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Abstrakt 

Název: Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii 

Cíle: Zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí 

dojde ke statisticky významné změně ve stavech nálad, měřených 

dotazníkem POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii. Porovnat  

a ověřit další neinvazivní metody kontroly trénovanosti v přirozené 

hypoxii.  

Metody: Výzkum má charakter kvaziexperimentu s plánem opakovaných 

měření. Jako metoda získávání dat bylo využito dotazování 

standardizovaným dotazníkem POMS, analýza tréninkové 

dokumentace a u vybraných osob také měření srdeční frekvence  

a rozbor záznamů o biochemickém vyšetření krve. Doplňkově byla 

zařazena řízená interview. Součástí práce jsou dvě kazuistiky. 

Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve stavech nálad byl pozorován v druhém 

týdnu tréninkového kempu, kdy v přirozeně hypoxickém prostředí 

došlo ke snížení Energetického indexu a ke zvýšení Celkového 

narušení nálad sportovce. Kazuistická šetření nenalezla souvislost 

mezi sníženou výkonností sportovce a změnami v ranní klidové 

srdeční frekvenci nebo biochemickém rozboru krve. Avšak byla 

pozorována souvislost mezi sníženou výkonnosti a zvýšením 

Celkového narušení nálad.  

Klíčová slova:   sportovní trénink, kontrola trénovanosti, přirozená hypoxie,  

   emoční stavy 
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Abstract 

 

Title:  Possibilities of Non-invasive Control of Hypoxic Training 

Objectives:  To find out whether there is a statistically significant change in mood 

dynamics measured by the POMS questionnaire while staying and 

training in a natural hypoxic environment (LHTH), compared to staying 

and training in normoxy. To compare and verify other non-invasive 

methods of controlled training in natural hypoxia. 

Methods:   The research has the character of a quasi-experiment with a plan of 

repeated measurements. As a method of data acquisition, questioning was 

carried out using a standardized POMS questionnaire, analysis of training 

documentation. In the selected persons heart rate measurements and 

analysis of blood biochemical examination records were also done. An 

additional interview was included. There are two case studies. 

Results:  A statistically significant difference in mood states was observed in the 

second week of the training camp, when a naturally hypoxic environment 

reduced the Energy Index and increased the Total Mood Disturbance of 

athletes. Casuistic investigations did not find any correlation between 

athletes´ reduced performance and changes in the morning resting heart 

rate or biochemical blood analysis. However, a correlation between the 

decrease in performance and the overall mood disorder was observed. 

Keywords: Sports training, Training control, Natural hypoxia, Emotional states 
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1 ÚVOD 

Problematika tréninku ve vyšší nadmořské výšce se stala diskutovanou především 

v souvislosti s přípravou na OH v Mexiku, které se konaly v roce 1968. Společně 

s novými poznatky byla upravována metodika tréninku za nižšího přísunu kyslíku  

a tento vývoj probíhá prakticky dodnes. V současnosti je běžné, že vrcholoví sportovci 

využívají pobyt a trénink v přirozené hypoxii, ať už pro samotnou přípravu na závody 

ve vyšší nadmořské výšce nebo za účelem zvýšení sportovního výkonu v prostředí 

nížiny. Přínos sportovního tréninku v tomto prostředí, zejména pro vytrvalostní sporty, 

se jeví natolik zásadní, že již není otázkou, zda v hypoxii trénovat, ale jak nejlépe celý 

proces zvládnout (Wilber, 2007)
1
. Pobyt a sportovní příprava v takto změněných 

podmínkách s sebou přináší svá rizika, která vyplývají z větších nároků prostředí  

na organismus sportovce. U jedinců neaklimatizovaných na hypoxii vyžaduje pohybový 

úkol prováděný ve vyšší nadmořské výšce více úsilí než stejný pohybový úkol v nížině. 

Je nutno upravit tréninkový program sportovce a dokonale dbát na průběžnou kontrolu 

trénovanosti, aby se zabránilo nežádoucímu déletrvajícímu přetěžování organismu,  

jež může vyústit v neschopnost sportovce pokračovat v tréninku. V českém prostředí 

teorie sportovního tréninku je tento dlouhodobý nežádoucí stav únavy organismu, 

charakterizovaný poklesem výkonnosti sportovce, tradičně označován pojmem 

přetrénování. Monitorování únavy je běžnou součástí kontroly trénovanosti, která 

využívá sledování různých indikátorů ať již z oblasti fyziologie (např. srdeční 

frekvence) nebo biochemie (např. hodnoty hladiny laktátu, kreatinkinázy, močoviny 

aj.). Avšak ne všechny tyto metody jsou z technicko-ekonomických důvodů dostupné 

rovněž při pobytech ve vyšších nadmořských výškách. Je známo, že současné využití 

více metod objektivizujících stav únavy a případná intervence v tréninkovém režimu 

sportovce snižuje riziko přetrénování. Přitom přetrénování má podobně závažné projevy 

jako deprese a léčba může být až v trvání několika měsíců (Máček a kol., 2003). 

Z těchto důvodů považujeme problematiku přetrénování sportovce jako seriózní 

problém, který v hypoxickém prostředí ještě nabývá na riziku. 

Jednou z možností jak kontrolovat trénovanost je také sledování dynamiky nálad 

sportovce, které bylo ověřeno mnoha výzkumy v normoxii, z nichž nejznámější je práce 

Morgana a kol. (1987), který pozoroval univerzitní plavce ve Spojených státech 

                                                 
1
 Citujeme podle normy ISO 690 (01 0197). 
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amerických během ročního tréninkového cyklu a dával do souvislosti jejich sportovní 

přípravu a právě změny jejich emočních stavů. Došel přitom k závěru, že sledování 

dynamiky nálad je vhodným indikátorem únavy a může pomoci předcházet 

přetrénování.  

Ke zjišťování emočních stavů se využívá velké množství dotazníků, založených 

na sebepopisu, avšak není zde jasná shoda na tom, jak by měly být jednotlivé nástroje 

sestaveny a jaká data z nich získáváme (Stuchlíková a kol., 2005). V této práci jsme se 

proto zaměřili na kontrolu trénovanosti s využitím dotazníku POMS (McNair a kol., 

1971). Název POMS
2
 je zkratkou slovního spojení Profile of Mood States, což 

v překladu znamená profil stavů nálad. Tento dotazník je v praxi sportovních 

psychologů ověřeným nástrojem a byl využit k řešení problematiky monitorování 

emočních stavů v souvislosti se sportovním zatížením nejen ve světě, ale také v rámci 

UK FTVS, např. Pospíšil (2013) nebo Šmídová (2009) aj.  

Součástí naší práce jsou také dvě kazuistiky, u kterých jsme posuzovali vliv 

přirozeného hypoxického prostředí na změny srdeční frekvence a vybrané biochemické 

ukazatele jednotlivců.  

K evidování a základní analýze dat, získaných dotazníkem POMS, jsme využili 

programu Microsoft Excel 2010. Další statistickou a grafickou analýzu jsme pak 

provedli v programu STATISTICA 13. Posuzovali jsme normalitu dat pomocí  

Shapiro-Wilkova testu na hladině významnosti  = 0,05. Vzhledem k povaze dat jsme 

zvolili jako hlavní metodu statistické analýzy Wilcoxonův test, doplňkově jsme data 

hodnotili také pomocí t-testu. Rovněž i zde jsme volili hladinu statistické významnosti 

 = 0,05, podobně jako výzkumy (Verde a Shephard, 1992; Slivka a kol., 2010;  

Shukitt-Hale a kol., 1990 apod.).  

Některé dílčí části této disertační práce byly publikovány v časopisech 

Psychologie pro praxi (Pernica a kol., 2015), Acta Universitatis  

Carolinae - Kinanthropologica (Suchý a kol., 2014a) a Studia Sportiva (Suchý a kol., 

2014b).  

Práce na tomto výzkumu byly podpořeny z P38 a Progres Q41 (Biologické 

aspekty zkoumání lidského pohybu). 

                                                 
2
 Primárně používáme českou terminologii, ale pokud není vhodný ekvivalent, používáme terminologii 

anglickou. 
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1.1 Problém 

Zatímco v normoxii může trenér nebo sportovec využít k posouzení únavových stavů 

ověřené metody kontroly trénovanosti jako je biochemický rozbor krve, ranní klidová 

srdeční frekvence (SF), dynamika laktátu po zatížení či pouhé pozorování výkonnosti 

(pokles / vzestup), tak při hypoxickém tréninku v přirozené nadmořské výšce je často 

tato zpětná vazba na tréninkový proces buď vyloučena, výrazně limitována nebo je její 

vypovídající hodnota zkreslena rozdílnou aklimatizací sportovce (laktátový paradox, 

odlišná dynamika srdeční frekvence apod.). Proto je vhodné hledat další způsoby 

kontroly trénovanosti i při pobytu a tréninku ve vyšších nadmořských výškách. Důraz 

na kontrolu trénovanosti by měl být kladen především u vytrvalostních sportovců, kteří 

jsou podle výzkumu Budgetta (1998) díky dlouhodobému zatížení a zároveň krátkým 

přestávkám mezi intenzivními zatíženími více ohroženi možným přetrénováním než 

třeba sportovci, jejichž disciplína je rychlostního nebo silového charakteru.  

Avšak, zejména u mládeže, by z etického hlediska, měla být důkladně 

posouzena kontrola trénovanosti s využitím biochemického rozboru krve, neboť pro ně 

může být více stresující než další neinvazivní metody kontroly trénovanosti. Navíc 

Mezinárodní olympijský výbor v poslední době apeluje při velkých mezinárodních 

sportovních akcích např. OH v Riu 2016, OH v Soči 2014 apod. na sportovce  

a organizační výbory jednotlivých států formou tzv. „IOC Needle policy“ 

(www.stillmed.olympic.org, 2016), což je doporučený postup při užívání injekcí  

u sportovců. A je zde zřejmá snaha limitovat užití injekcí při sportovních soutěžích 

výhradně na situace, kde hrozí bezprostřední ohrožení zdraví a je proto lékařsky 

odůvodněné. Z výše uvedených argumentů se nám doplnění tradičních metod kontroly 

trénovanosti další neinvazivní metodou jeví jako přínosné a především u mládeže by 

tento způsob kontroly trénovanosti mohl předcházet metodám invazivního posouzení 

zdravotního stavu. Biochemický rozbor krve, případně moči však stále považujeme za 

velmi podstatnou komponentu kontroly trénovanosti.  

Jednou z neinvazivních metod kontroly trénovanosti, která je četnými výzkumy 

v normoxii ověřena (Morgan a kol., 1987; Verde a Shephard, 1992; Kenttä a kol., 2006; 

Slivka a kol., 2010 aj.), je metoda vytvoření funkčního profilu nálad sportovce  

a sledování jeho dynamiky ve vztahu ke sportovní výkonnosti. K sestavení profilu nálad 

je ve sportovním tréninku často využíván dotazník POMS (McNair a kol., 1971). 

Zatímco citované výzkumy z normoxie jednoznačně potvrdily, že monitorování 
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emočních stavů sportovce tímto dotazníkem je včasným indikátorem únavy a vytvoření 

funkčního profilu nálad může pomoci v řízení tréninkového procesu, aby nedošlo 

k přetrénování sportovce, v prostředí hypoxie je podobných studií velmi málo (Bardwell 

a kol. 2005; Lane a kol., 2004; Shukitt-Hale a kol., 1990). Vzhledem k faktu,  

že výzkumů, především těch s vrcholovými či výkonnostními sportovci v prostředí 

přirozené hypoxie, je velmi omezený počet, rozhodli jsme se naše pozorování situovat 

právě do tohoto prostředí. Naší snahou bylo ověřit využití dotazníku POMS právě  

pro účely kontroly trénovanosti. Jelikož nám scházel dostatečný počet výzkumů 

v přirozené hypoxii, se kterými bychom mohli komparovat naše pozorování, rozhodli 

jsme se výsledky získané měřením v přirozené hypoxii porovnat s výsledky dalšího 

našeho měření z normoxie, kde jsme využili stejné probandy a stejný model sportovní 

přípravy. Kromě dotazníku POMS jsme využili k získání dat analýzu tréninkové 

dokumentace  

a u vybraných osob také měření srdeční frekvence a rozbor záznamů o biochemickém 

vyšetření krve, které jsou u běžců často využívanými nástroji kontroly trénovanosti. 

Hypotézy jsme stanovili na základě očekávaní, že prostředí přirozené hypoxie bude 

z hlediska sportovní přípravy pro atleta náročnější, což se projeví především  

na negativní změně nálad.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretickou část jsme rozdělili na tři hlavní kapitoly, které se zabývají sportovní 

přípravou běžce, specifiky sportovního tréninku v přirozené hypoxii a psychickými 

stavy sportovce ve vztahu ke sportovnímu zatížení. První kapitola představuje obecný 

vhled do problematiky sportovního tréninku, popisujeme zde různé pohledy  

na sportovní trénink a rozebíráme jej jako systém. Zaměřili jsme se na řízení 

sportovního tréninku a především jednu z jeho komponent – kontrolu trénovanosti, 

která je s ohledem na naší práci stěžejním prvkem. Vzhledem k tomu, že náš výzkum je 

situován také do prostředí přirozené hypoxie, je druhá kapitola věnována specifikům 

tohoto prostředí a sportovní přípravy v něm. Třetí kapitolu jsme zacílili na oblast 

psychiky sportovce. Vymezujeme zde základní pojmy, se kterými pracujeme  

a prezentujeme sledování dynamiky emočních stavů jako neinvazivní metodu kontroly 

trénovanosti. V této kapitole lze také nalézt popis dotazníku POMS a shrnutí 

dosavadních výzkumů s tématikou změn emočních stavů při pobytu a tréninku  

v hypoxii. 

 

2.1 Sportovní trénink 

Sportovní trénink je proces, při němž dochází k ovlivňování výkonnosti sportovce. Jeho 

cílem je zlepšit dovednosti sportovce a jeho pracovní kapacitu tak, aby došlo 

k optimalizaci sportovního výkonu (Bompa a Haff, 2009). Hohmann a kol. (2010) 

rozlišují tři základní pohledy, kterými nazírají na oblast sportovního tréninku: 

 vnitřní, 

 vnější,  

 komplexní. 

V prvním případě přisuzují změnu výkonu adaptačním mechanismům. Tento pohled je 

založen především na biomedicínském přístupu a sleduje odezvu těla na zátěž. V rámci 

tohoto přístupu autoři ještě rozlišují kvantitativní a kvalitativní princip tréninku. Při 

kvantitativním principu tréninku neexistuje z hlediska trvání dlouhodobého 

tréninkového procesu žádná lineární souvislost mezi vnějším zatížením a výkonností. 

Což znamená, že při nízké úrovni výkonu způsobují malá zvýšení zátěže vysoké 

přírůstky výkonu, zatímco na vyšší výkonnostní úrovni je potřeba stále většího 

zvyšování zátěže, aby došlo ke zlepšení výkonu. Sportovec je pak limitován svou 

adaptační kapacitou. Kvalitativní princip tréninku pak určuje druh tréninkového 
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podnětu a směr působení tréninkové adaptace. Přičemž, čím vyšší je výkonnostní 

úroveň sportovce, tím specifičtěji je potřeba (obsahově i metodicky) koncipovat 

tréninková cvičení. U obou principů autoři varují před problémem přetrénování, kdy 

může u sportovce dojít k překročení jeho adaptační kapacity. 

Vnější pohled na řízení tréninku pak podle autorů interpretuje trénink jako 

pedagogicko-didaktický proces, kdy jde o komplexní a mnohostranné výchovné 

působení trenéra na sportovce. Autoři v tomto případě hovoří o kybernetickém přístupu, 

při němž se tréninkový proces popisuje pomocí uzavřeného regulačního okruhu  

a vychází se u něj z předpokladu, že sportovní výkon se dá přesně řídit pomocí 

dávkované manipulace regulované veličiny, zvané tréninkové zatížení při současném 

působení nepředvídatelných vlivů, tzv. „rušivých veličin“. Stabilita jednání je v tréninku 

zvenčí udržována pomocí zásahů revidujících cíle nebo plány. Základním bodem pro 

řízení tréninkového procesu je jeho plánování a pro zlepšování kvality procesu je 

nezbytná kontrola tréninku a vyhodnocování tréninku. 

Komplexní pohled neboli trénink ze synergického hlediska vychází podle 

Hohmanna a kol. (2010) z předpokladu, že uspořádání komplexních systémů, které jsou 

tvořeny podsystémy, se dá často charakterizovat několika málo parametry – parametry 

uspořádání. Přechod mezi stavy systému se nazývá dynamika stavu a je ovlivňován 

kontrolními parametry, které jsou méně komplexní a především nespecifické. 

Tréninkové zátěže podle tohoto pohledu není potřeba dávkovat přesně přes určitou 

míru, ale musí být vhodné jen k tomu, aby vyvolaly odpovídající sebeorganizační 

procesy. Kromě toho dochází jak u sportovce interně, tak prostřednictvím trenéra ke 

zpětnovazebním procesům, vyhodnocujícím individuální zátěžovou reakci.  

 

Systematický sportovní trénink  

Systematický sportovní trénink popisují Dovalil a kol. (2005) jako účelné, na základě 

určitých principů zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod tréninku, jehož 

cílem je zajistit růst sportovní výkonnosti. Může se přitom jednat jak o teoretický 

komplex poznatků, tak o praktické obsahové a organizační uspořádání tréninku. Bompa 

a  Haff (2009) pak poukazují na to, že systém sportovního tréninku je založen  

na 3 hlavních principech: 

 definování faktorů, které tvoří systém, 

 stanovení struktury systému, 

 ověření účinnosti nebo účinků v daném systému. 
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Celá kvalita systému pak podle výše uvedených autorů spočívá v přímých a podpůrných 

faktorech (obr. 1). Zatímco přímé faktory se týkají tréninku a jeho hodnocení, tak 

podpůrné faktory jsou spojeny především se socioekonomickými podmínkami 

sportovce. Ačkoliv každý z faktorů může ovlivnit daný systém pozitivně či negativně, 

přímé faktory se jeví z hlediska významnosti jako nejdůležitější. 

 

 

 

Vrcholové sportovce definujeme pro potřeby naší práce, v souladu s vyhláškou  

č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydanou 

Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013 (www.mzcr.cz, 2017). Tato vyhláška 

vymezuje vrcholového sportovce jako osobu, která vykonává vrcholový sport na úrovni 

státní sportovní reprezentace, nebo osobu, která se k reprezentaci připravuje jako člen 

rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro 

přípravu sportovců. 

V našem výzkumu se jedná o specializovaný výběr atletů, kteří se nacházejí 

v etapě vrcholové přípravy, jež je podle Kučery a Truksy (2000) charakteristická 

využitím speciálních metod běžeckého tréninku. Cílem těchto sportovců je vrcholový 

sport, pro který je typická vysoká intenzita a objem zátěže a často záměrné přetěžování 

za účelem dosažení nejvyšších možných adaptačních změn v organismu a růstu 

výkonnosti. U těchto sportovců je předpoklad také vysoké míry talentu, jež v sobě 

Obrázek 1 – Komponenty tréninkového systému (Bompa a Haff, 2009) 
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zahrnuje podle Jansy a kol. (2009) jak morfologické, fyziologické, tak i psychologické 

dispozice, které sportovci pomáhají k dosažení vysoké výkonnosti. 

 

Přetrénování 

V souvislosti se sportovním zatěžováním atleta je zásadním jevem výskyt únavy a jejího 

monitorování v rámci kontroly trénovanosti. Únava je jev, který doprovází nejen 

sportovní činnost, ale setkáváme se s ním i v běžném životě. Zahrnuje v sobě jak 

subjektivní pocity, tak objektivní změny, které lze registrovat při intenzivnější tělesné 

zátěži (Máček a Radvanský, 2011). Jestliže nepřesáhne hranice fyziologické tolerance 

organismu, jedná se o únavu fyziologickou. Pokud však dojde k projevům neadekvátní 

stimulace, pak podle Pastuchy (2014) hovoříme o únavě patologické. 

 Ve sportovním prostředí je obecně znám tzv. superkompenzační 

efekt (obrázek 2), kdy po tréninkovém stimulu dochází k dočasnému snížení výkonu 

díky únavě organismu, ale po jejím odeznění jsou energetické zásoby sportovce 

navýšeny nad předchozí úroveň a tím jsou vytvořeny výhodnější podmínky pro další 

sportovní činnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Efekt superkompenzace
3
 (upraveno podle Zatsiorsky a Kraemer, 2006) 

 

Na superkompenzaci může být také nahlíženo z pohledu všeobecného adaptačního 

syndromu (obr. 3), jehož výzkumem se zabýval kanadský vědec Hans  

Selye (1907–1982). Nolen-Hoeksema a kol. (2012) popisují na základě Selyeho teorie 

tři fáze stresového syndromu, kde první je alarmová a slouží k mobilizaci energetických 

                                                 
3
 Významnou měrou se o rozvoj výzkumu v oblasti superkompenzace zasloužili ruští vědci, z nichž 

nejznámější je Nikolai N. Yakovlev (1911-1992). 
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikolai_N._Yakovlev_(1911%E2%80%931992)&action=edit&redlink=1
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zdrojů. Vlivem opakovaného působení stresoru (tréninkového podnětu) nastává fáze 

adaptační neboli fáze rezistence, kdy se organismus adaptuje na stres. Porucha v této 

fázi se může projevit jako přetrénování. Třetí fází je vyčerpání,  

ke kterému může dojít při nadměrné intenzitě stresu nebo při selhání adaptačních 

mechanismů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Selyeho obecný adaptační syndrom (upraveno podle Bompa a Haff, 2009) 

 

Tyto teoretické modely však mají svá omezení, která jsou dána především 

individualitou každého jedince. Existují sice obecné metodické pokyny, které mohou 

trenérovi napomoci v řízení tréninkového procesu, ale ty mají spíše charakter 

doporučení. Aby se zabránilo přetížení běžce, musí být interval mezi dvěma těžkými 

tréninkovými jednotkami dostatečně dlouhý. To znamená tak, aby mohlo dojít 

k odstranění únavy, která snižuje výkon sportovce.  

Pro běžecké disciplíny lze zobecnit, že po náročném tréninku postačí 48 hodin 

k celkové regeneraci atleta. V době mezi jednotlivými náročnými tréninky je však 

potřeba zařadit pohybovou činnost mírné intenzity a nezapomínat také na regenerační 

procedury. Neexistuje univerzální a obecně platná struktura tréninkového procesu, která 

by vyhovovala všem běžcům. Tréninkový plán se mění dle aktuálních podmínek – 

okamžitého stavu trénovanosti, vlivu vnějších podmínek apod. V těchto případech se 

nejvíce uplatní tvořivý potenciál trenéra.  

tréninkový podnět 
Přetížení nebo 

superkompenzace Typický 

trénink 

nová úroveň 

výkonnosti 

adaptační fáze 

přetrénování 

nebo vyčerpání 

poplachová fáze 

čas 

ú
ro

v
eň

 v
ý
k
o
n
n
o
st

i 



18 

 

Vrcholová výkonnost ve sportu je výsledkem mnoha let velmi dobře plánovaného  

a metodicky správně vedeného tréninku, který je pro sportovce zároveň stále dostatečně 

podněcující. Čím vyšší je stupeň adaptace sportovce na tréninkový proces, tím stoupá 

jeho potenciál dosáhnout lepší výkonnosti (Bompa a Haff, 2009). Je třeba poznamenat, 

že nedostatečně podněcující trénink nevede ke zvýšení výkonosti sportovce a trénink 

překračující adaptační schopnosti jedince vede dokonce k poklesu výkonnosti. Pokud se 

tyto nadměrné stimuly opakují, hovoříme o maladaptaci. Někteří trenéři, především 

vrcholových sportovců, vycházejí z předpokladu, že sportovce je nutno nejprve přetížit, 

aby po poklesu tréninkového objemu došlo k výraznějšímu superkompenzačnímu 

efektu. Avšak je velmi důležité si uvědomit, kdy je potřeba toto tréninkové úsilí opět 

snížit, aby došlo k požadovanému efektu. Není výjimečné, že snížení tréninkových 

dávek přijde později než by bylo potřeba a sportovec se pak dostane do nežádoucího 

stavu přetrénování.  

Že je přetrénování opravdu seriózním problémem, který nezřídka zasahuje do 

oblasti vytrvalostních sportů, dokládá výzkum Morgana a kol. (1987), kteří zjistili, že až 

64 % žen a 66 % mužů z řad vrcholových sportovců - vytrvalců mělo v průběhu své 

kariéry zkušenost s přetrénováním. Ostatní autoři uvádějí výskyt přetrénování  

u vrcholových nebo výkonnostních sportovců v rozmezí 5 až 15 % ročně, ale je obtížné 

tyto výsledky blíže interpretovat, neboť ne vždy autoři vyhodnocovali také souvislost 

s výkonností, což je velmi důležitý ukazatel přetrénování (www.iaaf.org, 2012). 

Diagnostikovat přetrénování není nikterak snadné, protože jeho projevy se 

mohou různit a vědci nedokáží nalézt společný jmenovatel jeho příčiny. Máček  

a Radvanský (2011) dokonce upozorňuje na to, že samotný termín přetrénování není 

přesným vyjádřením tohoto stavu a proto se v poslední době spíše nahrazuje termínem 

„syndrom nevysvětlitelného poklesu výkonnosti“ (unexplained underperformance 

syndrome). Hlavním důvodem odklonu od zažité terminologie má být to, že termín 

„přetrénování“ svádí k domněnce, že za tímto stavem stojí pouze nepřiměřené 

zvyšování intenzity nebo trvání zátěže. Avšak ve skutečnosti je možných příčin 

mnohem více a celý mechanismus je podstatně složitější. Pro potřeby naší práce však 

zůstaneme u tradičního pojmu „přetrénování“, který je v české terminologii sportovního 

tréninku již ustálen, ale zároveň na tento stav budeme nazírat v nových, již zmíněných, 

souvislostech.  
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Pro snadnější orientaci ve vymezení únavových stavů v odborné literatuře, přinášíme 

souhrnný pohled v tabulce 1. V této tabulce uvádíme jen zjednodušeně jméno prvního  

z autorů, z publikace či odborného článku, kde se daný termín vyskytl. Za důležité 

považujeme zmínit především rozdíl v cizojazyčné literatuře, kde američtí vědci 

tradičně používají pro krátkodobé přetrénovaní termín „overtraining“ a dlouhodobé 

přetrénování nazývají „staleness“, kdežto u jejich evropských kolegů již termín 

overtraining znamená dlouhodobé nežádoucí přetrénování a jeho krátkodobý ekvivalent 

označují pojmem „overreaching“. 

Tabulka 1 – Přehled vývoje názvosloví v oblasti únavy, řazeno chronologicky 

 

Autor 
Rok 

vydání 

Únava 

Krátkodobá 

(dny až týden) 

Dlouhodobá 

(týdny až měsíce) 

MORGAN 1987 Overtrainig Staleness 

KREIDER 1997 Overreaching Overtraining 

KENTTÄ 1998 

Positive 

overtraining Negative overtraining 

HANIN 2000 Overtraining Staleness Burnout 

MÁČEK 2003 Přetížení Přepětí Syndrom přetrénování 

DOVALIL 2005 - Přepětí Přetrénování 

NEUMANN 2005 

Short-term 

overtraining Long-term overtraining 

KENTTÄ 2006 Overreaching Staleness 

RICHARDSON 2008 

Short-term 

overtraining 

Long-term overtraining, Staleness, 

Burnout, Underrecovery 

JANSA 2009 Přetížení 

Přepětí a 

schvácení Přetrénování 

MÁČEK 2011 - Nevysvětlitelný pokles výkonnosti 

 

Příznaky a projevy únavy je možno rozdělit do několika kategorií. Například 

Bernacikova a kol. (2013) rozdělují jednotlivé indikátory únavy takto: 

 subjektivní pocity (Borgova škála, test mluvení aj.), 

 antropometrické ukazatele (hmotnost sportovce, Body Mass Index, ztráty vody 

aj.), 

 morfologické zobrazovací metody (histologie aj.), 

 dynamometrické ukazatele (maximální svalová síla aj.), 

 kardiovaskulární ukazatele (minutová srdeční frekvence, krevní tlak aj.), 
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 spirometrické ukazatele (expirační vitální kapacita plic, maximální volní 

ventilace aj.), 

 spiroergometrické ukazatele (minutová ventilace, maximální VO2max aj.), 

 biochemické ukazatele krve (glukóza, laktát, bílkoviny a jejich metabolity, 

krevní plyny aj.), 

 hematologické ukazatele (hematokrit, hemoglobin aj.), 

 imunologické ukazatele (sedimentace erytrocytů, C-reaktivní protein aj.), 

 endokrinologické ukazatele (růstový hormon, kortikoidy, katecholaminy aj.), 

 ukazatele v moči (relativní hustota, bílkoviny, kreatinin aj.), 

 ukazatele v potu (sodík, chlór), 

 elektromyografie (hustota potenciálů, amplitudy potenciálů), 

 termodynamické ukazatele (vnitřní tělesná teplota, povrchová teplota kůže). 

Poněkud jednodušeji se k dané problematice staví např. Fry a kol. (1991), kteří definují 

čtyři hlavní kategorie symptomů spojených s přetrénováním. Jedná se zejména o: 

 fyziologické symptomy, 

 psychologické symptomy, 

 biochemické symptomy, 

 imunologické symptomy. 

Přesto stále zůstává možný počet indikátorů únavy poměrně vysoký a to velmi ztěžuje 

diagnostiku únavových stavů. Navíc se k tomu přidává ještě individuální variabilita 

jednotlivých podnětů. Zvláštní nebezpečí spočívá navíc v tom, že v nejvíce zatěžujících 

fázích tréninku může být přetrénování vyvoláno nejen tréninkovým zatížením, ale také 

faktory zesilujícími vnější zatížení, které jsou na tréninku nezávislé. Pokud se  

na tréninkový proces podíváme optikou teorie stresu podle Selyeho, tak jedním 

stresorem působícím na organismus je tréninkový proces, ale dalšími stresory mohu být 

například stres ze zkoušky ve škole, osobní problémy sportovce nebo také zhoršené 

klimatické podmínky jako smog, hypoxie apod. Zatímco u jednoho sportovce tak může 

dojít k pozitivní odezvě organismu na tréninkové podněty (eustres), tak u druhého 

sportovce podobné výkonnosti, na kterého však působí kromě tréninkového podnětu 

další odlišné stresory, může dojít k negativní reakci organismu (distres).  

