UNIVERZITA KARLOVA
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Katedra sportovních her

Rozvoj švihové síly horních končetin u
hráček házené

Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Vypracovala:

PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.

Kristýna Jůzlová

Praha, 2018

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem
uvedla všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část
nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, dne
……………………………
Podpis

Evidenční list
Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým
podpisem stvrzuje, že tuto bakalářskou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede
mezi použitými prameny.

Jméno a příjmení:

Fakulta / katedra:

Datum vypůjčení:

Podpis:

______________________________________________________________________

Poděkování
Ráda bych poděkovala PaedDr. Martinu Tůmovi, Ph.D. za cenné připomínky a odborné
rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.

Abstrakt

Název:
Rozvoj švihové síly horních končetin.

Cíle:
Ověřit program rozvoje švihové síly horních končetin u vybraného družstva mladších
dorostenek v házené.

Metody:
V průběhu experimentu jsem využila metody na rozvoj švihové síly horních končetin,
konkrétně metodu plyometrickou, rychlostní a kontrastní. Dále jsem využila metodu
testování a statistickou významnost rozdílu pro porovnání výsledků.
Výsledky:
Program lze pro sledované družstvo považovat vhodný.

Klíčová slova:
Házená, silové schopnosti, švihová síla.

Abstract

Title:
Development of swinging power of upper arm.

Objectives:
Verify a program to improve swinging power of upper arm in a female handball team.

Methods:
During the experiment I used methods to improve swinging power specifically
plyometric method, speed method and kontrast method. Further I used test method and
statistical significance for comparing the results.

Results:
The program for the observed team is considered suitable.

Keywords:
Handball, power skills, swinging power.
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1 Úvod
Házené se věnuji řadu let jako hráčka a v posledních letech i jako asistentka
trenéra. Ze zkušeností proto vím, že nároky na kondiční připravenost, zejména silových
schopností, v házené neustále stoupají. Hra se rychle vyvíjí, stává se rychlejší a tvrdší,
proto je nezbytně nutné tyto schopnosti rozvíjet. Tématem této bakalářské práce je
rozvoj švihové síly horních končetin.
Při volbě tématu jsem vycházela z vlastních zkušeností a odborné literatury.
Dále jsem práci konzultovala s vedoucím práce a s trenéry. Toto téma jsem si vybrala,
protože si myslím, že se rozvoji švihové síly v jednotlivých tréninkových jednotkách
házené nevěnuje tolik pozornosti. Někteří trenéři se soustředí v rámci rozvoje silových
schopností pouze na maximální sílu a úplně opomíjí rozvoj explozivní síly.
Moje zkušenost z tréninkových jednotek je taková, že se švihová síla stimuluje
nejvíce v přípravném období, kdy se provádí kondiční příprava. Další pokusy o rozvoj
jsou pouze nahodilé, tudíž u hráčů nedochází k výraznějšímu zlepšení švihové síly.
Přitom právě švihová síla je důležitá při rozhodujících momentech utkání, a to střelbě.
Cílem mé práce bylo navrhnout a ověřit program rozvoje, který může pomoci
trenérům i samotným sportovcům ke zlepšení švihové síly horních končetin.
Práce je rozdělena na několik částí. V teoretické části se zabývám
charakteristikou házené a sportovním výkonem v házené, dále kondiční přípravou a
důkladně silovými schopnostmi a zásadami při rozvoji švihové síly horních končetin.
Dále v praktické části popisuji metodiku práce, test a kontrolní měření, které jsem
využila a představuji tréninkový program, který je doplněn o fotodokumentaci a popis
cvičení. V poslední části můžeme vidět shrnutí výsledků skupiny, které je vyjádřené
pomocí grafů a tabulek.

