj hrudníku, m. pectoralis major (především dolní část) a ostatní 

thorakohumerální svaly, přední část m. deltoideus, extenzory paží, v menší míře pak 

střední hlava m. deltoideus, m. latissimus dorsi a většina svalů horní části zad, které se 
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podílejí na rotaci lopatek. (Boháčková, Kolouch, 1994) Svaly zad a předloktí slouží ke 

stabilizaci horní poloviny těla při cvičení a jsou procvičovány nepřímo. (Thome, 

Embleton, 1996) 

Výchozí poloha: Leh na zádech na vodorovné lavici tak, aby osa činky, spočívající na 

stojanech, byla v úrovni očí. Chodidla jsou pevně opřena o zem a v průběhu cviku se 

s nimi nepohybuje. Páteř se opírá po celé délce o podložku, je třeba se vyhnout 

prohýbání. (Boháčková, Kolouch, 1994) Prohnutí v bedrech při zachování kontaktu 

hýždí s lavicí není považováno za chybné v silovém trojboji. A však pro kondiční 

cvičení je třeba se mu vyvarovat. (Delavier, 2001) Cvičenec uchopí činku ve vhodné 

šíři, zvedne ji ze stojanu a stabilizuje v natažených pažích nad hrudníkem. (Boháčková, 

Kolouch, 1994) Úchop by měl být o 15 až 20 cm větší než je šířka ramen. (Thome, 

Embleton, 1996) Ideální je střední úchop - což znamená, že když se osa činky dotkne 

prsních svalů, předloktí směřují kolmo k podložce. (Schwarzenegger, 1995) 

Pohyb: Postupným pokrčováním napjatých paží klesá činka až k lehkému dotyku 

hrudníku. V průběhu pohybu se lokty posunují do stran. Bez přerušení pohybu v dolní 

poloze se tlakem činka vrací do výchozí polohy. (Boháčková, Kolouch, 1994) Propnutí 

paží v horní pozici je otázkou osobní preference cvičenců, ani názory odborníků nejsou 

jednotné. Někteří autoři nedoporučují v závěru cviku úplné propnutí paží (loketní 

zámek) z důvodu možného negativního vlivu na loketní kloub. Ale například v silovém 

trojboji je propnutí loktů přímo podmínkou úspěšného pokusu. (Hofirek, 1993) 

Schwarzenegger (1995) také doporučuje pohyb dovést až do zamknutí loketního 

kloubu. 

Dýchání: Při spouštění činky nádech, při vytlačování dech zadržet a při dokončení 

pohybu výdech. (Poliquin, 2004) Zadržení dechu pomáhá překonat tzv. kritický bod. 

(Jablonský a kol., 1967) Někteří autoři (Tlapák, 2006; Stackeová, 2004) nedoporučují 

při cvičení zadržovat dech. Důvodem je zvyšování tlaku krve při zadrženém dechu, což 

v dlouhodobém horizontu může způsobovat například hypertrofii levé srdeční komory 

vůči ostatním částem srdce a jiné zdravotní komplikace. 

Varianty cviku: Při cvičení lze měnit šíři úchopu, od velmi úzkého, jímž je zatěžována 

vnitřní část prsních svalů a trojhlavý sval pažní, až po velmi široký, ovlivňující vnější 

část hrudníku. (Boháčková, Kolouch, 1994) Lze také přednožit skrčmo, nebo zapřít 
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chodidla o lavičku. Zamezí se tak prohýbání v bedrech a eliminuje se zatížení dolní 

partie prsních svalů. (Delavier, 2001) 

Chyby: 

a) Příliš úzký úchop - méně než je šíře ramen: V tomto případě již přebírá hlavní 

práci triceps, ale lze použít tento úchop pro rozvoj vnitřní oblasti pektorálních 

svalů v případě, že lokty jsou tlačeny co nejvíce od těla. 

b) Příliš široký úchop: Zvyšuje riziko poranění úponu prsního svalu. Zároveň je 

vyvíjen přílišný tlak na zápěstí laterálním směrem. Další nevýhodou je zkrácený 

rozsah pohybu a tím snížená účinnost na rozvoj pektorálních svalů. 

c) Činka je spouštěna pod dolní hranici m. pectoralis major: Výsledkem je opět 

snížená účinnost cviku přenosem zatížení na svalstvo ramen. N ěkteří autoři 

(Schwarzenegger, 1995) ale naopak doporučují osu činky směřovat pod hranici 

prsních svalů. 

d) Odraz činky od hrudníku: Tato nesprávná technika je navíc spojena s prudkým 

až nekontrolovaným spouštěním činky na hrudník. Nebezpečí spočívá 

v možnosti poranění hrudníku. Úderem do srdeční krajiny může dojít k šoku 

doprovázeným někdy krátkým bezvědomím. Silný úder může způsobit i tzv. 

vagovou smrt, kdy dochází k zástavě srdce následkem extrémního podráždění 

nervus vagus. (Kolouch, 1988) 

e) Zkrucování těla na lavičce: Tato chyba bývá často spojena s nerovnoměrným 

dotlačováním činky a zvedáním chodidel od podložky. Příčinou kumulace těchto 

chyb je používání nepřiměřeně těžké váhy. (Smejkal, 1999) 

f) Prohýbání v lumbální oblasti páteře: Lukovité prohýbání trupu, případně i 

s oddálením hýždí od lavice, nadměrně zatěžuje lumbální oblast páteře s rizikem 

jejího poškození. NaÝíc se zapojují i odlehlé svalové partie (nohy, hýždě) a tím 

se supluje do jisté míry práce pektorálních svalů. (Smejkal, 1999) 

IL3.2. Stahování horní kladky nadhmatem 

Působení: Primárně cvik působí na rozvoj m. latissimus dorsi (zejména mediální část), 

m. teres major, m. rhomboideus, dolní část m. trapezius, dále pak na zadní hlavu m. 
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deltoideus, m. brachialis, m. biceps brachii a svaly předloktí, m. pectoralis major. 

(Delavier, 2001) Ale zapojují se i hluboké svaly zad. (Thome, Embleton, 1996) 

Výchozí poloha: Sed na lavici před kladkou, ve vzpažení uchopit ve zvolené šíři držadlo 

kladky. Hlava je v prodloužení trupu, pohled směřuje vpřed. (Kolouch, Boháčková, 

1994) 

Pohyb: Plynulý tah kladky, pocit tahu loktů směrem dolů a vzad, až po kontrolovaný 

dotyk držadla horní části prsních svalů.V závěru koncentrické fáze se hrudník vypíná 

proti tyči, nedochází však k prohnutí v bedrech. (Tlapák, 2006) Excentrická fáze je opět 

kontrolovaná, ramena po celou dobu pohybu jsou stažena dolů. Případně je možné při 

přechodu do výchozí polohy vytáhnout ruce co nejvíce z ramen, tedy relaxovat m. 

rhomboideus major a další fixátory lopatek. (Smejkal, 1994) Poliquin (2004) však 

varuje před "nepřirozeným" prováděním pohybu, který doporučuje většina odborníků. 

Pokud je cvik zahájen stažením ramen a lopatek a potom teprve následuje pohyb paží, je 

vyvíjen škodlivý vliv na malé svaly horní části zad, případně může dojít i ke zranění. 

Propínání loktů v závěru pohybu je opět diskutabilní. V maximální kontrakci lze také 

chvíli setrvat, cca 1-2 vteřiny. (Thome, Embleton, 1996) 

Variace cviku: Podobně jako u předchozího cviku i zde je šíře úchopu variabilní. Tah 

může směřovat též za hlavu. 

Dýchání: Při stahování ·kladky výdech, při pohybu vzhůru nádech. (Smejkal, 1999) 

Někteří autoři i zde doporučují zadržení dechu v dolní fázi stahování kladky (Jablonský, 

1967), ale většina se přiklání zejména právě u cviků na svaly zad dech nezadržovat. 

Právě úplný výdech na závěr koncentrické fáze pohybu mechanicky umožní maximální 

kontrakci procvičovaných svalů. (Stackeová, 2004) 

Chyby: 

a) Začátek pohybu aktivním ohybem v loketním kloubu: Dochází k "tahání 

rukama" a hlavní práci přebírají svaly paží, na úkor zapojení svalů zádových. 

b) Přitahování lopatek k sobě bez jejich předchozího stažení dolů: Způsobí 

zapadnutí hlavy a zvedání ramen, což má za příčinu opět zapojení jiných svalů, 

než je žádoucí. 

c) Dotahování tyče kladky s kulatým ohnutím trupu, "propadnutím hrudníku" a 

s vnitřní rotací a pokrčením ramen: Nedochází tak vůbec k zapojení 

mezilopatkových svalů, jejichž procvičení je cílem právě zejména u začátečníků. 
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d) Záklon nebo předsunutí hlavy: Prohlubuje dysbalance v oblasti krku a pletence 

ramenního. 

e) Nadměrné prohnutí beder vzhledem k nedostatečné aktivaci břišního svalstva: 

Prohlubuje dysbalance v oblasti pánve. Supluje prohnutí v hrudní oblasti. 

(Tlapák, 2006) 

II.3.3. Upažování s jedno ručními činkami ve stoji 

Působení: Střední hlava m. deltoideus, částečně horní oblast m. trapezius a m. 

supraspinatus. (Čihák, 2001) 

Výchozí poloha: Úzký stoj rozkročný, trup nakloněn mírně vpřed, paže podél těla, dlaně 

držící jednoroční činky směřují mediálně, hlava je vzpřímena, pohled směřuje vpřed, 

pánev je podsazena. (Kolouch, Boháčková, 1994) Někteří autoři (Smejkal, 1994; 

Schwarzenegger, 1995) doporučují držet činky před tělem tak, že osy činek směřují 

dopředu, a ruce jsou mírně pokrčené v loktech. Delavier (2001) považuje za správnou 

výchozí polohu činek před tělem, vedle boků, ale i za hýžděmi. 

Pohyb: Zapojením m. deltoideus zvolna zahájit upažování. Horní krajní polohy, tedy 

maximální kontrakce je dosaženo v upažení v úrovni ramen (Smejkal, 1994), nebo o 

něco výše (Kolouch, Boháčková, 1994). V upažení má být vzdálenější konec činky 

mírně výše než její bližší konec, je tak dosaženo maximálního zatížení střední hlavy m. 

deltoideus. Kontrolovaným pohybem se paže vracejí do základní polohy. (Kolouch, 

Kolouchová, 1990) Vzhledem k potřebě použití dostatečně vysoké váhy k budování 

objemu střední hlavy m. deltoideus je vhodné celou dráhu pohybu držet mírně pokrčené 

paže v loktech. Tím se zkracuje páka a zároveň se chrání úpony bicepsů před zraněním. 

Ovšem k dosažení ostrého svalového reliéfu lze použít upažování s nataženými lokty. 

Tato varianta však předpokládá použití mnohem nižší zátěže. (Smejkal, 1994) 

Dýchání: Na začátku pohybu nádech, během excentrické fáze výdech. (Smejkal, 1994) 

Naopak Tlapák (2006) doporučuje během koncentrické fáze výdech a v negativní fázi 

nádech. Nevhodnost předchozí varianty argumentuje tím, že se při ní více aktivuje m. 

trapezius, což zejména u začátečníků není vhodné. 

Chyby: 
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a) Zaklánění a švihový pohyb na začátku pohybu: Způsobené nepřiměřenou zátěží. 

Práci do jisté míry přebírají prsní svaly a přední hlava m. deltoideus. Je také 

přetěžována lumbální oblast páteře. (Kolouch, Boháčková, 1994) 

b) Dopomoc souhybem těla: Opět způsobena nepřiměřenou zátěží, obzvlášť pokud 

doprovází všechna opakování v sérii. ( Kolouch, Kolouchová, 1990) 

c) Nedostatečná kontrola činek v negativní části pohybu: Souvisí s předchozím 

bodem. ( Kolouch, Kolouchová, 1990) 

d) Vytáčení dlaní dopředu a palců vzhůru: Zatížení se přenáší na přední hlavu m. 

deltoideus. (Smejkal, 1994) 

e) Ohýbání paží v loktech: Pohyb nevychází pouze z ramen. Příčinou je nadměrná 

zátěž, důsledkem snížení účinnosti cviku. (Smejkal, 1994) 

f) Pohyb končí pod úrovní ramen: Příčinou je nepřiměřená zátěž, kterou cvičenec 

není schopný zvládnout v celém rozsahu pohybu. Tato chyba bývá spojena i se 

souhyby trupu. Nevyužitím celé dráhy pohybu se snižuje účinnost cviku. 

(Smejkal, 1994) 

g) Krčení ramen: Do pohybu se zapojují velkou měrou trapézové svaly, které 

zejména u kondičních cvičenců není třeba vůbec stimulovat. (Tlapák, 2006) 

Stackeová (2004) uvádí, že posilování horní části m. trapezius je dokonce 

naprosto nevhodné a je jednou z nejvážnějších metodických chyb. 

IL3.4. Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji 

Působení: M. biceps brachii, m. brachialis, m. brachioradialis, flexory zápěstí. Přední 

hlava m. deltoideus a svaly dolní oblasti zad se zapojují pouze ze stabilizačních důvodů. 

(Čihák, 2001) 

Výchozí poloha: Úzký stoj rozkročný, cvičenec drží činku podhmatem přibližně v šíři 

ramen, nebo o něco šířeji. Hlava je vzpřímena, pohled směřuje vpřed. Nadloktí je lehce 

přitisknuto k trupu. (Kolouch, Boháčková, 1994) Lokty nejsou úplně propnuty. 