Kvůli složité struktuře rozdílných reakcí sportovců na stres vyvolaný ať již 

tréninkovými podněty nebo dalšími vnějšími vlivy, zatím nebylo možné z jednotlivých  
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sportovně-medicínských nebo biomechanických indikátorů vyvinout žádný systém 

„včasného varování“. Máček a kol. (2003) poukazují na to, že většina biochemických 

ukazatelů je časově i ekonomicky náročná pro nestandardizované analytické postupy  

a z tohoto důvodu se nehodí pro praxi. Doporučují spíše dlouhodobější sledování 

několika málo jednoduchých parametrů a subjektivních příznaků a z jejich dynamiky 

pak usuzovat na možné přetrénování. Podle Hohmanna a kol. (2010) poskytují 

spolehlivou diagnózu individuálně a subjektivně prožitého stupně vnitřního zatížení 

sportovců nejspíše sportovně-psychologické výzkumné postupy. Mezi příslušnými 

dotazovacími nástroji autoři jmenují právě POMS a nebo Recovery-Stress 

Questionnaire (RESTQ). Za nejspolehlivější ukazatel únavy se však považuje 

především snížená výkonnost sportovce. My jsme pro naši práci zvolili jako neinvazivní 

metodu kontrolu trénovanosti právě dotazník POMS. 
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2.1.1 Řízení sportovního tréninku 

Řízením sportovního tréninku rozumíme vědomé, racionální a zdůvodněné pokyny  

a zásahy do tréninku. Dovalil a kol. (2005) poukazují na to, že řídit tréninkový proces 

znamená na základě diagnostiky usilovat o změnu výchozího či průběžného stavu  

na nový žádoucí stav, což se děje cestou promyšlené organizace převážně pohybového 

režimu (obr. 4). Toto řízení sportovního tréninku se pak děje především 

prostřednictvím: 

 plánování, 

 evidence tréninku,  

 kontroly trénovanosti, 

 vyhodnocování tréninku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plán Tréninkový proces 

Průběžná evidence 

tréninku 

 

Kontrola trénovanosti 

Tréninkový proces 

Kontrola trénovanosti Průběžná evidence 

tréninku 

 

Vyhodnocení tréninkového procesu 

Vyhodnocení tréninkového procesu 

Plán 

Obrázek 4 – Schéma řízení tréninkového procesu (upraveno podle Dovalil a kol., 

2005) 
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Plánování 

Plánování tréninkového procesu by mělo počátečním bodem každé snahy o dosažení 

vyšší sportovní výkonnosti. Bompa a Haff (2009) jej považují za nejdůležitější nástroj 

trenéra. Ten totiž může, na základě metodicky a vědecky ověřených postupů, 

strukturovat tréninkový proces, aby došlo k optimalizaci výkonu sportovce v určeném 

časovém období. Na začátku sportovní přípravy je nezbytné společně  

se sportovcem stanovit výkonnostní cíl nebo cíle, díky kterým je pak možné hodnotit 

efektivitu tréninkového procesu. Neumann a kol. (2000) navrhují dodržet při plánování 

následující kroky: 

 charakterizovat počáteční stav, 

 formulovat výkonnostní cíl a další dílčí cíle, 

 identifikovat strukturu tréninku a předurčit hlavní závody v sezóně, 

 vypracovat tréninkový plán na základě tréninkových údajů z předchozích let. 

Pro plánování je nezbytné znát strukturu ročního tréninkového cyklu, která 

vychází ze soutěžního kalendáře jednotlivých sportovních odvětví. Periodizace ročního 

cyklu běžce, má podle Vinduškové a kol. (2003) obvykle tento charakter: 

Přípravné období (podzimní)  říjen – leden (14 týdnů) 

Závodní období zimní  leden, únor (6 týdnů) 

II. Přípravné období (jarní)  březen – květen (10 týdnů) 

Závodní období letní I.  květen – červenec (8 týdnů) 

III. Přípravné období (letní)  červenec, srpen (4 týdny) 

Závodní období letní II.  srpen, září (4 týdny) 

Přechodné období  září (2 týdny) 

Součástí závodního období je i tzv. předzávodní období, kde závodník absolvuje 

starty na podpůrných tratích. Tato periodizace ročního tréninkového cyklu vychází  

ze zásad sportovního tréninku (Bompa a Haff, 2009, Dovalil a kol., 2005 aj.)  

a respektuje specifika běžecké přípravy. 

Aby bylo řízení a plánování vytrvalostního tréninku úspěšné, je důležité 

pracovat s jednotlivými fyziologickými zónami. Ty rozlišují Kučera a Truksa (2000) na: 

 aerobní,  

 aerobně – anaerobní (smíšená), 

 anaerobní. 
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Přitom aerobní pásmo definují výše zmínění autoři jako oblast pod tzv. aerobním 

prahem (AEP), který je určen hladinou laktátu 2 mmol/l v periferní krvi. Toto pásmo 

bývá také nazýváno jako „O2 zóna“.  

 Smíšené pásmo je charakterizováno koncentrací laktátu 2–9 mmol/l a je možno 

jej rozdělit na dvě oblasti – aerobně anaerobní zónu, zkráceně označovanou jako  

„O2 – LA“ a anaerobně aerobní zónu, označovanou jako „LA – O2“. První zmíněná 

oblast smíšeného pásma – aerobně anaerobní zóna odpovídá koncentraci laktátu mezi  

2–4 mmol/l. U běžců na střední tratě může být horní hranice až 5,5 mmol/l. A tato horní 

hranice odpovídá úrovni tzv. anaerobního prahu (ANP). Druhá zóna smíšeného pásma, 

anaerobně aerobní zóna je pak vymezena hladinami laktátu 4–9 mmol/l.  

 Při tréninku v anaerobní zóně se běžec pohybuje nad úrovní své maximální 

spotřeby kyslíku (VO2max) a je možno očekávat hladinu laktátu v periferní krvi 

sportovce nad 9 mmol/l. Tuto zónu označujeme jako „LA“.  

Předchozí charakteristika je zjednodušeným pohledem na danou problematiku, 

doplňující vhled do vztahu energetických systému a trvání pohybové činnosti přináší 

tabulka 2. Pokud zde popisujeme jednotlivé fyziologické zóny a systémy energetického 

krytí, je vhodné doplnit zdroje energie, které umožňují svalům vykonávat pohybovou 

činnost. Soumar a kol. (2000) rozlišují tři základní zdroje energie: 

 ATP – adenosintrifosfát, 

 CP – kreatinfosfát, 

 glykogen a triglyceridy. 
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Tabulka 2 – Rozdělení jednotlivých energetických systémů vzhledem k trvání 

pohybové činnosti (upraveno podle Písařík a Liška, 1985)  

 

Energetický 

systém 

Trvání 

pohybové 

činnosti Vytrvalost 

Intenzita 

pohybové 

činnosti 

Běžecká 

disciplína 

ATP 

ATP – CP 

3–5 sec. 

do 20 sec. 
rychlostní anaerobní maximální do 200 m 

LA do 120 sec. krátkodobá anaerobní submaximální 400–800 m 

O2 – LA 2–8 min. střednědobá 
aerobně  

anaerobní 
střední 1500–3000 m 

O2 nad 8 min. dlouhodobá aerobní 
střední až 

mírná 
5000–10000 m 

O2 nad 30 min. dlouhodobá aerobní mírná maratón 

  

 

Evidence tréninku 

Někdy bývá evidence tréninku ztotožňována s tréninkovou dokumentací. Jejím účelem 

je zaznamenat přípravné a závodní zatížení. Dovalil a kol. (2005) poukazují na to,  

že nestačí pouze obecné slovní vyjádření, že sportovec trénoval hodně nebo málo, ale je 

důležité toto zatížení kvantifikovat. To celý tréninkový proces objektivizuje a umožní 

případné využití statistických postupů při jeho vyhodnocování. Evidence je prováděna 

pomocí vybraných ukazatelů, které jsou číselným vyjádřením obsahu, objemu  

a intenzity tréninkového a závodního zatížení. Ukazatele se od sebe liší v závislosti  

na potřebách jednotlivých sportů. V atletickém prostředí je tradičně využívána 

dokumentace, kde se využívají obecné tréninkové ukazatele (OTU), které jsou společné 

všem atletickým disciplínám, a speciální tréninkové ukazatele (STU), upravené pro 

potřeby jednotlivých atletických disciplín. Známá je například tréninková dokumentace 

„Tréninkový deník“ od Tvrzníka a Ruse (2014). Při konferenci Českého atletického 

svazu 26. až 29. listopadu 2014 v Dříteči bylo pro sekci běhů dohodnuto sjednocení 

tréninkových ukazatelů, tak aby bylo možno vyhodnocovat tréninkové zatížení napříč 

jednotlivými běžeckými disciplínami. Na základě těchto metodických pokynů jsme 

vytvořili vlastní elektronický tréninkový deník (obrázek 5, obrázek 6), který naši 
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probandi pro evidenci sportovní přípravy používají. Pro důkladnější kontrolu 

trénovanosti jsou dohodnuté ukazatele ještě doplněny o záznam klidové ranní srdeční 

frekvence (RSF) a stupnici vnímaného zatížení sportovce (RPE), která pomáhá 

kvantifikovat pocity sportovce a podat tak další možný přehled  

o náročnosti tréninku na organismus atleta. Popis jednotlivých tréninkových ukazatelů 

je možno nalézt v příloze 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 5 – List tréninkového deníku pro záznam obecných tréninkových 

ukazatelů – OTU (vlastní zpracování, upraveno podle Tvrzník a Rus, 2014) 

Obrázek 6 – List tréninkového deníku pro záznam speciálních tréninkových 

ukazatelů – STU (vlastní zpracování, upraveno podle Tvrzník a Rus, 2014) 



27 

 

Kontrola trénovanosti 

Vzhledem k rozdílným požadavkům jednotlivých sportů nelze trénovanost vnímat jako 

obecnou, univerzální strukturu, ale je potřeba ji vždy pozorovat a analyzovat optikou 

daného sportovního odvětví. Při kontrole trénovanosti je podstatné, aby trenér, případně 

metodik či sportovec, věděl na jaké ukazatele trénovanosti se zaměřit. Východiskem by 

mu měla být znalost struktury sportovního výkonu. Kontrola trénovanosti má za úkol 

podat informace o změnách, ke kterým může dojít v důsledku tréninkového procesu. 

Jedná se o zpětnou vazbu pro trenéra i závodníka a tato kontrola by měla být prováděna 

systematicky a pravidelně na základě předem stanoveného harmonogramu nebo podle 

aktuálních potřeb závodníka. Ve sportovním tréninku, především pak u vrcholových  

a výkonnostních sportovců, je naprosto nutné posuzovat každého sportovce 

individuálně. Stejný tréninkový podnět a obdobný denní režim mohou u různých 

sportovců vyvolat rozdílné reakce. Proto je nezbytné znát klidové hodnoty jednotlivých 

sledovaných parametrů u konkrétního atleta a posuzovat změny těchto parametrů 

v souvislosti s tréninkovým zatížením. Pro přesnější posouzení míry únavy a tedy, 

z pohledu sportovního tréninku, zcela zásadní rozhodnutí, zda pokračovat 

v tréninkovém procesu podle plánu nebo upravit tréninkový režim, je vhodné využívat 

více prostředků kontroly trénovanosti. 

Pokud hovoříme o trénovanosti, máme tím na mysli vzájemnou integraci 

kondiční, technické, taktické a psychické připravenosti. Ačkoliv se od sebe jednotlivé 

sporty liší rozdílnou významností zmíněných faktorů a kontrola trénovanosti by tato 

specifika měla reflektovat, důsledná kontrola trénovanosti by v ideálním případě měla 

zahrnovat průběžné informace o všech podstatných faktorech výkonu (Dovalil a kol., 

2005). Společně s kontrolou zdravotního stavu, stavu tkání a orgánů se stává kontrola 

trénovanosti základním článkem pro řízení sportovního tréninku. Bunc (1989) 

podotýká, že k účinnému řízení tréninkového procesu je nutné definovat jak výchozí 

stav, tak průběžný i cílový. S ohledem na význam energetického metabolismu 

v běžeckých disciplínách tvoří vyšetření a posouzení s ním souvisejících fyziologických 

reakcí důležitou podstatu laboratorních i terénních sledování vrcholových běžců. Podle 

řady autorů (např. Bolek, 2008b; Neumann a kol., 2005 aj.) je nezbytností doplnit tato 

pozorování fyziologických reakcí ještě biochemickým rozborem vybraných ukazatelů  

a v neposlední řadě by měla být, např. dle doporučení Mezinárodní asociace atletických 

federací (IAAF), sledována také psychická stránka sportovce. 
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Vyhodnocování 

Uzavírá cyklus řízení sportovního tréninku. Dovalil a kol. (2005) popisují 

vyhodnocování jako konfrontaci ukazatelů trénovanosti i samotného výkonu a ukazatelů 

tréninku a jejich změn. Při vyhodnocování tréninkového procesu dáváme do souvislosti 

tréninkovou činnost, změny trénovanosti a změny sportovní výkonnosti. Následně 

posuzujeme, zda došlo k žádoucím a cílovým změnám ve sportovní výkonnosti. 

Vyhodnocování neprobíhá pouze v závěru ročního tréninkového cyklu, ale je možno jej 

využít také v jeho průběhu a na základě jeho výsledků posoudit, zda byl účinek 

tréninkového procesu v souladu s naším očekáváním. Pokud tomu tak není, je vhodné 

analyzovat příčiny tohoto nesouladu, a provést případně korekce v tréninkovém plánu, 

tak aby došlo k realizaci sportovního cíle. Především na základě vyhodnocení ročního 

tréninkového cyklu lze sestavit tréninkový plán na další tréninkový cyklus.  

 

2.1.2 Kontrola trénovanosti s využitím biochemických a fyziologických 

ukazatelů 

Podle Bolka (2008b) mohou biochemické ukazatele poměrně dobře objektivizovat 

skutečný vliv tréninkového zatížení na organismus sportovce. Autor rozlišuje tři 

základní skupiny biochemických parametrů: 

 aktivita endokrinního systému, 

 akumulace metabolitů, 

 parametry vnitřního prostředí.  

Pro vyhodnocení jednotlivých parametrů je potřeba využívat individuální srovnání 

z předchozích vyšetření. Řada biochemických parametrů je totiž u sportovců mimo 

referenční interval, který k hodnocení využívá klinická biochemie.  

Laktát je, z pohledu běžeckého trenéra, bezpochyby jeden z nejsledovanějších 

ukazatelů. Jedná se o sůl kyseliny mléčné a jako konečný produkt anaerobního 

metabolismu má velký diagnostický význam. Vzniká při intenzivní svalové práci  

ze spotřebovaného svalového glykogenu nebo z glukózy, která je transportována krví. 

V těle je možno vždy přítomno určité množství laktátu, které lze měřit jako klidový 

laktát, jehož koncentrace kolísá v rozmezí 0,5–1,5 mmol/l. Obdobných hodnot však lze 

docílit také aerobním zatížením organismu (Neumann a kol., 2005). K tvorbě laktátu 

dochází, jestliže tělo není schopno pokrýt dodávku energie do svalů aerobním 

způsobem a nastupuje tak metabolismus anaerobní.  Při tréninku ve vyšší nadmořské 
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výšce dosahuje koncentrace laktátu u neaklimatizovaného jedince o 1–3mmol/l vyšších 

hodnot než při srovnatelné pohybové činnosti v nížině. Při intenzivním krátkodobém 

zatížení ve vyšší nadmořské výšce rovněž u neaklimatizovaného jedince může dojít ke 

snížení maximální tvorby laktátu, než tomu bylo při stejné zátěži v nížině a literatura 

tento jev označuje jako „laktátový paradox“. Podle hodnoty laktátu můžeme usuzovat, 

jakému typu zatížení byl organismus vystaven. V praxi je pro potřeby řízení 

sportovního tréninku nejčastěji zmiňován pojem anaerobní práh (ANP) a jeho udávaná 

hodnota je 4 mmol/l. Soumar a kol. (2000) upozorňují, že závodníci, jejichž specializací 

je výkon v rozmezí 1,5–3 min. a mají vysoký podíl rychlých svalových vláken, mohou 

mít ANP na úrovni okolo 5,5 mmol/l.  

Kapka krve pro zjištění koncentrace laktátu se odebírá nejčastěji z bříška prstu 

nebo ušního lalůčku. Okamžik odběru musí respektovat dobu, po kterou se laktát 

dostává z pracujícího svalu na periferii a tedy k místu odběru. Tato doba se pohybuje 

okolo 2–3min a je závislá také na intenzitě prováděné činnosti, věku, atd. Maximální 

koncentrace laktátu se při a po zátěži s maximálním úsilím pohybují okolo  

18–24 mmol/l a výrazné snížení koncentrace bývá projevem únavy a je součástí 

syndromu přetrénování (Novotný a kol., 2013). Rovněž lze pozorovat poločas rozpadu 

laktátu, kde se jedná o čas po zátěži, za který klesne koncentrace laktátu na polovinu. 

Poločas rozpadu nás může upozornit na únavu sportovce nebo začínající onemocnění, 

pokud se jeho doba oproti předchozímu opakovanému vyšetření prodlužuje. 

Zatímco hodnoty laktátu lze měřit bezprostředně po tréninku nebo v jeho 

průběhu s využitím terénních přístrojů (např. LACTATE SCOUT+ apod.) z kapilární 

krve, tak následující parametry jsou posuzovány především laboratorně z rozboru 

vzorků venózní krve nebo moči. Fyziologická rozmezí vybraných hodnot 

biochemických a hematologických vyšetření se mohou na jednotlivých pracovištích lišit 

v důsledku odlišných analytických metod a používaných firemních souprav. Přitom tyto 

rozdíly mohou být u některých imunochemických metod dosti velké. Soubory hodnot 

byly získány vyšetřením osob s dobrou kondicí a mohou se lišit od výsledků průměrné 

populace, proto je nutné považovat hodnoty pouze za orientační. Kromě výše 

uvedených vlivů se na výsledku testu podílí také např. tělesná poloha pacienta, 

dezinfekce místa vpichu, odběr, použitý protisrážlivý prostředek, transport vzorku apod. 

Významný může být vliv výživy, ale také požití kávy, alkoholu nebo kouření 

(www.lekarske.slovniky.cz). Fyziologická rozmezí v této práci jsou stanovena pro 

dospělé osoby s využitím laboratorní příručky pro laboratoře Synlab, přístupné na jejich 
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internetových stránkách (www.synlab.cz). Z možných parametrů jsme vybrali 

následující: 

Močovina neboli také urea, vzniká jako produkt močovinového cyklu v játrech, 

při kterém dochází k reakcím amoniaku s dalšími složkami cyklu. Jedná se o odpadní 

látku, s pomocí které se z organismu vylučuje přebytečný dusík. Několikanásobně 

zvýšené hodnoty mohou vypovídat o destrukci myocytů přetížených svalů nebo také  

o nadměrném příjmu bílkovin a aminokyselin ve stravě či výživových preparátech. 

Referenční meze v krvi jsou 2,6–6,7 mmol/l u mužů a 3,5–7,2 mmol/l  u žen; v moči 

167–583 mmol/24h. 

Bilirubin (0–19 µmol/l ) je žlučové barvivo, jehož zvýšené hodnoty se projevují 

žlutou barvou bělimy očních bulbů, kůže, sliznic. Jeho zvýšená koncentrace může nastat 

při přetížení oslabených jater vytrvalostním výkonem.  

Bílkoviny celkové se dají pozorovat buď jako proteiny v plazmě, kdy se uvádí 

referenční hodnota  64–83 g/l nebo v moči a zde je hodnota stanovena na < 150 mg/24h. 

Snížené množství může být způsobené nedostatečnou výživou a jejich zvýšené 

množství může být výsledkem nadměrného příjmu bílkovin výživou nebo při rozpadu 

tkání při jejich přetížení a poškození.  

Glukóza má referenční rozmezí 3,9–5,6 mmol/l a nižší hladina může znamenat 

nedostatečný přísun cukrů ve stravě běžce nebo nedostatečnou dobu odpočinku  

po sportovním výkonu. Při kritickém poklesu hladiny cukru v krvi v důsledku snížení 

zásob glykogenu dochází k fyzickým i psychickým projevům únavy (Písařík a Liška, 

1985).    

Kreatinin má normální rozmezí v krvi u mužů 59,0–104,0 µmol/l a u žen   

45,0–84,0 µmol/l, v moči pak 8,8–13,3 mmol/l. Jedná se o nepřímý ukazatel schopnosti 

ledvin resorbovat vodu a koncentrovat moč. Posuzuje se jeho poměr jeho koncentrace 

v moči a ledvinách. V důsledku vytrvalostního výkonu může dojít ke zvýšení této 

koncentrace. 

Kreatinkináza je enzym energetického metabolismu myocytů. Její koncentrace 

v krvi se s narůstající intenzitou zátěže zvyšuje a její přítomnost v krvi je signálem 

destrukce myocytů kosterních svalů při velkém objemu intenzivní zátěže. Normální 

hodnoty se udávají u mužů nad 17 let v rozmezí 0,0–5,15 µkat/l a u žen ve stejné 

věkové kategorii mezi 0,0–3,2 µkat/l. 

Minerály: sodík, chloridy, draslík, hořčík, vápník, železo. Přílišný pokles  

či vzestup některého z těchto minerálů může v organismu vyvolat nežádoucí reakce. 
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Například nedostatek vápníku může způsobit únavové zlomeniny. Ve vytrvalostním 

sportu je jedním z nejběžnějších problémů ztráta železa. Normální hodnoty železa jsou 

u mužů 10,6–28,3 µmol/l a u žen 6,6–26 µmol/l. Ke ztrátám může docházet kvůli 

vytrvalostnímu tréninku nebo např. u žen menstruací. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o důležitý prvek ve vztahu k hemoglobinu, je udržování jeho optimální úrovně 

nezbytné. Jeho nízké zásoby v těle sportovce jsou jedním z možných limitů  

pro dosažení očekávané sportovní výkonnosti, především pak u vytrvalostních 

sportovců (Elliott, 1998; Eichner, 1992 aj.).  

Hematokrit je podíl objemu krevních elementů k celkovému objemu krve. Jeho 

zvýšení může být v důsledku zvýšení počtu erytrocytů díky adaptaci na vytrvalostní 

trénink nebo hypoxické prostředí, případně může také značit dehydrataci organismu 

(zmenšení objemu plazmy). Snížení hematokritu může být známkou zvýšené hydratace 

nebo ztrát krevních elementů. Normální hodnoty se pohybují v intervalu 0,40-0,50  

u mužů a 0,35–0,47 u žen. 

Hemoglobin je bílkovina obsažená v erytrocytech, která váže a přenáší kyslík. 

Její zvýšení může být podobně jako u hematokritu známkou adaptace na vytrvalostní 

trénink nebo hypoxické prostředí. Snížení pak může nastat v důsledku dlouhodobé 

únavy nebo také krvácení či anémie. Fyziologická rozmezí jsou udávána u mužů  

135–175 g/l, u žen 120–160 g/l). 

Erytrocyty jsou zralé červené krvinky. Snížený počet červených krvinek se 

nazývá anémie a může mít různé příčiny jako například působené zátěžového 

oxidačního stresu, chronická únava, nutriční strádání, skryté krvácení apod. K navýšení 

počtu červených krvinek může dojít v důsledku adaptace na hypoxické prostředí. 

Normální hodnoty jsou uváděny u mužů 4,0–5,8 10
12

/l a u žen 3,8–5,2 10
12

/l. 

Z fyziologických ukazatelů je nejčastěji pro kontrolu trénovanosti využívána 

srdeční frekvence. Ta nám může poskytnout objektivní informace o zatížení  

srdečně-oběhového systému. Srdeční frekvence reaguje velmi rychle na změny při 

zatížení organismu, zejména svalstva, přitom nejcitlivěji reaguje na zvýšení intenzity  

a odporu zatížení (Neumann a kol., 2005). Pro potřeby praxe sportovního tréninku jsou 

podstatné tyto dva parametry: 

 maximální srdeční frekvence, 

 klidová srdeční frekvence. 
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Zatímco maximální srdeční frekvence se vlivem tréninku nemění, u klidové 

srdeční frekvence je to naopak a lze ji tréninkem ovlivnit. Obvyklý je její pokles 

s rostoucí výkonností. Zvýšení klidové srdeční frekvence oproti normálnímu stavu může 

znamenat únavu, nemoc nebo přetrénování (Benson a Connolly, 2012). Maximální 

srdeční frekvence má pak svůj význam při stanovení vhodných intenzit běžecké zátěže, 

tak jak je popisujeme v tabulce 3. 

Tabulka 3 – Vztah srdeční frekvence a tréninkového zatížení (upraveno s využitím 

Benson a Connolly, 2012; Grasgruber a Cacek, 2008; Soumar a kol., 2000) 

 

Energetická 

zóna Příklad tréninku 

Intenzita 

zatížení [%] % SFmax 

LA 

[mmol] 

ATP – CP 3×4×80 m 100 -  do 6 

LA 2×(3×300 m) 90 100 8–20 

LA – O2 

O2 – LA 

10×600 m 

4×2 km 

80 

70 

90–95 

75–90 

4–9 

2–4 

O2 souvislý běh 10 km 60 a méně 75 a méně do 2 

 

Tepová frekvence je dosti proměnlivý parametr a podle Soumara a kol. (2000) na ní 

mohou mít vliv také tyto faktory: 

 vlhkost vzduchu a okolní teplota, 

 ztráty tekutin, 

 výživa, 

 nadmořská výška, 

 léky, 

 věk sportovce. 

Ačkoli jsou absolutní hodnoty srdeční frekvence individuální, tak charakteristika 

průběhu křivky srdeční frekvence, představuje zákonitosti, které odrážejí úroveň 

trénovanosti a reakci běžce na různou intenzitu a druh zátěže. Stejně tak i rychlost 

návratu srdeční frekvence po zátěži (Písařík a Liška, 1985). Oba autoři popisují, že čím 

větší úhel svírá začátek křivky srdeční frekvence s časovou osou, tím je reakce na zátěž 

příznivější. Rozlišují exponenciální průběh křivky srdeční frekvence po  



33 

 

zátěži (obrázek 7) a lineární průběh křivky srdeční frekvence po zátěži (obrázek 8). 

Exponenciální průběh křivky srdeční frekvence je hodnocen jako pozitivní ve vztahu 

k trénovanosti. Zpravidla se tím vyznačuje nejen již zmíněná dobrá trénovanost, ale také 

vhodně použité tréninkové prostředky, správně zvolená intenzita, délka i počet úseků  

a dobré regenerační schopnosti běžce po zatížení.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 – Exponenciální průběh křivky srdeční frekvence po zátěži (upraveno 

podle Písařík a Liška, 1985) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Lineární průběh křivky srdeční frekvence po zátěži (upraveno podle 

Písařík a Liška, 1985) 
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Tepovou frekvenci lze měřit pomocí sporttesterů nebo palpačně. Obě metody mají své 

výhody a nevýhody. Měření srdeční frekvence sporttesterem poskytuje okamžitý 

výsledek, ale nošení hrudního pásu sporttesteru nemusí být pro každého sportovce 

komfortní. Ačkoli jsou moderní technologie již na velmi pokročilé úrovni, nelze 

vyloučit chybu měření. Chyba však může nastat i u palpačního způsobu, kde je nutná 

jistá praxe v tomto způsobu měření. Písařík a Liška (1985) porovnávali obě metody 

měření a došli ke shodným výsledkům, obě metody tedy považují za rovnocenné.  

 

2.1.3 Kontrola trénovanosti v rámci ročního tréninkového cyklu 

Při sledování zdravotního stavu a kontrole trénovanosti je nezbytné promyšlené 

zařazení jednotlivých testů do celoročního tréninkového cyklu a jeho dílčích etap. Je 

potřeba znát podstatu daných testů a také to, co od nich trenér, resp. podpůrný tým 

závodníka očekává. Pro běžce má podle Písaříka a Lišky (1985) opodstatnění 

především:  

 zdravotní vyšetření, 

 funkční vyšetření. 

Zdravotní vyšetření běžce je možno rozdělit na základní kontrolní vyšetření, 

průběžné kontrolní vyšetření a speciální jednorázové vyšetření dle potřeby. Základní 

kontrolní vyšetření je komplexní a běžec by jej měl absolvovat 1 × ročně. Obsahem 

takového typu vyšetření je pak kontrola pohybového ústrojí, oběhového systému, 

biochemické (moč, krevní obraz s důrazem na hodnoty železa). K tomu je vhodné 

sledovat také antropometrické údaje (hmotnost a % tělesného tuku) a psychický stav 

sportovce. Průběžné kontrolní vyšetření se provádí po ukončení hlavních etap přípravy, 

tedy 2–3x ročně. Jeho úkolem je sledovat celkový zdravotní stav a zvláště některých 

zatěžovaných orgánů. Speciální jednorázové vyšetření se uskutečňuje podle momentální 

potřeby, především při náznacích možného onemocnění nebo poškození některé části 

pohybového ústrojí, případně při nápadných změnách psychického stavu. 

Funkční vyšetření včetně vyšetření biochemického by se pak mělo skládat 

především ze spiroergometrického vyšetření při specifickém běžeckém zatížení, kdy 

jsou sledovány změny fyziologických parametrů. Dříve spiroergometrické vyšetření 

probíhalo pouze v prostorách laboratoří, ale dnes je již díky pokročilejší technice toto 

testování možné také v terénu, který má svými podmínkami blíže k běžnému 

tréninkovému prostředí běžce. Tomuto funkčnímu vyšetření by mělo bezprostředně 
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předcházet zdravotní vyšetření. Jedno až dvě tato vyšetření v průběhu ročního cyklu by 

měla být dostačující. Nejvhodnější dobou pro první vyšetření je 2–3 týdny po zahájení 

nového přípravného období a druhé vyšetření by mělo být situováno na závěr první 

etapy přípravného období, kdy vrcholí výstavba aerobní kapacity. Vyšetření funkční 

odezvy organismu běžce může poskytnout údaje o zdravotním stavu sportovce, jeho 

předpokladech biologické výkonnosti, limitujících faktorech výkonu, reakci organismu 

na zátěž, případně můžeme získat údaje, které nám pomohou objektivizovat další 

tréninkové zatížení atleta. Za nejdůležitější spiroegometrické ukazatele z pohledu běžce 

jsou považovány maximální dosažené funkční parametry včetně schopnosti jejich 

využití a zjištění anaerobních schopností organismu sportovce. Mezi nejrozšířenější 

biochemické vyšetřovací techniky v rámci sportovního tréninku pro vytrvalostní sporty 

patří bezesporu sledování hodnot lakátu, které se zaměřuje především na stanovení 

anaerobního prahu (ANP) nebo stanovení optimálního počtu zátěží, délku přestávek  

u intervalového nebo opakovaného tréninku či určení optimální intenzity tréninku.  