8

2 Teoretická východiska práce
2.1 Charakteristika házené
Házená je rušná, bojovná a náročná sportovní hra atletického charakteru. Tato
hra klade vysoké nároky na funkční možnosti a úroveň kondiční připravenosti. Hra
probíhá na velké ploše, na které se intenzivně střídá útočná a obranná fáze. (Šimonek a
kol., 1987)
Podle Šafaříkové a Táborského (1986) patří házená mezi hry rozšířené
a oblíbené na celém světě. Střetnutí dvou družstev dává utkání spád, napětí
a neočekávané zvraty. Každý hráč se podílí na rychle se měnících situací, kterých je
součástí a zapojením do družstva si uvědomuje osobní uplatnění a poznává hodnoty
kolektivu. Součinnost mezi spoluhráči a snaha porazit soupeře se musí provádět
v souladu předepsanými pravidly hry a dále také v souladu s taktickými úkoly družstva.
Do utkání v házené nastupuje 7 hráčů z jednoho družstva. Každý hráč má
hráčkou funkci, mezi kterou řadíme brankáře, křídlo, spojku, pivota a postmana.
Společně se snaží vyřešit herní úkol.
Házená patří k těm sportovním hrám, ve kterých byli čeští sportovci
mezinárodně úspěšní. V dnešní době by naši házenkáři a házenkářky rádi navázali na
úspěchy z minulosti. Splnění takového cíle mohou dosáhnout společným úsilím hráči
a trenéři, kteří mají k házené nejen hluboký vztah, ale disponují i dostatkem poznatků
o hře jako takové a o tom, jak se jí naučit. (Tůma, Tkadlec, 2010)
Házená je jedna z nejoblíbenějších a nejrozšířenějších sportovních her na světě a
má také svoje pevné místo v systému tělesné kultury. Tento sport se řadí mezi základní
sportovní hry, které se vyučují ve školách. Mezi základní vlastnosti, které každý
házenkář potřebuje, můžeme zařadit bojovnost, odvahu, pevné nervy a touhu po
vítězství a úspěchu. Ačkoliv je házená velice jednoduchou hrou, vyžaduje náročnou,
všestrannou přípravu a vysokou úroveň kondiční připravenosti. V tréninku je třeba
zdokonalovat pohybové schopnosti, jako jsou síla, obratnost, rychlost i rychlostní
vytrvalost. (Matoušek, 1995)

9

Podle Táborského (2004) je házená sportovní hra brankového typu, při které se
utkávají dvě sedmičlenná družstva proti sobě. Družstvo v útoku se snaží dopravit míč
povoleným způsobem do branky soupeře a dosáhnout gólu. Naopak družstvo v obraně
se snaží soupeři zabránit v úspěšné střelbě a získat míč co nejdříve pod svou kontrolu.

2.1.1 Fyziologická charakteristika házené
Házená je sportovní hra, která vyžaduje vysokou úroveň nejen speciálních
pohybových dovedností, ale i kondičních a koordinačních schopností, tvořivé myšlení,
rychlé rozhodování a psychickou odolnost. V utkání dochází neustále k osobním
soubojům, jak v útočné, tak i v obranné fázi, což je velice energeticky, ale i emočně
náročné. (Havlíčková a kol., 1993)
Házená je sportovní hra, která je prováděná acyklicky. V utkání většinou
nemůžeme odhadnout, co se bude dít v následujících okamžicích. Velmi často se tu
střídají různé intenzity zatížení a je zapotřebí, aby měl každý hráč širokou škálu
pohybových dovedností, které může kdykoliv během utkání využít.
Ve hře se uplatňují základní lokomoční pohyby a jejich variace. Podle herní
situace může jít o běh na 2-5 m až 30 m sprint, boční cval i pomalý běh vytrvalostního
charakteru. Při házené je nezbytné využití různých skoků a výskoků v obranné i útočné
fázi, zpracování míče při plné rychlosti lokomoce. Střelba na branku vyžaduje vyvinutí
velké dynamické síly svalstva dominantní končetiny hráče. (Havlíčková a kol., 1993)