(Poliquin, 2004) 

Pohyb: Zapojením bicepsů se pokrčí paže v loktech a činka se přemístí půlkruhovým 

pohybem předloktí co nejblíže k horní části hrudníku. Lokty a nadloktí jsou bez pohybu, 

stejně jako nohy a trup. Obzvláště nadloktí je třeba v průběhu celého pohybu udržet bez 

výraznějšího předozadního posunu. Z horní krajní polohy je činka opět kontrolovaně 

Sledování a analýza chyb v technice posilovacích cvičení návštěvníků fitcentra 38 



Teoretická část 

spouštěna do výchozí polohy. (Kolouch, Kolouchová, 1990) Co se týká pohybu zápěstí 

v průběhu cviku, někteří autoři (Kolouch, Boháčková, 1994) doporučují v první 

polovině pohybu zápěstí zpevnit a při dokončování pohybu je flektovat. Další (Smejkal, 

1994) radí ruku v zápěstí během celého pohybu neohýbat, hr'bet ruky držet stále 

v prodloužení předloktí. 

Variace cviku: Cvik lze provádět v kleku, čímž se výrazně omezí podíl jiných 

svalových skupin na pohybu. Též lze měnit šíři úchopu nebo typ osy činky. (Kolouch, 

Boháčková, 1994) Pokud je zvolen užší úchop, než je šíře ramen, je více zatěžována 

dlouhá hlava m. biceps brachii. Širší úchop naopak více stimuluje krátkou hlavu svalu. 

(Tlapák, 2006) Pro eliminaci souhybů těla je možné provádět cvik s opřením zad o 

stěnu tak, že v průběhu celého pohybu jsou obě lopatky v kontaktu se stěnou. (Delavier, 

2001) 

Dýchání: Na začátku pohybu nádech, při spouštění činky výdech. (Smejkal, 1994) 

Nebo nádech před započetím pohybu, zadržet dech pro překonání kritického bodu, 

výdech od poloviny negativní fáze. (Poliquin, 2004) 

Chyby: 

a) Nekontrolovaná excentrická fáze pohybu: Činka Je ovládána spíše silou 

gravitace, než svalů. Hrozí natržení bicepsu. Navíc polovina cviku je potom 

neefektivní, negativní fáze pohybu je stejně důležitá, ne-li důležitější, než 

koncentrická. (Smejkal, 1994) 

b) " Cheating ": Uvedení činky do pohybu použitím více svalových skupin, 

zejména trupu. Způsobeno nepřiměřenou zátěží. Cvik ztrácí na efektivitě a 

zvyšuje se riziko zranění. (Kolouch, Kolouchová, 1990) Na začátku pohybu se 

tato chyba projevuje výrazným předklonem trupu, v závěru pak výrazným 

záklonem. Zapojení m. biceps brachii je minimální a riziko zranění číhá zejména 

v oblasti bederní a u bicepsových úponů. (Smejkal, 1994) 

c) Pohyb loktů vpřed: Pokud se během pohybu lokty vysouvají před tělo, jednak se 

zapojí do práce přední hlava m. deltoideus, což není účelem cviku, a jednak 

tento postup umožní bicepsům v horní pozici činky odpočívat. Na vrcholu 

pohybuj sou totiž předloktí kolmo k podložce, takže zátěž v tuto chvíli nesou jen 

kosti a klouby a biceps odpočívá. (Schwarzenegger, 1995) 
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IL3.5. Tricepsové stlačování horní kladky nadhmatem 

Působení: M. triceps brachii, zejména zevní hlava, m. anconeus. (Čihák, 2001) 

Výchozí poloha: Úzký stoj rozkročný v odpovídající vzdálenosti od kladky, nadloktí 

paží pokrčených v loktech je lehce přitisknuto k tělu. Adaptér kladky je uchopen 

nadhmatem, tedy dlaně směřují dolů. Hlava je vzpřímena, pohled směřuje vpřed. 

(Kolouch, Boháčková, 1994) Je vhodné zvolit rovný nebo mírně ohnutý adaptér kladky. 

Úchop je bezpalcový, tedy nadhmat s palci souhlasně s ostatními prsty. Vzdálenost 

dlaní je 10 až 15 cm (měřeno mezi palci). (Smejkal, 1994) U zkušenějších cvičenců lze 

akceptovat polohu loktů od těla s tím, že takto provedený cvik zatěžuje tricepsy 

poněkud odlišným způsobem. (Tlapák, 2006) Při použití vyšších zátěží je možné se 

mírně předklonit v pase kvůli stabilitě postoje. (Delavier, 2001) 

Pohyb: Postupným půlkruhovým pohybem předloktí je kladka stahována až do natažení 

paží v připažení, lokty a nadloktí jsou bez pohybu. V krajní poloze lze kontrakci 

prohloubit volní izometrickou kontrakcí tricepsů. Následuje kontrolovaný pohyb zpět 

do výchozí polohy. (Kolouch, Kolouchová, 1990) 

Variace cviku: Adaptér kladky lze uchopit i podhmatem, vyžaduje to však použití nižší 

zátěže. Stejně tak je možné zvolit místo tyčového adaptéru lanový nástavec, ovšem opět 

za cenu snížení zátěže. Tyto variace jsou pak tedy vhodné spíše pro zkvalitnění a rozvoj 

definice svalu, než pro nárůst hmoty. (Smejkal, 1994) Při použití lanového adaptéru je 

více zatížena vnější hlava tricepsu. Při cvičení podhmatem pak více pracuje střední 

hlava svalu. (Delavier, 2001) 

Dýchání: Během excentrické fáze nádech, v okamžiku propnutí paží výdech. (Smejkal, 

1994) 

Chyby: 

a) Souhyb loktů: Doprovází použití nepřiměřené zátěže. Není to vyslovená chyba, 

ale pokud je použita nižší zátěž, působení na triceps je přesnější a účinnější, než 

při použití vysoké zátěže a současné dopomoci svalstvem trupu - ramenních a 

zádových svalů. (Kolouch, Boháčková, 1994) Toto platí u začátečníků 

především. 

b) Zvýšený předklon trupu: Jisté "nalehnutí" na adaptér kladky, do pohybu se 

zapojují silnější zádové svaly. (Kolouch, Boháčková, 1994) 
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IL3.6. Dřep s velkou činkou vzadu 

Působení: Dřepy jsou považovány za nejúčinnější samostatný cvik pro posílení svalů 

dolních končetin, současně ale tento cvik stimuluje anabolické procesy v celém těle. 

Zvláště intenzivně působí na m. quadriceps femoris, m. sartorius, adduktory a abduktory 

stehen, svaly hýžďové a vzpřimovače trupu. Méně se pak zapojují flexory stehen a 

břišní svaly. (Kolouch, Boháčková, 1994) 

Výchozí poloha: Stoj rozkročný, paže drží v pokrčení osu nakládací činky spočívající 

na ramenou a trapézových svalech, nikdy nesmí ležet na krčních obratlech. (Thome, 

Embleton, 1996) Osa činky by ale neměla být zase příliš nízko, neboť tak vzniká větší 

riziko předklánění trupu a tím i zranění. (Breitenstein, 2002) Delavier (2001) považuje 

za správnou polohu činky buďto jen na trapézech, nebo níže - na trapézech a zadní 

hlavě deltových svalů tak, jak to provádějí siloví trojbojaři. Hlava je vzpřímena, pohled 

směřuje vpřed. 

Pohyb: Pokrčením kolen cvičenec zvolna přejde do rovného dřepu, tedy do polohy, kdy 

je os femoris vodorovně se zemí. (Kolouch, Boháčková, 1994) Ale například 

Breitenstein (2002) považuje za správnou i variantu hlubokých dřepů, nicméně tu 

shledává méně náročnou. Smejkal (1994) hluboké dřepy také nezavrhuje, zdůrazňuje 

však, že při této variantě se výrazněji zapojují svaly hýžďové. Tlapák (2006) doporučuje 

začátečníkům dřepy do vodorovné polohy stehen a s pokročilostí cvičenců dřep 

prohlubovat. Dle Schwarzeneggra (1995) je naopak důležité se dostat kyčelním 

kloubem níže než je koleno, zejména u začátečníků, neboť později, při použití vyšších 

zátěží, by si cvičenec mohl přivodit zranění kolen. Pravidla silového trojboje (Hofirek, 

1993) označují pokus ve dřepu za neúspěšný, pokud v nejnižším bodu dřepu není 

kyčelní kloub níže než koleno. Kolena směřují mírně do stran. Pohyb pokračuje zpět 

do výchozí polohy. Rychlost pohybu je po celou dobu plně kontrolována. Při tomto 

cviku je velmi vhodné stát před zrcadlem a techniku v průběhu celého pohybu 

kontrolovat, neboť se jedná o velmi náročný cvik a použitím relativně vysokých zátěží 

hrozí také větší riziko poranění v případě nesprávné techniky. Podle Smejkala (1994) je 

při použití větších zátěží akceptovatelný mírný předklon, který však nesmí přesáhnout 

odklon 30 až 45 stupňů od svislé osy. Také doporučuje vzestupný pohyb zahájit silou 

stehenních svalů, nikoli pohybem hýždí. 
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Variace cviku: Pokud mají cvičenci (zejména začátečníci) zkrácené lýtkové svalstvo, 

lze podložit paty podložkou odpovídající výšky. Předejde se tak ztrátě rovnováhy při 

přechodu do dřepu. Jako prevenci předklánění je možné vykonávat cvik s činkou 

drženou vpředu na hrudníku. (Kolouch, Boháčková, 1994) Čím širší postoj je zvolen, 

tím více práce přebírají hýžďové svaly. (Thome, Embleton, 1996) Širší stoj rozkročný 

zároveň působí větší měrou na vnitřní hlavu kvadricepsu a na adduktory, zatímco užší 

postoj více stimuluje vnější hlavu a abduktory. (Smejkal, 1994) 

Dýchání: Před započetím pohybu a v průběhu excentrické fáze nádech, během 

překonávání kritického bodu koncentrické fáze zadržet dech, na konci pohybu a ve 

výchozí poloze výdech. (Breitenstein, 2002) Někteří autoři (Smejkal, 1994) 

nedoporučují zadržování dechu v průběhu cviku. Lze také použít tzv. dvojité dýchání, 

kdy se při pohybu dolů vydechuje, před dolní úvratí je nádech a při pohybu vzhůru je 

opět výdech. (Tlapák, 2006) Tento způsob je vhodnější zejména proto, že při tomto 

cviku je velká spotřeba kyslíku, kterou způsobuje zapojení mnoha svalových skupin. 

S rostoucí zátěží tato spotřeba také narůstá. 

Chyby: 

Dřep s činkou patří vůbec k nejnáročnějším cvikům prováděným v posilovně. Také 

je jedním z mála, při nichž může dojít k vážnějším zraněním. Proto je nutné při 

tréninku vždy řádně zajistit kotouče proti posunu, dále je vhodný dohled alespoň 

dvou tréninkových partnerů, nebo použití pevného stojanu, který umožňuje odložit 

činku okamžitě, když je třeba. (Thome, Embleton, 1996) Nebezpečí poranění 

bederní páteře zařazuje dřep s činkou mezi cviky pro pokročilé a vyžaduje nejen 

dostatečně zpevněná bedra, ale také perfektní techniku a zvýšení bezpečnosti 

nošením opasku. Riziko poranění kolenního kloubu jej vyřazuje z použití u mládeže 

a u těch, kteří s koleny mají nějaké potíže. Z praxe je však známo, že kolenní kloub 

se dá na hluboký dřep natrénovat. (Tlapák, 2006) Některé studie dokonce uvádějí, 

že dřepy prováděné bezchybnou technikou mohou kolenní kloub posílit. (Poliquin, 

2004) 

a) Přílišný předklon (zvláště pak ohnutý) v průběhu pohybu: Tato poloha je pro 

tělo biomechanicky velmi nevýhodná a může snadno přivodit poškození páteře. 

(Kolouch, Kolouchová, 1990) Příčinou této chyby je buď nepřiměřená zátěž, 

nebo vyčerpání během posledních opakování v sérii. 
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b) Nekontrolovaná rychlost pohybu: Sestupná fáze pohybu je prováděna příliš 

rychle s rychlým dotykem stehen o lýtka. Vzestupná fáze je zahájena odrazem 

od lýtek. Tato technika je způsobena nepřiměřenou zátěží a je velmi nebezpečná 

z hlediska poranění kolenních vazů. (Smejkal, 1994) 

c) Stlačování kolen k sobě v koncentrické fázi: Způsobuje přetěžování kolenních 

vazů a hrozí jejich zranění. Tato chyba je opět způsobena nepřiměřenou zátěží. 

(Smejkal, 1994) 

d) Předklon hlavy: Způsobí zakulacení zad a předklon. (Tlapák, 2006) 

e) Nadměrné vysazování pánve: Někteří cvičenci snahou o udržení rovných zad 

prohnou záda v lumbální oblasti až do výrazné lordózy. Je třeba páteř držet bez 

těchto výchylek, aby co nejlépe snášela kolmý tlak vyvíjený činkou. (Tlapák, 

2006) 

IL3. 7. Zkracovačky v lehu na lavici s oporou lýtek 

Působení: M. rectus abdominis, více v jeho horní části; při zapojení protipohybu pánve 

působí cvik na celou délku svalu, částečně m. obliquus externus abdominis a m. psoas 

major. (Čihák, 2001) Ani při korektním provedení se sportovec nevyhne mírnému 

zapojením. quadriceps femoris a tensor fascie latae. (Delavier, 2001) 

Výchozí poloha: Leh na zádech na lavici, pokrčené přednožené nohy spočívají lýtky na 

opěrkách lavice. Úhel mezi trupem a stehny i mezi stehny a lýtky je přibližně 90 stupňů. 

Ruce jsou v týl nebo překřížené na hrudníku. Hlava a ramena se nedotýkají podložky. 