U všech těchto vyšetření nesmí být, navzdory moderním prostředkům diagnostiky, 

zanedbán faktor zkušenosti trenéra a jeho citu pro řízení tréninkového procesu. Bunc 

(1989) upozorňuje na to, že je také potřeba přihlížet k individuálním zvláštnostem 

metabolismu jednotlivců, protože nerespektování těchto odlišností, především u běžců 

s vysokou aerobní výkonností může vést například k nesprávně stanovenému ANP. 

Tento autor proto doporučuje hodnotit kinetiku laktátu v závislosti na stoupající 

intenzitě zatížení a stanovit tzv. „individuální laktátový práh“. Důležité také je, aby si 

sportovec uvědomoval význam testování, jelikož je nezbytná jeho plnohodnotná 

spolupráce.  

Z periodizace uvedené v kapitole 2.1.1 vyplývají dílčí úkoly jednotlivých etap  

a k těmto úkolům by měla být také vztažena kontrola trénovanosti. Po úpravě nám tak 

vzniká časová osa specificky zaměřená na kontrolu trénovanosti. 

Přípravné období podzimní – pro toto období by mělo být typické vstupní 

zdravotní vyšetření, které bude kontrolovat a posuzovat antropometrické údaje, 

pohybového ústrojí, fyziologické ukazatele, biochemické ukazatele a psychický stav 

sportovce s cílem získání jeho klidových hodnot. Další nedílnou částí přípravného 

období by mělo být vstupní funkční vyšetření za účelem získání základních hodnot, jako 

jsou úroveň anaerobního (ANP) a aerobního prahu (AEP), včetně hodnot srdeční 

frekvence (SF) nebo laktátu (LA) při dané intenzitě zatížení. Nejen vstupní vyšetření, 

ale také dále průběžné funkční i zdravotní vyšetření, má své opodstatnění v tomto 
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období. Přibližně po 4–6 týdnech kontrolujeme hodnoty ANP a AEP a stanovujeme 

laktátovou křivku (test 4–5×2 km, int. 2min), která určí rychlost běhu na úrovni ANP  

a AEP pro další období. Získané hodnoty kontrolujeme v následujícím období 

souvislým během na 6 km u běžců na 800 m a souvislým během na 8–10 km u běžců  

na 1500m. Ke kontrole využíváme hodnot laktátu po zátěži a hodnot SF v průběhu 

zátěže. Průběžně každý týden nebo v rozmezí několika dnů při kumulaci zátěže  

ve větším objemu či intenzitě (nebo obojího) hodnotíme psychický stav jedince, 

antropometrické údaje a základní fyziologické hodnoty (klidová i zátěžová srdeční 

frekvence). 

Závodní období zimní – zde kontrolu trénovanosti provádíme především 

pomocí sledování sportovní výkonnosti závodníka nejprve na doplňkových distancích 

v tzv. předzávodním období a následně hodnotíme sportovní výkon a výkonnost 

v závodním období. Provádíme také průběžnou kontrolu antropometrických údajů, 

psychického stavu, SF, a to opět týdně nebo intenzivněji v případě větší zátěže 

sportovce. I když nepozorujme výrazné zhoršení výkonnosti, negativní změny u těchto 

indikátorů únavy nám můžou napomoci odhalit počínající únavu. Při zjištění 

negativních výsledků navrhujeme důkladnější vyšetření – především biochemie krve a 

moči. Biochemické vyšetření krve by mělo být i bez pozorování negativních změn ve 

výkonosti minimálně 1x součástí hodnocení trénovanosti v tomto období 

Přípravné období jarní – kromě vstupního zdravotního vyšetření zůstávají 

metody kontroly trénovanosti stejné jako v podzimním přípravném období, tedy funkční 

vyšetření, které by v ideálním případě mělo potvrdit zlepšení žádoucích hodnot oproti 

podzimnímu přípravnému období. Stanovujeme opět laktátovou křivku (ANP, AEP)  

a využíváme ji v řízení tréninku v následujících 4–6 týdnech. Průběžně opět hodnotíme 

rychlost běhu na úrovni ANP, psychický stav, antropometrické údaje, klidovou SF atd. 

V tomto období provádíme na jeho začátku i konci biochemické vyšetření krve, 

v případě snížení výkonnosti i častěji. Optimální je kontrolovat biochemické ukazatele 

v souvislosti s výcvikovým táborem ve vyšší nadmořské výšce (před a po), který by měl 

být nedílnou součástí jarního přípravného období. 

Závodní období letní I – podobně jako v halovém závodním období provádíme 

hodnocení trénovanosti především sledováním změn výkonnosti při závodech.  

Pro předzávodní období můžeme využít některý z kontrolních testů výkonnosti  

ve speciálním tempu - např. pro běžce na 800 m: 4×400 m / interval 12 min a pro běžce 

na 1500 m: 3×800 m / interval 12min (Kučera a Truksa, 2000). Stále pak provádíme 
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průběžnou kontrolu antropometrických údajů, psychického stavu, klidové SF atd.   

Na konci tohoto období provedeme biochemické vyšetření krve, abychom znali vstupy, 

s nimiž zahajujeme letní přípravné období.  

Přípravné období letní – jedná se o poměrně krátkou etapu, a proto nemusíme 

opět stanovovat laktátovou křivku. Neustále však sledujeme a vyhodnocujeme 

antropometrické údaje, psychický stav, klidovou SF. K tomu můžeme zařadit hodnocení 

trénovanosti na jednom z kontrolních běžeckých testů - např. v oblasti tempové 

rychlosti pro běžce na 800 m: 2×300 m / interval 12 min nebo u běžce na 1500 m: 

4×400m / interval 12 min (Kučera a Truksa, 2000). Součástí kontroly trénovanosti by 

mělo být také minimálně jedno biochemické vyšetření krve, v případě potřeby četnější. 

Závodní období letní II – podobně jako v předchozích závodních obdobích, 

provádíme i v druhém letním závodním období hodnocení trénovanosti především 

sledováním výkonnosti sportovce při jeho startech na dráze. Také v tomto období 

bychom měli znát hodnoty získané biochemickým rozborem krve a především by měl 

být diagnostikován zdravotní stav sportovce na konci tohoto období, aby se následné 

přechodné období využilo k léčbě nežádoucích následků sportovní přípravy 

v předchozím období či obdobích. 

Přechodné období – v tomto období již netestujeme, ale necháme závodníka 

odpočinout, aby načerpal fyzické i psychické síly pro další přípravu. Význam v tomto 

období má např. lázeňská léčba.   

 

2.2 Sportovní trénink v hypoxii 

Sportovní příprava v hypoxickém prostředí se stala v poslední době velmi rozšířeným 

prostředkem v tréninku především vytrvalostních sportovců z různých sportovních 

odvětví (atletika, cyklistika, běžecké lyžování, triatlon apod.). Sportovci využívají 

přípravy v hypoxii především ze dvou důvodů. Prvním z nich je snaha zlepšit svou 

výkonnost při následném pobytu v nížině a druhým důvodem je příprava na soutěže 

konané ve vyšší nadmořské výšce. Ačkoli se všeobecně uvádí jako doporučení pro 

pobyt a trénink v přirozené hypoxii doba v trvání alespoň 3 týdnů, je běžné, že sportovci 

pro svůj tréninkový kemp v přirozeném hypoxickém prostředí volí často kratší varianty 

pobytu. Děje se tak nejen ze socioekonomických důvodů, ale také proto, že trenéři jsou 

přesvědčeni o přínosu takto zkrácených pobytů na zvýšení výkonnosti u svých 

svěřenců. Suchý a kol. (2014b) tyto názory a zkušenosti trenérů potvrdili, když zjistili, 
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že i desetidenní pobyt v přirozeném hypoxickém prostředí (1 850 m n. m.) má pozitivní 

vliv na zlepšení trénovanosti po návratu do nížiny. Hlavní kombinace tréninku a pobytu, 

které využívají sportovci pro sportovní trénink v přirozeném hypoxickém prostředí, jsou 

podle Wilbera (2007) tyto: 

 pobyt a trénink v hypoxii (LHTH = live high, train high), 

 pobyt v hypoxii a trénink v normoxii (LHTL = live high, train low), 

 pobyt v normoxii a trénink v hypoxii (LLTH = live low, train high).   

Kromě výše uvedených metod a přístupů k tréninku s využitím hypoxie, existují ještě 

další varianty, které jsou kombinací výše zmíněných a jejich souhrn předkládáme 

v grafické podobě (obrázek 9). Naše práce se však zaměřuje pouze na metodu přípravy 

v hypoxii LHTH, tedy kdy sportovci bydlí a zároveň trénují v přirozeném hypoxickém 

prostředí.  

 

Obrázek 9 – Schéma
4
 současných tréninkových přístupů s využitím hypoxie (upraveno 

podle Wilber, 2007) 

 

 

 

 

                                                 
4
 IHE = přerušovaný pobyt v hypoxii (intermittent hypoxic exposure), IHT = přerušovaný trénink 

v hypoxii (intermittent hypoxic training) 
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Klasifikace nadmořské výšky 

S ohledem na to, že sportovní trénink pro klasifikaci nadmořské výšky nepoužívá 

jednotnou terminologii, rozhodli jsme se v souladu s Wilberem (2007), Suchým a kol. 

(2009), Pupišem a Korčokem (2007) aj. využít nadřazený pojem hypoxie, kterým 

rozumíme nadmořskou výšku umělou i přirozenou v rozmezí 1 500 m n. m. až 

3 000 m n. m., které jsou ve sportovním tréninku nejčastěji využívaným rozmezím. Za 

optimální nadmořskou výšku, s ohledem na využití při sportovním tréninku, je přitom 

považována nadmořská výška okolo 2 000 m n. m. (Suchý a Dovalil 2005; Wilber, 2004 

aj.). Pro označení prostředí s nižší nadmořskou výškou na úrovni moře nebo blízko této  

výšky (< 1100 m n. m.) pak využíváme pojmu normoxie ve shodě například 

s Chapmanem a kol. (2011), Hoppelerem a kol. (2008), Ruskem a kol. (2004) aj.  

 

Fyzikální aspekty přirozené hypoxie 

Počet molekul kyslíku, dusíku a oxidu uhličitého na jednotku objemu vzduchu je  

na úrovni moře podstatně větší než v horách. Změny v koncentraci kyslíku ve vztahu 

k nadmořské výšce popisuje tabulka 4. Barometrický tlak, který je na koncentraci 

molekul závislý, se stoupající nadmořskou výškou klesá. Hoffman (2014) uvádí také 

vztah mezi barometrickým tlakem, nadmořskou výškou a teplotou. Ve vyšší nadmořské 

výšce se snižuje hustota vzduchu a to přibližně o 8 % na 1 000 m nadmořské výšky.  

Se stoupající nadmořskou výškou dochází ke změnám (snížení) rovněž u parciálního 

tlaku kyslíku. Grasgruber s Cackem (2008) poukazují na silnou schopnost hemoglobinu 

vázat kyslík a tím pádem saturace krve kyslíkem neklesá tak strmě jako parciální tlak 

kyslíku v ovzduší a udávají příklad, že ve výšce 2 500 m n. m. klesá nasycenost krve 

kyslíkem z původních téměř 100 % na 90–95 % ačkoli parciální tlak kyslíku (PO2) je už 

jen na cca 70 % úrovně hladiny moře. Ve výšce 5 500 m n. m., kde je PO2  

na polovičních hodnotách, je krevní saturace kyslíkem ještě přes 70 %. 
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Tabulka 4 – Vztah nadmořské výšky, tlaku vzduchu a koncentrace kyslíku (upraveno 

podle Neumann a kol., 2000) 

 

Nadmořská výška 

 [m n. m.] 

Tlak vzduchu  

[torr] 

Koncentrace kyslíku  

[%]  

0 760 20,9 

500 716 19,7 

1 000 674 18,4 

1 500 634 17,2 

2 000 596 16,1 

2 500 560 15,1 

3 000 526 14,1 

3 500 493 13,1 

4 000 462 12,2 

8 872 (Mount Everest) 240 5,9 

 

 

Ve vyšší nadmořské výšce klesá také teplota a to přibližně o 1 stupeň Celsia na každých 

150 výškových metrů, přičemž tento pokles může ještě umocnit rychlost větru. 

Nepříznivě podle Dicka (2002) může působit také zvýšená intenzita ultrafialového 

záření, která bývá ještě zesílena odrazem od sněhu a čistotou horského vzduchu. Jelikož 

klesá i tlak vodních par, a to přibližně o 25 % na každých 1 000 m nadmořské výšky, 

znásobuje se tak při dýchání výdej vody ze sliznic průdušek (Suchý a kol., 2014). 

Absolutní vlhkost je tak ve vysokých výškách extrémně nízká a ztráta vody dále stoupá 

při tělesné námaze. 

  



41 

 

Fyziologické aspekty pobytu a pohybu v přirozené hypoxii 

Při pobytu ve výškách 1 500–3 000 m n. m., které jsou pro hypoxický sportovní trénink 

obvyklé, se můžou asi u 15 % jedinců projevit některé mírnější příznaky akutní horské 

nemoci (Máček a Radvanský, 2011). V prvních dnech pobytu a tréninku v daném 

prostředí dochází také ke snížení výkonnosti. Levine a Stray-Gundersen (1992) tento 

pokles tělesné výkonnosti přisuzují sníženému VO2max, které klesá lineárně s rostoucí 

nadmořskou výškou (přibližně 10 % na 1 000 m). Podle Máčka a Radvanského (2011) 

se jedná u trénovaného jedince ve výšce o pokles přibližně o 14 % a u netrénovaného 

jedince asi o 9 % oproti výchozím hodnotám.  

Snížení VO2max je vysvětlováno snížením parciální tlaku kyslíku 

v mitochondriích. Toto snížení ovlivňuje přechod kyslíku z plicních sklípků do kapilár 

malého krevního oběhu (difúzi) i transport kyslíku ke tkáním. Dochází k nedostatku 

kyslíku ve tkáních – hypoxii. Avšak procentuální snížení VO2max neznamená stejné 

procentuální snížení výkonu běžce, neboť ten nahrazuje částečně daný pokles zlepšenou 

běžeckou ekonomikou umožněnou nižším odporem vzduchu hypoxického prostředí. 

Daniels (2005) uvádí, že ve výšce okolo 2 000 m n. m. dochází ke snížení VO2max  

o cca 12 %, zatímco běžcův výkon bude snížen díky lepší běžecké ekonomice přibližně 

o 6 %. U neaklimatizovaných běžců můžeme očekávat přidání až dvojnásobku procent. 

Grasgruber a Cacek (2008) doplňují, že pokles pracovní kapacity organismu je  

u sportovců rychlejší než u netrénovaných jedinců. Tito autoři dále popisují průvodní 

jevy při adaptaci na hypoxii – zvýšení maximální srdeční frekvence a také 

hyperventilaci. 

Při hyperventilaci je ve zvýšené míře vydýcháván oxid uhličitý z krve, což vede 

k respirační alkalóze (zvýšení krevního pH) a kompenzačnímu vylučování HCO3 

ledvinami. Přitom pokles HCO3 způsobuje zhoršení pufrovací kapacity a následkem 

toho dochází ke zvýšení koncentrace laktátu po výkonu. Tyto procesy se postupem času 

vrací k normálnímu stavu. Jednou z prvních reakcí organismu v hypoxii je pokles 

objemu krve z důvodu poklesu objemu krevní plasmy, což vede k zahuštění koncentrace 

červených krvinek. Následkem toho se ve fázi aklimatizace dočasně snižuje výkon 

sportovce. V prvních hodinách pobytu v hypoxii dochází také ke zvyšování množství 

hormonu erytropoetinu (EPO) a následně se zvyšuje množství červených krvinek a 

hemoglobinu. Zvýšení koncentrace hemoglobinu časově kopíruje růst počtu červených 

krvinek a obecně se udává navýšení přibližně o 1 % týdně (Elliott, 1998). Dalším 

důsledkem sportovní zátěže v hypoxii je zlepšení oxidativní kapacity svalstva, které se 
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projevuje především v lepším prokrvení svalů, nárůstu počtu i velikosti mitochondrií ve 

svalech a zvýšení aktivity oxidativních enzymů (Grasgruber a Cacek, 2008). Bolek 

(2008a) udává souhrn těchto projevů organismu jako důsledek nedostatku kyslíku: 

 zvýšení plicní ventilace (po dobu cca 7 dní), 

 změny produkce erytropoetinu (EPO), 

 změny objemu plasmy, 

 zvýšení počtu červených krvinek,  

 zvýšení koncentrace hemoglobinu. 

Úprava tréninku u neaklimatizovaného jedince by měla podle Danielse (2005) spočívat 

především ve snížení intenzity zátěže, přičemž objem tréninkového zatížení, na který je 

jedince zvyklý z normoxie může zůstat zachován. Tento autor také vyjadřuje graficky 

(obrázek 10) možnou úpravu tréninkové intenzity v různých nadmořských výškách  

pro aklimatizované běžce. U neaklimatizovaných běžců můžeme očekávat přidání až 

dvojnásobku procent. Trenéři často využívají u svých neaklimatizovaných svěřenců 

obecné doporučení na snížení intenzity běhu o 10 sec/km na každých 1 000 výškových 

metrů. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 – Efekt nadmořské výšky na běžecký výkon (upraveno podle Daniels, 

2005) 
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Adaptace na hypoxii 

Podle Suchého a kol. (2009) je adaptace proces trvající několik týdnů. Rozlišují v něm 

tři základní fáze:  

 akomodaci,  

 adaptaci, 

 aklimatizaci.  

Celková doba trvání těchto tří fází je přibližně 3 týdny, poté již je organismus 

stabilizován na hypoxické vlivy. Fáze akomodace je bezprostřední reakce organismu  

na hypoxii. Doba trvání je okolo 3–8 dnů. Projevuje se výraznějším poklesem 

výkonnosti organismu. Typickou bývá příjezdová reakce, která může přetrvávat  

i v počátcích fáze adaptace. Její projevy jsou pocity celkové únavy, slabosti, 

předráždění, nespavostí, poruchy vyměšování, nechutenství apod. Při fázi adaptace 

dochází ke změnám v organismu, kdy již pozorujeme specifické metabolické reakce  

na zátěž. Příjezdovou únavu obvykle vystřídá krátkodobá euforie se zvýšeným 

optimismem, sebedůvěrou, veselostí apod. Dochází ke zvyšování výkonnosti, která se 

dostává skoro na úroveň normálního stavu. Tato fáze má dobu trvání přibližně 8 dní.  

U fáze aklimatizace se jedná se o celkové přizpůsobení organismu, které zahrnuje 

funkční i organické změny na déle trvající hypoxii.  Tato fáze začíná přibližně  

od 16.–17. dne pobytu. Přitom v tyto dny může ještě dojít k přechodnému 

krátkodobému poklesu výkonnosti v důsledku možné krize. Plná výkonnost se dostaví 

až ve 4. týdnu pobytu ve výšce. U sportů s méně výraznými vytrvalostními 

komponentami lze počítat i s poněkud kratším trváním výše uvedených fází (Suchý  

a kol. 2009).  

Grasgruber a Cacek (2008); Suchý a Dovalil (2005); Daniels (2005) aj. uvádějí  

pro trénink ve vyšší nadmořské výšce tato doporučení: 

 věnovat maximální pozornost zotavným procesům, 

 respektovat jednotlivé adaptační fáze, 

 zvyšovat zátěž pozvolna, 

 upravit intenzitu zátěže oproti normoxii, 

 k intenzitám tréninku jako v nížině přecházet až v průběhu třetího týdne pobytu, 

 dostatečně zajistit přísun tekutin, vitamínů a minerálů (suplementace železem), 

 nepodceňovat i relativně banální onemocnění. 
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Bolek (2008a) však doplňuje, že existují velké individuální rozdíly a někteří sportovci 

se neaklimatizují nikdy. Také dodává, že úplná aklimatizace pro potřeby sportovního 

tréninku neexistuje a vytrvalostní výkonost bude v hypoxickém prostředí vždy nižší.  

 

2.3 Emoce, nálady, psychické stavy  

Emoce charakterizují Nolen-Hoeksema a kol. (2012) jako složitý stav tvořený mnoha 

složkami, jehož výsledkem je připravenost k určitému chování. Rozlišují přitom šest 

základních složek emočního procesu. Začínají u kognitivního hodnocení, při kterém 

člověk posuzuje, jaký význam pro něj mají současné okolnosti. Na kognitivní 

hodnocení navazují další složky – nejčastěji si člověk uvědomuje subjektivní prožitek 

emoce, tedy afektivní stav nebo pocit, který doprovází danou emoci. Po subjektivním 

prožitku přichází tendence myslet a jednat jako třetí složka emočního procesu, která se 

projevuje naléhavou potřebou myslet a jednat určitým způsobem. Čtvrtá složka 

emočního procesu je specifická tím, že obsahuje vnitřní tělesné změny. Tyto změny 

jsou vztaženy především k autonomní nervové soustavě, která se pojí s činností srdce  

a hladkého svalstva. Pátou složkou emoce je výraz obličeje, resp. pohyby svalů, které 

ovládají rysy obličeje. Poslední složkou je reakce na emoci. Jedná se o způsob, kterým 

se jedinec vyrovnává s emocí nebo situací, která emoci vyvolala.  

Nolen-Hoeksema a kol. (2012) rozlišují mezi emocemi a náladami v tom ohledu, 

že emoce spojují především s něčím nebo někým konkrétním a naproti tomu nálady 

často přicházejí nepozorovaně a jako neurčité afektivní stavy. Rozdíl pak spatřují v tom, 

že emoce jsou obvykle krátkodobé v trvání několika sekund nebo minut, zatímco nálady 

přetrvávají několik hodin i dní. Hanin (2000) přisuzuje afektivním jevům tyto časové 

úseky – emoce (minuty nebo hodiny), pocity (minuty, hodiny až dny), nálady (hodiny, 

dny, týdny až měsíce), emoční rysy (roky) a temperamenty (celoživotně), což graficky 

znázorňuje obrázek 11.  
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Obrázek 11 – Trvání afektivních jevů (upraveno podle Hanin, 2000) 

 

Nakonečný (2000) ztotožňuje emoce s pojmem cit a označuje jimi prožívání stavů, jako 

jsou radost, smutek, hněv, lítost, strach apod. Avšak dále poukazuje na to,  

že psychologické vymezení pojmu emoce je mnohem složitější v případě, že emoce 

chápeme jako svérázné a jednoduché zážitkové kvality. Náladu pak popisuje jako v čase 

setrvávající kvalitu cítění. Lane a Terry (2000) tvrdí, že nelze vždy jednoznačně rozlišit 

mezi emocemi a náladami. Přičemž náladu definují jako soubor pocitů, které jsou ve své 

podstatě prchavé a jsou nestálé jak intenzitou, tak dobou svého trvání a obvykle v sobě 

zahrnují více než jednu emoci. O psychických stavech se pak vyjadřuje Nakonečný 

(2009) jako o statickém momentu a relativní stabilitě psychického obsahu, kdy se jedná 

o v čase setrvávající psychické procesy, zážitkově akcentované určitým obsahem 

(zloba, radost a další emoční stavy označované jako nálady), nebo celkové 

psychofyzické stavy individua (vzrušení, útlum, únava), resp. dlouhodobě setrvávající 

stavy jako sexuální frustrace, konflikt či stres. Psychické stavy pak ovlivňují průběh 

psychických procesů, kdy například únava snižuje mentální i tělesné výkony apod. 

Psychické reakce jedince se však mohou lišit v závislosti na odlišných vnitřních 

předpokladech jedince k psychickým reakcím. Obvykle hovoříme o rozdílném 

temperamentu, schopnostech, volních vlastnostech, postojích apod.  
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2.3.1 Profil stavů nálad jako prostředek kontroly trénovanosti 

Pozorování emočních stavů je ve sportovní praxi odůvodněno především potřebou 

zamezit přetrénování sportovce. V porovnání s fyziologickou odezvou organismu  

na zatížení se jeví odezva v oblasti psychiky u sportovců jako konzistentnější (Hanin, 

2000) a bylo zjištěno, že k pozorovatelným změnám v oblasti psychiky v důsledku vlivu 

zevního prostředí dochází často před změnami, jež se projeví u funkcí fyziologických 

(Kobrick a Johnson, 1992). K diagnostice emočních stavů je možno využít různých typů 

dotazníků, které mají svou podstatu v sebepopisu, ale podle Stuchlíkové a kol. (2005) 

není zřejmá shoda na tom, jak by měly být jednotlivé nástroje sestaveny a jaká data 

z nich lze získat. 

V oblasti sportovní psychologie je často používán dotazník POMS – Profile of 

Mood States (McNair a kol., 1971), který je jednoduchou metodou pro zjišťování 

přechodných krátkodobých afektivních stavů. Dotazník byl původně navržen  

pro potřeby psychiatrických klinik při práci s jejich pacienty, ale ukázalo se také jeho 

možné využití ve sportovním odvětví. Proto se stal oblíbeným nástrojem diagnostiky 

emočních stavů také sportovních psychologů. Jedním z prvních, kdo dotazník POMS 

začal využívat v oblasti sportu, bylo pracoviště na univerzitě v Madisonu ve státě 

Wisconsin (USA). Vztah mezi sportovním zatížením a dynamikou nálad, zde zkoumal 

tým okolo profesora Morgana, který zavedl do oblasti sportovní psychologie, 

v souvislosti s dotazníkem POMS, nový pojem, tzv. „profil ledovce
5
“, v originále 

„iceberg profile“ (Morgan a kol., 1987). Autoři daného pojmu poukazují na to,  

že profily nálad u sportovců jsou obecně „zdravější“ než ty u nesportovců. To znamená,  

že u zdravého sportovce je vrchol pomyslného ledovce výše, než je průměr u ostatní 

nesportující populace (obrázek 12) a naopak křivka v grafu u ostatních faktorů bude  

na nižší úrovni. Jinými slovy, odpočinutý a zdravý sportovec by měl mít vyšší hodnoty 

faktoru vitality a nižší hodnoty zbývajících faktorů než je průměr daných hodnot  

u nesportujícího jedince.    

Zátěž z běžného tréninku pak ústí v posun ve skóru negativních nálad tak, že se 

hodnoty těchto skórů vyrovnávají nebo mohou převýšit normy běžné populace. Zatímco 

lehká aktivita snižuje depresi u mírně deprimovaných jedinců, deprese jako taková 

může být produktem přetrénování, jakožto výsledku nepřiměřené aktivity. Při grafickém 

                                                 
5
 Jedná se o grafické vyjádření výsledků testování dotazníkem POMS, kdy jsou hodnoty jednotlivých 

faktorů dotazníku přeneseny do grafu, přičemž tento graf připomíná u zdravého a odpočinutého sportovce 

tvar ledovce s vrcholem u faktoru vitality. 
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vyjádření výsledků dotazníku POMS u přetrénovaného sportovce (obrázek 13) můžeme 

pozorovat obrácený profil jeho křivky. Vrchol této křivky je posunut k faktoru únavy, 

zatímco faktor vitality je výrazně snížen. Stejně jako faktor únavy, také ostatní faktory 

jsou výrazně zvýšeny a pozornost by měla být zaměřena v tomto případě především 

k faktoru deprese. V uvedených příkladech (obrázek 12 a 13) byl použit 65 položkový 

dotazník POMS, u něhož se vypočítá skóre jednotlivých faktorů (T skóre), jež nemá 

žádnou jednotku. Po zavedení termínu profilu ledovce do sportovní psychologie 

existovala silná asociace mezi optimálním stavem nálad, podle výše uvedeného profilu 

ledovce, a pozitivním sportovním výkonem, která byla přijímána jako fakt. Následovalo 

několik desítek výzkumů, které se touto tématikou zabývaly, ale nepřinesly jednotné 

závěry, nicméně řada z nich tuto teorii zpochybnila. Například Renger (1993) 

analyzoval dílčí výzkumy a přišel s výsledkem, že sportovní úspěch se dá s poměrně 

velkou přesností určit na základě profilu stavu nálad. Naproti tomu metaanalýzy 

Prapavessise (2000), Beedieho a kol. (2000) toto tvrzení nepotvrdily. Terry (1995) 

upozorňuje na to, že rozdíl v tom, zda profil ledovce může být prediktorem úspěchu 

sportovce, je třeba hledat nejen mezi sportovními odvětvími, ale také mezi výkonnostní 

úrovní jednotlivých sportovců apod. Dodává, že profilování nálad bude mít větší 

vypovídající hodnotu u sportovců na vyšší úrovni – vrcholových sportovců a také  

u sportů, jejichž doba trvání je kratšího charakteru (cca méně než 10min ). Z výše 

uvedeného je patrné, že na výsledky dotazníku POMS nelze nahlížet pouze ve zkratce, 

že sportovci s „ledovcovým“ profilem nálady budou úspěšní a naopak ti, co nemají 

tento tvar profilu nálad, budou neúspěšní, ale je potřeba každého sportovce hodnotit 

individuálně a sledovat dynamiku nálad v průběhu ročního cyklu.  

V souvislosti s individuálním posuzováním emočních stavů sportovce je vhodné 

zmínit tzv. model IZOF (Individual Zones of Optimal Functioning) psychologa Yuri 

Hanina (Hanin, 2000), který bychom mohli volně přeložit jako model individuální zóny 

optimálního fungování. Ten poukazuje právě na individuální odlišnosti vlivu 

jednotlivých emocí na výkon sportovce. Zatímco určitá míra např. úzkosti (anxious) 

může být pro jednoho sportovce při výkonu podněcující, stejná míra úzkosti již má  

na druhého sportovce, ve vztahu k výkonu, tlumivý účinek. Hanin (2000) zároveň, 

podobně např. jako Beedie a kol. (2000), rozlišuje ještě mezi tím, zda jsou emoce 

sledovány v rámci ročního cyklu před závodem nebo tréninkem a oba upozorňují na to, 

že zjištěné hodnoty mohou mít rozdílný význam ve vztahu k výkonu. Důležitý poznatek 

přidávají Martin a kol. (2000), kteří zdůrazňují, že je potřeba vidět rozdíl mezi sportovci 
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a pacienty psychiatrických zařízení, pro které byl původně dotazník určen, respektive 

rozlišovat výsledky měřené dotazníkem POMS u daných skupin. Zatímco negativní 

změny hodnot nálad vitality (pokles) a únavy (vzestup) spojené u sportovce 

s navýšením tréninkového úsilí mohou být spíše fyzického či fyziologického charakteru, 

tak u osoby s diagnózou deprese se může jednat o začátek depresivního období. 