2.1.2 Fyziologické zásady tréninku házené
Je potřebné vhodně skloubit kondiční, technicko-taktickou a psychologickou
přípravu. V tréninku je důležitý rozvoj rychlostních, vytrvalostních a explozivně
silových schopností hráče. Při dynamickém posilování a krátkých sprintech bez míče a
s míčem se rozvíjí ATP – CP systém, pro který platí velmi krátká doba zatížení. Tuto
zónu je vhodné zařadit po důkladném rozcvičení na začátek tréninkové jednotky.
(Havlíčková a kol., 1993)
Dle Havlíčkové a kolektivu (1993) se v současnosti začíná s tréninkem obvykle
v 8-10 letech. Zatěžování musí respektovat stupeň morfologického i funkčního
a psychického rozvoje. Zdravé děti mají přirozený sklon ke hře s míčem. Základní
podmínkou je dobrý zdravotní stav. Házená klade vysoké nároky na pohybový systém
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a zatěžuje jej asymetricky. Výskoky z odrazové nohy nebo střelba dominantní rukou má
za následek větší rozvoj svalstva této končetiny. U hráčů a převážně u mládeže to může
negativně ovlivnit celkové držení těla. Důležité je věnovat se kompenzačním
a relaxačním cvičením a předcházet tak různým disbalancím, zejm. přetěžování páteře.
Silový a tvrdý způsob hry, tvrdé povrchy hřišť, kladou zvýšené nároky zejm. na klouby,
rychleji se dostavuje únava a přetížení.

2.1.3 Horní končetina
Horní končetina je pro házenou nezbytnou částí těla. Už ze samotného názvu
této sportovní hry je zřejmé, že název vznikl ze slova házet, tedy činnosti, při které
využíváme horní končetinu.
Anatomie horních končetin se skládá ze svalů ramenních a lopatkových, svalů
paže, předloktí a svalů ruky.
Svaly ramenního kloubu a lopatkové svaly:
•

Deltové svaly jsou důležitou spojnicí lopatky s kostí pažní a podílejí se
na všech pohybech v ramenním kloubu. Deltový sval (m. deltoidem) má
tři základní anatomické a zároveň funkční části – přední, střední a zadní.

•

K externím rotátorům paže řadíme zadní část deltových svalů (m.
deltoidem posteriori), malý sval oblý (m. teres minor), sval nehřebenový
(m. supraspinatus) a podhřebenový (m. infraspinatus). Jedná se o malou
svalovou skupinu s výraznou tendencí k ochabování. Externí rotátory
jsou důležité pro nastavení antagonistické rovnováhy v ramenním kloubu
a dlouhodobý rozvoj síly paží. (Petr, Šťastný, 2012)

Trénink paží zpravidla představuje rozvoj bicepsu (m. biceps brachii), tricepsu
(m. triceps brachii) a hlubokého svalu pažního (m. brachialis). Základem navození
antagonické rovnováhy je samo sebou vyvážená silová úroveň flexorů (biceps
a brachialis) vůči hlavnímu extenzoru (triceps). Jedná se o základní předpoklad
k dlouhodobému dosahování silových přírůstků. Ve většině sportovních činností, při
kterých se využívá komplexních pohybů, jako jsou hody a vrhy nebo přetlačování ve
sportovních hrách, jsou silné paže nutností. (Petr, Šťastný, 2012)
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Svalstvo předloktí a ruky je malou svalovou skupinou. Jedná se však o velmi
důležitou svalovou skupinu. Posilování této svalové skupiny není často primárním
účelem, ale při většině cvičení dochází k jejímu zapojení sekundárně. Dají se
zjednodušeně rozčlenit dle funkčních skupin vůči pohybům v kloubech zápětí na
extenzory, flexory a rotátory. Všechny rotace lokte probíhají za součinnosti flexorů a
extenzorů. (Petr, Šťastný, 2012)