(Kolouch, Boháčková, 1994) Hlava je v mírném předklonu, brada směřuje k hrudníku, 

temeno je vytaženo do dálky v prodloužení trupu. Hlava je na pažích pouze volně 

položena, nesmí tlačit vzad proti rukám a naopak ruce za hlavu "netahají" - tzn. 

nezvětšuje se flexe krční páteře. (Tlapák, 2006) 

Pohyb: Pozvolným, kontrolovaným stahem břišního svalu se zvedá horní část trupu 

směrem ke kolenům, zároveň pánev provádí mírný protipohyb. Po krátké výdrži v horní 

krajní poloze se vrací trup kontrolovaně do výchozí polohy. (Kolouch, Boháčková, 

1994) Rychlost pohybu je po celou dobu konstantní. Hlava se nepokládá na podložku. 

(Kolouch, Kolouchová, 1990) 

Dýchání: Ve výchozí pozici nádech, během koncentrické fáze dech zadržet, během 

excentrické fáze výdech. (Smejkal, 1994) Naopak Tlapák (2006) důsledně doporučuje 
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během koncentrické fáze výdech, ještě lépe zesílený vědomým stažením žeber do 

výdechové pozice. Takový výdech je podmínkou kvalitní kontrakce břišních svalů. 

Stejně tak Stackeová (2004) upozorňuje, že maximální zkrácení břišních svalů je možné 

jen ve fázi maximálního výdechu. 

Chyby: 

a) Cukavé, trhavé pohyby těla nebo paží: Snižuje se podíl břišních svalů a zvyšuje 

se podíl ostatních svalových skupin těla na daném pohybu a tím se výrazně 

snižuje účinnost cviku. 

b) Snaha o dosažení co největší výšky: Dosažená výška není rozhodující, je třeba se 

soustředit na maximální přiblížení začátku a úponu m. rectus abdominis. 

(Kolouch, Boháčková, 1994) 

c) Pokládání hlavy na podložku: Při položení ramen a hlavy na podložku se 

relaxuje m. rectus abdominis. Jelikož tento sval potřebuje na regeneraci ATP 

velmi krátkou dobu, tak vlastně tímto způsobem nelze dosáhnout vyčerpání 

svalu a tím účinné stimulace. 

d) Prohýbání v bederní oblasti: Způsobeno oslabením spodní části břišních svalů a 

jejich vědomým nezapojováním. Chybí zde protipohyb pánve. 

e) Předsun brady spojený se záklonem hlavy: Způsoben neznalostí správné 

techniky, nebo oslabením hlubokých flexorů krku. (Tlapák, 2006) Dlouhodobé 

provádění cviků s touto chybou může způsobit blokády v oblasti krční páteře a 

hlavových kloubů a dokonce i déletrvající bolesti hlavy. (Stackeová, 2004) 

t) Cvičení břišních svalů nepředchází protažení zádových svalů, především 

vzpřimovačů páteře a m. quadratus lumborum - zádové svaly pak do jisté míry 

přebírají práci břišních svalů a nutí k chybnému provádění cviku. (Kolouch, 

1988) 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

111.1. Cíle práce 

Cílem této práce je sledování techniky vybraných posilovacích cviků u 

návštěvníků fitcentra POLDI 90 v Kladně a sběr a analýza dat s tímto problémem 

souvisejících. Autorka chce zjistit, do jaké míry se ztotožňuje vnímání vlastní techniky 

u cvičenců s tím, jak tuto techniku vidí objektivní pozorovatel. 

111.2. Úkoly práce 

Pro splnění vytýčených cílů bylo nezbytné splnit následující úkoly: 

1. Stanovení problému 

Předběžná teoretická analýza - Vyhodnocení obsahu dostupných zdrojů 

literatury se vztahem k pracovnímu tématu (literární rešerše). 

Vlastní formulace problému - Vytvoření nástroje pro zjišťování informací a 

postojů (anketní formulář) formulací jednotlivých otázek a kategorií odpovědí. 

Dále výběr sledovaných cviků. V neposlední řadě určení cílové skupiny, ve které 

bude výzkum prováděn. 

2. Formulace hypotézy 

3. Ověřování hypotézy 

Prokazování pravdivosti či nepravdivosti hypotézy získáváním dat empirickými 

metodami - Sběr dat a jejich analýza, tedy provedení šetření za pomoci 

sestavených anketních formulářů, pozorování a pořízení videozáznamů pohybů, 

následované statistickým zpracováním získaných dat a provedením kinematické 

analýzy pohybů. 

4. Vyvození závěrů a jejich prezentace 
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111.3. Hypotéza 

Na základě předpokládaného odhadu výsledků byla stanovena níže uvedená 

hypotéza. Při jejím stanovení bylo vycházeno z literatury, osobních zkušeností a 

postřehů z praxe. 

Hypotéza: 

Většina dotázaných se domnívá, že cvičí technicky správně, zatímco objektivní 

skutečnost je opačná. Tedy většina dotázaných, kteří budou sledováni, cvičí technicky 

nesprávně. 

111.4. Metodologie práce 

IIL4.1. Základní použitý metodologický princip 

Tato práce je prací především analytickou. Analytická práce se zabývá 

shromažďováním určité množiny dat (dokumenty) nebo prováděním studie s cílem 

rozpoznat a vysvětlit principy, které mohou řídit určitá jednání a akce.(Hendl, online) 

Základními výzkumnými nástroji, které byly použity při realizaci této práce, 

byly pozorování a průzkum formou ankety. Vyhodnocení získaných dat bylo provedeno 

kinematickou analýzou a statistickými metodami. 

Pozorování je cílevědomé systematické sledování určitých jevů spojené 

s registrací charakteristických údajů. Průzkum se nejčastěji provádí formou dotazníku 

nebo ankety. Je třeba položit konkrétní otázky reprezentativnímu množství věrohodných 

lidí. Výhodou ankety je rychlé získání velkého množství různých dat. Naproti tomu její 

nevýhodou je obecně nižší kvalita měření než je tomu u jiných diagnostických metod. 

(Filka, 2002) 

Statistické metody, pomocí kterých byly vyhodnoceny a interpretovány 

výsledky, udávají četnost, relativní četnost, střední hodnoty (aritmetický průměr, 

modus, medián), míru variability a další. Grafickým vyjádřením těchto hodnot vznikly 

použité histogramy, výsečové diagramy a kvartilový graf. 
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Četnost jednotlivých odpovědí v anketě byla získána čárkovací metodou. 

Relativní četnost byla spočtena podle vzorce: fi=n/n kde Ji je relativní četnost, n; je 

četnost jednotlivých hodnot a n je počet všech odpovědí. Aritmetický průměr byl 

spočítán podle vzorce x= LJn Geometrický průměr byl spočten podle vzorce 

xa=..JxJ.X2···x~ Medián je prostřední hodnota a modus je hodnota, která se v daném 

souboru dat vyskytuje nejčastěji, tzn. má největší četnost. Variační šíře (rozpětí) 

odpovědí je určeno podle vzorce R=xma:c Xm;n a vyjadřuje rozdíl mezi nejmenší a 

největší naměřenou hodnotou. Směrodatná odchylka byla spočtena podle vzorce s=..J? a 

i=[Jjx;-x/]ln kde s je směrodatná odchylka, i je rozptyl, x; je určitá naměřená 

hodnota. K vartilová odchylka přesněji vypovídá o údajích a spočítá se dle vzorce 
~ 

Q=(Q3-Q1):2 kde Q3 a Q1 jsou horní a dolní kvartil. Dolní odděluje dolní,it dat a horní 

odděluje horní~ dat. Jelikož u otázek v anketě je různý počet kategorií odpovědí, bylo 

nutné určit normovanou nominální varianci, neboť jednoduchým variačním poměrem 

lze srovnávat jen otázky se stejným počtem kategorií odpovědí. Normovaná nominální 

variance tedy byla spočtena podle vzorce Vn=V(k/k-1) a V=(n 2-"Ln2,Jin2 kde Vn je 

normovaná nominální variance, V je nominální variance, k je počet kategorií a nk je 

četnost odpovědí v jednotlivých kategoriích.Nominální variance udává míru variability 

u nominálních dat. U histogramu četností byl určen směr šikmosti. 

Posuzování dovedností 

Dovednosti lze posuzovat pouhým pohledem, přesnější je však analýza. Existuje 

několik způsobů, které vycházejí z biomechaniky a dalších oborů (Dovalil, 1992): 

~ Kinematická analýza - Analýza průběhu pohybu v prostoru a čase; 

pohyb se sleduje podle charakteristických bodů; sledované veličiny jsou 

směr, dráha, rychlost pohybu, zrychlení a další. 

~ Dynamická analýza - Dynamicko-časové členění pohybu; sleduje příčiny 

pohybu, síly které pohyb vyvolávají; vhled do systému kontrakcí a relaxací 

svalů; sledované veličiny jsou síla, impulsy, vektory a další; příkladem je 

snímání kolmého tlaku na podložku. 

~ Elektromyografie - Časové schéma kontrakcí a relaxací svalů v průběhu 

pohybu; akční potenciály; výsledkem je křivka. 
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~ Škály - Úkolem škál je usnadnění posouzení dovednosti; existují škály 

grafické (výsledkem je kreslený kinematogram fází pohybu), slovní 

(bodovací škála doprovázená popisem provedení od nejsprávnějšího až po 

chybné), a další. 

Kinematická analýza a škály hodnotí především "vnější" techniku a jsou 

používány především v terénu, dynamická analýza a elektromyografie jsou zaměřeny na 

hodnocení "vnitřní" techniky a používají se spíše v laboratorních podmínkách. (Dovalil, 

2005) 

Kinematická analýza pohybu 

Důležitou a snadno využitelnou metodou pro kvalitativní analýzu pohybu je 

sledování video-nahrávky, zejména ve zpomaleném režimu. Nahrávky poskytují 

pozorovateli mnoho informací, které v reálu není schopen zaznamenat pouhým okem. 

Při synchronizaci se složitými systémy a počítačovými programy lze videozáznam 

použít i pro kvantitativní analýzu pohybu. (Knudson et Morrison, 1997) Výsledkem 

kvalitativní analýzy je slovní hodnocení pohybu, výsledkem kvantitativní analýzy jsou 

číselná data, která zpravidla udávají velikost fyzikálních veličin. Postupy založené na 

vyhodnocování videozáznamu patří do skupiny kinematografických (videografických) 

vyšetřovacích metod. 

Pro zvýšení kvality vyhodnocených údajů a urychlení procesu vlastního 

vyhodnocení záznamu je nutné provést označení vybraných bodů na sledovaném 

objektu. V některých případech je však vhodnější tuto fázi přípravy vynechat, např. při 

analýze činnosti ve sportovních aktivitách. V této situaci by jakýkoliv zásah mohl 

nepříznivě ovlivnit provedení pohybu, nejen z hlediska jeho techniky, ale také 

působením na psychický stav sportovce. Naopak při analýze pohybu v laboratorních 

podmínkách je použití značek samozřejmé. (Janura, Zahálka, 2004) 

Zpracováním videozáznamu lze získat různé výstupy, např. kinogram 

(kinematogram) pohybu sestavený z vybraných poloh sledované pohybové činnosti, 

kinogram pohybu získaný analýzou videozáznamu, kinogram pohybu vybraného 

segmentu nebo bodu na lidském těle, kinogram pohybu s číselnými údaji, pouze číselné 

údaje, grafické vyjádření nebo porovnání závislostí vybraných parametrů, kombinace 

těchto výstupů. (Janura, Zahálka, 2004) 
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III.4.2. Metody sběru dat a měřící techniky 

V první fázi sběru dat byla použita anketa o devíti otázkách. (Příloha 2) Tato 

anketa byla sestavena s použitím otázek, které souvisejí s technickým provedením 

posilovacích cviků, se vznikem chyb v této technice a které mohou odůvodňovat 

některé prováděné chyby. Některé otázky navzájem také souvisejí, což bylo použito při 

vyhodnocení šetření. Podrobné zdůvodnění vybraných otázek je uvedeno níže. Anketa 

je anonymní. Byl použit záměrný anketní výběr. Je to takový výběr vzorku, kde 

nerozhoduje náhoda, ale úsudek zkoumané osoby na základě svého rozhodnutí zúčastnit 

se výzkumu. (Chráska, 2003) 

Ve druhé fázi sběru dat byly kontaktovány osoby, které ve zvláštní otázce ankety 

uvedly, že jsou ochotny se podílet na praktickém sledování. Poté byl tento vzorek 

postupně pozorován v průběhu tréninkové jednotky Gednotek) a během provádění 

vybraných cviků (viz níže) byly osoby foceny a natáčeny kamerou. Z těchto záznamů 

byla později provedena kinematická analýza jejich techniky. Byla také zhotovena 

kinematická analýza správného provedení cviku. Videozáznam byl pořízen bez 

zvýraznění kloubních spojení, neboť předpokladem bylo co nejméně zasahovat do 

běžného průběhu tréninkové jednotky klienta. Zároveň způsob pořízení záznamu byl 

takový, aby jeho využití bylo možné v různých terénních podmínkách v běžné trenérské 

prax1. 

Způsob sběru dat 

Jednostránkové formuláře ankety vytištěné na formátu A4 byly zanechány 

v počtu ll Oti kusů u obsluhy fitcentra a byl smluven postup předkládání těchto 

formulářů určeným klientům. Deset kusů formulářů nad rámec vzorku bylo pro případ 

znehodnocení některých jiných. Dotazované osoby označovaly své odpovědi křížkem 

nebo jiným značením ve čtverci, který je před každou z odpovědí. Vyplněné formuláře 

opět odevzdaly obsluze fitcentra, kde byly cca jednou za dva dny vybrány ke 

zhodnocení. Pokud dotazovaný nechal kontakt spolu se svolením k praktickému 

pozorování, byl během několika dní kontaktován a byl smluven termín jeho tréninkové 

jednotky Gednotek), během které/kterých byl později fotografován a natáčen na kameru. 