 

 

 

Obrázek 12 – Základní hodnoty na začátku sezony u plavce (upraveno podle  

Morgan a kol., 1987) 

 

 

 

Obrázek 13 – Hodnoty v průběhu sezony ve fázi přetížení u plavce (upraveno  

podle Morgan a kol., 1987) 
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Pro monitorování emočních stavů u vrcholových a výkonnostních sportovců mohou být 

i další důvody, než pouze snaha zabránit přetrénování. Terry (1995) poukazuje,  

že sledování stavu nálad může sloužit, kromě identifikace přetrénovaného atleta, také 

jako: 

 obecná kontrola psychického stavu sportovce, 

 pomocník při diskuzi trenér – svěřenec, 

 zpětná vazba pro sportovce,  

 včasná identifikace problémů, 

 kontrola stavu nálad u podpůrného týmu kolem sportovce, 

 kontrola tréninkového zatížení, 

 kontrola během aklimatizačního procesu, 

 kontrola během rehabilitace po přetrénování, 

 kontrola emoční reakce na zranění, 

 prediktor výkonu, 

 pomocník k individualizaci mentálního tréninku. 

Terry (1995) doplňuje, že využití sledování emočních stavů jako kontrola tréninkového 

zatížení je vhodná především u sportů, jako je běh na dlouhé vzdálenosti, veslování 

nebo plavání, kde se sportovci často pohybují na hraně mezi efektivním tréninkem  

a přetrénováním. Největší změny v profilu nálad, jako odezva na sportovní trénink, jsou 

podle O´Connora a kol. (1991) patrné u faktorů vitality a únavy. Poměr hodnot těchto 

dvou faktorů pak nazývají Kenttä a kol. (2006) „Energetickým indexem“ („Energy 

Index“) a v práci pro něj používáme zkratku EI. Dále se k využívání dotazníku váže 

ukazatel tzv. Celkového narušení nálad (Total Mood Disturbance), který ve svých 

pracích zmiňují například Williams a kol. (1991) nebo Hoffman a Hoffman (2008)  

a další. V naší práci Celkové narušení nálad označujeme původní anglickou zkratkou 

TMD. 

Pro kontrolu trénovanosti s využitím sledování dynamiky emočních stavů hovoří 

také to, že se jedná o finančně i časově nenáročnou metodu. Tudíž může doplnit 

tradičně užívané prostředky kontroly trénovanosti a tato metoda je doporučována mimo 

jiné také Zdravotnickým manuálem IAAF (www.iaaf.org, 2012). 
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2.3.2 Charakteristika vybraných emocí 

Samotný dotazník POMS budeme ještě podrobněji popisovat v metodologické části naší 

práce, nicméně zde uvedeme jednotlivé emoce a nálady, které se pojí s jednotlivými 

faktory dotazníku a budeme je charakterizovat s využitím české i zahraniční literatury. 

V české 37 položkové verzi (Stuchlíková a kol., 2005), se kterou pracujeme, se objevují 

a jsou definovány následující emoce, resp. dvojice emocí a nálad:  

Tenze – úzkost. Emoční tenzí popisuje Sillamy (2001) stav jedince, který 

podléhá vlivu dvou protikladných a stejně mocných sil. Intenzita emoční tenze se potom 

odvíjí od velikosti těchto sil, které jsou navzájem v konfliktu. V předchozí kapitole jsme 

popisovali tzv. IZOF model, u kterého Hanin (2000) uvádí, že jistá míra tenze neboli 

napětí může být pro některé sportovce ve vztahu ke sportovnímu výkonu žádoucí, 

zatímco pro jiné bude mít negativní dopad na jejich sportovní výkon. Úzkost pak 

spojuje Paulík (2010) se strachem a považuje je za negativní, nelibé emocionální jevy 

negativního a pasivního charakteru, které doprovázejí nebezpečné a ohrožující situace. 

Jsou doprovázeny nepříjemnými pocity, jako je svalová tenze nebo slabost a projevy, 

jako jsou zrychlený dech, změna výrazu obličeje apod. Nakonečný (2000) spojuje 

úzkost s obavou, která nemá svůj jasně vymezený předmět, zatímco strachu přičítá zcela 

zřejmého původce. Situace, které vyvolávají úzkost, mohou být například snižování  

a ztráta prestiže, nemoc, fyzické ohrožení, zkoušky ve škole, konflikty v rodinných 

vztazích apod. Úzkost je prožívána jako stísněnost, což ji dává do těsného vztahu 

s depresí. Ačkoliv mezi strachem a úzkostí nejsou ostré hranice, podává Machač a kol. 

(1985) ještě jednu rozdílnou charakteristiku, a to že strach je víceméně přiměřená 

reakce na určitý škodlivý objekt, přičemž úzkost může být relativně stálou vlastností 

osobnosti. 

Deprese – sklíčenost. Deprese je podle Nakonečného (2000) chápána jako 

syndrom smutku, skleslosti, bezzájmovosti s celkovým útlumem aktivity. Pocit úzkosti 

může být jedním ze symptomů deprese. Stuchlíková (2002) charakterizuje depresi jako 

narušení kognitivních procesů jedince, které se projevuje trvale nízkým 

sebehodnocením a motivačním deficitem. Lane (2008) zase poukazuje na to,  

že depresivní nálady mají největší vliv na sportovcův výkon, protože depresivní nálada 

je v opozici stavu mysli sportovce, jež by měl přinést optimální výkon.  

Martin a kol. (2000) zpochybňují označování deprese jako stavu vzniklého 

přetrénováním sportovce. Spíše tento stav považují za depresivní náladu, než přítomnost 

klinické deprese, která má jasná diagnostická kritéria. Máček a kol. (2003) však 
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poukazují na podobnost mezi přetrénováním a některými typy deprese, resp. udávají, že 

příznaky obou poruch jsou velmi podobné a proto je velmi složité jednotlivé stavy  

od sebe oddělit. Obě poruchy se podle autorů odehrávají ve stejných strukturách CNS  

i endokrinních regulačních mechanizmech. Projevují se také podobnou poruchou 

imunity. Blíže se touto problematikou zabývali Armstrong a Vanheest (2002), kteří 

popisují možné příznaky deprese: 

 obecná únava a malátnost, 

 nespavost, 

 snížená chuť k jídlu, 

 podrážděnost a neklid, 

 úbytek tělesné hmotnosti, 

 ztráta motivace, 

 ztráta zájmu nebo potěšení z dříve oblíbené činnosti, 

 nedostatek psychické koncentrace, 

 pocit smutku, „prázdnoty“ nebo úzkosti, 

 pocit beznaděje, vlastní bezcennosti, viny, 

 přetrvávající fyzické symptomy, které nereagují na léčbu, 

 myšlenky na smrt nebo sebevraždu. 

Některé z těchto příznaků je pak možno pozorovat právě i u přetrénovaných atletů. 

Hněv – nepřátelství. Hněv, nepřátelství a agresi někdy označuje zahraniční 

literatura jako tzv. AHA – syndrom (anger–hostility–agression), což naznačuje, že jsou 

svým způsobem propojeny (Stuchlíková, 2002).  Hněv bývá zjednodušeně označován 

jako emocionální reakce na jednání někoho dalšího, hostilita je pak vysvětlována jako 

především kognitivní a agrese jako behaviorální část triády. Hněv a tenze byly 

v některých studiích dávány do vztahu s úspěšným výkonem sportovce a v jiných 

s neúspěšným výkonem. Lane a Terry (2000) předpokládají, že je potřeba dát tyto 

sledované faktory do vztahu s faktorem deprese. Zatímco při depresivních náladách má 

jedinec sklony hněv prožívat vnitřně, což vede k jeho potlačování a sebeobviňování se  

a tím pádem ke snížení sportovního výkonu. Podobně je výkon snížen, když jedinec 

promění své vnitřní napětí do pocitu ohrožení a starostí. Naproti tomu při absenci 

depresivní nálady, může zvýšení faktoru hněvu a tenze znamenat, že jedinec je 

připraven k podání výkonu. 
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Vitalita – aktivita. Jedná se o jediný pozitivní emoční stav celého dotazníku. 

Vitalita je spojována s dobrou výkonností a proto lze obecně konstatovat, že jsou 

dlouhodobě vyšší hodnoty pozorovatelné u úspěšných sportovců (Cashmore, 2008). 

Vitálního jedince charakterizují Hartl a Hartlová (2010) jako zdravého, 

životaschopného a plného života a životních sil. Jedním z adjektiv, kterými je tento 

faktor charakterizován v dotazníku, je „veselý“, přičemž Nakonečný (2011) uvádí 

veselost jedince jako náladu, která navazuje na radost, jakožto pozitivní emoci.  

Ve veselosti pak radost doznívá.  

Únava – netečnost. Únava je zákonitý důsledek každého zatížení organismu. 

Nakonečný (2000) ji popisuje především jako fyziologický stav, který je reakcí 

organismu na vyčerpání zásob energie ve svalových a nervových buňkách a jako takový 

je přirozeným důsledkem dlouhodobé a namáhavé fyzické a mentální činnosti. Machač 

a kol. (1985) rozlišují především únavu fyzickou a psychickou, třebaže mezi těmito 

stavy nelze stanovit jasnou hranici. Zatímco objektivním projevem fyzické únavy je 

především pokles výkonu, tak pod subjektivní fyzickou únavou si můžeme představit 

především pocity, které se dostavují zpravidla ještě před objektivními projevy únavy. 

Tyto subjektivní pocity lze charakterizovat jako averzivní tendence, tj. neochotu  

až nemožnost pokračovat ve výkonu, svalovou slabost, emočně negativní tenze. Mezi 

fyzickou únavou a psychickými faktory regulace je těsný vztah, který je využitelný 

právě ve sportovní praxi. Machač a kol. (1985) uvádí úzký vztah mezi únavou a úzkostí, 

kdy únava může vyvolávat úzkost a naopak úzkost vyvolává únavu. Přičemž oba stavy 

mohu být výsledkem stresových situací a jejich projevy mohou být podobné 

(dráždivost, neklid, nespavost). Nakonečný (2000) ještě doplňuje, že pocit únavy je 

složkou fyziologického stavu únavy a nemusí vždy svou intenzitou odpovídat 

skutečnému stavu vyčerpání energie, má však vždy tlumivé účinky na organismus. Toto 

propojení psychické a fyzické složky potvrdili ve svém výzkumu Marcora a kol. (2009), 

když prokázali, že psychická únava negativně ovlivní výkon jedince při sportovním 

výkonu.  

Zmatek – popletenost. Zmatek neboli zmatenost charakterizují Hartl  

a Hartlová (2010) jako obluzené vědomí s porušeným vnímáním a myšlením. Pro 

zmatečného jedince je typická labilia emocí, podrážděnost a porušený kontakt s realitou. 

Tento emoční stav je v dotazníku zastoupen také adjektivem „zoufalý“, což je podle 

podle daných autorů takový jedinec, který ztratil vůli a rozumné uvažování.  



53 

 

Lane a Terry (2000) ve vztahu k jednotlivým emočním stavům dotazníku POMS 

ve sportovním tréninku stanovili tyto hypotézy: 

 Hněv, zmatek, únava a tenze budou vyšší a vitalita nižší u atletů s depresivními 

náladami.  

 Vztah mezi hněvem, zmatkem, únavou, napětím a vitalitou bude užší u atletů 

s depresivními náladami.  

 Vitalita zlepšuje výkonnost a zmatek s únavou výkon snižují bez ohledu  

na přítomnost nebo absenci depresivních nálad.  

 Hněv a tenze jsou spojeny se zhoršením sportovního výkonu u jedinců se 

symptomy deprese, zatímco hněv a tenze budou vykazovat lineární vztah 

s výkonností u jedinců, kteří nebudou vykazovat symptomy deprese. 

 

2.3.3 Změny nálad při pobytu a tréninku v normoxii 

Jeden z nejznámějších výzkumů, realizovaný Morganem a kol. (1987) se vzorkem 400 

univerzitních plavců (200 mužů, 200 žen) prokázal, že se změny v tréninkovém objemu 

odráží na změnách nálad, přičemž zvýšení tréninkových dávek vede k většímu narušení 

nálad (mood disturbance) a návrat do původních klidových hodnot má souvislost se 

snížením tréninkového zatížení. Závěr pozorování zněl, že sledováním změn v profilu 

nálad lze předejít přetrénování. Odborníci, kteří následovali Morgana, rozšířili 

monitorování emočních stavů ve vztahu ke sportovnímu zatížení o sledování změn 

vybraných fyziologických nebo biochemických parametrů. Zatímco při pozorování 

stavů nálad v souvislosti se sportovní zátěží je většinová shoda s Morganem a kol. 

(1987), v pozorování fyziologických a biochemických parametrů již konsenzus není  

a samotný výběr těchto ukazatelů se jeví jako problematický.  

V oblasti vytrvalostních sportů můžeme zmínit například výzkum Slivky  

a kol. (2010), kdy byly sledovány možné markery únavy po dobu 21 dnů intenzivního 

tréninku u 8 výkonnostních cyklistů. Oproti normálnímu tréninku zde byla navýšena jak 

intenzita, tak objem zatížení. Byly pozorovány hladiny testosteronu a kortizolu, srdeční 

frekvence a profil stavu nálad. Statisticky významné změny (p < 0,05) byly 

zaznamenány u faktoru vitality, jehož hodnota se od prvního dne až ke čtvrtému 

postupně snižovala a zůstala na této nízké úrovni až do konce sledování. Žádné další 

statistické změny u ostatních sledovaných parametrů již pozorovány nebyly.  
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Podobně Verde a Shephard (1992) podrobili záměrnému navýšení přírůstku 

tréninkového objemu (v průměru 38 % za týden) během 3 týdnů 10 výkonnostních 

běžců. Jejich běžecký výkon se nezlepšil a 6 z 10 běžců vykazovalo známky soustavné 

únavy, dokazující, že daný trénink byl nepřiměřený. Ze všech posuzovaných markerů 

únavy označili zmínění vědci jako nejprůkaznější změny v profilu nálad. Konkrétně pak 

tyto změny nastaly v důsledku zvýšení hodnot faktoru únavy a poklesu hodnot faktoru 

vitality. Verde a Shephard (1992) nezaznamenali statisticky významné změny (p < 0,05) 

v klidové srdeční frekvenci nebo vnímání námahy během submaximální běžecké zátěže, 

spánek byl nerušený a nedošlo k žádným ortopedickým zraněním.  

K podobným závěrům pak došli i další výzkumníci. Na vzorku kajakářů během 

tréninkového kempu provedli sledování Kenttä a kol. (2006), kteří posuzovali odezvu 

v oblasti psychiky především na základě poměru faktorů vitality a únavy. Tento poměr 

nazvali „Energetickým indexem“. Zjistili, že během tréninkového kempu došlo  

ke statisticky významnému (p < 0,01) snížení Energetického indexu (snížení vitality, 

zvýšení únavy) a během celého pozorování se již nepodařilo docílit hodnot z úvodu 

tréninkového kempu. Z oblasti jiných než vytrvalostních sportů byly potvrzeny výše 

uvedené výsledky např. u basketbalistů (Raglin a kol., 1995), fotbalistů (Lovell a kol., 

2010) nebo zápasníků (Wang a Bao, 2011). 

 

2.3.4 Vliv hypoxie na psychiku sportovce 

V souvislosti s nadmořskou výškou se mění atmosférický tlak a parciální tlaky 

jednotlivých plynů atmosféry a u neadaptovaného organismu dochází ke změnám při 

reakci  na zátěž. Změny v psychice a chování jedince v hypoxickém prostředí se často 

projevují ve stavech euforie, popudlivosti, nepřátelství a v oslabení 

neuropsychologických funkcí zraku nebo paměti. Bahrke a Shukitt-Hale (1993) zmiňují, 

že k nejvýraznějším změnám dochází především ve výškách nad 4 000 m n. m. Podobně 

formuloval své závěry již Vaněk (1968), kdy zmiňuje jako průvodní jev pobytu  

a tréninku ve vyšší nadmořské výšce (cca 2 300 m n. m.) silnou únavu doprovázenou 

snížením psychomotorického tempa, sníženou kvalitou výkonů v performačních testech 

jemné koordinace a obecně sníženou reaktibilitou. Přičemž, aby došlo k obdobné 

výkonové změně také v klidu, musela by být výška asi dvojnásobná. Jako významné,  

ve vztahu ke změně nálad, se tedy jeví tréninkové zatížení v hypoxii. Bylo prokázáno, 

že sportovní výkon v prostředí uměle navozené hypoxie ovlivní stav nálad více než 
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stejný výkon ve stavu normoxie, a toto zatížení je sportovcem vnímáno jako  

náročnější (Lane a kol., 2004).  

Hypoxie ovlivňuje nálady také díky horšímu spánku v tomto prostředí (Lemos  

a kol., 2012). Častým průvodním jevem pobytů v přirozené hypoxii je dehydratace 

organismu. Přitom při dehydrataci byl prokázán pokles kognitivní výkonnosti a zhoršení 

nálady (Ganio a kol., 2011). Naopak, nepotvrdilo se ovlivnění nálad v důsledku 

sníženého přísunu energie jídlem (Shukitt-Hale a kol., 1997), což je jeden z možných 

problémů při tréninkových kempech ve vyšších nadmořských výškách. Další faktory, 

které ovlivňují nálady, jsou kromě výše zmíněných, také rychlost přesunu do nadmořské 

výšky a délka pobytu v ní. Rovněž opakovaná zkušenost s pobytem a tréninkem v tomto 

typu prostředí má svůj vliv a stejně tak individuální rozdíly mezi sportovci způsobené 

jejich typem osobnosti. Např. byla prokázána souvislost mezi nízkým sebehodnocením 

a rozvinutím negativních psychologických stavů (Heimpel a kol., 2002). Na statisticky 

významnou negativní korelaci mezi únavou a emoční stabilitou jedince při pobytu 

v uměle navozené hypoxii pak upozorňuje Nicolas a kol. (2000).  

Při delším pobytu v hypoxii se může jedinec na mírný nedostatek kyslíku 

adaptovat a navrací se mu práceschopnost a upravuje psychický stav (Hošek, 1999). 

Tento autor také prezentuje zjednodušený vzorec pro aklimatizaci: A = 2V, kde A je 

nezbytná doba aklimatizace v týdnech a V nadmořská výška v tisících metrů. Platí tedy, 

že čím větší výška, tím delší doba nutná pro aklimatizaci.  

 

2.3.5 Změny nálad při pobytu a tréninku v hypoxii 

Zatímco pro trénink je u sportovce narozeného a trvale žijícího v nížině nejvhodnější 

nadmořská výška okolo 2 200 m n. m. a výšky nad 3 000 m n. m. mu již nepřináší 

požadovaný efekt (Suchý, 2012), jsou sporty jako např. horolezectví, pro které je pobyt 

a výkon v nadmořské výšce daleko vyšší podstatou jejich sportovní činnosti. S ohledem 

na výrazné snížení výkonnosti ve výšce také řada sportovních svazů limituje výšku,  

ve které je možné organizovat vrcholné soutěže. Vzhledem k náročnosti realizovat 

pozorování v přirozené hypoxii je počet těchto studií velmi omezen a výzkum je tak 

soustředěn částečně i na umělou hypoxii. Jeden z takových výzkumů provedli  

s využitím 65 položkového dotazníku POMS Bolmont a kol. (2000), kteří se snažili 

nalézt vztah mezi stavem nálad a změnami výkonnosti při 31 denním nepřerušovaném 

pobytu v umělé hypoxii, která byla od úrovně moře postupně zvyšována až na výšku 
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rovnající se Mt. Everestu (8 848 m n. m.). Výsledky s probandem 8 horolezců ukázaly 

obecné zvýšení tenze a únavy při zvyšující se nadmořské výšce, ale byly zjištěny 

značné individuální rozdíly. Pokud se zaměříme pouze na nadmořskou výšku do 4 000 

m n. m., tak je z tohoto výzkumu patrné, že zde došlo ke zvýšení skóre u faktorů tenze  

a hněvu. Výraznější zvýšení hodnot faktoru deprese a únavy se dostavilo až ve výšce  

6 500 m n. m. 

Studii zaměřenou na vrcholové i výkonnostní sportovce realizovali Lane a kol. 

(2004), kteří podrobili sledování 8 vrcholových a 10 výkonnostních cyklistů, které 

testovali pomocí 24 položkového dotazníku BRUMS (The Brunel Mood Scale), 

vycházejícího z dotazníku POMS. Cyklisté měli za úkol absolvovat dvouhodinovou 

jízdu na cyklistickém ergometru na úrovni laktátového prahu. Osm vrcholových 

cyklistů jelo v simulované hypoxii ve standardních teplotních podmínkách a 10 

výkonnostních cyklistů jelo v podmínkách normoxie, ale zároveň chladu (0°C).  

Lane a kol. (2004) zjistili souvislost mezi zátěží v umělé hypoxii (2 500 m n. m.)  

a zhoršením stavu nálad, především pak u hněvu, deprese a únavy. Zároveň neprokázali 

souvislost mezi změnou nálady a chladným prostředím. 

Některé z výzkumů s větším počtem probandů byly realizovány pro potřeby 

armády. U vybraných vojenských jednotek se vyžaduje velmi vysoká pohybová 

zdatnost a vojenský program lze charakterizovat jako sportovní přípravu.  

Bardwell a kol., (2005) měli k dispozici 60 vojáků – mužů, kteří byli podrobeni 

náročnému 30 dennímu vojenskému tréninku v přirozeném hypoxickém a navíc 

chladném prostředí (2 053–3 650 m n. m.) a posuzovali účinek tohoto typu zatížení na 

náladu probandů v průběhu, ihned po skončení tohoto programu, a ještě po 90 dnech 

daného režimu. Z výzkumu s 65 položkovým dotazníkem POMS vyplynulo, že  

u vojáků došlo ke statisticky významnému zvýšení POMS skóre oproti základním 

hodnotám a u většiny mužů tento stav přetrval až do 90. dne od ukončení daného 

programu. Zjištěné údaje byly porovnány s normativními daty (pro USA) a skóre  

u faktoru hněvu a únavy bylo srovnatelné s mužskými pacienty psychiatrických klinik.  

Výzkum s využitím vojáků (n = 7) jako probandu provedli také  

Shukitt-Hale a kol. (1990), kteří hodnotili nálady a symptomy horské nemoci během 

sedmidenního výstupu na Mount Sanford (3 630 m n. m.) za pomoci 65 položkového 

dotazníku POMS. Dvoje dotazování bylo zadáno během prvního dne ve výšce  

2 225 m n. m. a poté postupně během následujících dnů ve výškách 2 530 m, 3 080 m  

a 3 630 m n. m. Shukitt-Hale a kol. (1990) poukázali nejen na souvislost mezi 
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negativními změnami nálad (snížení vitality a zvýšení únavy) a zvyšující se 

nadmořskou výškou, ale také dalšími faktory jako je rychlost výstupu, délka pobytu 

v nadmořské výšce, počasí nebo vynaložené úsilí. Právě těmito proměnnými, které se 

podílí na tvorbě nálad, se liší výzkumy v přirozené hypoxii od výzkumů v umělých 

barokomorách. 

Ne všechny výzkumy zjistily ovlivnění nálad během pobytu v hypoxii. Aulin a kol. 

(1998) pozorovali na vytrvalostních sportovcích (n = 15) efekt vlivu přerušovaného 

pobytu v umělé hypoxii na úrovni nadmořské výšky 2 000 m n. m. (n=6)  

a 2 700 m n. m. (n = 9). Jako kontrolní jim posloužila skupina vytrvalostních  

sportovců (n = 5) na úrovni normoxie. Současně probíhalo sportovní zatěžování jedinců 

v normoxii. Během 10 dnů byli probandi vystaveni pobytu v hypoxii po dobu 12 hodin 

denně a k testování byla použita švédská verze 65 položkového dotazníku POMS. 

Zatímco u obou skupin v hypoxii došlo ke statisticky významnému navýšení 

erytropoetinu během prvních 3–5 dnů a stejně tak ke statisticky významnému navýšení 

množství retikulocytů během 7. dne v hypoxii, tak profil stavů nálady statisticky 

významnou změnu nezaznamenal. Shrnutí těchto výzkumů předkládáme také v příloze 

3.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

Na základě rešerše odborné literatury a teoretických poznatků, především z oblasti 

dynamiky emočních stavů, ve vztahu ke sportovnímu tréninku v hypoxii i normoxii, 

jsme stanovili následující cíle disertační práce, vědeckou otázku a hypotézy.  

 

3.1 Cíle 

Zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí dojde  

ke statisticky významné změně (p < 0,05) v dynamice nálad, měřených dotazníkem 

POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii.  

Porovnat a ověřit další neinvazivní metody kontroly trénovanosti v přirozené hypoxii.  

 

3.2 Vědecká otázka 

Jaká změna v dynamice nálad sportovce nastane při pobytu a tréninku v přirozené 

hypoxii oproti stejnému tréninkovému režimu v normoxii? 

 

3.3 Úkoly 

S ohledem na cíle práce jsme stanovili úkoly: 

1. zpracovat rešerši odborné literatury s relevantní tématikou, 

2. vybrat vhodné probandy,  

3. technicky zajistit tréninkové kempy,  

4. stanovit vhodnou metodiku kontroly trénovanosti, 

5. provést pilotní testování pro ověření stanovené metodiky, 

6. sledovat dynamiku emočních stavů a další vybrané parametry v průběhu 

tréninkových kempů a bezprostředně po nich, 

7. získaná data vyhodnotit a interpretovat, 

8. posoudit, zda je sledování emočních stavů vhodným nástrojem pro řízení 

tréninkového procesu také v přirozeném hypoxickém prostředí.  
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3.4 Hypotézy 

Hypotéza č. 1 (H1)  

Průměrná hodnota Energetického indexu (EI) bude v období tréninkového kempu 

v přirozené hypoxii a po něm statisticky významně nižší (p < 0,05) než  

ve stejném období v normoxii. 

Hypotéza č. 1a (H1a)  

Průměrná hodnota EI bude během prvního týdne tréninkového kempu v přirozené 

hypoxii statisticky významně nižší (p < 0,05) než v průběhu prvního týdne tréninkového 

kempu v normoxii.  

Hypotéza č. 1b (H1b)  

Průměrná hodnota EI bude během druhého týdne tréninkového kempu v přirozené 

hypoxii statisticky významně nižší (p < 0,05) než v průběhu druhého týdne 

tréninkového kempu v normoxii. 

Hypotéza č. 1c (H1c) 

Průměrná hodnota EI bude v týdnu po návratu z tréninkového kempu v přirozené 

hypoxii statisticky významně nižší (p < 0,05) než v průběhu prvního týdne po návratu  

z tréninkového kempu v normoxii.  

 

Hypotéza č. 2 (H2)  

Průměrná hodnota Celkového narušení nálad (TMD) bude v období tréninkového 

kempu v přirozené hypoxii a po něm statisticky významně vyšší (p < 0,05) než  

ve stejném období v normoxii. 

Hypotéza č. 2a (H2a)  

Průměrná hodnota Celkového narušení nálad (TMD) bude v prvním týdnu tréninkového 

kempu v přirozené hypoxii statisticky významně vyšší (p < 0,05) než v prvním týdnu 

tréninkového kempu v normoxii. 

Hypotéza č. 2b (H2b)  
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Průměrná hodnota Celkového narušení nálad (TMD) bude v druhém týdnu 

tréninkového kempu v přirozené hypoxii statisticky významně vyšší (p < 0,05) než 

v druhém týdnu tréninkového kempu v normoxii. 

 

 

Hypotéza č. 2c (H2c)  

Průměrná hodnota Celkového narušení nálad (TMD) bude v týdnu po tréninkovém 

kempu v přirozené hypoxii statisticky významně vyšší (p < 0,05) než v týdnu  

po tréninkovém kempu v normoxii.  
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4 METODY A ORGANIZACE SBĚRU DAT 

4.1 Typ studie a proměnné 

Předmětem výzkumu, jehož realizaci detailně popisujeme v této práci, jsou změny 

emočních stavů vyvolané pobytem a sportovním zatížením během tréninkového kempu 

v přirozené hypoxii, v porovnání s obdobným pobytovým a tréninkovým zatížením 

v normoxii. Emoční stavy jsme zjišťovali s využitím standardní metodiky, dotazníkem 

POMS. 

Design našeho výzkumu má dle Hendla (2009) charakter kvaziexperimentu, 

který stejně jako experiment zjišťuje kauzální vztahy mezi proměnnými, ale na rozdíl 

od experimentu v něm nemůžeme náhodně přiřadit osoby k jednotlivým 

experimentálním podmínkám. Thomas a kol. (2015) poukazují na to, tento druh 

výzkumu má využití především v reálném prostředí, kde nemůžeme úplně vyloučit vliv 

vnějších proměnných, avšak stále jsme schopni je monitorovat. Design našeho výzkumu 

vychází z vnitrosubjektového plánu, který popisuje Ferjenčík (2000) jako situaci, kdy je 

každý subjekt testován na každé úrovni nezávisle proměnné. V našem případě jsou 

všechny subjekty vystaveny vlivu pobytu a tréninku v normoxickém i přirozeně 

hypoxickém prostředí. Tento plán je někdy také nazýván jako opakovaná měření a je 

doporučován při menším počtu subjektů. Jeho výhodou je, že nebývá tolik ohrožen 

intraindividuálními rozdíly. Hlavním zdrojem informací o sledovaných proměnných 

jsou kvantitativní data, ale pro doplnění informací o jejich povaze jsme využili také 

kvalitativní metody, tj. rozhovor a analýzu kvalitativních dat v tréninkovém deníku 

sportovce. Pro podrobnější vhled do problematiky změn emočních stavů ve vztahu  

ke sportovnímu zatížení, jako prostředku diagnostiky přetrénování, jsme zvolili také 

rozbor dalších možných markerů únavy u dvou vybraných sportovců v rámci 

případových studií.   

V našem výzkumu se vyskytují různé typy proměnných. Jednou z nich je závisle 

proměnná – jedná se o proměnnou, o které se domníváme, že její změny jsou způsobené 

manipulací s nezávisle proměnnou (Ferjenčík, 2000). V naší studii tuto proměnou 

zastupují především emoční stavy. Ačkoliv je povaha těchto dat subjektivního 

charakteru, tak jejich číselné vyjádření nám dává možnost kvantitativního zpracování. 

Nezávisle proměnnou pak v našem pozorování zastupují dvě úrovně tréninkového 

prostředí, tedy normoxie a přirozená hypoxie. Alternativní interpretaci výsledků 
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výzkumu však může přinést také tzv. skrytá (vnější, rušivá, intervenující apod.) 

proměnná. Tyto proměnné nelze nikdy z výzkumu jistě vyloučit a obzvláště 

v přirozeném prostředí, jako je realizován náš výzkum, je potřeba skryté proměnné 

kontrolovat. Za potencionálně rušivé proměnné jsme označili především tréninkový 

program jedince a situace z běžného života sportovce, ovlivňující jeho emoční stavy. 