2.1.4 Sportovní výkon v házené
Dovalil a kolektiv (2002) uvádí, že je sportovní výkon jednou z hlavních
kategorií sportu a sportovního tréninku. K němu se soustřeďuje pozornost sportovců,
trenérů a dalších odborníků. Pro trénink, při kterém se výkon buduje, jsou nezbytně
nutné hlubší znalosti sportovního výkonu.
Tyto výkony se realizují ve specifických pohybových činnostech, jejichž
obsahem je řešení úkolů, které jsou vymezeny pravidly příslušného sportu a v nichž
sportovec usiluje o maximální uplatnění výkonových předpokladů. Vysoký výkon
určuje dokonalá koordinace provedení, jeho základem je komplexní integrovaný projev
mnoha tělesných a psychických funkcí člověka, podpořený maximální výkonovou
motivací. (Dovalil a kol., 2002)
Herní výkon v házené definuje Bendová a kolektiv (1998) jako jednání hráče
nebo skupiny hráčů v průběhu utkání, které se projevuje mírou splnění herních úkolů.
Šafaříková a Táborský (1986) dělí tyto úkoly na úkoly útoku a obrany, které se plní
použitím fyzických, technických, taktických a sociálně psychických prostředků.
Podle nich se utváří jednání hráčů a družstva. Herní jednání můžeme rozdělit podle:
a) vztah družstva k míči: družstvo má míč pod kontrolou nebo míč kontroluje
soupeřovo družstvo;
b) počet hráčů zúčastněných na herním jednání: jediný hráč (herní činnost
jednotlivce), spoluhráči (herní kombinace), celé družstvo (herní systémy).
V házené je cílem hry dát více gólů než soupeř. Jednou z charakteristik herního
výkonu v házené je střelba. Jedná se o útočnou herní činnost jednotlivce, která je
realizována hráčem v utkání. Její rychlost a kvalita se může projevit v úspěšnosti
střelby, tedy i ovlivněním celkového výsledku utkání. Debanne a Laffaye (2013) ve
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svém článku uvádí, že čím je větší rychlost míče, tím má brankář méně času na jeho
zachycení.
V následující tabulce můžeme vidět, kolik času má brankář na reakci při
vystřelení míče z určité vzdálenosti a určité rychlosti střely. Tyto údaje jsou z národní
házené, kde je větší míč, tudíž může jít o mírně odlišné rychlosti než v házené.
Tabulka 1: Reakce brankáře na rychlost střely

Rychlost letícího míče v km/h
Vzdálenost 60

70

80

90

100

110

od branky
5 metrů

0,300

0,257

0,225

0,200

0,180

0,164

6 metrů

0,360

0,308

0,270

0,240

0,216

0,196

7 metrů

0,420

0,360

0,315

0,280

0,252

0,229

8 metr

0,480

0,411

0,360

0,320

0,288

0,262

(Štěpánek, 2001)
Podle Dovalila je struktura sportovního výkonu ovlivněna těmito faktory:
1) Faktory somatické, zahrnující konstituční znaky jedince, vztahující se k příslušnému
sportovnímu výkonu
2) Faktory kondiční, tj. soubor pohybových schopností
3) Faktory techniky, související se specifickými sportovními dovednostmi a jejich
technickým provedením
4) Faktory taktiky, jako součást tvořivého jednání sportovce („činnostní myšlení“,
paměť, vzorce jednání jako taktické řešení)
5) Faktory psychické, zahrnující kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované
v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce (Dovalil a kol., 2002).
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2.2 Kondiční příprava
Pojem kondice definuje Lehnert a kolektiv (2010) jako energetický, funkční
a pohybový potenciál sportovce determinovaný kondičními a kondičně – koordinačními
motorickými schopnostmi, který je nezbytný pro realizaci techniky a taktiky při
podávání sportovního výkonu.
Měkota a Novosad (2005) uvádí, že kondiční schopnosti jsou v rozhodující míře
ovlivňovány metabolickými procesy. Realizace pohybu je podmíněna způsobem
získávání a využívání energie. Úroveň kondičních schopností je interpretována jako
výsledek složitých vazeb a funkcí různých systému organismu, jako výsledek procesu
morfologicko – funkční adaptace. Dále autoři udávají, že rozvoj kondičních schopností
je nezbytnou součástí sportovního výkonu a zvyšování jeho úrovně je založeno na
adaptační odpovědi organismu na opakované odpovědi pohybového zatěžování, na
procesech homeostázy a superkompenzace.
Dle Periče a Dovalila (2010) je cílem kondiční přípravy rozvíjet pohybové
schopnosti pro potřeby sportovního výkonu. Ve většině sportovních disciplín je výkon
v soutěži velmi úzce spjat s rozvojem pohybových schopností.