Pořízené záznamy a vyplněné ankety jednotlivých osob byly označeny tak, aby bylo 
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zřejmé, který formulář patří k danému záznamu, aby bylo možné později srovnat 

odpovědi s realitou. Před tréninkovou jednotkou, ve které byl jedinec pozorován, mu 

bylo sděleno, aby postupoval běžně, jako při každém jiném svém tréninku. Během 

několika sérií vybraného cviku byl klient natočen na kameru a nafotografován. Pro 

pozorování byla vybrána střední opakování v sérii. Tedy ani ne první, kdy je technika 

ještě nejsprávnější, ani ne poslední, kde dochází k některým chybám vlivem vyčerpání a 

některé postupy, pokud jsou používané jen na poslední jedno až tři opakování ani 

nebývají považovány za chyby. Většina snímků a záznamů tedy vznikla během třetího 

až osmého opakování v sérii. 

Rozbor otázek v anketě 

Otázka ,,Jak dlouho se věnujete posilovacímu tréninku?" je úvodní otázkou a 

poskytuje otevřenou možnost odpovědi, jako jediná z devíti otázek. Klade si za cíl 

zjistit, jestli případné chyby při cvičení lze přičíst tomu, že jde například o začátečníka, 

nebo jestli se těchto chyb dopouští již delší dobu a vzniká tak předpoklad pro chronické 

poškození pohybového aparátu. 

Další otázka zní "Do které kategorie by jste se zařadil/a?" a nabízí čtyři 

uzavřené možnosti odpovědí: začátečník, mírně pokročilý, pokročilý, vyspělý. Tato 

otázka do jisté míry souvisí s první otázkou a může poukazovat na to, jak dotazovaný 

klient kvalitativně hodnotí své působení v posilovně. V ideálním případě by mělo platit, 

že čím pokročilejší sportovec, tím méně chyb se bude vyskytovat v jeho technice. 

Třetí otázka "Využil/a jste někdy služeb kvalifikovaného osobního trenéra?" chce 

dát jasně do souvislosti chyby vypozorované u vzorku a vliv působení kvalifikovaného 

vedení v posilovně. V České Republice stále ještě není samozřejmostí využívání těchto 

služeb a mnoho návštěvníků posiloven o této možnosti ani neví, nebo spíše neuvažuje o 

ní, ať už z důvodů finančních, u mužů často ješitnosti, u žen pro změnu ostychu nebo 

jiných důvodů. Začátečníci mají mnohdy velmi omezené znalosti v oblasti techniky 

cvičení a snaží se kopírovat pohyby dalších lidí, kteří jsou na tom obdobně. Výsledky 

takového cvičení jsou často neuspokojivé a případné zdravotní dopady spolu 

s nedosažením vytýčených cílů odradí dotyčného člověka od další návštěvy fitcentra. 
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Otázka ,,Jakou důležitost pro Vás má velikost hmotnosti použitého závaží?" 

nabízí možnost čtyř uzavřených odpovědí: velice důležitá, důležitá, nedůležitá, 

hmotnost závaží mne nezajímá. Technika každého cviku může být korektní, pokud je 

použita odpovídající hmotnost závaží. V případě použití nadměrné zátěže se do práce 

zapojují další svalové skupiny, biomechanické kvality pohybu se mění a technika se 

stává nekorektní. Pokud tedy kondiční sportovec uvede, že hmotnost závaží je pro něj 

velice důležitá, je velká pravděpodobnost, že bude cviky provádět technicky nesprávně, 

pomocí souhybů těla. 

Pátá otázka zní: "Domníváte se, že cvičíte technicky správně?" Na výběr jsou tři 

uzavřené možnosti odpovědí: ano, ne, nevím. Cílem je zjistit postoj dotazovaného 

k vlastní technice cvičení. Dále je tato otázka zajímavě srovnána s praktickým 

sledováním. 

"Domníváte se, že provádíte cviky v plném rozsahu pohybu?" je vlastně 

podotázkou předchozí otázky. Vhledem k tomu, že jednou z podmínek správné techniky 

je provádění pohybu v plném rozsahu (pokud není zkrácený rozsah pohybu cílený, tzn. 

forma tréninkového principu nebo metody), by tato otázka měla mít shodnou odpověď, 

jako otázka předchozí. Pokud tomu tak není, poukazuje to zřejmě na neznalost techniky 

a pravděpodobně dochází k chybnému provedení cviků. Je ale možné, že cvičenec 

nemůže cvik provádět v plném rozsahu pohybu z důvodu zranění, nebo určité ztuhlosti 

v kloubu, například po zranění. 

Otázka "Máte nějaké zdravotní obtíže (zejména pohybového aparátu)?" 

navazuje na předchozí otázku s cílem "ospravedlnit" sportovce, kteří cvičí ve 

zkráceném rozsahu pohybu, ale jinak technicky správně. Druhým cílem této otázky je 

zjistit, jestli dotazovaný nemá nějaké zdravotní komplikace, které by mohly pramenit 

z chyb, kterých se dopouští při cvičení. Na výběr je polouzavřená dvojice odpovědí: ne, 

ano - jaké:. 

Předposlední otázka se týká také zranění a zní: "Způsobil/a jste si někdy při 

posilovacím tréninku zranění?". Nabídka odpovědí je opět polouzavřená: ne, ano- při 

jakém cviku:. Tato otázka nejúžeji souvisí s chybami v technice, neboť absolutní většina 

zranění při posilování pramení z chyb. 

Poslední uzavírající otázka zní: ,,Je ve Vaší posilovně k dispozici kvalifikovaný 

osobní trenér?" a na výběr je ze tří uzavřených odpovědí: ano, ne, nevím. Tato otázka 
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má jednak dotazovaného podnítit k dalšímu přemýšlení o těchto službách a jejich 

případném využití a jednak má demonstrovat do jaké míry je návštěvník o těchto 

službách v této posilovně informovaný. Tato otázka je také jedinou ze všech devíti, 

která má jednu pravdivou odpověď a tou je "ano". V posilovně POLDI 90 je k dispozici 

osobní trenér. 

Zvláštní "organizační" otázkou je "Byl/a by jste ochoten/ochotna podílet se na 

praktickém testování?" s možnostmi odpovědí ano, ne. Pod otázkou je poznámka o 

ochraně osobních údajů a kolonka pro kontakt na dotazovaného. Tento kontakt slouží 

pro smluvení termínu pozorování dotyčného při tréninkové jednotce. 

IIL4.3. Vybrané posilovací cviky pro pozorování a analýzu 

Následující cviky byly vybrány jednak proto, že jsou prováděny relativně 

nejčastěji ze všech cviků na dané svalové partie a jednak proto, že je možno při nich 

pozorovat velké množství chyb. Toto jsou dva důvody, proč je třeba (nejen) na tyto 

cviky a jejich správné technické provedení upozornit. 

Pro svalovou partii prsních svalů je pozorovaným cvikem tlak v leže s velkou 

činkou na vodorovné lavici, neboli benčpres. Pro oblast zádových svalů je to stahování 

horní kladky nadhmatem na prsa nebo za hlavu. Testovaný cvik na deltové svaly je 

upažování ve stoji s jednoročními činkami, pro biceps je to bicepsový zdvih s velkou 

činkou ve stoji, pro triceps pak tricepsové stlačování horní kladky nadhmatem. Pro 

oblast břišních svalů byly zvoleny zkracovačky v leže s oporou lýtek a konečně pro 

svalstvo stehen byl sledován dřep s velkou činkou. Podrobná technika těchto cviků a 

nejčastější chyby, na které upozorňují autoři některých publikací, jsou uvedeny 

v literární rešerši v kapitole Technika a její chyby u vybraných posilovacích cviků a 

nákresy všech cviků viz Příloha 1. 

IIL4.4. Pilotní studie 

Po vypracování původní podoby ankety byla tato dána k vyplnění sedmi 

osobám, které poskytly postřehy a poznámky, díky kterým byly provedeny následující 

úpravy. 
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U páté, šesté a deváté otázky byla k původním možnostem odpovědí "ano" a 

"ne" přidána ještě možnost "nevím". U první otázky bylo zvažováno zavedení 

uzavřených odpovědí v podobě určitých časových rozmezí, ale toto nebylo použito. 

III.4.5. Analýza dat 

Analýza dat opět v souvislosti s jejich sběrem proběhla ve dvou fázích. V první 

fázi byly vyhodnoceny ankety pomocí statistických metod. Statistické metody, pomocí 

kterých byly vyhodnoceny a interpretovány výsledky, udávají četnost, relativní četnost, 

střední hodnoty (aritmetický průměr, modus, medián), míru variability a další. 

Grafickým vyjádřením těchto hodnot vznikl použitý histogram, výsečové diagramy a 

kvartilový graf. Dále byly dány do vztahu některé otázky navzájem. 

Ve druhé fázi se z dat získaných pozorováním vytvořily kinematickou analýzou 

pohybu kinematogramy. Pro každou pozorovanou chybu při každém cviku vznikl jeden 

kinematogram. Byl vytvořen také pro správný biomechanický průběh pohybu, aby byla 

možnost porovnání technik tímto způsobem. Zjištěné okolnosti v této fázi se nakonec 

daly do souvislosti s odpověďmi pozorovaného vzorku v dříve vyplněné anketě. 

IIL4.6. Řešení zvláštních situací 

Pokud by ze vzorku sta klientů vzešla velmi malá část, ochotná podílet se na 

praktickém pozorování, přistoupilo by se k jiné formě dotazu na svolení k pozorování. 

Například osobním kontaktem s dalšími návštěvníky fitcentra, okamžitým podrobným 

vysvětlením, za jakých podmínek by pozorování probíhalo a jak budou prezentovány 

výsledky. 

Pokud by vybraný vzorek ve větším množství odmítl vyplnit formuláře, lze 

uvažovat o rozšíření studie do více fitcenter. 

IIL4. 7. Specifické procedury 

Chronologické řazení jednotlivých procedur a jejich časové trvání bylo 

následující. Nejprve byla zpracována literární rešerše, dále zvoleny cviky, které budou 

sledovány z hlediska technického provedení. Dalším krokem bylo navržení "prototypu" 

ankety, kterou budou klienti vyplňovat. Tento formulář byl předložen sedmi osobám za 
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Empirická část 

účelem pilotní studie. Dle jejich návrhů a poznámek byl nepatmě doplněn a připraven 

k distribuci. Následoval pohovor s majitelem a obsluhou fitcentra za účelem svolení a 

pomoci při sběru dat. Dle platných zakoupených permanentek byl vybrán vzorek sta 

osob. Během následující doby cca dvou měsíců byl prováděn sběr dat pomocí ankety a 

průběžně pozorování vzorku. Po nashromáždění sta vyplněných formulářů a 

nafotografování a nafilmování všech osob, které souhlasili, se přistoupilo k analýze a 

hodnocení nasbíraných dat. Všechny zmíněné procedury probíhaly v časovém úseku 

přibližně půl roku. 
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IV. VÝSLEDKY 

Během výzkumu byl získán následující materiál. Bylo dotázáno 104 osob, čtyři 

klienti odmítli formulář vyplnit. Jeden formulář nebyl dosud odevzdán. Podařilo se tedy 

obdržet 99 vyplněných formulářů od vybraného vzorku. Odpovědi byly statisticky 

zpracovány, spočtena četnost jednotlivých odpovědí a další hodnoty, výsledky zaneseny 

do grafů a zhodnoceny. Z 99 vyplněných formulářů anket bylo ochotno k praktickému 

pozorování 32 osob. Se všemi z nich byl smluven termín pozorování při jejich 

tréninkové jednotce. U několika z nich to bylo více tréninkových jednotek. Během 

těchto setkání bylo natočeno množství záznamů a fotografií, z nichž byly vytvořeny 

kinematogramy. V následujícím textu jsou uvedeny výsledky a zjištěné skutečnosti. 

IV.l. Charakteristika výzkumného souboru 

Jako vzorek populace pro tuto práci byli zvoleni kondiční a rekreační sportovci, 

návštěvníci fitness centra - posilovny POLDI 90 v Kladně. Přesto, že se zařízení 

nachází v rozsáhlém areálu sportovních objektů, není nijak velké, ani luxusně zařízené. 

Vybavení zahrnuje 42 stanovišť (posilovací stroje, lavice, stojany, kladky), prostor pro 

cvičení s jednoročními činkami, prostor s boxovacím pytlem a aerobní zónu se třemi 

rotopedy, jedním stepperem a jedním eliptical trenažérem. Zařízení není registrováno 

jako klub Svazu kulturistiky a fitness ČR, tudíž sportovci nemohou za tuto posilovnu 

závodit na soutěžích SKFČR. Tímto byl splněn s velkou pravděpodobností předpoklad, 

že se práce zabývá rekreačně posilujícími osobami. Návštěvníci tohoto fitcentra jsou 

kondiční a rekreační sportovci, ale také výkonnostní sportovci jiných sportů (fotbal, 

hokej, futsal) nebo žáci sportovních škol (plavci). Těchto dvou skupin se ale výzkum 

netýkal, neboť nejsou zahrnuty do osob, které platí vstupné hotově nebo permanentkou. 