Pro kontrolu tréninkového programu jsme zvolili podle Ferjenčíka (2000) metodu 

stabilizace a zkonstantnění, kdy jsme navrhli jednotný tréninkový program pro všechny 

subjekty. Vybírali jsme subjekty pouze ze dvou tréninkových skupin, jejichž tréninkový 

program jsme mohli mít pod kontrolou a tím jsme zvýšili pravděpodobnost dodržení 

tohoto tréninkového režimu. Za další intervenující proměnou jsme označili situaci, která 

může způsobit velké změny emočních stavů. Takovéto situace jsme proto kontrolovali 

na základě kvalitativních záznamů v tréninkovém deníku nebo pohovorem s daným 

sportovcem. Pokud nastala problémová situace v životě sportovce, jež ovlivnila jeho 

emoční stav, eliminovali jsme takto získaná data a sportovce z výzkumu vyloučili. 

Ztráty probandů nazývá Hendl (2009) mortalitou a ta byla v našem případě 3.  

4.2 Charakteristika sledovaného souboru 

Sledovaný soubor (n = 16) jsme získali záměrným kvótním výběrem. Naše práce se 

zaměřuje na vytrvalostní sporty a vzorek běžců byl vybrán na základě toho, že metodika 

tréninku běhu v přirozené hypoxii je detailně zpracovaná a trenéři vybraných závodníků 

mají s tréninkem a pobytem v přirozeně hypoxickém prostředí dlouholeté zkušenosti. 

Výzkum je realizován jako smíšený (muži = 9, ženy = 7), kdy jsme ve vyhodnocení 

nedělali rozdíl mezi pohlavími, neboť byla zjištěna podobná odezva na zátěž v oblasti 

emočních stavů u žen i mužů (např. Raglin a kol., 1991; O'Connor a kol., 1991).  

Pro výběr probandu jsme stanovili následující kritéria, jímž musel sportovec vyhovět: 

 atlet – běžec v rozsahu disciplín 800 m až 5 000 m, 

 výkonnostní úroveň nejméně širší reprezentace ČR (minimálně jeden 

reprezentační start), 

 věk 18–28 let, 

 opakovaná zkušenost s tréninkem v přirozené hypoxii, 

 zdravotní stav, který neomezuje tréninkový režim, 

 minimálně 5 let systematického tréninku, 

 souhlas s účastí na výzkumu. 
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Mezi sledovanými probandy byli, jak účastníci LOH (Londýn, 2012), tak účastníci 

Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Letní světové univerziády nebo minimálně 

sportovci reprezentující na mezistátním utkání. Z původních 16 probandů zůstalo 13. 

Dva sportovci byli vyloučeni na základě zranění, kdy nebyli schopni plnit tréninkový 

plán. Navíc jsme zjistili, ve shodě s výzkumy Pearsonové a Jonese (1992) nebo 

Lavalléema a Flinta (1996), že zranění výrazně negativně ovlivnilo emoční stav 

sportovce. Třetí vyřazený sportovec byl významně ovlivněn studijními povinnostmi, 

které nezvládal včas řešit a nemohl se tak zúčastnit po celou dobu obou tréninkových 

kempů. Abychom lépe pochopili podstatu změn emočních stavů, podrobili jsme data 

dvou vybraných probandů detailnějšímu zkoumání formou kazuistik. V tabulce 5 

přinášíme základní charakteristiky probandů, které jsme doplnili o index tělesné 

hmotnosti – BMI (Body Mass Index), jež poskytuje jednoduché srovnání mezi 

výškovými a váhovými proporcemi jednotlivých sportovců. Jeho výpočet jsme provedli 

dle doporučení Světové zdravotnické organizace (www.who.int), tedy podle vzorce:  

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 [kg]

𝑣ýš𝑘𝑎 2 [m] 
 

Účastníci byli před zahájením výzkumu informováni o jeho průběhu a účelu a podepsali 

dobrovolné prohlášení o participaci na výzkumu (příloha 1). 

Tabulka 5 – Základní charakteristika probandů 

proband pohlaví 

věk 

[roky] 

 systematický 

trénink 

[roky] 

výška 

[cm] 

hmotnost 

[kg] 

BMI 

[kg/m²] 

muži ženy muži ženy muži ženy 

1 M 22 7 181 

 

66 

 

20,1 

 2 Ž 21 8 

 

158 

 

45 

 

18 

3 Ž 22 11 

 

178 

 

56 

 

17,7 

4 Ž 18 11 

 

170 

 

57 

 

19,7 

5 M 24 11 190 

 

75 

 

20,8 

 6 M 20 6 180 

 

60 

 

18,5 

 7 M 28 13 182 

 

72 

 

21,7 

 8 M 25 10 183 

 

73 

 

21,8 

 9 Ž 28 13 

 

162 

 

51 

 

19,8 

10 M 24 15 178 

  

65 20,5 

 11 Ž 18 5 

 

162 

 

50 

 

19,1 

12 M 20 7 192 

 

77 

 

20,9 

 13 Ž 26 15 

 

187 

 

73 

 

20,9 

průměr 

 

22,8 10,2 183,7 169,5 70,5 56,7 20,6 19,2 

směrodatná 

odchylka 

 

3,4 3,3 5,3 11,2 6,3 9,6 1,1 1,2 
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4.3 Tréninkový program účastníků výzkumu 

Sportovci před účastí na tréninkovém kempu (TK) dostali instrukce, aby na TK přijeli 

odpočinutí. Proto byl v týdnu před tréninkovými kempy vždy snížen objem i intenzita 

zatížení, aby bylo možno považovat hodnoty prvního dne na TK za klidové.  

Během 1. týdne TK došlo k výraznému navýšení objemu zatížení oproti 

předcházejícímu týdnu v normoxii. Následný týden (2. týden TK) byl objem zatížení 

opět navýšen oproti prvnímu týdnu TK, ale již nikoli tak výrazně. Po ukončení TK, byl 

v rámci regenerace, objem zátěže oproti TK opět snížen, přibližně na úroveň týdne před 

TK. Tento model se opakoval jak v normoxii, tak v přirozeně hypoxickém prostředí. 

Podrobnější dynamiku objemu běžeckého zatížení popisujeme v tabulce 6 a detailní 

přehled objemu km jednotlivých probandů je popsán v příloze 4. V hypoxickém 

prostředí byla v prvním týdnu TK, který odpovídá fázi akomodace, upravena intenzita 

zátěže – rychlost běhu sportovce byla snížena o cca 15–20 sec/km oproti rychlosti běhu 

v normoxii, což je v souladu s obecným doporučením snížit při tréninku v hypoxii 

intenzitu běhu zhruba o 10 sec/km na každých 1 000 výškových metrů (Písařík a Liška, 

1989). 

Tabulka 6 – Přehled dynamiky objemu naběhaných km v jednotlivých týdnech před, 

během a po TK 

NORMOXIE 

  týden před TK 1. týden TK 2. týden TK týden po TK 

průměr [km] 52,5 97,5 106,4 50,4 

směrodatná odchylka (± 4,1) (± 5,4) (± 9,6) (± 4,9) 

přírůstek / úbytek   83 % 9 % -53 % 

HYPOXIE 

 
týden před TK 1. týden TK 2. týden TK týden po TK 

průměr [km] 51,2 97,2 103,9 45,6 

směrodatná odchylka (± 4,8) (± 6,5) (± 8,8) (± 4,9) 

přírůstek / úbytek   90 % 7 % -56 % 
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Tréninkový režim na jednotlivých TK byl identický, tj. pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  

a sobota dvě tréninkové fáze a ve středu a v neděli jedna tréninková fáze. Z toho 

rezultuje 12 tréninkových jednotek v týdnu. Pro zjednodušení našeho pozorování jsme 

rozdělili intenzitu běžeckých tréninků do tří stupňů:  

 intenzita 1: běh pomaleji než je úroveň ANP. Zde řadíme především souvislé 

běhy, fartlekové, střídavé či stupňované běhy danou intenzitou, 

 intenzita 2: běh na hranici ANP. Typickým tréninkem pro toto pásmo je 4×2km 

nebo 3×3km, ale také souvislé běhy 6–10 km, 

 intenzita 3: běh rychlejší než je úroveň ANP. Zde spadají tréninky v tempové 

vytrvalosti, speciálním tempu, tempové rychlosti, maximální rychlosti  

a vybíhaných svahů.  

K tomu byly evidovány ještě doplňková cvičení, což bylo především posilování s vahou 

vlastního těla nebo s využitím jednoduchých pomůcek (gumové expandery, TRX, 

medicinbaly apod.), případně zde spadá další sportovní aktivita (cyklistika, fotbálek 

apod.). V průměru se jednalo o 2 hodiny dalších doplňkových aktivit na jednoho 

sportovce nad rámec naběhaných km. Dále jsme monitorovali dobu regenerace 

jednotlivých sportovců, kam se řadil především pobyt v sauně, masáž nebo využití 

vířivé koupele. Doba regenerace vycházela po dobu TK průměrně přibližně na 2 hodiny 

týdně na jednoho sportovce. Jednotlivé intenzity byly zastoupeny v rámci týdenního 

objemu kilometrů přibližně v poměru 70 % intenzita 1, 20 % intenzita 2 a 10 % 

intenzita 3. Rozdíl mezi tréninkovým kempem v normoxii (TKN) a tréninkovým 

kempem v hypoxii (TKH) byl v tom, že intenzivnější tréninky v oblasti intenzity 3 byly 

v TKN realizovány především formou vybíhaných svahů, kdežto v TKH na umělém 

povrchu v rámci speciálního tempa, resp. tempové rychlosti. Detailní tréninkový plán  

pro jednotlivé tréninkové kempy uvádí přílohy 5 a 6. 

Intenzita zátěže byla propočítána individuálně podle osobních rekordů účastníků 

a matic typových křivek publikovaných Kučerou a Truksou (2000). Příklad matice 

typových křivek pro běžce na 800m s výkonností 1:48 min. je uveden v příloze 7.  
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4.4 Popis použitých metod a rozsah platnosti studie 

 

Kvantitativní metody 

Základní metodou našeho výzkumu, pro všechny probandy, je metoda dotazování 

pomocí dotazníku POMS (McNair a kol., 1971). Původní verze tohoto dotazníku 

obsahuje 65 položek, ale pro potřeby našeho výzkumu byla využita jeho zkrácená 

varianta o 37 položkách. Tato verze byla upravena pro české prostředí Stuchlíkovou  

a kol. (2005), kteří uvedli deskriptivní charakteristiky, potvrdili faktorovou strukturu  

a odhad vnitřní konzistence. Dotazník, tak jak byl předkládán probandům, je uveden 

v příloze 8. Korelační koeficient mezi původní a kratší verzí dotazníku je vyšší než 0,95 

u všech sledovaných faktorů a zkrácená verze je tak vhodnou alternativou 

k originálnímu dotazníku (Shacham, 1983). Ve všech verzích POMS jsou uvedeny 

následující faktory (Stuchlíková a kol., 2005): 

T = Tension – Anxiety (tenze – úzkost), D = Depression – Dejection (deprese –

sklíčenost), A = Anger – Hostility (hněv – nepřátelství), V = Vigor – Activity (vitalita – 

aktivita), F = Fatigue – Inertia (únava – netečnost), C = Confusion – Bewilderment 

(zmatenost – popletenost). A k popisu jednotlivých faktorů v dotazníku slouží 

následující adjektiva: 

T napjatý, rozrušený, neklidný, nervózní,  

D nešťastný, smutný, sklíčený, bez naděje, nepříjemně, 

A vzteklý/rozhněvaný, nevrlý/rozmrzelý, naštvaný/otrávený, rozzlobený, 

podrážděný, rozhořčený, 

V plný života, energický, rázný, veselý, plný elánu, činorodý, 

F opotřebovaný, unavený, vyčerpaný, utahaný, přetažený, 

C zmatený, neschopen soustředit se, úzkostný, zoufalý, popletený. 

Jednotlivé položky dotazníku jsou kódovány od nuly do čtyř v následujícím pořadí:  

 vůbec ne  0 bodů, 

 trochu   1 bod, 

 středně  2 body, 

 značně  3 body, 

 velmi značně 4 bodů.  

Výsledná hodnota jednotlivých faktorů je uváděna jakou součet jednotlivých bodů  

a nemá žádnou jednotku. Dotazník dává možnost testovat aktuální emoční stav v daném 
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okamžiku nebo zjišťuje ladění jedince během uplynulého období (až týden zpětně).  

My jsme využili variantu denního záznamu. V tomto dotazníku jsme nesledovali pouze 

hodnoty jednotlivých faktorů, které mají pro potřeby sportovního tréninku různě 

důležitou vypovídající hodnotu, ale po vzoru zahraničních výzkumů (Berglund  

a Säfström, 1994; Morgan a kol., 1987, aj.), jsme se zaměřili také na Celkové narušení 

nálad, označované některými výzkumníky (Curran a kol., 1995; Hoffman a Hoffman, 

2008; Williams a kol., 1991 aj.) jako „Total mood disturbance“, zkráceně TMD. 

Výsledné skóre TMD se získá odečtením skóre faktoru vitality od součtu skórů 

ostatních faktorů. Pro zabránění záporných hodnot jsme, podobně jako např. Kenttä  

a kol. (2006), přidali konstantu (25). Vzorec pro výpočet TMD tedy měl následující 

podobu: TMD = T + D + A + F + C – V + 25  

Společně s tímto ukazatelem jsme vyhodnocovali, stejně jako např. Dupuy  

a kol. (2014), ještě tzv. „Energetický index“ (Energy Index), jež označujeme zkratkou 

EI.  Tento index je pak výsledkem rozdílů skóre faktoru vitality a únavy. Abychom také 

zde předešli záporným hodnotám, přidali jsme konstantu 15. Výsledný vzorec je 

následovný: EI = V – F + 15  

Za jeden z možných projevů únavy se ve sportovním tréninku považuje zvýšení 

skóre TMD a snížení skóre EI. 

Dotazník POMS jsme zvolili především pro jeho nenáročnost a velmi rychlou dobu 

vyplnění sportovcem – pouze v rozmezí desítek vteřin až několika minut. Velmi 

podstatné na celém výzkumu bylo nenarušit žádným způsobem chod tréninkového 

kempu a neomezovat sportovce v jejich návycích, které jsou pro ně nezbytné  

při koncentraci na trénink. I proto jsme získali příslib participace na tomto výzkumu od 

vrcholových sportovců. 

Každý ze sportovců dostal instrukce, aby si po celou sezónu 2015/2016 vedl 

elektronický tréninkový deník. Tento tréninkový deník má svůj základ v původní verzi 

od Franty a kol. (1980), která byla následně doplněna a upravena díky Tvrzníkovi  

a Rusovi (2014). Tréninkové parametry jsou evidovány a vyhodnocovány ve spolupráci 

s metodickými pokyny pro jednotnou dokumentaci tréninkového procesu (Moravec, 

1988) formou obecných a speciálních tréninkových ukazatelů, avšak tyto parametry 

jsou upraveny pro potřeby běžeckých disciplín. Tato úprava vzešla z jednání 

reprezentačních trenérů sekce běhu při mezinárodní konferenci Českého atletického 

svazu 26. až 29. listopadu 2014 v Dříteči. Cílem těchto úprav bylo sjednocení 

tréninkových ukazatelů pro různé běžecké disciplíny. Pro potřeby naší práce jsme však 
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vyhodnocování zjednodušili a na místo dílčích intenzit, jsme vyhodnocovali pouze  

3 základní intenzity okolo ANP. 

Z technických a ekonomických důvodů bylo možné provést kontrolu 

trénovanosti s využitím biochemických a fyziologických indikátorů pouze u omezeného 

vzorku sportovců. Biochemie byla posuzována podle krevních vyšetření se zaměřením 

na hodnoty hemoglobinu, hematokritu a železa. Tato vyšetření byla provedena 

v klidovém týdnu před TK a v týdnu po TK komerčně v akreditované laboratoři Synlab, 

která splňuje národní akreditační standardy pro zdravotnické laboratoře vyplývající  

z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 15189:2013 

(www.synlab.cz). Sportovci byli poučeni, aby dodržovali před odběrem pitný režim. 

Kontrolu trénovanosti s využitím indikátorů z oblasti fyziologie jsme posuzovali  

na základě dynamiky klidové ranní srdeční frekvence. Vyhodnocení těchto parametrů se 

věnujeme samostatně formou dvou kazuistik a v diskuzi.   

 

Kvalitativní metody 

U celé skupiny probandů jsme kvalitativní metody využili pouze doplňkově, abychom 

získali detailnější informace o povaze kvantitativních dat. Jednalo se především  

o analýzu tréninkové dokumentace, konkrétně o poznámky v tréninkovém deníku 

sportovce, ve kterých sportovec slovně hodnotí uplynulý týden a měl za úkol případně 

zaznamenat situace, které jej ovlivnily nad rámec jeho běžného života a promítly se tak 

do vyplňování dotazníku atletem. Takto získané informace jsme dle potřeby ještě 

doplnili o rozhovory se sportovci. Tyto doplňující rozhovory Chráska (2007) nazývá 

interview a popisuje jejich význam tak, že umožňují hlubší vhled do motivů a postojů 

respondentů, což je v souladu s našimi záměry. Přesněji podle Ferjenčíka (2000) se 

jedná o nestrukturované interview. To znamená., že předem není připraven seznam 

otázek, ale je zřejmé téma rozhovoru. Po celou dobu byla sledována a posuzována také 

výkonnost jednotlivých sportovců trenérem. V případě, že by došlo k déletrvajícímu 

poklesu výkonnosti, měl být nařízen klidový režim, protože by hrozilo riziko 

přetrénování. Detailní analýzu vlivu kvaziexperimentu jsme provedli pomocí dvou 

případových studií – kazuistik, které jsou podle Miovského (2006) základním  

a nejrozšířenějším typem výzkumu v rámci kvalitativního přístupu. Zaměřili jsme se  

na různé oblasti kontroly trénovanosti. Kromě pozorování změn emočních stavů to bylo 

z oblasti fyziologie sledování hodnot ranní klidové frekvence a z biochemických 

ukazatelů posouzení hodnot hemoglobinu, hematokritu a železa (detiailně popisujeme  
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v kapitole 2.1.2). Z imunologického hlediska byl sledován celkový zdravotní stav 

sportovce a to, zda u něj nedochází v průběhu tréninku k projevům například 

rhinovirových infekcí horních dýchacích cest, které mohou být důsledkem reakce 

organismu na zvýšenou zátěž (Verde a Shephard, 1992). Informace o výše uvedených 

hodnotách jednotlivých biochemických, fyziologických a imunologických ukazatelů 

jsme převzali z tréninkové dokumentace sportovců, kteří evidovali potřebné záznamy 

v průběhu celého ročního tréninkového cyklu. Všechny výše popsané ukazatele byly 

posouzeny komplexně i s využitím informací o osobním životě sportovců a jejich 

sportovní výkonnosti. Výkonnost byla posuzována jak v průběhu tréninkového kempu 

v rámci expertního posouzení trenéra, tak na základě výsledků sportovce v závodním 

období, které s jistým časovým odstupem (cca 1 měsíc) následovalo po ukončení 

tréninkového kempu. Pro potřeby naší práce jsme sportovce, v rámci kazuistik, rozdělili 

na úspěšného a neúspěšného, v závislosti na tom, zda se mu povedlo splnit očekávaný 

výkonnostní cíl v následném závodním období. Ten byl nastaven na úrovneň lepší než 

byl jeho osobní rekord z předcházejícího roku. U obou sportovců byl na začátku ročního 

tréninkového cyklu předpoklad zlepšení osobních rekordů. 

 

Rozsah platnosti výzkumu 

Původní počet účastníků našeho výzkumu nebyl vysoký (n = 16). Navíc jsme z tohoto 

souboru museli ještě 3 probandy vyřadit. Avšak finální počet probandů (n = 13),  

od kterých jsme získali validní data, odpovídá obdobným zahraničním výzkumům 

v hypoxii s vrcholovými nebo výkonnostními atlety (Aulin a kol., 1998; Lane a kol., 

2004; Stavrou a kol., 2014 aj.). Domníváme se proto, že závěry této studie lze zobecnit 

na populaci vrcholových atletů – běžců. Pro potvrzení výsledků v populaci 

vytrvalostních sportů je nezbytné další měření na vzorku jiných sportovních 

specializací. Práce ve svém rozsahu i metodikou hodnocení výsledků navazuje  

na předchozí práce školitele (Suchý a kol., 2014; Suchý, 2012 aj.). 
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4.5 Organizace a zpracování dat 

Výzkum byl situován do podzimního a jarního přípravného období v rámci jednoho 

ročního cyklu. Tato dvě přípravná období mají totiž z hlediska sportovní přípravy běžce 

velmi podobné cíle a úkoly. V podzimním přípravném období (listopad 2015) proběhl 

čtrnáctidenní tréninkový kemp v oblasti šumavského Zadova, který v souladu se 

členěním uvedeným v teorii (Suchý, 2009; Pupiš a Korčok, 2007), se svou nadmořskou 

výškou okolo 950 m n. m., považujeme v naší studii za normoxické prostředí. Účastnili 

se jej všichni probandi (n = 16) a podstupovali téměř totožný tréninkový režim,  

pod vedením jednoho trenéra. Bylo přihlíženo k individuálním odlišnostem (např. věk, 

akutní únava, apod.) a mohlo tak dojít k mírným úpravám tréninkového plánu. Takto 

vzniklé odchylky naběhaných kilometrů do celkového průměru všech probandů však 

nikdy nebyly zásadní – jen výjimečně se pohybovaly nad ±10 km za jeden týden. 

Záznamy o objemu běžecké zátěže uvádí příloha 4. Pokud nastala situace (např. 

z důvodu zranění), že proband nebyl déle než dva dny za sebou schopen plnit 

tréninkový plán, byl z výzkumu vyloučen. Pro potřeby této práce označujeme zkráceně 

jednotlivé fáze našeho pozorování v normoxii jako: 

 vstupní hodnoty v úvodu tréninkového kempu v normoxii NORM pre,  

 1. týden tréninkového kempu v normoxii   NORM 1, 

 2. týden tréninkového kempu v normoxii   NORM 2,  

 týden po skončení tréninkového kempu v normoxii  NORM post. 

Pro porovnání s prostředím přirozené hypoxie jsme pak zvolili čtrnáctidenní 

tréninkový kemp v období března a dubna. Abychom pro daný výzkum mohli využít 

stejné probandy jako v podzimním přípravném období, museli jsme realizovat dva 

čtrnáctidenní tréninkové kempy. Jeden v oblasti švýcarského Svatého Mořice (n = 11) 

v nadmořské výšce okolo 1 760 m n. m. a druhý v oblasti italského Melaga (n = 5), 

přibližně ve výšce 1 820 m n. m. V obou případech byla aplikována forma tréninku 

LHTH. Což znamená, že trénink probíhal ve stejné nadmořské výšce, jako se bydlelo. 

V naší práci označujeme jednotlivé fáze výzkumu takto: 

 vstupní hodnoty v úvodu tréninkového kempu  HYPO pre,   

 1. týden tréninkového kempu     HYPO 1,    

 2. týden tréninkového kempu v normoxii   HYPO 2,   

 týden po skončení tréninkového kempu v normoxii  HYPO post.   
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Sportovci měli přijet na tréninkové kempy vždy dobře odpočatí a hodnoty faktorů 

POMS (NORM pre a HYPO pre) tak vyjadřovaly jejich bazální hodnoty. Proto také tato 

jediná hodnota z výše uvedených není průměrem za sledované období, ale je výsledkem 

jednoho měření v daný den. Vzhledem k tomuto faktu považujeme takto získanou 

hodnotu pouze za orientační a nepřikládáme jí takový význam jako ostatním 

naměřeným hodnotám. Atleti byli s dotazníkem POMS seznámeni již před prvním 

testováním v rámci pilotní studie. Dotazník vyplňovali denně od zahájení tréninkového 

kempu, přičemž instrukce k vyplnění byly, aby sportovec vyplňoval dotazník sám vždy 

ve stejnou dobu ráno před zahájením hlavní tréninkové fáze a zároveň před snídaní. 

Dotazník byl atletům předkládán v tuto denní dobu, aby se omezilo ovlivnění stavu 

jejich nálad možnými událostmi během dne nebo například ovlivnění nálad konzumací 

kávy, která má prokazatelné povzbuzující účinky. Sportovcům byl předložen tento 

přesný pokyn: „Níže najdete seznam slov, která se používají k popisu pocitu lidí. 

Prosím, zakroužkujte u každé odpovědi číslo, které nejlépe vyjadřuje, co jste pociťovali 

v průběhu včerejšího dne až do této chvíle“. Samotný dotazník je uveden v příloze 8. 

Tréninkový režim sportovců byl zaznamenáván do tréninkových deníků, které byly 

následně analyzovány a vyhodnoceny. 

 

Statistické zpracování dat 

Data, získaná z dotazníku POMS a tréninkových deníků, byla evidována v elektronické 

databázi pomocí programu Microsoft Excel 2010. V tomto programu jsme také 

vypočítali základní popisné charakteristiky – míry centrální tendence (aritmetický 

průměr, medián, modus) a míry rozptýlenosti (směrodatná odchylka). Pro statistickou  

a grafickou analýzu dat jsme dále použili program STATISTICA (verze 13). S využitím 

tohoto programu jsme nejprve testovali normalitu dat. Konkrétně jsme normalitu dat 

posuzovali za pomocí Q–Q plotu, histogramu a Shapiro-Wilkova testu. Zatímco u Q–Q 

plotu a histogramu posuzujeme grafické zobrazení rozložení dat, kdy normální 

rozdělení dat tvarem připomíná přímku (Q–Q plot) nebo Gaussovu křivku (histogram), 

Shapiro–Wilkův test je posuzován pomocí výsledné hodnoty p na hladině významnosti 

0,05. Je-li p-hodnota větší než 0,05 normalita se nezamítá. Tento test je využíván 

především u výzkumů s menším počtem vzorků, konkrétně méně než 50 (O´Donoghue, 

2010). 

Jelikož všechna námi posuzovaná data nemají normální rozložení (na hladině 

významnosti  = 0,05), rozhodli jsme se za pomocí programu STATISTICA 13 testovat 
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hypotézy neparametrickou verzí párového t-testu, Wilcoxonovým testem. Podle 

Otyepky a kol. (2007) poskytují neparametrické metody řadu výhod oproti 

parametrickým testům, avšak na rozdíl od parametrických testů dochází s větší 

pravděpodobností k chybnému přijetí testované hypotézy, která je ale ve skutečnosti 

neplatná a měla by být správně zamítnuta (chyba II druhu). Kromě testování hypotézy 

neparametrickým Wilcoxonovým testem, jsme stejná data hodnotili také parametrickým 

t-testem. Tento postup doporučuje například Hendl (2009) a poukazuje na to, že daným 

porovnáním lze zjistit případnou nekonzistenci dat. Zároveň zmíněný autor předkládá 

nezbytné vzorce a postupy pro výpočet. Jako hladinu statistické významnosti jsme  

u obou testů zvolili  = 0,05 ve shodě s podobnými výzkumy (Verde a Shephard, 1992; 

Slivka a kol., 2010; Bahrke a Shukitt-Hale, 1993; Suchý, 2012; apod.). 

Kromě posouzení statistické významnosti, která vypovídá o tom, zda je zjištěný 

výsledek zobecnitelný a tedy, jestli není způsobený náhodou ovlivňující výběr jednotek 

či experimentálních podmínek, jsme posuzovali také věcnou neboli logickou 

významnost. Věcná významnost výsledku znamená, že naměřený rozdíl či zjištěná 

souvislost je důležitá pro vědecké poznání či praktické účely a jedná se o hodnotu 

vyjádřenou v přirozených jednotkách zjišťovaných proměnných (Blahuš, 1996).  

Pro potřeby naší práce jsme se rozhodli využít míru věcné významnosti Cohenovo d, 

která patří podle Soukupa (2013) ve výzkumech, zejména v pedagogice a psychologii, 

k nejužívanějším a její využití je především jako ukazatel praktické důležitosti rozdílu 

mezi výběrovými průměry. Společně s Cohenovým koeficientem věcného účinku, jsme 

velikost efektu u párových pozorování posuzovali také, podobně jako např. 

Suchý (2012), průměrnou změnou �̅� a relativní změnou �̅�𝑟. 

Průměrná změna postihuje rozdíl průměrů sledované veličiny před a po působení 

faktoru vyšší nadmořské výšky a je udávána v jednotkách sledované veličiny:  

 �̅� = 𝑥1 − 𝑥2 

Relativní změna je pak vyjádřena jako procentní podíl průměrné změny k celkovému 

průměru sledované veličiny:  

 �̅�𝑟 =
�̅�

�̅�
 

Pro výpočet Cohenova koeficientu účinku d jsme použili vzorec:  

 𝑑 =
�̅�

𝑠𝑥
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Kde 𝑠𝑥 představuje společnou směrodatnou odchylku. Čitatel �̅� = 𝑥1 − 𝑥2 je číslo 

nezáporné. V případě, že 𝑥1 − 𝑥2 < 0, bereme, v souladu s doporučením Sigmundové 

a Sigmunda (2010), v úvahu absolutní hodnotu rozdílu. Velikost účinku jsme pak 

posuzovali dle Hendla (2009), který uvádí konvenční hodnoty Cohenova d, které je pro 

zjednodušení možno použít: 

 aspoň 0,8   velký účinek, 

 mezi 0,5 – 0,8  střední účinek, 

 mezi 0,2 – 0,5  malý účinek, 

 pod 0,2  zanedbatelný účinek. 

Hodnoty nemají absolutní platnost, ale jejich posouzení závisí na kontextu.  
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5  VÝSLEDKY 

5.1 Test normality dat 

Posouzení normality dat za pomocí Shapiro-Wilkova testu (tabulka 7) ukázalo, že ne 

všechna získaná data jsou konzistentní a nemůžeme proto jednoznačně potvrdit nebo 

zamítnout jejich normalitu. Normální rozložení dat můžeme sledovat u všech hodnot 

Energetického indexu (EI) a Celkového narušení nálad (TMD), u kterých jsme 

očekávali nejvýraznější odezvu na sportovní trénink. Stejně tak pozorujeme převážně 

data s normálním rozložením u faktorů únavy a vitality, u kterých se dá očekávat rovněž 

výrazná reakce na tréninkovou zátěž. Pokud se na normalitu dat zaměříme z pohledu 

jednotlivých týdnů, ve kterých byla pozorování uskutečněna, lze vysledovat napříč 

jednotlivými faktory, s výjimkou faktoru zmatku (C), normální rozložení dat v průběhu 

druhého týdne pobytu a tréninku v přirozené hypoxii (HYPO 2).  