2.2.1 Silové schopnosti
Základním posláním kondičního tréninku je vytvořit funkční svalový korzet,
avšak svalová hypertrofie nám neumožní záruku celkové funkčnosti. Jde o spojení
kondičních a koordinačních schopností, které do sebe musí zapadat. Proto je
k účelnému zvládnutí pohybového úkolu zapotřebí koordinovat silové působení. Jedná
se tedy o snahu použít pouze takovou sílu s takovým načasováním, abychom splnili
pohybový úkol s minimem vydané energie. (Krištofič, 2007)
„Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější
odpor svalovou kontrakcí“. (Perič, Dovalil, 2010)
Kraemer a Fleck (2005) uvádí, že síla je nezbytným faktorem v každém sportu.
Je důležitá nejen k fyzickému výkonu, ale dostatečná silová připravenost působí také
jako prevence zranění.
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Silové schopnosti hrají stále významnější úlohu i ve sportovních hrách. Kromě
vysoké úrovně speciálních silových schopností se vyžaduje i dostatečná úroveň
všeobecného silového základu. Síla se ve sportovních hrách využívá hlavně při
osobních soubojích jako je boj o míč nebo bránění, tj. situace, kdy se hráč dostává do
přímého kontaktu se soupeřem, což vyžaduje značné silové nasazení. Ve výhodě je
hráč, který má dostatečný všeobecný silový základ, tj. potřebný stupeň harmonického
rozvoje svalstva celého těla, které je současně nevyhnutelným předpokladem na rozvoj
speciálních silových schopností. (Šimonek a kol., 1987)
Ve většině sportovních disciplín se úroveň silových schopností významně podílí
na struktuře sportovního výkonu. Vliv silových schopností v porovnaná s ostatními
kondičními faktory samozřejmě závisí na charakteru disciplíny a na délce trvání závodu
v dané specializaci. V některých sportech mají rozhodující význam. Jedná se
o sportovní odvětví, v nichž se překonává velký odpor náčiní (vzpírání, vrhy a hody…),
odpor vlastního těla (gymnastika, skoky…), aktivní odpor soupeře (úpoly) či odpor
prostředí (veslování, lyžování, plavání, cyklistika…). Stále více se uplatňuje ve
sportovních hrách, (zejména kontaktních – hokej, ragby, házená…, kde se také
překonává aktivní odpor soupeře). V některých sportech mají význam podpůrný. Ovšem
ve všech sportech by se měly záměrně ovlivňovat, a to podle potřeby – od všeobecného
rozvoje silové základny až po hraniční hodnoty jedné silové schopnosti či celého
komplexu ve výše uváděných sportech. (Perič, Dovalil, 2010)
Dle Havlíčkové a kolektivu (1999) je síla pohybovou schopností, projevující se
dovedností překonávat vnější či vnitřní odpor kladený stahujícím svalům. Sílu ve
smyslu fyzikálním měříme dynamometry, vykonanou práci nebo výkon ergometry nebo
ergografy. Funkčním podkladem síly je mohutnost svalové kontrakce.
Při sportovních pohybech působí mnoho různých sil. Biomechanika je rozděluje
na dvě skupiny: vnitřní síly a vnější síly. Sílá, která působí z jedné části lidského těla na
druhou, se nazývá vnitřní síla. K vnitřním silám mezi jiným patří síly působící mezi
kostmi a mezi šlachami a kostmi. Síly, které působí mezi tělem sportovce a okolním
prostředím, se označují jako vnější síly. Podle této definice síly se měřítko pro sílu
sportovce používají jen síly vnější. (Zatsiorsky, Kraemer, 2014)
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Sval přenáší sílu na kost během
•

zkrácení (koncentrická neboli myometrická akce),

•

protažení (excentrická neboli plyometrická akce) nebo

•

zachování délky (statická neboli izometrická). (Zatsiorsky, Kreamer,
2014)