Většina klientů jsou muži. Aby byla zajištěna spolupráce se vzorkem, byli zvoleni 

klienti, kteří mají v tomto zařízení zakoupenu platnou permanentku na cvičení. 
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V daném období sledování dosáhl jejich počet 315. Tento počet byl dále redukován 

záměrným anketním výběrem na 100 osob, které spolupracovaly při vyplňování ankety, 

a z nich 32 osob bylo ochotno se podílet na praktickém postupu. Při výběru vzorku 

nebyl rozhodující věk ani pohlaví osob, neboť tyto vlastnosti nejsou rozhodující pro 

technické provádění cviků. Údaj, který charakterizuje tuto skupinu je tedy doba, jakou 

se osoby věnují posilovacímu tréninku (14 dní až 20 roků) a skutečnost, že se jedná o 

rekreační sportovce. Vybrané osoby byly kontaktovány obsluhou fitcentra při návštěvě 

objektu nabídkou vyplnění dotazníkového šetření. Po uskutečnění sběru dat nelze 

považovat výsledný soubor osob za výsledek vyčerpávajícího šetření. 

IV.2. Prezentace výsledků 

Výsledky jsou prezentovány slovně s odkazy na grafy (v textu) a kinematogramy 

(v Příloze 4). V přílohách (Příloha 3) jsou dále uvedeny tabulky četností počtu 

odpovědí. Podrobné údaje, výpočty a vyplněné anketní formuláře jsou k dispozici u 

autorky práce. 

IV.3. Vyhodnocení ankety 

Vyhodnocením odpovědí klientů v anketě byly zjištěny následující skutečnosti. 

Otázka člslo 1 

První otázka si kladla za cíl zjistit, jak dlouho se dotazovaný věnuje 

posilovacímu tréninku. Odpovědi se pohybovaly v rozpětí od 14 dnů až po 20 let. 

Nejčastěji klienti navštěvují posilovnu 3 až 5 let. Údaje do jednoho roku byly v grafu 

zahrnuty pod údaj 1 rok. (Graf č. 1) 
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Graf č. 1 : Počet let posilovacího tréninku v závislosti na četnosti odpovědí 

Výsledky 

Statistické údaje charakterizující zjištěná data jsou následující. Střední hodnoty 

údajů o počtu let posilovacího tréninku jsou: vážený aritmetický průměr x=6,15 let, 

geometrický průměr xa=4,88 let, medián neboli prostřední hodnota je x=5 let a stejně 

tak modus neboli nejčastěji se vyskytující hodnota v tomto souboru je x=5 let. Variační 

rozpětí odpovědí je 19 let. Rozptyl odpovídá 17,7 roku a z něj plynoucí směrodatná 

odchylka je s=4,206 roku. Kvartilová odchylka je potom 3 roky. Normovaná nominální 

variance je V n=0,96. Směr šikmosti histogramu je nesymetrický kladný. Tyto hodnoty a 

tabulka četností jsou uvedeny v PřHoze 3, stejně tak kvartilový graf. 

Otázka číslo 2 

Ve druhé otázce byl zjišťován postoj dotazovaných k vlastní vyspělosti v oblasti 

posilovacího tréninku. Odpovědi byly uzavřené a na výběr byly čtyři možnosti. První 

možnost - "začátečník" zvolilo 18 respondentů, což činí 18,2 % všech dotázaných. 

Druhou možnost "mírně pokročilý" označilo 36 klientů, tento počet tvoří 36,3 %. Za 

"pokročilého" se považuje 27 dotázaných, tedy 27,3 % z celkového počtu. Poslední 

možnost "vyspělý" označilo opět 18 osob, tedy zbylých 18,2 % . (Graf č. 2) Z těchto 

čísel vyplývá, že většina návštěvníků se považuje za mírně pokročilého nebo 

pokročilého cvičence. Za předpokladu, že pouze začátečník "má právo" chybovat 
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v technice cviků, lze konstatovat, že podle odpovědí by minimálně 81,8 % všech těchto 

návštěvnťků by mělo provádět cviky korektní technikou. Výsledky uvedené ve druhé 

části kapitoly výsledků toto však nepotvrzují! 

Graf č. 2 
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Graf č. 2: Poměr osob, které se považují za začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé 

nebo vyspělé. 

Normovaná nominální variance, která udává míru variability pro nominální data 

je pro tuto otázku rovna 0,96 roku. Údaje jsou uvedeny v Pň.1oze 3. 

Porovnáním odpovědí na první a druhou otázku, tedy zjištěním souvislosti 

objektivní odpovědi, jak dlouho respondent provozuje posilovací trénink, a 

subjektivruno hodnocení vlastního stavu vyspělosti, byly zjištěny následující údaje. Za 

začátečníka se považují respondenti, kteří provozují posilování 14 dní až 2 roky. Do 

kategorie mírně pokročilý se zařadili dotázaní, kteří posilují 1 rok až 8 let. Do kategorie 

pokročilý se zařadili cvičenci s praxí 3 roky až 13 let. Za vyspělého se považují 

dotázaní, kteří navštěvují fitcentrum 8 až 20 let. 
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Otázka číslo 3 

Třetí otázka ankety se zabývala zjištěním podílu osob, které někdy v minulosti 

využily služeb kvalifikovaného osobního trenéra. Z uzavřeného výběru dvou odpovědí 

zvolilo možnost "ano" 24 dotázaných, tedy 24,2 %, a možnost ,,ne" označilo 75 

respondentů. To činí zbylých 75,8 %. (Graf č.3) Tyto výsledky potvrzují zmíněnou 

skutečnost, že trend využívání těchto služeb v České Republice je stále ještě na nízké 

úrovni. Posilovna ve které byl celý výzkum prováděn patří k malým posilovnám, kde je 

k dispozici jeden osobní trenér a to pouze po domluvě. Je pravděpodobné, že v 

obdobných zařízeních je také obdobná situace v množství klientů, kteří těchto služeb 

využívají. U cvičenců, kteří nikdy nebyli korigováni odborným vedením existuje 

mnohem větší pravděpodobnost výskytu chyb při cvičení. (Pokud by tomu tak nebylo, 

postrádala by zřejmě trenérská profese smysl.) 

Graf č. 3 
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Graf č. 3: Poměr osob které využily a nevyužily služeb kvaliftkovaného osobního 

trenéra. 

Normovaná nominální variance pro tuto otázku je Vn=0,73 roku. Údaje jsou 

uvedeny v Pň1oze 3. 
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Otázka číslo 4 

Čtvrtá otázka zjišťovala, jakou důležitost má pro dotazované osoby velikost 

hmotnosti používané zátěže. Na výběr byly čtyři možnosti. Odpověď "velice důležitá" 

zvolilo 18 osob, které tvoří 18,2 % vzorku. Pro 57 osob, tedy 57,6 %je hmotnost zátěže 

"důležitá". Třetí možnost "nedůležitá" zvolilo 21 dotázaných, to odpovídá 21 ,2% 

vzorku. Poslední odpověď ,,hmotnost závaží mne nezajímá" vybraly tři osoby, tedy 3%. 

(Graf č. 4) 
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Graf č 4.: Poměr odpovědí na otázku důležitosti tréninkových vah. 

Normovaná nominální variance pro tuto otázku je Vn=0,79 roku. Statistické 

údaje pro tuto otázku jsou uvedeny v Př11oze 3. 

Hmotnost tréninkových vah je důležitá a velice důležitá v tréninku silového 

trojboje, vzpírání a jiných silových disciplín, nikoli ale v kulturistice, a to především 

v té kondiční. Na prvním místě má být korektní technika a hmotnost závaží má být 

volena uvážlivě. Přehnané přikládání důležitosti hmotnosti zátěží mívá za následek 

použití nadměrné zátěže. To má samozřejmě negativní dopady na techniku cvičení. 

Srovnáním této otázky a první otázky, tedy zjištěním souvislostí mezi vztahem 

sportovce k důležitosti hmotnosti náčiní a dobou praxe, nebyla zjištěna žádná 

souvislost. 
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Otázka číslo S 

V páté otázce byl vzorek tázán, jestli se domnívá, že cvičí technicky správně. Na 

výběr byly tři odpovědi. Výrazná většina dotázaných, 69 kusů neboli 69,7% zvolilo 

odpověď "ano". Zápornou odpověď označilo 27 respondentů, což činí 27,3%. Zbylí tři 

(3%) zaškrtli odpověď "nevím". (Graf č . 5) 

Graf č. 5 
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Graf č. 5: Poměr odpovědí na otázku, zda se respondenti domnívají, že cvičí 

technicky správně. 

Normovaná nominální variance pro tuto otázku je Vn=0,27 roku. Statistické 

údaje pro tuto otázku jsou uvedeny v Př11oze 3. 

Výsledky této otázky jsou velmi zajímavé při porovnání s výsledky pozorování, 

při kterém naprostá většina pozorovaných jedinců neprováděla cviky korektně. 

V rozporu s tím je zde téměř 70% dotázaných přesvědčeno, že jejich technika je 

bezchybná. Pokud by tyto domněnky odpovídaly realitě, byla by situace poměrně 

optimistická. Pozorování však toto nepotvrdilo. Konkrétní údaje jsou uvedeny níže, 

v příslušné kapitole výsledků. Dále stojí za povšimnutí údaj o tom, kolik respondentů 

odpovědělo negativně. Nabízí se otázka, pokud se domnívají, že necvičí korektně, proč 

se nesnaží tuto skutečnost změnit . .. 
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Vztah odpovědí této otázky a otázky třetí, tedy souvislost mezi využitím služeb 

osobnibo trenéra a tím, jestli se respondenti domnívají, že cvičí technicky správně, je 

následující. Ze všech dotázaných, kteří využili služeb osobního trenéra, se 50% 

domnívá, že cvičí správně, 37,5% se domnívá, že necvičí správně, a zbylých 12,5% 

neví. Ti, kteří těchto služeb nevyužili, mají takovéto mínění: 72% se domnívá, že cvičí 

správně, zbylých 28% nikoli. 

Otázka číslo 6 

Šestá otázka ankety se do jisté míry vztahuje k otázce předchozí a ptá se 

vybraného vzorku, jestli se domnívá, že provádí cviky v plném rozsahu pohybu. Na 

výběr byly opět tři odpovědi. Podle očekávání byly zjištěny shodné výsledky s těmi u 

předchozí otázky. (Graf č . 6) 

Graf č. 6 
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Graf č. 6: Poměr odpovědí respondentů na otázku, zda se domnívají, že cvičí v plném 

rozsahu pohybu. 

Přesto nebyly odpovědi na tuto a předchozí otázku u všech dotázaných vždy 

shodné. Dvanáct dotázaných, kteří v předchozí otázce uvedli, že nejsou přesvědčeni o 

správnosti své techniky, zde označilo, že provádí cvik v plném rozsahu pohybu. 
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Zajímavější je však opačné zastoupení odpovědí. Jiných dvanáct osob, které v předchozí 

otázce uvedly, že se domnívají, že cvičí technicky správně, zde uvedlo, že zřejmě 

necvičí v plném rozsahu pohybu. Správné technické provedení cviku zahrnuje jeho 

vykonání v plném rozsahu pohybu. Zkrácený rozsah omezuje působení cviku na rozvoj 

svalové partie. Těchto dvanáct lidí ze vzorku demonstruje závažnou skutečnost, že 

posilovnu navštěvuje nemálo lidí, kteří cvičí nesprávně, přestože jsou přesvědčeni o 

opaku. 

Normovaná nominální variance pro tuto otázku je V n=0,27 roku. Statistické 

údaje pro tuto otázku jsou uvedeny v Příloze 3. 

Otázka číslo 7 

Další dvě otázky se týkají zdravotního stavu. Na otázku jestli dotazovaní mají 

nějaké zdravotní potíže, zejména pohybového aparátu, byly na výběr dvě odpovědi. 

Žádné zdravotní obtíže nemá 66 dotázaných, což činí 66,7%. Zbylých 33 osob (33,3%) 

nějaké potíže potvrdilo. (Graf č. 7) 
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Graf č. 7: Poměr respondentů se zdravotními obtížemi a bez nich. 
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Normovaná nominální variance pro tuto otázku je Vn=0,8 roku. Statistické údaje 

pro tuto otázku jsou uvedeny v Př11oze 3. 

U kladné odpovědi byla dále možnost vypsat konkrétní indispozice. Objevovaly 

se různé bolesti kloubů, zad, problémy se šlachami svalů předloktí, plastika křížového 

vazu v koleni a jiné zákroky a poškození vzniklá v této oblasti, bolesti v ramenu při 

cvičení, dále několik blíže nespeciftkovaných obtíží a jedenkrát respondent považuje za 

zdravotní obtíž zkrácené svalstvo a z toho pramenící celkovou ztuhlost. Některé 

zdravotní problémy mohou sportovce omezovat napřt1dad v rozsahu pohybu nebo jinak. 

Je potom nucen techniku cviku modifikovat, nebo zvolit alternativní cviky. To má 

samozřejmě vliv na dosahování cílů posilovacího tréninku. Pokud se na výsledky této 

otázky nahlédne z jiného úhlu, existuje zde možnost, že některá zranění a problémy, 

které byly uvedené (nebo nebyly), mohou mít souvislost s chybami při posilování. 

Otázka číslo 8 

Osmá otázka zjišťuje, jestli si respondenti někdy v minulosti způsobili při 

posilovacím tréninku nějaká zranění. Na výběr byly opět dvě odpovědi. Výsledky se 

opět shodují s výsledky předchozí otázky. Tedy 66 odpovědí "ne", činí to 66,7%. 

Zbylých 33 dotázaných (33,3%) si nějaké zranění při posilování způsobilo. (Graf č. 8) 

Graf č.8 

!DAno Ne I 

Graf č. 8: Poměr respondentů, kteří si v minulosti způsobili při posilovacím tréninku 

nějaké zranění a těch, co nikoli. 
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Normovaná nominální variance pro tuto otázku je V n=0,8 roku. Statistické údaje 

pro tuto otázku jsou uvedeny v Příloze 3. 