Tabulka 7 – Posouzení normality dat u jednotlivých faktorů dotazníku POMS u 

sportovců (n = 13) v normoxii i hypoxii v jednotlivých týdnech 

 

p -hodnota  u jednotlivých faktorů POMS
6
 

  
T D A V F C EI TMD 

NORM pre 0,00 0,00 0,00 0,71
* 

0,07
* 

0,00 0,08
* 

0,81
* 

NORM 1 0,01 0,00 0,03 0,23
* 

0,27
* 

0,00 0,14
* 

0,65
* 

NORM 2 0,01 0,81
* 

0,02 0,06
* 

0,22
* 

0,01 0,36
* 

0,95
* 

NORM post 0,00 0,00 0,01 0,15
* 

0,68
* 

0,00 0,56
* 

0,77
* 

HYPO pre 0,00 0,00 0,00 0,37
* 

0,05 0,00 0,50
* 

0,95
* 

HYPO 1 0,01 0,01 0,00 0,26
* 

0,79
* 

0,01 0,91
* 

0,81
* 

HYPO 2 0,16
* 

0,07
* 

0,28
* 

0,26
* 

0,86
* 

0,03 0,49
* 

0,08
* 

HYPO post 0,00 0,00 0,01 0,40
* 

0,60
* 

0,03 0,92
* 

0,13
* 

 

*Je-li p-hodnota větší než 0,05 normalita se nezamítá. 

 

 

                                                 
6
 Zkratky jednotlivých faktorů POMS jsou podrobně popsány v kapitole 4.4. 
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5.2 Analýza faktorů dotazníku POMS 

V této kapitole vyhodnocujeme postupně jednotlivé faktory dotazníku POMS  

a následně také Energetický index a Celkové narušení nálad, které jsou výsledkem 

kombinace dílčích faktorů.  

5.2.1 Faktor tenze 

Průměrné hodnoty faktoru tenze, v námi sledovaných obdobích, se pohybovaly 

v rozmezí 0,8 až 2,4 bodu. Maximální možná hodnota je přitom u tohoto faktoru 16 

bodů. Nejvyšší průměr byl pozorován v druhém týdnu TK v hypoxii. Naopak nejnižší 

průměr byl naměřen v období po TK v normoxii. V průběhu obou tréninkových kempů 

průměrné hodnoty faktoru tenze stoupaly. Rozdíl mezi klidovými hodnotami a těmi ze 

závěru TK, byl u obou kempů poměrně vyrovnaný, v normoxii tento rozdíl činil 0,7 

bodu (1,1 NORM pre a 1,8 NORM 2), zatímco v hypoxii to bylo 0,8 bodu (1,6 HYPO 

pre a 2,4 HYPO 2). V týdnu po ukončení tréninkových kempů došlo v obou případech – 

jak normoxii, tak hypoxii, k návratu průměrných hodnot přibližně na výchozí úroveň, 

resp. nižší než na začátku TK. Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 8. 

Tabulka 8 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru tenze u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm
7
 

 

  Pre 1 2 Post 

  
NORM HYPO  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 1,1 1,6 1,5 1,5 1,8 2,4 0,8 1,2 

max. 4,0 7,0 4,4 4,3 5,7 4,6 5,0 4,4 

min 0,0 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0 

směrodatná 

odchylka 
1,4 2,0 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 

 

Rozdíl průměrných hodnot faktoru tenze v normoxii a hypoxii, vyjádřený průměrnou 

změnou �̅�, byl nejvýraznější v druhém týdnu tréninkového kempu, kdy hodnoty faktoru 

tenze, zjištěné v hypoxii, převyšovaly ty z normoxie v průměru o 0,7 bodu. S výjimkou 

                                                 
7
 Popisky tabulky (NORM Pre, HYPO pre, NORM 1, HYPO 1 atd.) označují jednotlivá období měření. 

Blíže je popisujeme v kapitole 4.5. 
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prvního týdne TK, kdy se hodnoty navzájem nelišily (�̅� = 0), byly vždy vyšší průměrné 

hodnoty faktoru tenze pozorovány v hypoxickém prostředí. Avšak žádný rozdíl mezi 

měřením v normoxii a hypoxii nebyl vyhodnocen Wilcoxonovým testem jako 

statisticky významný. Stejně tak míra věcné významnosti posuzovaná Cohenovým 

koeficientem věcného účinku přiřazuje rozdílům hodnot malý resp. zanedbatelný 

význam. Tabulkové a grafické vyjádření výsledků přinášíme níže v tabulce 9, resp. 

obrázku 14. 

Tabulka 9 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru tenze 

sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,200 0,140 0,3 10,0 0,5 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,600 0,476 0,0 0,4 0,0 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,240 0,075 0,4 7,9 0,7 

NORM post vs. HYPO post 0,140 0,095 0,3 9,9 0,4 

 

 

 

 

Obrázek 14 – Porovnání průměrů hodnot faktoru tenze v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 
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5.2.2 Faktor deprese 

Tento faktor nás zajímal především ve vztahu k posouzení možného přetrénování 

sportovce. Např. Lane a Terry (2000), ale i další autoři vidí za výraznějším zvýšením 

hodnot tohoto faktoru, v souvislosti se sportovním tréninkem, právě riziko možného 

přetrénování atleta. Avšak během tréninkových kempů ani v období před nebo následně 

po nich, jsme nepozorovali žádné výrazné změny a trvalejší zvýšení těchto hodnot, 

které by nás varovalo před rizikem přetrénování. Maximální dosažitelná hodnota v testu 

je 20 bodů (5 adjektiv). Nejvyšší zjištěná průměrná hodnota jednoho ze sportovců byla 

4,6 bodu a naměřili jsme ji v druhém týdnu tréninkového kempu v hypoxii. V tomto 

období byl v hypoxii rovněž zaznamenán nejvyšší průměr hodnot faktoru deprese všech 

účastníků výzkumu (2,1 bodu). V průběhu tréninkového kempu došlo k navýšení 

průměrných hodnot daného faktoru, přičemž změna mezi prvním a druhým týdnem byla 

výraznější v hypoxickém prostředí (o 1,3 bodu versus 0,4 bodu v normoxii). 

Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 10. 

Tabulka 10 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru deprese u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  

  

Pre 1 2 Post 

NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 0,4 0,5 0,8 0,8 1,2 2,1 0,2 0,5 

minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

maximum 3,0 3,0 3,3 3,1 2,7 4,6 1,4 2,6 

směrodatná 

odchylka 
1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 1,7 0,4 0,9 

 

Největší relativní změna mezi jednotlivými měřeními (�̅�𝑟 = 18,4 %) nastala v období po 

TK. Za tímto výsledkem však stojí velmi nízké hodnoty (0,2 vs. 0,5 bodu), a proto se 

jako významnější jeví změny v druhém týdnu TK. Ačkoli v tomto týdnu TK 

pozorujeme nižší relativní změnu (�̅�𝑟 = 13,4 %), tak díky hodnotám 1,2 bodu 

v normoxii a 2,1 bodu v hypoxii, zaznamenáváme nejvyšší průměrnou změnu z daných 

měření (�̅� = 0,9). Tento rozdíl není sice z pohledu statistické významnosti posuzován 

jako statisticky významný, ale z hlediska míry věcné významnosti mu za pomocí měření 

Cohenova d přiřazujeme střední efekt. U daného rozdílu považujeme za podstatnou 
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skutečnost,  

že vyšší průměrné hodnoty faktoru deprese byly pozorovány opět v hypoxii. Tabulkové 

a grafické vyjádření výsledků obsahuje tabulka 11, resp. obrázek 15. 

Tabulka 11 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru 

deprese sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,890 0,428 0,1 4,5 0,1 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,964 0,484 0 0,5 0 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,750 0,093 0,7 13,4 0,9 

NORM post vs. HYPO post 0,624 0,173 0,4 18,4 0,3 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 15 – Porovnání průměrů hodnot faktoru deprese v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 
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5.2.3 Faktor hněvu 

Podobně jako u faktoru tenze, může mít tento faktor ve vztahu k výkonu dvojí charakter 

a záleží na osobnostních rysech sportovce, zda mu jistá míra hněvu ve výkonu pomůže 

nebo naopak bude jeho výkon inhibovat. Z našeho pozorování se tyto souvislosti  

o jednotlivcích nedozvíme, ale je z něj patrné to, že nejvyšších průměrných 

(skupinových i individuálních) hodnot dosáhl tento faktor v druhém týdnu tréninkového 

kempu, a to jak pro oblast normoxie, tak pro hypoxii (průměr v normoxii 2,0 bodu  

a maximum 5,7 bodu vs. průměr v hypoxii 2,9 bodu a maximum 6,9 bodu). Jak při 

tréninku v normoxii, tak i v hypoxickém prostředí průměrné hodnoty faktoru hněvu 

postupně stoupaly z klidových hodnot, přes první tréninkový týden až, k již zmíněnému, 

vrcholu v 2. tréninkovém týdnu. V týdnu po TK, pak došlo k poklesu průměrných 

hodnot, ale ani po tomto poklesu se hodnoty nedostaly zpět na úroveň hodnot 

klidových. Nejvyšší možná dosažitelná hodnota u tohoto faktoru je v dotazníku 24 bodů 

(6 adjektiv). Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 12. 

Tabulka 12 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru hněvu u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  Pre 1 2 post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 0,1 0,3 1,1 1,2 2,0 2,9 0,6 0,6 

minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

maximum 1,0 2,0 4,0 6,3 5,7 6,9 2,4 1,9 

směrodatná 

odchylka 
0,3 0,6 1,2 1,8 2,0 2,4 0,7 0,7 

 

Při posouzení zjištěných hodnot z hlediska statistické významnosti, můžeme pozorovat 

v druhém týdnu tréninkového kempu statisticky významný rozdíl mezi pobytem  

a tréninkem v normoxii a hypoxii. Posuzováno za pomocí Wilcoxonova  

testu (p-hodnota 0,03) a t-testu (p-hodnota 0,01). Pokud zmiňujeme hodnoty t-testu, je 

vhodné připomenout, že data druhého týdne byla vyhodnocena v prostředí hypoxie jako 

normální, zatímco v oblasti normoxie toto normální rozložení neměla. Z pohledu věcné 

významnosti má tento rozdíl však jen malý efekt. Průměrná změna v tomto případě byla 

0,9 bodu. Střední efekt a podle t-testu i statisticky významný výsledek můžeme 
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pozorovat při měření klidových hodnot (pre), ale jedná se opět o rozdíly velmi malých 

hodnot (0,1 a 0,3 bodu), kde je průměrná změna jen 0,2 bodu. Navíc klidové hodnoty 

považujeme pouze za orientační ukazatele. Tabulkové a grafické vyjádření výsledků 

přinášíme níže v tabulce 13, resp. obrázku 16. 

Tabulka 13 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru hněvu 

sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,108 0,041
* 

0,5 30,0 0,2 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,916 0,454 0,0 0,7 0,0 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,033
* 

0,015
* 

0,4 9,3 0,9 

NORM post vs. HYPO post 0,959 0,485 0,0 0,4 0,0 

*statisticky významné hodnoty 

 

 

 

 
* statisticky významný rozdíl  

 

Obrázek 16 – Porovnání průměrů hodnot faktoru hněvu v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm  
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5.2.4 Faktor vitality 

Tento faktor považujeme ve vztahu k pozorování únavových stavů sportovce za jeden 

z nejpodstatnějších. Společně s faktorem únavy, bude ještě hodnocen zvlášť, v tzv. 

Energetickém indexu. Nejvyšší možná hodnota faktoru vitality v testu POMS je  

24 bodů (6 adjektiv v testu). U tohoto faktoru jsme naměřili nevyšší hodnoty v období 

před tréninkovým kempem, kdy měl být sportovec dostatečně odpočinutý. Poté došlo 

v průběhu tréninkového kempu, jak v normoxii, tak hypoxii, k očekávanému poklesu 

hodnot tohoto faktoru. Přičemž nejnižších průměrných hodnot dosáhl faktor vitality 

v druhém týdnu tréninkového kempu v hypoxii (7,2 bodu). Poměrně zajímavé se jeví, 

jak minimální, tak i maximální průměrné hodnoty jednotlivce, získané v druhém týdnu 

TK v hypoxii a v týdnu po něm, v porovnání se stejným obdobím v normoxii. Ve všech 

zmíněných případech jsou individuální průměrné hodnoty získané v hypoxii výrazně 

nižší než je tomu ve stejném období v normoxii. Nelze z toho usuzovat na obecný trend, 

ale můžeme za tím vidět individuálně výraznější reakcí některých jedinců na ztížené 

podmínky při tréninku a pobytu v hypoxii. Hodnoty průměrné změny �̅� již tak výrazné 

nejsou – pro druhý týden TK 1,8 bodu a pro odpočinkový týden TK post 1,9 bodu. 

V týdnu, po TK, průměrné hodnoty opět vzrostly, ale nevrátily se již na původní 

úroveň, před TK. Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 14. 

 

Tabulka 14 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru vitality u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  Pre 1 2 Post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 15,2 15,8 12,0 12,4 9,0 7,2 12,2 10,2 

minimum 9,0 9,0 5,6 4,7 4,1 1,1 8,4 2,7 

maximum 22,0 23,0 18,1 19,3 15,6 10,8 17,6 14,8 

směrodatná 

odchylka 
4,1 4,3 4,3 4,7 4,0 2,9 3,0 3,1 

 

 

Při posuzování získaných dat s ohledem na statistickou významnost, je podstatný 

výsledek z týdne po ukončení tréninkového kempu. Po vyhodnocení Wilcoxonovým 

testem jsme získali hodnotu 0,081 a při posouzení t-testem 0,034 což považujeme  

za statisticky významný výsledek. Posouzení t-testem, můžeme považovat za relevantní 
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ukazatel, neboť právě u faktoru vitality byla naměřená data vyhodnocena  

Shapiro-Wilkovým testem jako normální ve všech sledovaných obdobích. Data jsme 

posuzovali i z hlediska míry věcné významnosti. Středního účinku, v tomto případě, 

dosáhly rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi nadmořské výšky, v období druhého týdne 

TK a právě v týdnu po TK, tj. 𝑑 = 0,5 resp. 0,6. Tabulkové a grafické vyjádření 

výsledků přinášíme níže v tabulce 15, resp. obrázku 17. 

 

Tabulka 15 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru 

vitality sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

Wilcoxonův test 

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,450 0,196 0,2 1,1 0,7 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,345 0,350 0,1 0,9 0,4 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,133 0,057 0,5 5,5 1,8 

NORM post vs. HYPO post 0,081 0,034
* 

0,6 4,3 1,9 

*statisticky významné hodnoty 

 

 

 

 
* statisticky významný rozdíl  

Obrázek 17 – Porovnání průměrů hodnot faktoru vitality v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 
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5.2.5 Faktor únavy 

Maximální možná hodnota, kterou lze dotazníkem POMS u tohoto faktoru naměřit je  

20 bodů. Jako u většiny předchozích faktorů, také u tohoto faktor můžeme pozorovat 

postupný nárůst hodnot během tréninkového kempu. Zatímco v prvním týdnu TK, jsou 

průměrné hodnoty sportovců v normoxii i hypoxii takřka totožné (4,1 resp. 4,2 bodu), 

tak ve druhém týdnu již pozorujeme výraznější nárůst průměrných hodnot, a to 

především u TK v hypoxii (9,0 bodu), kdy se dané hodnoty dostávají na více než 

dvojnásobek těch z prvního týdne. V týdnu po TK, se průměrné hodnoty opět dostávají 

na nižší úroveň (3,8 bodu v normoxii a 4,7 bodu v hypoxii), ale stále ještě převyšují 

průměrné klidové hodnoty získané před TK (pre) a průměrné hodnoty z prvního týdne 

TK. Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 16. 

 

Tabulka 16 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru únavy u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  pre 1 2 post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 1,8 1,3 4,1 4,2 6,6 9,0 3,8 4,7 

minimum 0,0 0,0 1,3 0,3 3,3 4,9 0,0 1,0 

maximum 4,0 4,0 6,9 7,4 10,1 13,1 6,8 9,4 

směrodatná 

odchylka 
1,5 1,3 2,0 2,2 2,4 2,5 1,9 2,3 

 

 

Jestliže posuzujeme rozdíly průměrných hodnot faktoru únavy mezi normoxií a hypoxií 

z hlediska statistické významnosti, tak je možné potvrdit statisticky významný výsledek 

v druhém týdnu TK, a to zjištěný jak Wilcoxonovým testem, tak t-testem. Tyto testy 

vyhodnotily rozdíl mezi oběma skupinami p-hodnotou 0,013 resp. 0,007. Data skupin 

v hypoxii i normoxii, v tomto diskutovaném druhém týdnu TK, byla posouzena jako 

normální. Míra věcné významnosti hodnocená Cohenovým d udává výsledek 1,0.   

To odpovídá velkému efektu. Tento výsledek můžeme interpretovat tak, že většina 

účastníků soustředění v hypoxii dosáhla v druhém týdnu TK vyšších hodnot faktoru 

únavy než tomu bylo v druhém týdnu TK v normoxii. Tabulkové a grafické vyjádření 

výsledků přinášíme níže v tabulce 17, resp. obrázku 18. 
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Tabulka 17 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru únavy 

sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,161 0,069 0,3 7,5 0,5 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,845 0,432 0,0 0,5 0,1 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,013
* 

0,007
* 

1,0 7,5 2,3 

NORM post vs. HYPO post 0,463 0,133 0,4 4,9 0,8 

*statisticky významné hodnoty 

 

 

 

 

 
* statisticky významný rozdíl 

 

Obrázek 18 – Porovnání průměrů hodnot faktoru únavy v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 
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5.2.6 Faktor zmatku 

Průměrné hodnoty tohoto faktoru se po celou dobu pozorování pohybují ve velmi 

malém rozsahu. Minimální průměrné hodnoty jednotlivce jsou při všech měřeních  

na nule a maximální průměrné hodnoty jednotlivců oscilují mezi 1,4 a 4 body. Přitom 

maximální možná hodnota, které lze v dotazníku POMS u toho faktoru dosáhnout je 20. 

Průměr všech probandů je velmi vyrovnaný po celou dobu měření a pohybuje se mezi 

0,4 bodu (NORM post) a 1,1 bodu (HYPO 2 i NORM 2). Přesto také u tohoto faktoru 

můžeme potvrdit trend předchozích faktorů (kromě faktoru vitality, který má opačnou 

„polaritu“), že průměrné hodnoty během TK postupně vzrůstaly, byť nepatrně, a po TK 

se vrátily na klidovou úroveň (pre). V případě faktoru zmatku dokonce pod úroveň 

klidových hodnot. Deskriptivní statistiky porovnává tabulka 18. 

Tabulka 18 – Deskriptivní statistiky hodnot faktoru zmatku u sledovaných sportovců 

(n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

  pre 1 2 post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 0,5 0,6 0,6 0,7 1,1 1,1 0,4 0,5 

minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

maximum 3,0 2,0 2,4 2,9 3,2 4,0 1,4 1,6 

směrodatná 

odchylka 
1,0 0,9 0,8 0,9 1,2 1,2 0,5 0,5 

 

Největší průměrné změny dosáhly hodnoty z normoxie a hypoxie v týdnu před TK,  

ale tento rozdíl, resp. změna byla v průměru pouze 0,2 bodu. Žádný rozdíl mezi 

pozorovanými obdobími nebyl posouzen jako statisticky významný a obdobně Cohenův 

koeficient d, jako míra věcné významnosti, popisuje pouze malý (pre a post), resp. 

zanedbatelný účinek (1. týden a 2. týden TK). Tabulkové a grafické vyjádření výsledků 

přinášíme níže v tabulce 19, resp. obrázku 19. 
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Tabulka 19 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot faktoru 

zmatku sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,500 0,251 0,2 7,1 0,2 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,859 0,387 0,1 3,4 0,1 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,965 0,463 0,0 1,0 0,0 

NORM post vs. HYPO post 0,477 0,275 0,2 6,2 0,1 

 

 

 

 
 

Obrázek 19 – Porovnání průměrů hodnot faktoru zmatku v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 
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5.2.7 Energetický index 

Energetický index již není samotným faktorem dotazníku POMS, ale jedná se  

o výsledek rozdílu průměrných hodnot faktoru vitality a únavy, ke kterému jsme ještě 

přidali konstantu 15. Nejvyšší možná hodnota je 39 a nejnižší možná hodnota -5.  

Čím vyšších hodnot tento index dosahuje, tím by měl být atlet lépe připraven k podání 

sportovního výkonu. Proto také pozorujeme nejvyšší hodnoty v klidovém období před 

TK (NORM pre 28,5 bodu a HYPO pre 29,5 bodu). V průběhu TK následuje pokles  

a hodnoty se vrací k vyšším číslům opět až v týdnu po TK (NORM post 23,3 bodu  

a HYPO post 20,6 bodu). I když ani tehdy nedosahují takové úrovně, jako u plně 

zotaveného atleta před zahájením TK. Rozdíl mezi průměrnou klidovou hodnotou (pre) 

a tou z odpočinkového týdne po TK (post) je v normoxii 5,2 bodu a v hypoxii dokonce 

8,9 bodu. V daných výsledcích je možno pozorovat poměrně výrazné rozdíly mezi 

jednotlivci, co se týká jejich průměrných maximálních či minimálních hodnot, např. 

minimální průměrná hodnota z druhého týdne v hypoxii (3 body), oproti průměrné 

hodnotě všech jedinců v daném období (13,2 bodu). Zvažovali jsme dokonce vyloučení 

některých takto odlehlých hodnot, ale nakonec jsme všechny v našem pozorování 

ponechali. Více problematiku komentujeme v diskuzi. Deskriptivní statistiky porovnává 

tabulka 20. 

Tabulka 20 – Deskriptivní statistiky hodnot Energetického indexu u sledovaných 

sportovců (n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  pre 1 2 post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 28,5 29,5 22,7 23,4 17,3 13,2 23,3 20,6 

minimum 23,0 22,0 13,7 12,3 10,1 3,0 16,6 12,5 

maximum 37,0 38,0 30,0 34,0 26,7 19,9 30,8 27,0 

směrodatná 

odchylka 
4,9 5,2 5,6 6,3 5,5 4,4 4,3 4,3 

 

 

K Energetickému indexu se vztahovaly naše předpoklady formulované do hypotéz H1a, 

H1b a H1c. Předpokládali jsme, že v jednotlivých týdnech TK a po jeho ukončení, 

budou mezi výsledky naměřenými v různých nadmořských výškách statisticky 

významné rozdíly. Očekávali jsme, že statisticky významně nižší bude vždy hodnota 
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z přirozené hypoxie. Jestliže posoudíme rozdíly mezi jednotlivými týdny TK v kontextu 

s jednotlivými hypotézami, z pohledu statistické významnosti, můžeme pozorovat,  

že v prvním týdnu TK byly průměrné hodnoty všech sportovců spíše vyrovnané  

a dokonce o něco málo vyšší v hypoxii (23,4 bodu HYPO 1  versus 22,7 bodu 

NORM1). Avšak vzhledem k výsledku Wilcoxona testu (p-hodnota 0,402)  

a t-testu (p-hodnota 0,300), společně s Cohenovým d (0,1), tedy zanedbatelnému efektu, 

hovoříme spíše o vyrovnaných výsledcích tohoto měření. Hypotézu H1a tedy zamítáme. 

 Průkazný rozdíl, je však možno sledovat v druhém týdnu TK, kdy jsou 

průměrné hodnoty Energetického indexu, při pobytu a tréninku v normoxii (17,3 bodu), 

statisticky významně vyšší (p-hodnota 0,002 u Wilcoxona testu resp. p-hodnota 0,003  

u t-testu) než ve stejném období v přirozené hypoxii (13,2 bodu). Rozdíl v průměrných 

hodnotách všech sportovců, v daném týdnu, posouzený průměrnou změnou �̅�, je roven 

hodnotě 4,1 bodu. Také míra věcné významnosti, sledovaná s využitím Cohenova d, 

vykazuje velký efekt (0,8). Hypotézu H1b přijímáme.  

V týdnu po TK je mezi hypoxií a normoxií stále patrný rozdíl (�̅� = 2,7), ale tento 

rozdíl vychází jako statistiky významný už pouze při posouzení t-testem (0,030), 

zatímco Wilcoxonův test udává výslednou hodnotu 0,055 a tudíž statisticky 

nevýznamný výsledek. Cohenovo d pak přiřazuje rozdílu mezi průměrnými hodnotami 

v tomto období střední efekt. Je vhodné opět doplnit, že všechna data Energetického 

indexu byla vyhodnocena jako normální. Na základě uvedených skutečností hypotézu 

H1c zamítáme. 

Tabulkové a grafické vyjádření výsledků přináší tabulka 21, resp. obrázek 20. 
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Tabulka 21 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot 

Energetického indexu sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, 

během TK a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,200 0,083 0,2 0,9 1,0 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,402 0,300 0,1 0,7 0,7 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,002
* 

0,003
* 

0,8 6,7 4,1 

NORM post vs. HYPO post 0,055 0,030
* 

0,6 3,1 2,7 

*statisticky významné hodnoty 
 

 

 

 

 
* statisticky významný rozdíl 

 

Obrázek 20 – Porovnání průměrů hodnot Energetického indexu v normoxii a hypoxii 

před, během TK a po něm 
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5.2.8 Celkové narušení nálad 

Tak jako Energetický index, je i Celkové narušení nálad výsledkem kombinace více 

faktorů. Konkrétně se jedná o součet hodnot faktorů tenze, deprese, hněvu, únavy  

a zmatku, od nichž se odečte hodnota faktoru vitality. Rovněž zde jsme přidávali 

konstantu 25. Po přidání této konstanty je nejnižší možnou hodnotou 1 bod. Nižší 

hodnoty Celkového narušení nálad představují dobrou připravenost atleta k podání 

sportovního výkonu. Proto pozorujeme nejnižší hodnoty (2 body) ve fázi  

před zahájením TK a jedná se o hodnoty blížící se výše uvedenému minimu. Je vhodné 

podotknout, že se jedná vždy o rozdílné probandy. Rovněž i průměr hodnot všech atletů 

je v tomto období nejnižší a dle předpokladu průměrné hodnoty stoupají v průběhu 

prvního a následně i druhého týdne, aby došly opět ke snížení během odpočinkového 

týdne po TK (post). Deskriptivní statistiky Celkového narušení nálad popisuje tabulka 

22. 

 

Tabulka 22 – Deskriptivní statistiky hodnot Celkového narušení nálad u sledovaných 

sportovců (n = 13) v normoxii i hypoxii před, během TK a po něm 

 

  Pre 1 2 post 

  NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO NORM HYPO 

průměr 13,2 13,5 21,2 20,5 28,6 35,2 18,3 22,1 

minimum 2,0 2,0 8,4 7,1 9,7 26,7 9,0 13,0 

maximum 25,0 27,0 37,4 39,5 43,3 54,4 29,6 28,5 

směrodatná 

odchylka 
6,6 7,3 8,5 9,4 9,8 7,9 6,5 5,5 

 

 

Celkového narušení nálad se týkaly hypotézy H2a, H2b a H2c. Předpokládali jsme,  

že průměrné hodnoty Celkového narušení nálad budou v hypoxii v průběhu TK, a po 

jeho skončení, vyšší než průměrné hodnoty ve stejném období v normoxii. Průkaznost 

měla být potvrzena statisticky významným výsledkem.  

V prvním týdnu TK bylo Celkové narušení nálad v normoxii (NORM 1 = 21,2 

bodu) dokonce vyšší než v hypoxii (HYPO 1 = 20,5 bodu). Rozdíl mezi jednotlivými 

měřeními však nebyl příliš výrazný. Výsledná p-hodnota (0,422) u Wilcoxonova testu 

se ani nepřibližuje statisticky významným hodnotám a Cohenovo d (0,1), jakožto míra 
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věcné významnosti, přiřazuje tomuto rozdílu jen zanedbatelný efekt. Hypotézu H2a 

tedy zamítáme. 

Výraznější změny pozorujeme v druhém týdnu TK, kdy oba testy – Wilcoxonův 

i t-test, prokázaly statisticky významný rozdíl (p-hodnota 0,039 resp. p-hodnota 0,016) 

mezi měřeními z noromoxie (NORM 2 = 28,6 bodu) a přirozené hypoxie (HYPO 2 = 

35,2 bodu). Rovněž i posouzení míry věcné významnosti Cohenovým d (0,7) poukazuje 

v tomto týdnu na střední efekt. Hypotézu H2b přijímáme.  

Jen o něco málo méně průkazné rozdíly můžeme pozorovat mezi jednotlivými 

nadmořskými výškami při měření v odpočinkovém týdnu po TK. Zatímco Wilcoxonův 

test vyhodnotil tento rozdíl na hranici statistické významnosti (p-hodnota 0,055), tak  

t-test zaznamenal statisticky významný výsledek (p-hodnota 0,022). Stejně jako  

při druhém týdnu TK, posouzení míry věcné významnosti Cohenovým d (0,6), přiřazuje 

tomuto rozdílu střední efekt. Vzhledem k tomu, že hlavní metodou posuzování rozdílu 

je Wilcoxonův test, hypotézu H2c zamítáme.  

Tabulkové a grafické vyjádření výsledků přináší tabulka 23, resp. obrázek 21.  

 

Tabulka 23 – Statistická a věcná významnost rozdílu průměrných hodnot Celkového 

narušení nálad sledovaných sportovců (n = 13) v normoxii a hypoxii před, během TK  

a po něm 

 

 

Wilcoxonův test  

[p-hodnota] 

t-test 

[p-hodnota] 
𝑑 �̅�𝑟[%] �̅� 

NORM pre vs. HYPO pre 0,754 0,365 0,1 0,7 0,4 

NORM 1 vs. HYPO 1 0,422 0,378 0,1 0,9 0,7 

NORM 2 vs. HYPO 2 0,039
* 

0,016
* 

0,7 5,2 6,6 

NORM post vs. HYPO post 0,055 0,022
* 

0,6 4,7 3,8 

*statisticky významné hodnoty 
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* statisticky významný rozdíl  

 

Obrázek 21 – Porovnání průměrů hodnot Celkového narušení nálad v normoxii  

a hypoxii před, během TK a po něm 

 

5.2.9 Tzv. ledovcový profil 

Běžnou součástí vyhodnocení výsledků, získaných dotazníkem POMS, je jeho grafické 

znázornění (Rowley a kol., 1995). Hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS, 

přenesené do grafu, by měly u odpočatého sportovce vytvořit tzv. ledovcový profil 

s vrcholem u faktoru vitality. Stejné grafické zpracování přinášíme také v této práci, a to 

z pohledu průměrných hodnot všech faktorů v jednotlivých týdnech TK a následném 

týdnu po TK. Týden před TK jsme tímto způsobem nehodnotili, neboť tyto hodnoty 

považujeme spíše za orientační. Při posouzení výsledků měření s využitím grafu, 

zjišťujeme v prvním týdnu TK (obrázek 22), velmi podobné hodnoty u všech faktorů.  

Je to především z toho důvodu, že hodnoty negativních faktorů dotazníku POMS  

u mírně unaveného sportovce jsou stále na velmi nízké úrovni – okolo nuly, s výimkou 

faktoru únavy, který se pohybuje o něco výše, v našem případě okolo 4 bodů.  Tento 

graf odpovídá stavu sportovce, na začátku přípravného období, tak jak jej popisuje např. 

Morgan (1987).  
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Obrázek 22 – Ledovcový profil průměrných hodnot faktorů dotazníku POMS   

v 1. týdnu TK 

 

Druhý týden (obrázek 23) je z pohledu grafického znázornění o poznání rozdílnější. 

V hypoxii jsou nepatrně vyšší hodnoty u negativních faktorů tenze, deprese a hněvu. 

Vrchol křivky zde netvoří faktor vitality, ale přesouvá se k faktoru únavy. Zatímco  

u profilu z normoxie stále vrchol křivky zůstává u faktoru vitality, třebaže již je také 

znatelný posun hodnot faktoru únavy směrem vzhůru.  

 

 
 

Obrázek 23 – Ledovcový profil průměrných hodnot faktorů dotazníku POMS  

v 2. týdnu TK 
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Odpočinkový týden po TK (obrázek 24) je charakteristický návratem profilu  

k původnímu tvaru z prvního týdne, kde i hodnoty jednotlivých faktorů jsou poměrně 

podobné. Můžeme si však všimnout především snížených hodnot faktoru vitality  

a zvýšených hodnot faktoru únavy v období po TK v hypoxii. Změny u ostatních 

faktorů jsou spíše zanedbatelné.  

 

 

 
 

Obrázek 24 – Ledovcový profil průměrných hodnot faktorů dotazníku POMS  v týdnu 

po TK 
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5.3 Případové studie  

V této kapitole prezentujeme výsledky kazuistického šetření u dvou vybraných 

sportovců. Přinášíme jejich základní charakteristiky jako věk a pohlaví. K tomu 

přidáváme popis jejich osobních a studijních poměrů i jednoduchou zdravotní 

anamnézu. Tyto skutečnosti následně dáváme do vztahu se sportovní přípravou. 

Z důvodů zachování anonymity v práci neuvádíme přesný čas osobního rekordu, podle 

kterého by bylo možné sportovce identifikovat, ale hovoříme pouze o plnění či neplnění 

výkonnostního cíle. Na základě tohoto výkonnostního kritéria jsme sportovce označili 

jako úspěšného a neúspešného. Po charakteristice jednotlivců porovnáváme jejich 

výsledky měření ranní klidové srdeční frekvence, biochemického rozboru krve  

a dynamiky nálad.  

 

Úspěšný sportovec 

22 let, žena  

Sportovkyně se věnuje atletice 11 let, z toho poslední 4 roky lze označit za vrcholový 

trénink s pravidelnou účastí (minimálně 2x ročně) na tréninkových kempech. Jedná se  

o mistryni ČR v kategorii do 23 let a medailistku z Mistrovství ČR (MČR) dospělých. 

Studuje vysokou školu na které má individuální studijní plán a se studiem žádné 

komplikace nemá. Během sportovní přípravy ve sledovaném ročním makrocyklu se 

nevyskytly žádné vážnější zdravotní komplikace, které by vyžadovaly dlouhodobý 

klidový režim nebo léčbu pod dohledem lékaře. Při výcvikovém kempu sportovkyně 

plnila předepsané tréninky v očekávaných intenzitách a objemu. V průběhu 

tréninkového kempu nebyly u sprotovkyně zaznamenány žádné zdravotní problémy. 

Čtrnáct dní po ukončení tréninkového kempu absolvovala atletka první závod  

na doplňkové trati, kde vylepšila svůj osobní rekord. Třetí týden po TK na stejné trati 

vylepšila opět osobní rekord. Ve čtvrtém týdnu po ukončení TK se uskutečnil první 

závod na její hlavní trati, a také zde sportovkyně zaznamenala zlepšení osobního 

rekordu. Vysokou výkonnost si sportovkyně udržela po celý další průběh letní sezóny, 

ale k dalšímu vylepšení osobního rekordu již nedošlo.  
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Neúspěšný sportovec 

22 let, muž  

Sportovec se věnuje atletice 5 let, předtím se systematicky připravoval v jiném sportu 

(fotbal). Jedná se o mistra republiky v kategorii do 23 let a medailistu z MČR 

dospělých. Za vrcholový atletický trénink lze označit přípravu v posledních dvou letech, 

kdy atlet podstupoval vícefázový trénink a účastnil se pravidleně výcvikových kempů. 

Studuje vysokou školu v režimu běžného studenta a v průběhu ročního cyklu je někdy 

potřeba upravit trénink s ohledem na studijní povinnosti. Před tréninkovým kempem 

řešil sportovec problémy s odevzdáním úkolu do školy a tyto komplikace pak přetrvaly  

i částečně během tréninkového kempu v hypoxii. Z důvodů plnění studijních povinností 

se daný atlet nezúčastnil na celou dobu již podzimního tréninkového kempu, a proto 

také nejsou jeho výsledné hodnoty zahrnuty do celkových výsledků ve výše uvedených 

kapitolách. Po předchozím úspěšném ročním tréninkovém cyklu, který byl završen 

zlepšenými osobními rekordy na hlavní trati, bylo na atleta kladeno vysoké očekávání 

na další výkonnostní progres. Nicméně již v průběhu podzimního přípravného období se 

vyskytly u sportovce zdravotní komplikace, které sice dovolovaly pokračovat 

v tréninkovém režimu, ale s nepravidelnými omezeními intenzity a objemu. Zimní 

závodní období sportovec absolvoval jen částečně, neboť výkonnost nebyla 

odpovídající očekávání a přednost dostala léčba zdravotních obtíží, která si vyžádala 

přibližně 2 týdny klidovějšího režimu. Na tréninkový kemp do hypoxie již sportovec 

odjížděl bez výraznějších zdravotních komplikací, byť předchozí zdravotní problém 

stále vnímal. Avšak sportovec nepopisuje bolest jako tak výraznou, aby kvůli ní bylo 

potřeba upravovat objem nebo intenzitu tréninku. Navzdory tomu, k úpravě 

tréninkového plánu oproti očekávání došlo, a to, když sportovec nebyl schopen plnit 

požadovaný objem práce v dané intenzitě. Podle potřeby tedy byla v plánu mírně 

snížena jak intenzita, tak objem zátěže. Problém s plněním tréninkového plánu přetrval  

i po příjezdu zpět do nížiny a navíc se zde opět rozvinula zdravotní komplikace, kterou 

atlet řešil již v zimním závodním období. Z těchto důvodů byl trénink přerušen  

a nastaven klidový režim. První části letního závodního období se sportovec nezúčastnil 

a po obnovené sportovní přípravě se postavil na start až v závěru druhého letního 

závodního období. Dva závodní starty na hlavní trati však byly daleko za úrovní 

osobního rekordu. Během pobytu a tréninku na kempu v hypoxii nebyly u sprotovce 

zaznamenány žádné další zdravotní komplikace (např. rhinovirové infekce).  
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Srdeční frekvence 

Porovnávali jsme dynamiku ranní klidové srdeční frekvence před, během a po TK 

v hypoxii (obrázek 25 a tabulka 24). U úspěšného sportovce můžeme pozorovat 

poměrně výrazné změny nejen v rámci aklimatizace, ale i v týdnu před TK. Domníváme 

se, že to může být způsobeno chybou měření a nikoli pouze takto výraznou individuální 

reakcí organismu sportovce. U neúspěšného sportovce nepozorujeme žádné zásadní 

změny, ať již v rámci aklimatizace nebo reaklimatizace, a průměrná srdeční frekvence 

se změní nejvíce (poklesne o 0,7 tepu za minutu) během prvního týdne oproti klidovým 

hodnotám z týdne před TK.  

 

Tabulka 24 - Průměrné hodnoty srdeční frekvence [tepů/min] v rámci jednotlivých 

týdnů TK v hypoxii 

 

 
úspěšný sportovec neúspěšný sportovec 

pre 47,6 52,6 

1. týden 53,9 51,9 

2. týden 48,0 52,3 

post 48,3 52,0 

 

 

 
 

 

Obrázek 25 – Dynamika srdeční frekvence před (1. – 7. den), během (8. – 21.den) a po  

(22. – 28.den) tréninkovém kempu v přirozené hypoxii  
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Biochemický rozbor krevních vzorků 

Z tréninkových deníků sportovců jsme převzali vybrané hodnoty těchto ukazatelů: 

erytrocytů [10
12

/l], hemoglobinu [g/l], hematokritu [%] a železa [µmol/l], jejichž 

dynamiku přinášíme v tabulce 25. Protože se v dílčích kazuistikách jedná o muže  

a ženu, je potřeba získané hodnoty interpretovat individuálně. Proto doplňujeme získané 

údaje o referenčních mezích, odpovídajících danému pohlaví. Zjištěné hodnoty byly 

pořízeny v týdnu před TK a v týdnu po TK v hypoxii. Z nich je patrné, že během TK  

v hypoxii došlo u úspěšného sportovce ke snížení hodnot hemoglobinu, zatímco ostatní 

parametry byly ovlivněny jen nepatrně. U tohoto sportovce můžeme pozorovat vysoké 

hodnoty železa, před i po TK (24,6 resp. 24,8 µmol/l), které jsou na samotné hranici 

referenčních mezí (maximum 26 µmol/l). Naproti tomu sportovec, námi označený jako 

neúspěšný, má hodnoty železa v séru poměrně nízké (13,6 resp. 14,2 µmol/l), nicméně 

odpovídají jeho dlouhodobému průměru i referenčním mezím. V případě neúspěšného 

sportovce došlo během TK k mírnému nárůstu hemoglobinu (o 2 g/l), hematokritu (o  

2 %) i železa (0,6 µmol/l), ale současně se lehce snížily erytrocyty (o 0,04 10
12

/l ). Tyto 

změny však považujeme spíše za zanedbatelné. Rozdílný vývoj, především u parametru 

hemoglobinu, lze interpretovat tak, že úspěšný sportovec byl schopen intenzivnějších 

tréninků na rozdíl od neúspěšného sportovce. Při vysoce intenzivním tréninku je možné, 

že nemusí dojít ke zmnožení hemoglobinu, navzdory tomu, že nárůst hemoglobinu je 

jedním z cílů hypoxické přípravy.  

 

Tabulka 25 – Hodnoty erytrocytů, hemoglobinu, hematokritu a železa, zjištěné  

u sportovců v týdnu před TK v hypoxii a po něm  

  

úspěšný sportovec neúspěšný sportovec 

pre post ref. meze pre post ref. meze 

Erytrocyty [10
12

/l] 
4,26 4,25 3,80–5,20 4,92 4,88 4,00–5,80 

Hemoglobin [g/l] 
139 135 120–160 146 148 135–175 

Hematokrit [%] 
40 41 35–47 43 45 40–50 

Železo [µmol/l] 
24,6 24,8 6,6–26 13,6 14,2 10,6–28,3 
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Stav nálad 

Pro srovnání emočních stavů obou sportovců jsme zvolili průměrné hodnoty faktorů  

v jednotlivých týdnech před, během TK a po něm. Doplňujeme také průměrné hodnoty 

Energetického indexu a Celkového narušení nálad pro jednotlivé týdny (tabulka 26). 

Hodnoty z týdne před TK byly získány každodenním pozorováním během celého týdne 

a nejsou tedy pouze klidovou hodnotou z prvního dne příjezdu na TK, tak jako tomu 

bylo u všech zbývajících probandů, ve výsledkové časti výše.  

 

Tabulka 26 – Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS, Energetického 

indexu (EI) a Celkového narušení nálad (TMD) u úspěšného a neúspěšného sportovce 

v období před, během a po TK 

 

  
pre 1. týden 2. týden post 

úspěšný neúspěšný úspěšný neúspěšný úspěšný neúspěšný úspěšný neúspěšný 

tenze 0,2 4,7 0,7 4,1 2,6 4,3 0,9 3,3 

deprese 0,3 2,8 0,0 2,1 4,4 4,6 0,1 2,6 

hněv 0,5 4,7 0,4 1,8 0,1 4,1 0,4 1,9 

vitalita 19,5 6,5 19,3 7,6 6,3 7,6 11,6 7,9 

únava 0,0 4,5 0,3 4,6 7,0 4,9 1,3 3,6 

zmatek 0,2 4,8 0,0 1,4 1,0 2,5 0,6 1,6 

EI 33,0 17,0 34,0 18,0 14,3 17,7 25,3 19,3 

TMD 6,7 35,0 7,1 26,4 33,9 32,8 16,7 25,0 

 

V týdnu před TK vykazují průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS 

(obrázek 26) výrazný rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným sportovcem. Individuální 

křivka každého z nich má odlišný charakter. Křivka úspěšného sportovce má zřejmý 

vrchol u faktoru vitality, zatímco ostatní hodnoty jsou téměř na nule. U neúspěšného 

sportovce má křivka spíše plochý tvar, kde se například hodnoty faktoru vitality a únavy 

od sebe příliš neliší (6,5 versus 4,5 bodu). Zvýšeny jsou ale i všechny zbývající 

negativní faktory, včetně faktoru deprese, což je pro období klidového režimu  

u sportovce netypické. Může to ukazovat na stavy blízké přetrénování. Přítomnost 

vyšších hodnot negativních faktorů však může být také důsledkem vědomí sportovce,  

že neplní očekávání své i okolí a to nejen ve sportu, ale i ve škole. K posílení 

negativních nálad rovněž přispívá také to, když si sportovec není 100% jist svým 

zdravotním stavem, což mu znemožňuje podat plnohodnotný výkon. Obvyklé je  
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u sportovců to, že trénují bez omezení i s bolestí. Výkonnost však v tomto případě může 

být poznamenaná rozdílnou motorickou činností, což se často projevu na tom, že není 

možné dosáhnout maximální intenzity pohybu. Clement a kol. (2015) popisují zvýšení 

negativních emocí u zraněných atletů a Smith (1990) uvádí konkrétně zvýšené faktory 

hněvu, deprese a napětí při současném snížení vitality.  

 

 
 

Obrázek 26 – Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS zjištěné 

v týdnu před TK v hypoxii 

 

V prvním týdnu TK v hypoxii, nedošlo k žádnému zásadnímu posunu, ani na jedné 

z křivek jednotlivých sportovců (obrázek 27). U neúspěšného sportovce se lehce snížily 

průměrné hodnoty faktoru deprese oproti klidovému režimu (z 2,8 na 2,1 bodu). 

Výrazněji se u něj pak snížil také faktor hněvu (ze 4,7 na 1,8 bodu) a nepatrně vzrostl 

faktor vitality (z 6,5 na 7,6). Lze říct, že lehčí pohybová aktivita prvního týdne mohla 

přispět ke zlepšení jeho profilu nálad, což by bylo v souladu např. s Morganem (1987). 

Křivka průměrných hodnot jednotlivých faktorů patřící úspěšnému sportovci zůstala 

téměř beze změn a lze z toho vyvodit předpoklad, že sportovec zvládl skokový nárůst 

tréninkového zatížení bez problémů. Je potřeba doplnit, že navýšení objemu především 

ve vyšších intenzitách bylo pečlivě dávkováno tak, aby nedošlo k narušení 

aklimatizačních procesů. Ve sportovní přípravě běžce není rozhodující pouze objem 

práce v dané intenzitě, ale velmi podstatná je samotná délka běženého intervalu  

a charakter odpočinku mezi těmito intervaly. V tomto ohledu se volí pro aklimatizační 
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týden intervaly spíše kratší a k tomu delší interval odpočinku, jehož charakter bývá 

většinou pasivní. 

 

 
 

Obrázek 27 – Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS zjištěné v  

1. týdnu TK v hypoxii 

 

U průměrných hodnot faktorů dotazníku POMS v průběhu druhého týdne tréninkového 

kempu v hypoxii (obrázek 28), již můžeme pozorovat výrazné změny. Ty jsou 

způsobené především dynamikou křivky úspěšného sportovce. Interpretovat je proto 

vhodné jednotlivé faktory a jejich změny. Začneme úspěšným sportovcem, kde byl 

faktor tenze navýšen oproti předchozímu týdnu o 1,9 bodu. Podstatný, pro naše 

pozorování, je fakt, že došlo k výraznému navýšení hodnot faktoru deprese, a to z 0  

na 4,6 bodu. Tato hodnota je přitom totožná s hodnotou stejného faktoru neúspěšného 

sportovce v daném týdnu. Faktor hněvu je jediným faktorem, který u úspěšného 

sportovce nedosáhl v druhém týdnu takřka žádných změn (0,4 bodu v prvním týdnu  

a 0,1 bodu v týdnu druhém). Velký je propad průměrných hodnot faktoru vitality (z 19,3 

na 6,3 bodu) a nárůst hodnot faktoru únavy (z 0,3 na 7 bodu). Pokud tyto změny 

posoudíme z pohledu Energetického indexu, můžeme pozorovat, že úspěšnému 

sportovci byla v druhém týdnu naměřena hodnota 14,3 bodu (klidová hodnota 33,0 

bodu), zatímco neúspěšný sportovec měl hodnoty 17,7 bodu, což je oproti klidovým 

hodnotám (17,0 bodu) zanedbatelný posun. Komplexní pohled na všechny faktory 

nalezneme v Celkovém narušení nálad, kde i zde jsou hodnoty úspěšného sportovce 
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(33,9 bodu) „horší“ oproti neúspěšnému atletovi (32,8 bodu), byť je tento rozdíl 

nepatrný. Zajímavé je opět pozorovat skokové zhoršení Celkového narušení nálad  

u úspěšného sportovce oproti jeho klidovým hodnotám (6,7 bodu) nebo hodnotám 

z prvního týdne (7,1 bodu).  Z tohoto pohledu se posun na 33,9 bodu jeví jako velmi 

výrazný. Přitom i neúspěšný atlet hodnoty Celkového narušení nálad v druhém týdnu 

(32,8 bodu) oproti prvnímu týdnu (26,4 bodu) zhoršil, nicméně ne takto výrazně.  

 

 

 
 

Obrázek 28 – Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS zjištěné v  

2. týdnu TK v hypoxii 

 

V týdnu po TK pozorujeme, u obou sportovců zlepšení jejich emočních profilů, které se 

projevilo ve snížení hodnot negativních faktorů a posílení faktoru vitality. Tyto změny 

vyjádřené Energetickým indexem a Celkovým narušením nálad jsou výraznější  

u úspěšného sportovce. Energetický index se mu zvýšil oproti druhému tréninkovému 

týdnu z 14,3 bodu na 25,3 bodu, zatímco neúspěšný atlet zaznamenal změnu ze 17,7 

bodu na 19,3 bodu. Klidový režim v týdnu po TK se projevil na Celkovém narušení 

nálad úspěšného atleta změnou z 33,9 bodu (hodnoty 2. týdne TK) na 16,7 bodu. 

Neúspěšný sportovec zaznamenal rovněž změnu a to z 32,8 bodu na 25,0 bodu. 

Grafická podoba změn u jednotlivých faktorů (obrázek 29), vyjádřená křivkou, již opět 

nabývá ledovcového tvaru, typického pro zdravou sportovní populaci. Nicméně 

především hodnota faktoru vitality u úspěšného sportovce je stále snížena (11,6 bodu), 
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oproti klidovému stavu před TK (19,5 bodu), ostatní faktory se přibližují svým 

klidovým hodnotám.  

 

 
 

Obrázek 29 – Průměrné hodnoty jednotlivých faktorů dotazníku POMS zjištěné 

v týdnu po TK v hypoxii 

 

Celkové hodnocení  

Jestliže porovnáme dílčí ukazatele kontroly trénovanosti ve vztahu k výkonnosti 

jednotlivých sportovců, což je jediný jistý indikátor únavy. Můžeme konstatovat,  

že dynamika srdeční frekvence, biochemické rozbory krve nebo pozorování zdravotního 

stavu nepřinesly jednoznačné výsledky, na základě kterých by bylo možno předjímat 

sníženou výkonnost nebo nežádoucí navýšení únavových stavů. Přesvědčivější se  

za tímto účelem jeví změny emočních stavů. Především pak u úspěšného sportovce je 

dynamika nálad v rámci pozorovaných týdnů před, během TK a po něm, poměrně 

velká. U neúspěšného sportovce se dají již klidové hodnoty považovat za indikátor 

nějakého problému, ale pro přesnější posouzení by bylo nezbytné znát hodnoty 

jednotlivých faktorů také z období, které bylo pro atleta úspěšné. Z pohledu 

neúspěšného sportovce však můžeme hovořit o tom, že je zde jistý předpoklad možného 

stavu přetrénování nebo minimálně jeho počátky jestliže by se pokračovalo 

v tréninkovém režimu bez omezení. Podle Máčka (2011) za tímto nežádoucím 

únavovým stavem nestojí jen velké objemy a vysoká intenzita tréninkové zátěže,  

ale riziko zvýrazňují přidružené stresory jako psychický stres apod., což by v případě 

námi pozorovaného neúspěšného sportovce bylo naplněno. 
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6 DISKUZE 

V souladu s postupem výzkumu diskutujeme jednotlivé etapy realizace našeho 

výzkumu, které jsme z důvodů přehlednosti strukturovali do odstavců.  

Předkládaná disertační práce byla zaměřena na vrcholové sportovce definované 

dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, 

vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2013 (www.mzcr.cz, 2017). Z toho pak 

vyplývá především omezení v počtu probandů, které je možno pro daný výzkum zajistit. 

Naším cílem bylo provést šetření v podmínkách reálného tréninkového kempu běžců 

vrcholové úrovně. Obvyklý tréninkový režim a hlavně přirozené hypoxické prostředí 

hodnotíme jako jednu z největších předností našeho výzkumu. Zároveň jsme si vědomi 

toho, že rušivé proměnné, které tímto vstupují do výzkumu, se stávají současně jeho 

limitou. Snažili jsme se však všechny známé rušivé proměnné monitorovat a jejich vliv 

případně eliminovat.  

Z výzkumu jsme vyloučili 3 probandy, kteří v průběhu pozorování nesplnili 

námi nastavené podmínky. Celkový počet 13 probandů, který by v jiných typech studií 

mohl být považován za příliš nízký, je však stále v souladu s podobnými výzkumy, 

využívajícími jako vzorek vrcholové sportovce. Obdobný počet probandů měl ve svých 

výzkumech v přirozené hypoxii např. Suchý (2012). Pro srovnání uvádíme některé další 

výzkumy s využitím pozorování změn emočních stavů z různých sportovních odvětví se 

vzorkem vrcholových sportovců. Například 20 kajakářů se účastnilo výzkumu  

na Novém Zélandu (Smith a kol., 2011), 5 švýcarských maratónců a 5 běžců 

středotraťařů participovalo na výzkumu Birrera a kol. (2013), 19 australských plavců 

bylo pozorováno Hooperem a kol. (1997), případně 20 italských taekwondistů 

participovalo na výzkumu Casolinové a kol. (2012). Jestliže bychom se zaměřili pouze 

na vrcholové vytrvalostní sportovce při výzkumech v přirozené hypoxii, dohledáme 

jako jeden z mála příkladů práci Schmitta a kol. (2013), kteří testovali francouzské 

reprezentanty napříč disciplínami v severském lyžování a ve čtyřletém cyklu, mezi lety 

2004 a 2008, dosáhli počtu 57 probandů.  

Uměle navozenou hypoxií, kde bychom příkladů, podobných našemu výzkumu, 

našli více, jsme se zabývali pouze okrajově (kapitola 2.3.5). Podmínky takovýchto 

výzkumů jsou zcela odlišné a rovněž odezva organismu v oblasti psychiky a fyziologie 

sportovce na toto prostředí je odlišná. Proto nelze výzkumy s využitím přirozené  

a uměle navozené hypoxie mezi sebou porovnávat bez určitých omezení. 
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Důvodů, proč jsme si k našemu pozorování vybrali vrcholové sportovce namísto 

kondičně sportující populace, je několik. Zásadním je skutečnost, že u vrcholových 

sportovců je hlavním cílem jejich sportovního úsilí zlepšení výkonnosti nebo minimálně 

udržení její vysoké úrovně, která odpovídá mezinárodním soutěžím. Za tímto účelem 

pak podstupují trénink, který je v určitých momentech přípravy nepřiměřený a akutní 

přetížení atleta, je běžnou praxí mnoha tréninkových metod. Proto také incidence 

vzniku přetrénování je u těchto sportovců, a konkrétně u zástupců vytrvalostních sportů, 

velmi vysoká. Morgan (1987) udává, že až přes 60 % vytrvalostních sportovců se 

během své kariéry dostane do nežádoucího stavu přetrénování. Dalším důvodem pro 

volbu vrcholových sportovců, jakožto našeho probandu, je také předpoklad, že tito 

sportovci jsou na akutní a střednědobé přetížení, jako důsledek nepřiměřené pohybové 

aktivity, ve svém tréninkovém režimu zvyklí a proto lze očekávat i konzistentnější 

reakce v oblasti změn emočních stavů. To ve svých výzkumech potvrzuje např. Terry 

(1995), který poukazuje nejen na rozdíl mezi výkonnostní úrovní sportovce ve vztahu 

změn nálad k predikování sportovního výkonu, ale také na rozdíl mezi jednotlivými 

sportovními odvětvími. 

Běžce, jako zástupce vytrvalostních sportů, jsme pak zvolili především proto,  

že běžci, podobně jako lyžaři nebo třeba triatlonisté či cyklisté, využívají pro svou 

přípravu tradičně prostředí přirozené hypoxie a mají tedy zkušenost s vhodnou 

metodikou přípravy v tomto prostředí. Získaná data tedy považujeme za kvalitní  

a s vypovídající hodnotou i pro další vytrvalostní sporty. 

Abychom docílili výsledného počtu probandů, kdy každý bude testován jak  

na úrovni normoxie, tak hypoxie, museli jsme realizovat v hypoxii dva tréninkové 

kempy v rozdílných lokalitách – ve Svatém Mořici (1760 m n. m.) ve Švýcarsku  

a v italském Melagu (cca 1820 m n. m.). Obě tréninková střediska od sebe dělí pouze 

cca 70 km vzdušnou čarou a kempy byly pořádány v rozmezí jednoho měsíce, takže lze 

hovořit rovněž o velmi podobných klimatických podmínkách a podobném prostředí.  

U obou lokalit je obdobná nadmořská výška a byla realizována stejná forma tréninku, 

tedy LHTH. 

 Ačkoliv měli sportovci velmi podobný tréninkový režim a připravovali se podle 

dohodnutého tréninkového plánu, nelze vždy dosáhnout 100% shody v tréninkovém 

zatížení u všech sportovců. Mezi běžci existují jisté rozdíly v přípravě s ohledem  

na běžeckou specializaci. Stejně tak, ač mají sportovci dopředu stanovenou intenzitu 

zatížení, jedná se vždy o určitý časový interval. Předem stanovená intenzita může být, 
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v závislosti na aktuálním stavu únavy, počasí apod., na místě trenérem přehodnocena. 

Například v rámci kazuistik popisujeme, že neúspěšný sportovec realizoval tréninkový 

plán s jistým omezením. Tato změna plánu je však i pro odborníka velmi těžko 

postřehnutelná neboť se jedná o úpravu intenzity běhu např. v řádu 1–2 sec. na 400m, 

vynechání jednoho běžeckého intervalu, nebo prodloužení intervalu odpočinku apod. 

Z těchto důvodů neuvádíme zvlášť tréninkový plán tohoto sportovce. Odchylky  

od stanoveného plánu jsme sledovali a posuzovali. Pro potřeby naší práce jsme 

zjednodušili jednotlivá rychlostní pásma, která sportovci v rámci svých tréninkových 

deníků evidují. Běžci rozdělují rychlostní pásma až do 13 různých intenzit (Tvrzík  

a Rus, 2014), ale v naší práci rozlišujeme 3 hlavní intenzity. Porovnávat rychlost běhu 

jednotlivých atletů mezi sebou by bylo velmi složité, ale rychlost běhu vyjádřená 

individuálně propočtenou intenzitou, která je vztažena k úrovni ANP, nám toto srovnání 

umožňuje. 

Trenéři nejsou vždy jednotní v přístupu k tréninkovému zatížení v rámci 

aklimatizace na přirozenou hypoxii. Někteří dodržují snížení objemu i intenzity. U námi 

pozorovaných sportovců došlo při TK v hypoxii pouze ke snížení intenzity zatížení, 

oproti TK v normoxii a objem zůstal podobný, jako při TK v normoxii, tak jak to 

doporučuje např. Daniels (2005). Sportovci i trenéři mají tento model přípravy již 

vyzkoušen z předchozích let.  

K charakteristice jednotlivých probandů jsme využili také hodnotu BMI, 

podobně jako ji uvádí např. Grasgruber a Cacek (2008) při charakteristice medailistek 

v běžeckých disciplínách při OH a MS v letech 2000–2004. Jedná se však pouze  

o orientační ukazatel a jsme si vědomi limitů této charakteristiky. Navíc hmotnost 

sportovce se v průběhu ročního cyklu mírně mění, takže ani tento ukazatel nelze vnímat 

jako stabilní. Vhodnější charakteristikou by bylo například VO2max, které je v čase 

trvalejší, ale toto vyšetření jsme z technicko–organizačních důvodů nebyli schopni  

u všech probandů zajistit. Ačkoliv Daniels (2005) uvádí, že by tento parametr neměl být 

při hodnocení výkonnostního potenciálu běžce přeceňován, protože je potřeba dávat ho 

do souvislosti s běžeckou ekonomikou, tak Grasgruber a Cacek (2008) popisují hodnoty 

VO2max, které by měl vrcholový běžec mít. Jedná se o rozmezí 70–85 ml/kg.min, 

v závislosti na běžecké specializaci.   