Podotázkou kladné odpovědi bylo "při jakém cviku". V odpovědích se objevoval 

dřep s činkou (následné bolesti a zranění kolen a spodní části zad), mrtvý tah (poranění 

a bolesti v bederní oblasti zad), izolovaný bicepsový zdvih na Scotově lavici (natržení 

obou bicepsových úponů), neopatrná manipulace s činkou (pohmoždění palce nohy), 

dvakrát se objevila odpověď, že se dotyčný zranil téměř při všem, mnoho problémový 

cvik nespecifikovalo a třikrát bylo zranění způsobeno poškozením zařízení (prasklé 

lanko kladky)! Třetina vybraného vzorku se tedy zranila během posilovacího tréninku. 

Toto je poměrně alarmující výsledek při uvážení, že jde o kondiční a rekreační 

sportovce. Osoby, které uvedly zranění způsobené prasklým lankem kladky, také 

poukázaly na špatný technický stav některých posilovacích stanovišť. 

Srovnáním této otázky s první otázkou, tedy souvislostí délky praxe a 

způsobenými zraněními, se dospělo k tomuto závěru: Doba, po kterou se vzorek věnuje 

posilovacímu tréninku, nemá žádnou souvislost s četností zranění, ke kterým došlo 

v průběhu tréninku. 

Ze všech dotázaných, kteří uvedli, že využili služeb osobního trenéra, si zranění 

během posilování způsobila právě polovina. U respondentů, kteří těchto služeb 

nevyužili, si zranění během posilovacího tréninku způsobilo 28%! 

Dále 75% všech, kteří si způsobili v posilovně zranění, se domnívá, že cvičí 

technicky správně! 

Otázka číslo 9 

Poslední otázka se týkala informovanosti návštěvníků fitcentra o možnosti 

využít služeb kvalifikovaného trenéra v tomto zařízení. 27 osob, tedy 27,3% uvedlo, že 

v tomto zařízení je takový člověk k dispozici. 66 osob (66,7%) je přesvědčeno, že 

v posilovně POLDI 90 kvalifikovaný trenér k dispozici není. Zbylých 6 osob, které tvoří 

6% označilo odpověď "nevím". (Graf č. 9) 
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Graf č. 9: Informovanost návštěvníků o možnosti využití služeb osobního trenéra. 

Normovaná nominální variance pro tuto otázku je Vn=0,72 roku. Statistické 

údaje pro tuto otázku jsou uvedeny v Přl1oze 3. 

Toto byla jediná z devíti otázek, na kterou existuje jediná správná odpověď a 

touto odpovědí je "ano". Je smutné, že se přesto většina klientů domnívá, že tomu tak 

není. Z části je na vině vedení fitcentra, že nezajistí dostatečnou reklamu a neinformuje 

své klienty o možnosti využití trenérských služeb. Pokud návštěvníci ani neví o tom, že 

by se mohli svěřit do rukou trenérovi, mají omezenou možnost korigovat své chyby, 

kterých se při cvičení v posilovně dopouštějí. 

Souhrn 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá několik skutečností. Většina osob 

zkoumaného vzorku se věnuje posilovacímu tréninku 3 až 5 let. Nejvíce dotázaných se 

řadí mezi mírně pokročilé. Tři čtvrtiny všech dotázaných nikdy nevyužily služeb 

osobního trenéra a 66,7% se domnívá, že v posilovně ani takový trenér není k dispozici, 

přestože tam je. Pro většinu respondentů je hmotnost zátěže se kterou cvičí důležitá. 

Většina se také domnívá, že cvičí technicky správně a v plném rozsahu pohybu. 33,3% 
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má nějaké zdravotní obtíže a stejné procento se někdy v minulosti zranilo při 

posilovacím tréninku. U 3% osob z celkového vzorku došlo ke zranění v důsledku 

špatného technického stavu nářadí. 

IV.4. Vyhodnocení výsledků pozorování 

Zúžený vzorek 32 osob, které byly ochotny podílet se na praktickém pozorování, 

byl sledován při běžných tréninkových jednotkách. Byly pořízeny videozáznamy a 

fotografie. Z těchto materiálů byly potom vytvořeny kinematickou analýzou 

kinematogramy, které se nacházejí v Příloze 4. Srovnáním s kinematogramy správného 

technického provedení jednotlivých cviků lze vypozorovat více či méně závažné chyby 

biomechanického charakteru. Pozorováním vybraného vzorku byly zjištěny následující 

chyby. 

Při cviku tlak s velkou činkou v leže na vodorovné lavici (benčpres) byly 

zpozorovány tyto chyby: 

1) zvedání pánve od podložky (lavice) - tato chyba byla zpozorována u šesti osob ze 

vzorku. 

2) příliš široký úchop osy - této chyby se dopouštěly 4 osoby ze vzorku. 

3) spouštění osy činky příliš ke krku- této chyby se dopouštělo 5 osob ze vzorku 

4) nestabilita polohy- tato chyba byla pozorována nejčastěji a dopouštělo se jí 1 O osob 

ze vzorku. Tato chyba se také vyskytovala společně se zvedáním pánve od podložky 

a to ve třech případech. 

Čtrnáct osob ze vzorku cvičilo tento cvik technicky správně, to činí 43,75%. 

Při cviku stahování horní kladky nadhmatem, který slouží k procvičení zádových 

svalů, se pozorovaný vzorek dopouštěl těchto chyb: 
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1) výrazný "cheating" v průběhu celé série - této chyby se dopouštěly 4 osoby ze 

zkoumaného vzorku. 

2) krčení ramen - tuto chybu provádělo 7 osob. 

3) protrakce ramen, flexe v hrudní oblasti páteře v dolní poloze - tuto chybu prováděly 

4 osoby ze vzorku 

4) předsouvání brady při variaci cviku stahování adaptéru za hlavu - této chyby se 

dopouštěly všechny sledované osoby, které zvolily variantu cviku stahování 

adaptéru za hlavu! Bylo to ll osob ze vzorku. 

5) nestejný záběr pažemi ( osa adaptéru se nepohybuje vodorovně se zemí) - této 

chyby se dopouštělo vůbec nejvíce osob a to 19. 

6) chybné dýchání -neúplného výdechu při maximální kontrakci se dopouštělo 6 osob. 

Pouze tři osoby ze vzorku (9,38%) prováděly tento cvik bezchybně! 

Při cviku upažování s jednoručními činkami ve stoji, který působí na rozvoj 

deltových svalů, byly zpozorovány tyto chyby: 

1) krčení ramen (nadměrné zapojování trapézových svalů) - tuto chybu provádělo 10 

osob ze všech pozorovaných. 

2) "cheating" v průběhu celé série - této chyby se dopouštělo 7 osob ze vzorku. 

3) dopomoc záklonem trupu- to chybu prováděly 4 osoby ze vzorku. Všichni tito se 

zároveň dopouštěli následující chyby! 

4) částečná supinací zápěstí v průběhu kontrakce (a pokles loktů) - Tato chyba byla 

zpozorována u 12ti osob ze vzorku. 

5) předsouvání brady (hlavy) v průběhu kontrakce - Této chyby se dopouštělo 15 osob 

ze vzorku. 

Tento cvik provádělo korektně 9 osob, což činí 28,13%. 
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Při cviku bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji se pozorovaní cvičenci dopouštěli 

následujících chyb: 

1) souhyby trupu (záklon) při kontrakci bicepsů - této chyby se dopouštěly 4 osoby ze 

vzorku. 

2) předozadní posun loktů v průběhu pohybu - Sedm osob se dopouštělo posunu loktů 

směrem vpřed při horní úvrati osy, čtyři osoby pohybovali během kontrakce lokty 

vzad a čtyři osoby se dopouštěly kombinace obou chybných posunů loktů. 

Dohromady tedy tato chyba byla pozorována u lSti osob ze vzorku. 

3) zkrácený rozsah pohybu- této chyby se dopouštěly 3 osoby ze vzorku. 

Zpozorovaného vzorku tento cvik provádělo korektně 14 osob, tedy 43,75%. 

Při cviku tricepsové stlačování kladky nadhmatem byly během pozorování odhaleny 

následující chyby při provádění cviku: 

1) nadměrný předklon trupu a prohnutí bederní páteře - této chyby se dopouštěly 4 

osoby ze vzorku. 

2) lokty směřují laterálně, protrakce ramen - tuto chybu bylo možné pozorovat u osmi 

osob ze vzorku. 

Tento cvik provádělo správně 21 osob z vybraného vzorku, to odpovídá 65,63%. 

Při cviku zkracovačky v leže s oporou lýtek se pozorované osoby dopouštěly 

nejčastěji těchto chyb: 

1) škubavé pohyby - tuto chybu, často způsobenou neopodstatněným používáním 

přídavné zátěže (kotouče za hlavou), provádělo 13 osob ze vzorku. 

2) předsouvání brady vzhůru, pohyb veden vzhůru - této chyby se dopouštěly ve větší 

míře ženy a celkem se vyskytla u 6ti osob. 

3) nesprávné dýchání (zadržování dechu při maximální kontrakci) - tuto chybu bylo 

možné pozorovat u 18 sledovaných osob. 
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4) nadměrná flexe hlavy způsobená tahem pažemi, lokty směřující k nohám - tuto 

chybu provádělo 6 osob ze vzorku. 

5) relaxace břišních svalů mezi jednotlivými opakováními způsobená pokládáním 

hlavy a ramen na podložku- tato chyba byla zpozorována u 12ti osob. 

Tento cvik prováděly korektně pouze 2 osoby, což činí 6,25%. 

Cvik dřep s velkou činkou pravidelně ve svém tréninku neprovádějí všechny 

sledované osoby. Ti, kterých se toto týkalo ( 12 osob), byli požádáni, aby předvedli svoji 

techniku, jak by dřep prováděli, pokud by ho chtěli zařadit do svého tréninku. U vzorku 

všech 32 osob se vyskytovaly tyto chyby: 

1) nadměrný předklon a flexe trupu, zejména při koncentrické fázi pohybu - této chyby 

se dopouštělo 9 osob a ve většině případů byla způsobena použitím nadměrné 

zátěže. 

2) pohyb kolen mediálním směrem v koncentrické fázi pohybu - této chyby se 

dopouštělo 12 osob ze vzorku. 

3) nestabilní postoj, nerovnováha - tato chyba byla pozorovatelná ve 14ti případech a 

to zejména u těch cvičenců, kteří dřepy ve svém tréninku běžně neprovádějí. 

4) příliš rychlý pohyb dolů spojený většinou s odrážením stehen od lýtek - tato chyba 

se vyskytovala u sedmi osob ze vzorku. 

Tento cvik provádělo správně 9 osob ze vzorku, tedy 28,13%. 

Shrnutí 

Vyhodnocením pozorování vzorku 32 osob, které byly ochotné se podílet na 

praktickém výzkumu, byly odhaleny nepříznivé závěry. Pouze 2 (!) osoby z tohoto 

vzorku prováděly všechny sledované cviky korektní technikou! V přepočtu na procenta 

to činí 6,25% všech sledovaných. Cvik, u kterého bylo možné pozorovat nejméně chyb 

je tricepsové stlačování kladky nadhmatem, které provádělo správně 21 osob. Naopak 

nejméně zvládnutým cvikem jsou zkracovačky v leže s oporou lýtek, které prováděly 
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správně jen 2 osoby, těsně následované stahováním horní kladky nadhmatem, které 

nečinilo problém pouze třem osobám. 

IV.5. Srovnání odpovědí a výsledků pozorování 

Již výsledky předchozí fáze dávají tušit, že mínění sledovaných osob není zcela 

v souladu se skutečností. Srovnáním formulářů pozorovaných osob s jejich skutečnými 

výkony poukázalo na skutečnost, že tito sportovci se ve většině případů domnívají, že 

cvičí korektněji, než tomu ve skutečnosti je. Odůvodnění tohoto tvrzení plyne 

z následujících dat. 

Ze vzorku 32 osob, které byly sledovány, uvedlo 27 dotázaných, že se domnívá, 

že cvičí technicky správně, 4 uvedli negativní odpověď a 1 respondent neví. To 

znamená, že 84,38% vzorku se domnívá, že cvičí korektně, ale ve skutečnosti cvičí 

technicky správně pouze 6,25%! Bylo sledováno pouze 7 cviků, existuje tudíž možnost, 

že toto procento může být ještě nižší z důvodu chybování v jiných cvicích, než byly 

cviky sledované. 

Dále je zajímavé srovnání osmé otázky ankety s výsledky pozorování. Tedy 

konkrétně se zaměřením na respondenty, kteří ve formuláři uvedli, že si při posilovacím 

tréninku způsobili někdy v minulosti zranění. Díky podotázce "při jakém cviku?" je 

možné srovnáním se záznamy z pozorování objevit zajímavé souvislosti. Například dva 

z dotázaných, kteří uvedli zranění při dřepech s velkou činkou, provádějí tento cvik 

skutečně chybně tak, že existuje velké riziko poranění pohybového aparátu. Dále jeden 

dotázaný, který uvedl, že "se zranil téměř při všem", skutečně cvičil velmi nekorektně 

během téměř všech vybraných cviků. Hlavní chybou provázející všechny cviky byly 

nadměrné souhyby těla během všech opakování v sérii. 

Dva respondenti, kteří uvedli, že zranění bylo způsobeno závadou na 

posilovacím zařízení (prasklé lanko kladky), používali "cheating" v míře větší než 
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nutné. Toto by však nemělo být příčinou poškození zařízení, neboť to má být na takové 

zacházení koncipováno. 

Ze všech sedmi osob, které v anketě uvedly, že je pro ně velikost hmotnosti 

závaží velice důležitá, byl u šesti z nich při pozorování jejich techniky odhalen 

nadměrný "cheating". 