V této práci označujeme za normoxii také prostředí tréninkového kempu, který 

se nachází v nadmořské výšce cca 950 m n. m. Je to z toho důvodu, že se jedná  

o lokalitu, kterou sportovci běžně využívají v podzimním přípravném období, a nechtěli 
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jsme jim zavedený způsob přípravy narušit. Mimo tréninkový kemp se atleti běžně 

připravují v nadmořské výšce cca 300 – 450 m n. m. (Praha a Jilemnice), takže přesun  

o cca 500 výškových metrů není nutné řešit žádnou aklimatizací. Rovněž výzkumy 

(např. Suchý, 2009 atd.) nepotvrdily vliv této nadmořské výšky na organismus 

sportovce a např. Bolek (2008a) udává, že pozorovatelný efekt se dostavuje až  

od úrovně cca 1300 m n. m. 

Původním záměrem naší disertační práce bylo získat komplexní data u všech 

sportovců, podobně jako tomu bylo v případě kazuistického šetření. Tedy hodnoty 

dotazníku POMS doplnit o ranní klidovou srdeční frekvenci a biochemický rozbor krve. 

Nicméně, data získaná z měření srdeční frekvence, byla často neúplná nebo jsme je 

vyhodnotili, díky častým odlehlým hodnotám jako pochybná. Na tento možný problém 

upozorňujeme i v kazuistice. Design našeho výzkumu předpokládal minimální zásah do 

standardního režimu sportovce, proto jsme po atletech nežádali ranní měření 

sporttesterem, ale pouze palpační. Toto vyšetření si sportovci realizovali sami.  

Na základě zjištěných výsledků, jsme usuzovali na možnou chybu v měření, pokud se 

hodnoty lišily skokově i mimo období aklimatizace. Mnohem častějším problémem 

však byly scházející hodnoty, kdy si sportovec zapomněl srdeční frekvenci změřit nebo 

ji měřil v jinou dobu než standardně ihned po probuzení. Což vyplynulo až zpětně na 

základě doplňujících rozhovorů. Úplná data jsme proto využili především  

u kazuistického šetření. Obdobné výzkumy (Suchý, 2012) přitom podobnou chybovost 

neměly a proto jsme tuto chybu neočekávali. Vzhledem k tomu, že na výzkumu 

participovali také mladší atleti, mezi 18–20 lety, u kterých zatím nejsou standardní 

součástí kontroly trénovanosti pravidelné odběry krve, upustili jsme od našeho 

původního záměru získat krevní vzorky také u této skupiny sportovců. Získané hodnoty 

z biochemického rozboru krve, využité v kazuistikách, jsou tak převzaté z tréninkových 

deníků sportovců, u kterých jejich osobní trenéři tuto kontrolu již vyžadují. Protože 

jsme data získali výše uvedeným způsobem, nepovažovali jsme za nutné žádat o souhlas 

s naším výzkumem etickou komisi, byť jsme toto zvažovali. Všichni účastníci výzkumu 

však s participací na našem projektu a využitím dat z tréninkových deníků dobrovolně 

souhlasili a podepsali informovaný souhlas (viz. příloha 1).    

Ke kontrole trénovanosti se využívá napříč různými sporty řada parametrů.  

My jsme zvolili pozorování změn emočních stavů dotazníkem POMS z toho důvodu,  

že se jedná o velmi jednoduchou a ekonomicky nenáročnou neinvazivní metodu 

kontroly trénovanosti. Vyplnění dotazníku sportovcem trvá v řádu desítek vteřin.  
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Naše pozorování probíhalo po dobu dvou 3 týdenních bloků. Obávali jsme se,  

že každodenní vyplňování složitějšího dotazníku, by mohlo mít za následek nižší 

návratnost, na což v podobných případech upozorňuje například Jeřábek (1992). Takto 

byla návratnost dotazníku velmi vysoká (98 %) a sportovci tuto jednoduchost ocenili.  

Jako klidové hodnoty jsme určili, stejně jako např. Kenttä a kol. (2006), hodnoty 

získané první den tréninkového kempu (den po příjezdu) a nejedná se tedy o průměr  

za celý předchozí týden. Proto tyto hodnoty, získané pouze jedním měřením, 

považujeme spíše za orientační. Sportovci a trenéři dostali instrukce, aby atlet přijel  

na tréninkový kemp dostatečně odpočinutý a bylo možné považovat hodnoty prvního 

dne za skutečně klidové. Posuzovali jsme také možnou únavu v prvních dnech pobytu 

ve vyšší nadmořské výšce způsobenou cestováním, na kterou upozorňuje například 

Vaněk (1968). Nicméně ten realizoval výzkum v Mexico City, kdy doba cestování trvá 

přes 15 hodin. Doprava do námi zvolených lokalit (Svatý Mořic, Melago, Zadov) je 

výrazně kratší a nedomníváme se, že by tato cesta měla vliv na bazální hodnoty jedince, 

měřené první den tréninkového kempu. 

Během měření jsme zjistili u Energetického indexu, resp. u faktoru vitality 

některé odlehlé hodnoty. V druhém týdnu tréninku v přirozené hypoxii byla u jednoho 

z probandů zjištěná průměrná hodnota Energetického indexu 3, přičemž průměrná 

hodnota ostatních probandů (bez této hodnoty) byla 9,9 bodu. Tato nižší hodnota měla 

svůj základ u daného sportovce ve velmi nízkých hodnotách faktoru vitality (1,1 bodu) 

v průběhu daného týdne. Zatímco průměrná hodnota u ostatních probandů u faktoru 

vitality byla 7,7 bodu, bez výše uvedené hodnoty. Zvažovali jsme proto expertní 

vyloučení daného jedince z měření. Nakonec jsme však jeho hodnoty ponechali, neboť 

zbývající pozorované výsledky u daného probanda se již takto odlehle neprojevily. 

Přesto jsme vyhodnotili výše zmíněný faktor vitality, resp. Energetický index v druhém 

týdnu pobytu v hypoxii také bez těchto odlehlých hodnot a zjistili jsme, že to celkový 

výsledek příliš neovlivní. S využitím Wilcoxonova testu byla naměřena hodnota  

u faktoru vitality 0,13 s probandem versus 0,24 bez něj. Pro Energetický index jsme pak 

získali v obou případech statisticky významnou hodnotu, tj. 0,002 s daným probandem  

a bez něj 0,003. Jako odlehlé se mohou jevit i další hodnoty – např. minimální průměrná 

hodnota faktoru vitality po TK u jednoho z atletů (2,7 bodu) přičemž průměr skupiny 

byl 10,2 bodu. Nicméně jednalo se opět o jiného probanda než v předchozím případě  

a tento daný sportovec vykazoval po celou dobu TK (i před) hodnoty, které byly nižší 

než společný průměr. Poslední nejnižší hodnota pak byla nejspíše vyústěním únavy 
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organismu až v odpočinkovém týdnu po TK a odpovídá sestupnému trendu hodnot  

u daného faktoru v průběhu TK, podobně jako jsou závěry pozorování např. u Dupuye  

a kol. (2014). Tato situace ukazuje na nutnost individuálního posouzení únavových 

stavů každého jedince v rámci reaklimatizace. Výše uvedené hodnoty jsme v rámci naší 

práce rovněž ponechali.  

V případových studiích jsme porovnávali ranní klidovou srdeční frekvenci  

u dvou sportovců. U sportovce, kterého označujeme jako úspěšného, byla dynamika 

srdeční frekvence poměrně vysoká i v rámci klidového týdne před zahájením TK, takže 

se domníváme, že mohla být způsobena chybou měření. Jinak průběh změn srdeční 

frekvence u úspěšného sportovce odpovídá obdobným sledováním průběhu srdeční 

frekvence v rámci aklimatizace během TK v přirozené hypoxii (Suchý, 2012).  

U neúspěšného sportovce je dynamika ranní klidové srdeční frekvence poměrně nízká  

i v rámci aklimatizace. Vysvětlením může být opět chyba měření nebo individuální 

odlišnost, kdy ranní SF tohoto probanda výrazněji nereaguje na hypoxické prostředí. 

Chapman a kol. (1998) poukazují na možnost, že organismus sportovce nereaguje  

na hypoxii předpokládanými změnami, např. zvýšením hladiny EPO a nazývají 

takového jedince „nonresponder“. Ale pro přesnější závěry by bylo potřeba pozorovat 

jedince z dlouhodobějšího časového horizontu.  

Shrnutí hlavních přínosů a limitů předkládané disertační práce: 

 výzkum odpovídá současnému trendu využívání neinvazivních 

prostředků kontroly trénovanosti (www.iaaf.org, 2012) 

 využití jednoduché neinvazivní metody kontroly trénovanosti a vysoká 

návratnost dotazníku POMS, 

 realizace výzkumu v přirozeném prostředí a během reálných 

tréninkových kempů, 

 využití vrcholových sportovců jako probandu, 

─ možnost vlivu rušivých proměnných  

─ 2 rozdílné tréninkové kempy, 

─ absence více metod kontroly trénovanosti u většiny sportovců  

─ nízký počet probandů, 

─ schází vhodnější laboratorní baterie testů (např. VO2max). 
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7 ZÁVĚR 

Stanovené cíle a úkoly práce se podařilo naplnit a výzkum realizovat v souladu se 

stanovenou metodikou. 

Cílem studie bylo zjistit, zda při pobytu a tréninku v přirozeném hypoxickém prostředí 

dojde ke statisticky významné změně (p < 0,05) v dynamice nálad, měřených 

dotazníkem POMS, oproti pobytu a tréninku v normoxii. Dále jsme porovnávali  

a ověřovali možnosti neinvazivní metody kontroly trénovanosti v hypoxii. Studie měla 

charakter kvaziexperimentu a dokončilo jí 13 ze 16 probandů. Součástí studie jsou také 

dvě kazuistiky, ve kterých jsme analyzovali podrobněji další metody kontroly 

trénovanosti. Za účelem získání dat o probandech byly využity kvantitativní  

i kvalitativní metody. Cíle a úkoly naší práce byly splněny.  

Z výsledků měření dotazníkem POMS je patrné, že ke změnám v dynamice 

nálad docházelo především v druhém týdnu TK v přirozené hypoxii. Statisticky 

významné změny (p < 0,05) byly pozorovány během tohoto období u faktoru hněvu, 

faktoru únavy, Energetického indexu a Celkového narušení nálad. Negativní změny 

nastaly vždy v prostředí přirozené hypoxie. Z pohledu věcné významnosti jsme 

v druhém týdnu TK v přirozené hypoxii zjistili velký efekt u faktoru únavy  

a Energetického indexu. Střední efekt byl pozorován u faktoru deprese, vitality  

a u Celkového narušení nálad. Faktor hněvu, u něhož jsme zjistili statisticky významný 

výsledek, má pouze malý efekt.  

Další statisticky významné změny (p < 0,05) jsme zjistili již pouze v rámci 

posuzování získaných dat t-testem, jako pomocné metody analýzy dat, a týkaly se 

především týdne po TK v přirozené hypoxii. Jednalo se o negativní změny u faktoru 

vitality, Energetického Indexu a Celkového narušení nálad. Těmto změnám byl 

z hlediska věcné významnosti přiřazen také nejvyšší pozorovaný efekt a to střední efekt. 

Dílčí změny u jednotlivých faktorů se při změně nadmořské výšky projevily 

výrazněji ve složených parametrech – Energetickém indexu a Celkovém narušení nálad. 

Tyto složené parametry jsme posuzovali také v rámci námi stanovených hypotéz. 

Hypotéza č. 1a (H1a) předpokládala statisticky významné snížení (p < 0,05) 

průměrných hodnot Energetického indexu v prvním týdnu TK v přirozené hypoxii 

oproti stejnému období v normoxii. V prvním týdnu TK však byly průměrné hodnoty 

Energetického indexu oproti očekávání vyšší v přirozené hypoxii, byť nepatrně. Proto 

hypotézu H1a zamítáme.  
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U hypotézy č. 1b (H1b) jsme očekávali statisticky významné snížení (p < 0,05) 

průměrných hodnot Energetického indexu v druhém týdnu TK v přirozené hypoxii 

oproti stejnému období v normoxii. Vzhledem k tomu, že toto statisticky významné 

snížení nastalo, hypotézu č. 1b (H1b) přijímáme.  

Hypotéza č. 1c (H1c) rovněž předpokládala statisticky významné  

snížení (p < 0,05) průměrných hodnot Energetického indexu v přirozené hypoxii,  

ale tentokrát v týdnu po ukončení TK. Hodnoty jsme pak porovnávali se stejným 

obdobím TK v normoxii. Statisticky významný rozdíl zde byl vyhodnocen pouze  

t-testem a nikoli také Wilcoxonovým testem, který jsme určili jako hlavní metodu,  

a proto danou hypotézu zamítáme. 

Hypotéza č. 2a (H2a) očekávala, že dojde v průběhu prvního týdne TK 

v přirozené hypoxii ke statisticky významnému zvýšení (p < 0,05) průměrných hodnot 

Celkového narušení nálad, než ve stejném období TK v normoxii. K danému zvýšení 

hodnot nedošlo, a proto tuto hypotézu H2a zamítáme. 

Předmětem hypotézy č. 2b (H2b) byl předpoklad, že během druhého týdne TK 

v přirozené hypoxii dojde ke statisticky významnému zvýšení (p < 0,05) průměrných 

hodnot Celkového narušení nálad oproti stejnému období TK v normoxii. Tato 

předpokládaná změna nastala a proto hypotézu H2b přijímáme.  

Hypotéza č. 2c (H2c) se vztahovala k týdnu po TK. Očekávali jsme,  

že průměrné hodnoty Celkového narušení nálad budou v tomto týdnu statisticky 

významně vyšší (p < 0,05) po TK v přirozené hypoxii, než ve stejném týdnu po TK 

v nížině. Wilcoxonovým testem jsme nezjistili statisticky významný rozdíl, a proto 

hypotézu H2c zamítáme.  

Všechny výše uvedené změny chápeme jako projev zvýšené únavy sportovců 

právě v druhém týdnu TK v hypoxii. Stejně tak lze z výsledků odvodit, že efekt 

náročnějšího hypoxického prostředí přetrval v podobě zvýšené únavy i v týdnu po TK. 

Ačkoliv je potřeba jednotlivé výsledky a především velikost změn posuzovat 

individuálně, lze konstatovat, že dotazník POMS může být využit jako neinvazivní 

metoda kontroly trénovanosti také v přirozeném hypoxickém prostředí pro běžce  

na střední a dlouhé tratě a může přispět k včasnému odhalení možného přetrénování. 

Z dalších neinvazivních metod kontroly trénovanosti v hypoxii jsme ještě 

posuzovali změny ranní klidové SF, které jsme dávali do souvislosti jak se změnou 

nálad sportovce, tak s invazivní metodou kontroly trénovanosti s využitím 

biochemického rozboru krve. V jednotlivých případových studiích nám byla jistým 
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ukazatelem snížená či zvýšená výkonnost. Podle hodnot ranní klidové SF ani podle 

biochemického rozboru krve nelze, na rozdíl od hodnot z dotazníku POMS, 

jednoznačně říct, u kterého sportovce je předpoklad snížené výkonnosti. Tyto výsledky 

však nelze zobecnit a k přesnějšímu tvrzení by bylo za potřebí více podobných 

výzkumů. 

Na základě zjištěných výsledků a našich zkušeností při realizaci výzkumu si 

dovolujeme předložit doporučení pro trenérskou praxi – dotazník POMS může doplnit 

tradičně využívané metody kontroly trénovanosti pouze za předpokladu, že získaná data 

budu posuzována individuálně. Z toho důvodu je nezbytné dlouhodobé pozorování 

sportovce v rámci celého ročního makrocyklu za účelem získání profilu nálad jak 

z klidového období, tak z období zvýšené tělesné zátěže. Důležitá je také denní doba,  

ve které je dotazník POMS vyplňován. Nám se osvědčilo ráno před snídaní, kdy 

sportovec není ovlivněn např. konzumací kávy, komunikací s ostatními členy skupiny  

i úkoly ze strany realizačního týmu, tyto skutečnosti mohou mít povzbudivé účinky 

nebo naopak negativně ovlivnit výsledky dotazování. Z pohledu využití POMS pro 

řízení sportovního tréninku je vhodné věnovat zvýšenou pozornost faktoru deprese  

a jeho dynamice neboť právě zvýšené hodnoty tohoto faktoru mohou být ukazatelem 

přetrénování sportovce.   
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Seznam hlavních použitých zkratek a symbolů 

 

A  Anger, hněv  

AHA   anger-hostility-agression, hněv-nepřátelství-agrese 

ANP  anaerobní práh 

AEP  aerobní práh 

ATP  adenosintrifosfát 

BMI  Body Mass Index, index tělesné hmotnosti 

BRUMS Brunel Mood Scale, Brunelova škála nálad 

C  Confusion, zmatek 

CNS  centrální nervová soustava 

CP  kreatinfosfát 

CO2  oxid uhličitý 

ČR  Česká republika 

D   Depression, deprese  

EI  energetický index 

EPO   erytropoetin 

F  Fatigue, únava 

HCO3  hydrogenuhličitan 

HYPO pre  vstupní hodnoty v úvodu tréninkového kempu   

HYPO 1 1. týden tréninkového kempu     

HYPO 2 2. týden tréninkového kempu v normoxii   

HYPO post týden po skončení tréninkového kempu v normoxii   

IAAF  International Association of Athletics Federations, Mezinárodní asociace 

atletických federací 

IHE  intermittent hypoxic exposure, přerušovaný pobyt v hypoxii  

IHT  intermittent hypoxic training, přerušovaný trénink v hypoxii  

IZOF   Individual Zones of Optimal Functioning, model individuální zóny 

optimálního fungování 

LA  laktát 

LHTH  live high - train high, pobyt a trénink v hypoxii  

LHTL  live high - train low, pobyt v hypoxii a trénink v normoxii  

LLTH  live low - train high, pobyt v normoxii a trénink v hypoxii  

LOH  Letní olympijské hry 
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LSU  Letní světová univerziáda 

MČR  Mistrovství České republiky 

ME  Mistrovství Evropy 

m n. m. metry nad mořem 

MS  Mistrovství světa 

NORM pre vstupní hodnoty v úvodu tréninkového kempu v normoxii   

NORM 1 1. týden tréninkového kempu v normoxii    

  

NORM 2 2. týden tréninkového kempu v normoxii     

NORM post  týden po skončení tréninkového kempu v normoxii 

OH  Olympijské hry 

OTU  obecné tréninkové ukazatele 

O2  kyslík 

POMS  Profil of Mood States, profil stavů nálad 

PO2  parciální tlak kyslíku 

RESTQ   Recovery-Stress Questionnaire for Athletes, dotazník hodnotící 

odpočinek a zátěž 

RPE  Rating of Perceived Exertion, stupnice vnímaného zatížení 

RSF  ranní srdeční frekvence [tepy/min] 

SF  srdeční frekvence [tepy/min] 

SFmax  maximální srdeční frekvence [tepy/min] 

STU Speciální tréninkové ukazatele 

T   Tension, tenze 

TK  tréninkový kemp 

TKH  tréninkový kemp v hypoxii 

TKN  tréninkový kemp v normoxii 

TMD  Total Mood Disturbance, celkové narušení nálad 

TRX  Total body Resistance Exercises, závěsný systém určený k posilování 

USA  United States of America, Spojené státy americké 

V  Vigor, vitalita  

VO2max  maximální spotřeba kyslíku  
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9 PŘÍLOHY 

9.1 Příloha 1: Informovaný souhlas 

Vážení sportovci, 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci a vyjádření souhlasu s participací na 

výzkumu zaměřeném na zjištění vlivu vyšší nadmořské výšky na změny emočních stavů 

a vybrané fyziologické a biochemické parametry. Výsledky budou sloužit nejen jako 

podklad pro další prohloubení poznatků v této oblasti, ale také pro Vaší potřebu. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat 

(pernica.honza@gmail.com, tel.: 606 363 131).  

       

         těším se na spolupráci! 

                         Mgr. Jan Pernica 

 

Stručné shrnutí designu výzkumu: Možnosti kontroly trénovanosti v hypoxii 

(pracovní název) 

Hlavní cíl výzkumu:  

Zjistit jaký vliv má vyšší nadmořská výška na dynamiku nálad a další vybrané 

parametry během tréninkového kempu.  

 

Popis průběhu výzkumu, který se uskuteční v říjnu až listopadu 2015 a březnu až 

dubnu 2016: 

a) Sportovec si vede záznam tréninkového režimu do Tréninkového deníku (TD). 

b) sportovec měří a zapisuje do TD ranní klidovou srdeční frekvenci v období 

tréninkového kempu a v týdnu před a po něm,  

c) sportovec eviduje do TD biochemická vyšetření krve před a po tréninkovém 

kempu,  

d) sportovec vyplňuje denně dotazník POMS během tréninkových kempů a v týdnu 

před a po něm,  

e) sportovec plní tréninkové zatížení podle dohodnutého plánu.  

 

Podrobné pokyny k jednotlivým fázím výzkumu obdržíte v dostatečném předstihu 

prostřednictvím trenéra.  

 

Výsledky studie budou použity pro potenciální zlepšení výkonnosti všech 

zúčastněných a také k publikaci v odborných časopisech, prezentaci na odborných 

seminářích.  

 

 

 

Udělení informovaného souhlasu s účastí ve výzkumné studii „Možnosti kontroly 

trénovanosti v hypoxii“ /pracovní název/ 

Obsahem tohoto formuláře je Váš souhlas s účastí ve výzkumné studii, prováděné za 

účelem získaní informací o vlivu vyšší nadmořské výšky na aktuální změny vybraných 

psychologických, fyziologických a biochemických ukazatelů. 

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami účasti na výzkumu „Možnosti 

kontroly trénovanosti v hypoxii“ a souhlasím s participací na výzkumu. 
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Beru na vědomí, že údaje poskytnuté pro účely tohoto výzkumu jsou anonymní a 

nebudou použity jinak, než k interpretaci výsledků. Vyhrazuji si však, že všechna 

uvedená data budou podléhat povinné mlčenlivosti ze strany řešitele. Rovněž beru na 

vědomí, že mohu účast na výzkumu kdykoliv, podle svého vlastního uvážení, zrušit. 

 

PROBAND: 

Stvrzuji svým podpisem, že jsem si pročetl tento formulář a uděluji souhlas k účasti 

výše popsané výzkumné studie. 

 

Dne………………………………… Jméno a příjmení …………………………………. 

Podpis...………………………………………….. 

 

Dne…………………………………          Řešitel: Mgr. Jan Pernica 

Podpis...………………………………………… 

 

Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

proband a druhý řešitel. Pro potřeby ostatních subjektů, podílejících se na diagnostice, 

se poskytuje (řešitelem výzkumu potvrzená) kopie tohoto dokumentu. 
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9.2 Příloha 2: Obecné a speciální tréninkové ukazatele 

 

číslo 

sloupce 
aktivita zkratka 

Způsob 

vyhodnocení 

  OTU     

1 Počet dnů zatížení DZ Počet 

2 Počet jednotek zatížení JZ Počet 

3 Celkový čas zatížení ČZ Hodiny 

4 Regenerace REG Hodiny 

5 Dny zdravotní neschopnosti/omezení ZN/ZO Počet/Počet 

6 Závodní starty ZS Počet 

  Obtížnost tréninku RPE Stupnice 1 až 7 

  Ranní klidová SF RSF Tepy/min 

  

  STU     

7 8,6 m/s  a rychleji 8,6 Km 

8 8,5-8,1 m/s 8,1 Km 

9 8,0-7,6 m/s 7,6 Km 

10 7,5-7,1 m/s 7,1 Km 

11  7,0 - 6,6 m/s 6,6 Km 

12 6,5-6,1 m/s 6,1 Km 

13 6,0-5,6 m/s 5,6 Km 

14 5,5-5,1 m/s 5,1 Km 

15 5,0-4,6 m/s 4,6 Km 

16 4,5-4,1 m/s 4,1 Km 

17 4,0-3,6 m/s 3,6 Km 

18 3,5-3,1 m/s 3,1 Km 

19 Speciální běžecká cvičení SBC Km 

20 Speciální odrazová cvičení SOC Km 

21 Vybíhané a skákané svahy VS+SS Km 

22 Celkový počet km (Σ 7-23) SUM Km 

23 Posilování s činkou POS Tuny 

24 Nácvik techniky překážek NT Počet 

25 Spec. Gymn.+obecné posilování SG+OP Hodiny 

26 Doplňky DOP Hodiny 
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9.3 Příloha 3: Souhrn výzkumů změn nálad 

 

Příloha 3: Souhrn výzkumů změn nálad v hypoxii s využitím sportovců nebo vojáků 

(Pernica a kol., 2015)  
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9.4 Příloha 4: Objem zatížení v období TK 

 

proband 

objem zatížení (km) 

NORM 

pre 

HYPO 

pre 

NORM 

1 

HYPO 

1 

NORM 

2 

HYPO 

2 
NORM 

post 

HYPO 

post 

1 53 56 96 101 106 104 54 46 

2 55 52 102 96 112 109 58 47 

3 49 45 95 103 107 92 43 37 

4 45 42 89 82 86 87 43 36 

5 53 55 92 94 98 106 49 51 

6 51 49 96 97 108 107 47 46 

7 55 48 98 92 113 102 52 47 

8 52 50 103 98 116 114 54 43 

9 55 57 106 102 110 113 59 48 

10 59 53 103 110 118 108 52 53 

11 53 49 91 93 90 89 47 44 

12 45 50 92 94 102 106 46 43 

13 58 60 104 102 117 114 51 52 

průměr 52,5 51,2 97,5 97,2 106,4 103,9 50,4 45,6 

směrodatná 

odchylka 4,1 4,8 5,4 6,5 9,6 8,8 4,9 4,9 

 

       muži         ženy 
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9.5 Příloha 5: Typický tréninkový týden během TKN 

 

den 
tréninková 

fáze 
intenzita rozvíjené tempo / trénink 

přibližný 

objem km 

doplněk / 

regenerace 

PO 
I. 3 

Maximální rychlost: vybíhané svahy. Např. 

6×30 – 5×100 – 6×30 14   

II. 1,2 Stupňovaný běh 

UT 
I. 3 

Tempová vytrvalost (Tempo závodu 3-5 

km) Např. 8×600 m 
16 

doplněk 

1hod 
II. 1 Souvislý běh + kruhový trénink 

ST I. 1 Souvislý běh 12 
regenerace 

1hod 

ČT 
I. 3 

Delší vybíhané svahy. Např. 4×200-3×400-

4×200 m 16   

II. 1 Souvislý běh 

PÁ 
I. 3 

Kruhový trénink + Tempová rychlost. Např. 

15×100 m 12 
doplněk 

1hod 
II. 1 Souvislý běh 

SO 
I. 2 ANP Např. 4×2 km 

20   
II. 1,2 Fartlekový běh  

NE I. 1 Souvislý běh 18 
regenerace 

1hod 
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9.6 Příloha 6: Typický tréninkový týden během TKH 

 

den 
tréninková 

fáze 
intenzita rozvíjené tempo / trénink 

přibližný 

objem km 

doplněk / 

regenerace 

PO 
I. 3 

Maximální rychlost.  

Např. 2× (6×50–4×80 m)  14   

II. 1,2 Stupňovaný běh 

UT 
I. 3 

Tempová vytrvalost (Tempo 1500 m). 

Např. 3×5×300 m 
16 

doplněk 

1hod 
II. 1 Souvislý běh + Kruhový trénink 

ST I. 1 Souvislý běh 12 
regenerace 

1hod 

ČT 
I. 3 

Speciální tempo. Např. tempo 800 m: 

4×200-3×300-4×200 m 16   

II. 1 Souvislý běh 

PÁ 
I. 3 

Kruhový trénink + Tempová a maximální 

rychlost. Např. 5×60 – 5×100 -5×60 m 12 
doplněk 

1hod 
II. 1 Souvislý běh 

SO 
I. 2 ANP Např. 4×2 km 

20   
II. 1,2 Fartlekový běh 

NE I. 1 Souvislý běh 18 
regenerace 

1hod 
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9.7 Příloha 7: Matice typových křivek 

 

 
Příloha 7 -  Příklad matice typových křivek pro běžce na 800m výkonnostní úrovně 1:48 

min. (Kučera a Truksa, 2000)   
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9.8 Příloha 8: Dotazník POMS 

 

Jméno…………………………………………………. Datum…………………………………..………………....... 

 

Níže najdete seznam slov, která se používají k popisu pocitu lidí. Prosím označte u 

každé odpovědi číslo, které nejlépe vyjadřuje, co jste pociťovali v průběhu dnešního a 

včerejšího dne a co pociťujete právě nyní. 

0 = vůbec ne,       1 = trochu,        2 = středně,       3 = značně,       4 = velmi značně 

2. Napjatý…………….……0    1    2    3    4 

3. Vzteklý/ rozhněvaný….... 0    1    2    3    4 

4. Opotřebovaný..……….....0    1    2    3    4 

31. Rozzlobený...…………… 0    1    2    3    4      

32. Malomyslný.…....…….…0    1    2    3    4 

33. Podrážděný..…….…….…0    1    2    3    4 

5. Nešťastný………………..0    1    2    3    4 

7. Plný života…………..….. 0    1    2    3    4 

8. Zmatený……………..…..0    1    2    3    4 

34. Nervózně……………..…0    1    2    3    4 

36. Mizerně…...………..…...0    1    2    3    4 

38. Veselý..……….…….......0    1    2    3    4 

12. Nevrlý / rozmrzelý…..…0    1    2    3    4 

14. Smutný……………..….0     1    2    3    4 

15. Energický……..……….0    1    2    3    4 

39. Rozhořčený………….…..0    1    2    3    4 

40. Vyčerpaný……......……..0    1    2    3    4 

41. Úzkostný..………..….….0    1    2    3    4 

16. Rozrušený………….….0    1    2    3    4 

 

17. Naštvaný /otrávený…....0    1    2    3    4 

 

 

18. Sklíčený………….…….0    1    2    3    4 

48. Zoufalý……………….…0    1    2    3    4 

49. Utahaný…...………….…0    1    2    3    4 

50. Popletený……….…….…0    1    2    3    4 

53. Roztržitý..………….……0    1    2    3    4 

19. Rázný……..…..…...……0    1    2    3    4 

21. Bez naděje.……......……0    1    2    3    4 

26. Nepříjemně….……..…...0    1    2    3    4 

56. Plný elánu……...………...0    1    2    3    4 

58. Zbytečný….……....……...0    1    2    3    4 

59. Roztržitý...………....….....0    1    2    3    4 

27. Neklidný……..…….…...0    1    2    3    4 

28. Neschopen soustředit se..0    1    2    3    4 

29. Unavený……..…...........0    1    2    3    4 

63. Činorodý…..….………….0    1    2    3    4 

64. Nejistý…….............……..0    1    2    3    4 

65. Přetažený.……..…....…....0    1    2    3    4 

 