Tímto srovnáním výsledků některých odpovědí ankety a výsledků pozorování 

bylo zjištěno, že vzorek sledovaných osob má sklon k nadhodnocování své techniky. 
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V. DISKUSE 

Hlavním výsledkem této práce byla alarmující skutečnost, že drtivá většina 

kondičních sportovců, kteří navštěvují fitcentrum POLDI 90 v Kladně, se domnívá, že 

provádí cviky technicky správně, ale skutečnost je opačná. Existuje pravděpodobnost, 

že situace bude stejná i v jiných fitcentrech obdobného typu a obdobných podmínek 

provozu. 

Chybná technika a celkově nesprávný metodický přístup ke cvičení může být 

způsoben několika faktory. Začátečníci přijdou do fitness centra a často je jim líto dát 

peníze za několik lekcí pod vedením trenéra, tak se pokoušejí o první kroky sami. 

Kopírují cviky od ostatních návštěvníků, kteří jsou však na tom často obdobně. 

Především v menších posilovnách někdy ani není kvalifikovaný trenér k dispozici. Snad 

je to díky nezájmu klientů o tyto služby ... ? Mnoho mladých začátečníků si raději nechá 

poradit od kamaráda, který cvičí o měsíc déle, než aby hledali odborné zdroje. 

V posledních letech se rozmohla různá internetová fóra, kde mladí sportovci, kteří cvičí 

pár let a nemají jakékoliv trenérské nebo vůbec tělovýchovné vzdělání, radí ostatním jak 

cvičit a jsou považováni za místní autority. Vzhledem k tomu, že u dnešní mládeže je 

internet nejspíš největším informačním zdrojem, je tato skutečnost velmi negativní. 

V lepším případě pak začátečníci kopírují různé tréninkové splity soutěžních kulturistů, 

které se objevují v populárních časopisech o kulturistice a fitness. Ani tento přístup však 

není šťastný, protože začátečníci a především pak kondiční cvičenci potřebují zcela jiný 

metodický přístup než soutěžní kulturisté. U běžných rekreačních sportovců je třeba se 

zaměřit především na odstranění dysbalancí pohybového aparátu, správné držení těla, 

odstranění případných bolestí zad a postupné zvyšování tělesné kondice. To jsou zcela 

odlišné cíle, než mají závodníci. A k jinému cíli vede také jiná cesta. 

Výsledky práce mohly být ovlivněny chybami, které plynou z následujících 

skutečností. 

V teoretické i empirické části práce nebylo záměrně použito běžné tělovýchovné 

názvosloví dle Tyrše, neboť v praxi v oblasti kulturistiky a fitness není běžně toto 

používáno. 
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Počet vybraných osob pro výzkum nebyl určován výpočtem (např. dle Chrásky, 

2003). Snahou bylo zapojit do výzkumu co největší možný počet osob ochotných 

spolupracovat a zároveň takových, aby bylo možné je zahrnout do skupiny nesoutěžních 

sportovců. Byl proto zvolen způsob výběru podle skutečnosti, jestli má klient na dané 

období zakoupenu permanentku na vstup a dále z těchto osob byl záměrným anketním 

výběrem vyčleněn vzorek pro výzkum. Požadavek na statut nesoutěžících sportovců byl 

s největší pravděpodobností splněn tím, že vybraná posilovna není členem Svazu 

kulturistiky a fitness ČR a tedy sportovci nemohou na takových soutěžích za toto 

fitcentrum startovat. 

Ve formuláři ankety byla v její hlavičce vznesena žádost o pravdivé vyplnění 

odpovědí. Anketa byla dále anonymní. N ebyl tedy pádný důvod, aby respondenti 

uváděli nepravdivé nebo zkreslené údaje. Otázky byly jednoduché a srozumitelné, není 

tedy pravděpodobné, že by je někdo nepochopil nebo jim nerozuměl. 

Pozorování probandů při cvičení a záznam na kameru byl prováděn 

s předchozím souhlasem a byla snaha o co nejmenší zásah do přirozeného průběhu 

tréninku tak, aby se cvičenci "příliš nesnažili" a aby vykonávali cviky jako při každé 

jiné tréninkové jednotce. Jedinci nebyli informováni ve které sérii a při jakém cviku 

budou filmováni a záznamy byly pořízeny při třetím až osmém opakování v sérii. 

Následné vyhodnocení kinematickou analýzou proběhlo u nejlépe vydařeného 

opakování z těchto. 

Při záznamu nebyly na kloubní spoJe segmentů umístěny reflexní značky 

v zájmu toho, aby tréninková jednotka proběhla co nejpřirozeněji a cvičenec byl co 

nejméně ovlivněn. V zájmu možnosti použití kinematické analýzy pohybu v široké 

trenérské praxi a to především v terénních podmínkách není nutné tyto reflexní značky 

používat. (Janura, Zahálka, 2004) Vyhodnocení kinematogramů je pak závislé na 

znalostech hodnotitele z oblastí anatomie a fyziologie. Může tedy vzniknout chyba 

v hodnotách úhlů v kloubních spojích. 

Pro vypracování kinematogramů korektní techniky byly fotografovány a 

natáčeny na kameru dvě osoby, jejichž praxe a vzdělání v oboru do vysoké míry 

zaručuje správnost provedení. Jednak to byla autorka této práce, která má desetiletou 
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zkušenost se cvičením ve fitcentrech, čtyřletou praxi jako osobní trenérka a má uzavřen 

poslední ročník oboru tělesná výchova a sport na UK FTVS. Druhým modelovým 

cvičencem byl Bc. Milan Skrbek, který má třináctiletou zkušenost s kulturistikou, 

čtyřletou praxi jako osobní trenér a aktivně soutěží v silovém trojboji. 

Cviky byly prováděny na místních posilovacích strojích a s činkami 

neznámého výrobce. Pohyb může být do jisté míry ovlivněn konstrukcí přístroje, ne ale 

takovým způsobem, aby muselo docházet k chybnému provedení cviku. 

Výběr cviků, které budou sledovány a hodnoceny, byl určen podle osobních 

postřehů a zkušeností, neboť právě tyto cviky jsou v této posilovně nejčastěji 

prováděnými cviky na každou ze svalových partií a zároveň je při nich vidět bohužel 

mnoho chyb. U některých z těchto cviků jsou to dokonce zdraví ohrožující chyby! 

Správné provedení cviků v teoretické části práce vycházelo z mnoha literárních 

pramenů, přičemž většina byly publikace určené pro širokou veřejnost, neboť pokud 

byla sledována neodbomá veřejnost, bylo třeba se opřít o prameny, ze kterých měli 

možnost tito lidé čerpat své vědomosti o technice. Nechyběly ale ani odborné publikace. 
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VI. ZÁVĚR 

V této práci bylo dosaženo všech cílů a úkolů, které byly vytýčeny. 

Stanovená hypotéza byla potvrzena. Konkrétní výsledky studie udávají, že 

69,7% dotázaných se domnívá, že provádí posilovací cviky technicky správně a v plném 

rozsahu pohybu. Při pozorování však bylo shledáno, že pouze 6,25% sledovaných osob 

opravdu cvičilo korektně. Toto je zřejmě nejzávažnější výsledek ze všech sledovaných 

charakteristik, neboť chybná technika mívá za následek nejen minutí cílů posilovacího 

tréninku, ale především negativní zdravotní dopady na pohybový aparát sportovce. 

Z dalších dílčích výsledků bylo zjištěno, že většina klientů fitcentra nikdy 

nevyužila služeb osobního trenéra. Konkrétní údaje jsou takové, že 24,2% těchto služeb 

někdy využilo a 75,8% nikoli. Tento stav mohl být způsoben jednak neinformovaností 

klientů o možnosti využití osobního trenére ve fitcentru, jednak možnou finanční 

náročností tohoto, ale především je to důsledek trendu v České Republice, kde není stále 

samozřejmostí nechat se vést v posilovně. 

Dále hmotnost použité zátěže je pro 18,2% dotázaných velice důležitá a pro 

celých 57,6% důležitá. Hmotnost tréninkových vah je důležitá a velice důležitá 

v tréninku silového trojboje, vzpírání a jiných silových disciplín, nikoli ale 

v kulturistice, a to především v té kondiční. N a prvním místě má být korektní technika a 

hmotnost závaží má být volena uvážlivě. Přehnané přikládání důležitosti hmotnosti 

zátěží mívá za následek použití nadměrné zátěže. To má samozřejmě negativní dopady 

na techniku cvičení. 

S nekorektní technikou cvičení se pojí zranění pohybového aparátu, ke kterým 

často dochází právě při chybném přístupu k tréninku. Z dílčích výsledků vyplývá, že 

75% všech, kteří si způsobili v posilovně zranění, se domnívá, že cvičí technicky 

správně. Toto může být jednak způsobeno tím, že se sportovec ze zranění "poučil" a 

nyní JIŽ cvičí správně, nebo (a to by bylo mnohem závažnější zjištění) přesto, že cvičí 

nesprávnou technikou a byli varováni již zraněním, si stále myslí, že jejich technika je 

brilantní. 

Sledování a analýza chyb v technice posilovacích cvičení návštěvníků fitcentra 76 



Závěr 

Při srovnávání odpovědí v anketě a výsledků pozorování byly zjištěny 

následující okolnosti. Ze všech sedmi osob, které v anketě uvedly, že je pro ně velikost 

hmotnosti závaží velice důležitá, byl u šesti z nich při pozorování jejich techniky 

odhalen nadměrný "cheating". Tedy existuje zde úzký vztah mezi přisuzováním vysoké 

důležitosti závažím a nadměrným (chybným) používáním souhybů těla. Tato závažná 

chyba může vést ke zranění pohybového aparátu, obzvláště pokud je používána u cviků 

s volnou zátěží (velké činky, jednoročky). 

Přestože v České Republice (snad kromě metropole) ještě není využívání služeb 

osobních trenérů zcela běžnou záležitostí, lze předpokládat, že když někdo těchto služeb 

využije, tak se naučí správné technice a do budoucna se vyvaruje chybám. Ze všech 

dotázaných, kteří využili služeb osobního trenéra, se 50% domnívá, že cvičí správně, 

37,5% se domnívá, že necvičí správně, a zbylých 12,5% neví. Naopak u respondentů, 

kteří nikdy osobního trenéra neměli, se celých 72% domnívá, že cvičí správně. 

Výsledky snad mohou poukazovat na skutečnost, že poznámky a rady trenéra k technice 

cvičení sportovcům "otevřou oči" a ti pak hledí na svoji techniku více kriticky. 

Výsledky této práce jasně poukazují na převážně nekorektní techniku 

posilovacích cviků, které provádějí kondiční sportovci ve fitcentru. Tato studie byla 

prováděna v rámci jednoho fitcentra, existuje však pravděpodobnost, že takovýto stav je 

i v ostatních posilovnách tohoto typu. Pozorované chyby jsou méně či více závažné a 

stejně takový mohou mít i dopad na zdraví organismu sportovce. Ve většině případů se 

vyskytují chyby, které nepříznivě působí na pohybový aparát, tedy hrozí nebezpečí 

vzniku nebo prohloubení svalových dysbalancí, ale i nebezpečí poranění kostí, kloubů, 

svalů a šlach. A to jak akutní tak i chronické. Lze říci, že kdo cvičí nesprávnou 

technikou, tak se dříve či později zraní. Pokud dojde v posilovně k akutnímu zranění, je 

téměř jasné, že je na vině nesprávné cvičení. Sportovec si z toho většinou vezme 

ponaučení a po návratu do posilovny na svém tréninku něco změní. A však chronická 

zranění jsou často nesprávně přičítána jiným vlivům a aktivitám a neznalý cvičenec si 

nepřipouští, že by potíže mohly plynout z jeho nekorektní techniky nebo obecně 

nesprávného cvičení. Nic potom na svém přístupu k posilování nemění. A zranění se 

zhoršuje .... 
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Svou vinu na nepříznivém výsledku studie má i vedení fitcentra. V posilovně 

totiž není osoba, která by sportovce opravovala a korigovala jejich postup. A právě 

tímto směrem lze navrhnout řešení zjištěných okolností. Pokud bude v posilovně po 

celou otevírací dobu přítomen kvalifikovaný osobní trenér, který bude poctivě dohlížet 

na všechny sportovce, může je ihned opravit, ukázat správnou techniku, poskytnout 

cenné rady. Je samozřejmě na sportovci, na kolik si jeho (její) rady vezme k srdci a své 

cvičení zlepší. Je ale velmi pravděpodobné, že stávající stav by se tímto velmi zlepšil. 

Samozřejmě některým klientům není příjemné, když jim někdo radí, pokud o to sami 

nežádají, ale vždy existuje domluva a je třeba pochopit, že tyto služby k fitcentrům 

patří. Respektive by měly patřit. Tedy návrh na řešení zjištěné situace j e (povinná) 

přítomnost osobního trenéra ve fitcentru po celou otevírací dobu a stálý dohled této 

osoby na cvičící klienty. 

Krom této "primární" změny přístupu fitcenter ke svým klientům je třeba změnit 

1 celkovou koncepci metodiky na úrovni vzdělávání trenérů. Jak již bylo řečeno 

v úvodu, stále převládá zastaralý a nevhodný názor, že metodika cvičení soutěžních 

kulturistů je stejně tak vhodná i pro kondiční a rekreační sportovce. Je tedy především 

třeba oddělit tyto dvě metodiky, neboť cíle ani výchozí úroveň těchto dvou odlišných 

skupin nejsou shodné. Neměl by tedy být takový ani přístup osobních trenérů ke svým 

klientům. 

Na závěr bych ráda zařadila jeden postřeh z praxe, který by mohl být i návrhem 

pro jinou odbornou práci. Je možné, že je to pouze fenomén této posilovny, ale 

vysokoškolsky vzdělaní lidé nebo studenti VŠ chybují obecně v metodice posilování 

více, než lidé s nižším vzděláním, přestože délka jejich sportovní praxe je větší. Je to jen 

ničím nepodložený úkaz, ale přesto nápadný. Tento jev by mohl být způsoben tím, že 

vysokoškoláci mají "svojí hlavu" a jsou přesvědčeni o správnosti svého postupu i bez 

tělovýchovného vzdělání a nenechají si tak snadno poradit. Bylo by zajímavé uskutečnit 

výzkum na toto téma ... 
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Příloha 1 

N ákresy správného provedení sledovaných cviků 
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Teres major 

lnir<~spinatus 

Obliquus externus abdominis 

Os coxae __ 

! Suprospin.IIU> 

! Cl,l\il \j ), , 

l lnlr.hl""·'ll" 

1 
I 

:\crom1on 

Hum~ru~ 

~ 
Spll\,1 I 
SC.lJ>ulae 
\L·ru .. hr,l 
!hnr.11 :c ,ll 
\ll ; 

u u .. ·o1mu-. .::for~1 

·~- (~iSiol ifi.JC,t 

\'ertebr.Ii 
• IJ-11 '''~·~u • ,,, .. 

;>~ J , ,, .vn•phvsi!io 
--------~~------------

Splenius 

Sternodeido
masloideus 

Spine of sc.1pula 

Deltoideus 

Brachialis 

Extensor 
carpi ulnaris 

Flexor 
carpi ulnaris 

I 
htensor rligilorum 

Anconeus 

Exr••nsor carpi 
radi.1li' longus 

Latissimus dorsi, 
,1poneurosis oi inserl ion 



Stahování horní kladky nadhmatem 
- varianta na prsa 

SlernodPido
masroideus 

Trapez iu~ 

Opltotd•·tt' 

I 
lniraspinalus 

I 
' .........___ 

Teres maJor Teres mitl• >r 

Latissimu~ dorsi 

Triceps brachii 

Lalissimus dorsi. 
aponeurosis oi in.,erlion 

Uhllljllll' l' \lenHI' abcl01i1ini' 



Upažování ve stoji s jednoročními činkami 

Steri10hyoideus 

( lmohyoidet:s 

Stl'rnocleidomastoideus 

Trapezius, 
anterior head 

'-tti(Jrcl"l)lrlciiUS 

Í Pector.1lis major 
I 
! 

Brachialis 

Biceps brachii 

I 
Olecranon 

Anconeus 
' 

Extensor carpi r.tdialis bre\is 

' 
htt"l'>ordit:ilorum 

)pi~ Ol (. ~ll'tlll.>f 
.,( ,tl>tJIJ IUill"fOSilv 

' Sc.1pul.1 . Head oi 

.l 
:~ 

i'' 

Scalenus 

Deltoideus, 
anterior parl 

I 
Delloideus, middle parl 
(made of many 
pennale heads) 

I 
Triceps bracbii 

I 
Br.Kbioradialis 

E~ten~or carpi radialis longus 

vl, ~===~ ! 

~ .. { -c--'-.t;i I 

I " I 
humerus 

p: ·C ~{ c, .,, O• i 
i',·-~ : -~, . =-< 

·------~----~~2-~--------~---------___j 
GI(•IH•td 
loi\ÍI\' 

Humeru~ 

Trap~ziu~ 

Soine oí scapulo: -..,_ . 

Dt<llc>idou~ 
(posh!tinr parl) 

leres m.1jor Teres minm 

:\rromior. 

P~nnale head,. 
. . - u( middle parl 

ni delloideus 

Biceps 'Jrachii 

~~ ., ;:: ~ .:1 

l 'r 
I 



Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji 

I 
i 
I 
i 
I 

i 
I 

i 
;ti' i dt-· I 

~~~ I " ~~--- -
.( I 

'---=;:=----..:e..------.JÍ 

- Long head 
Biceps brachii - Short heJd 

Triceps brachii. latcral head 

Brachialis 

Pronalor leres 

Br,~ehioradia li s 

t\poneurosis biceps brachii 

Fit•'"' c,upi !iKií,Jií,; 
Flexor carpí ulnJris 

Stcrnocleido 
m.1sloideus 

Sc.1lenus 

Trapezius 

Omohyoideu~ 

Sternohyoideus 

First costa 

Clavicula 

Processus coracoideus 
Acromion 

Sc.1pula 

-long 
head 

- Shorl 
head 

Biceps 
brach i i 

Sternum 

Costal 
-- cartílage 

Biceps 
brachii 

Brachialis 

Biceps 
brachii 

Cosi a 

L:lna 

Radius 



Tricepsové stlačování kladky nadhmatem 

Sternodeido
mJstoideu~ 

Trapezius 

Deltoideus 

lníraspinatus 
I 

Teres minor 

Teres major 

I.Jii,simus dor,j 

T riceps hrachii, 
late-ral head 

T riceps hrachii, 
long head 

T riceps brachii, 
medial head 

OlecrJnon 

Anconeus 

/~00~.;. ... 
~~--·· ~ l 

/ _.t 

- Brachior,ldi <~ li s 

Extensor carpi radia lis longus 
I 

Extensor carpi radialis brevis 

I 

,,::::~~~:i::~~~,:::::~_j 



Dřep s velkou činkou vzadu 

Quadriceps 
femoris 

I 

Vastus latcrali5 

Vastus intermedius 
I 

Rcctus Íl!rnuris 
I 

V.1stus nwdialis 

s.ulorius 

Pale ll.u ligamenl 

Gastrocnemius. nwcli<~l Jmul 

I Tihi.l 

I Soieus 

Obliqut;s <·~ternu' 
abd<.Jnlin" 

Gluleus mertius 

Tt~nsor fasciae ;tlltle 

I Greater trochanler 
l 

J_ .. - Gluteus maximus 

-I 
Fascia :ata j 

- Short ilead 
Biceps íemori' 

Long lwarl 

Soleus 

Peronet;s long ~.o s 

l'eroneus i)revis 

biL•iNJr digilo•wn lungus 

Tihi.liis .111terior 



Zkracovačky v leže na lavici s oporou lýtek 

~---------·-

Tibialis anterior 

.-----::.:-, 

Pl·n HlC'tl~ i( mgl•s . \ 
( ;.J~IruuwnJiu~. iater.1l h~d 

' I 

Quadriceps. 
vaslu' medialis 

Semi
lenrlino~u' 

Hit t'p> it·nunJ'. 
, long h1·.1d 

\,_·Gí;;j;~~ Jll,J\ÍIIlil> ,____. 

,'T{··-. -1 

·i 

Quachcep>. 
\'t."~Stl:s late~aii~ 

Re<:lus <1hdomini~ 

Lalls~imus dor~i 

Obliquus externus ~ahdominis 
Gluleus medius j 

I 
Tensor fasciae latae I 

Grealer troclhmler 

2 ' 



Příloha 2 

Formulář ankety 



Vážený návštěvníku fitness centra, 
ráda bych Vás požádala o vyplnění této anonymní ankety, jejíž výsledky budou použity 
pro mou diplomovou práci s názvem Sledování a analýza chyb v technice posilovacích 
cvičení návštěvníků fitness centra. Tuto práci zpracovávám na katedře fyzioterapie 
FTVS UK. Děkuji za pravdivé odpovědi. 

Kateřina Hollerová 

1) Jak dlouho se věnujete posilovacímu tréninku? 

2) Do které kategorie by jste se zařadil/a? 
o ZAČÁTEČNÍK 
o MÍRNĚ POKROČILÝ 
o POKROČILÝ 
o VYSPĚLÝ 

3) Využil/a jste někdy služeb kvalifikovaného osobního trenéra? 
o ANO 
o NE 

4) Jakou důležitost pro Vás má velikost hmotnosti použitého závaží? 
o VELICE DŮLEŽITÁ 
o DŮLEŽITÁ 
o NEDŮLEŽITÁ 
o HMOTNOST ZÁVAŽÍ MĚ NEZAJÍMÁ 

5) Domníváte se, že cvičíte technicky správně? 
o ANO 
o NE 

6) Domníváte se, že provádíte cviky v plném rozsahu pohybu? 
o ANO 
o NE 

7) Máte nějaké zdravotní obtíže (zejména pohybového aparátu) 
o NE 
o ANO-jaké: 

8) Způsobil/a jste si někdy při posilovacím tréninku zranění? 
o NE 
o ANO- při jakém cviku: 

9) Je ve vaší posilovně k dispozici kvalifikovaný osobní trenér? 
o ANO 
o NE 

Byl/a byste ochoten/ochotna podílet se na praktickém testu? 
o ANO 
o NE 
Pokud ano, prosím o vyplnění kontaktu na Vás, který nebude nikde zveřejněn a bude 
použit jen pro kontaktování Vaší osoby pro domluvení termínu. 



Příloha 3 

Statistická data vyhodnocených odpovědí ankety 



OTÁZKAč.1 

-- počet - tet posUovaclho 

' 
I~ :tréninku._ 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
20 

aritmetický průměr: 

geometrický průměr: 

medián: 
modus: 

variační rozpětí: 

rozptyl: 
směrodatná odchylka: 

kvartilová odchylka: 

.. 

, 'četnost • odpověc;lí ' lJ 1 

·::, ~ 
~-

9 
8 
10 
13 
1S 
9 
6 
4 
s 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
o 
o 
1 

x= 6,1Siet 

-'«3= 4,88 let 

x = Slet 
x = Slet 

R = 191et 

s2 = 17,694 let 
s= 4,2061et 

Q = 3 roky 

,, 

norm. nominální variance: Vn = 0,96 

směr šikmosti je kladný 

. relativnr četnost . t; 
I 

-!' 'k ;,, - ;., 

0,09 
0,08 
0,1 

0,13 
0,1S 
0,09 
0,06 
0,04 
O,OS 
0,04 
0,03 
0,02 
0,02 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
o 
o 

0,01 



Kvartilový graf pro otázku č. 1 

20 

15 

10 

5 

o 

Q3=9 

x=5 

01=3 



OTÁZKAč. 2 

kategorie od=poved:í 
,,, ~: •'-'" 1) 

začátečník 

mírně pokročilý 

I pokročilý 

I vyspělý 

norm. nominální variance: 

OTÁZKAč. 3 

kategorie odpovědí 
I 

·111 ' '!> 

Ano 
Ne 

norm. nominální variance: 

OTÁZKAč. 4 

kategorie' odpovědi( 

.• 

velice důležitá 
důležitá 

nedůležitá 

hmotnost závaží mě nezajímá 

norm. nominální variance: 

četnost 
•Qdpovědi n ·; 

18 
36 
27 
18 

Vn = 0,96 

četnost1 ' 
odpovědi n 1 1 

24 
75 

Vn = 0,73 

čet11ost 
odpovědí ni , 

18 
57 
21 
3 

Vn = 0,79 

0,18 18,20% 
0,36 36,30% 
0,27 27,30% 
0,18 18,20% 

, ' relativní 
četnpst f; 

0,24 
0,76 

relativní 
četnost f. . · .... · . I 

0,18 
0,58 
0,21 
0,03 

. fl}( 1ó() (%) ď 

i;~ 

24,20% 
75,80% 

f,. X 100 :1%~ 
I .. ' I I 

1:•1 j " • 

18,20% 
57,60% 
21,20% 
3,00% 



OTÁZKA č. 5 a 6 

kategorie o~pověd:í i'' 

J 

Ano 
Ne 
Nevím 

norm. nominální variance: 

OTÁZKA č. 7 a 8 

kategorie odpovědí 
I 

. C .. '' 

Ano 
Ne 

norm. nominální variance: 

OTÁZKAč. 9 

kftego,le ocJ:pověďí · 
' ~ ll' k,; ' 

Ano 
Ne 
Nevím 

norm. nominální variance: 

69 
57 
3 

Vn = 0,27 

četnost 

ó~povědín~: 
33 
66 

Vn = 0,89 

Cl : __ -č-tnost 
odpovědí ll; 

27 
66 
6 

Vn = 0,72 

irelativraí 
,~ četnqst .f 1 

0,7 
0,58 
0,03 

69,70% 
27,30% 

3% 

rélativnf 
četnost f1 

f; X 1~ 1(%J I 

0,33 66,70% 
0,67 33,30% 

.. relativní ~" .. f; i 100 (%f' 
četnost f. I . '·' ... ·.. . .! 1:[: 

0,27 27,30% 
0,67 66,70% 
0,06 6,00% 

i 



Příloha 4 

Kinematogramy sledovaných cviků 



Tlak s velkou činkou v leže na vodorovné lavici (benčpres): 
Správné provedení: 

- Chyba: prohýbání v bedrech 



Chyba: příliš široký úchop 



Stahování hornf kladky nadhmatem: 
Správné provedení: 

- Chyba: předsouvání hlavy: 



• Chyba'. souhybY těla 



Chyba: stahování držadla na břicho 

- Chyba: krčení ramen 



Upažování s jednoručními činkami ve stoji: 
Správné provedení: 



Upažování s jednoručnimi činkami ve stoji: 
Chyba: souhyby těla 



Bicepsový zdvih s velkou činkou ve stoji: 
Správné provedení: 

- Chyba: nadměrný pohyb loktů předozadním směrem: 



- Chyba: nadměrné souhyby těla, záklon trupu 



Tricepsové stlačování kladky nadhmatem: 
Správné provedení: 

'·· 

- Chyba: nadměrný předklon ; souhyby trupu 



Dřep s velkou činkou: 
~ Správné provedení: 

- Chyba: ohýbání trupu 



Zkracovačky v leže s oporou lýtek: 
Správné provedení: 

- Chyba: škubavý pohyb, lokty tahají za hlavu 



- Chyba: trup je zvedán toporně, škubavé pohyby 

- Chyba: předsouvání hlavy vzhůru 
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