Obecně je velikost svalové síly dána:
1) velikostí fyziologického průřezu svalu,
2) počtem zapojených motorických jednotek do činnosti,
3) koordinovanou činností všech dalších svalů, které vytvářejí optimální
podmínky pro uplatnění síly testovaného svalu. (Mezi tyto svaly řadíme fixační
a stabilizační svaly, antagonisty, event. synergisty). Z obecně funkčního hlediska je síla
určována kvalitou práce nervosvalového systému. (Havlíčková a kol., 1999)

➢ Druhy silových schopností
Dělení silových schopností vychází primárně z typů svalové kontrakce, které
jsou určující pro stimulaci silových schopností. Svalových kontrakcí rozeznáváme
několik typů. Podle změn délky svalu a podle napětí svalu hovoříme o kontrakci:
a) Izometrické, statické – napětí se zvyšuje, délka se nemění.
b) Izotonické, dynamické – mění se délka svalu, napětí zůstává přibližně stálé
stejné. Dynamickou (izotonickou) kontrakci můžeme dělit ještě podle typu
pohybu svalu na:
•

koncentrickou – sval se zkracuje, napětí se nemění;

•

excentrickou, brzdivou – sval se násilím protahuje, napětí se
nemění. (Perič, Dovalil, 2010)

Dále se rozlišuje:
Statická síla – je charakteristická izometrickou kontrakcí, úsilí se neprojevuje
pohybem, většinou se jedná o udržení těla nebo břemene v určitých polohách. (Perič,
Dovalil, 2010)
Dynamická síla – podstatou je izotonická kontrakce, projevuje se pohybem
hybného systému či jeho částí. V souvislosti s velikostí odporu (např. hmotnost břemen,
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či velikost odporu prostředí) a s rychlostí pohybu můžeme dynamickou sílu dále
diferencovat na:
•

výbušnou (explozivní) sílu – je charakteristická maximálním zrychlením
a nízkým odporem – využíváme ji při odrazech, hodech, kopech apod.;

•

rychlou sílu – spočívá v nemaximálním zrychlení a v nízkém odporu –
např. starty, opakované rychlé nástupy v judo, série úderů v boxu, běh
přes překážky;

•

vytrvalostní sílu – pracuje se s nízkým odporem a nevelkou stálou
rychlostí – veslování, kanoistika, silniční cyklistika;

•

maximální sílu – překonává vysoký až hraniční odpor malou rychlostí –
vzpírání, zápas apod., je základem pro ostatní druhy silových schopností
(výbušnou, rychlou a vytrvalostní sílu). (Perič, Dovalil, 2010)

Podle Stopanniho (2006) je dále možné rozlišovat sílu absolutní (je to
maximální síla, kterou sval dokáže vyprodukovat) a sílu relativní (udává poměr mezi
maximální silou a tělesnou hmotností).

➢ Metodotvorní činitelé
Při posilování se používají různá cvičení, v nichž se stimulační efekt zakládá na
kombinaci velikosti odporu, rychlosti pohybu a jeho trvání (počet opakování). Ty jsou
spolu s dobou odpočinku mezi cvičeními a jejich sériemi hlavními metodotvornými
komponentami posilování. Podle jejich konkrétních hodnot se určují metody stimulace
silových schopností, které mají dané postupy a vedou ke zlepšení silových schopností.
(Dovalil a kol., 2002)
•

Velikost odporu – je základní charakteristikou zatížení, ze které vycházejí
ostatní metodotvorní činitelé. V praxi je obvykle dána: hmotností použitého
břemene (hmotnost činky), kinetickou energií použitého břemene (zbrzdění
vlastního těla při dopadu), reakcí pevné opory (tlačení proti zdi), odporem
vnějšího prostředí (běh v písku), silou partnera (úpolové hry), gravitací (výskoky
na švédskou bednu), mechanismem trenažérů (bicyklový trenažér).

•

Počet opakování – počet opakování předpokládá nižší odpor, než jsou
maximální hodnoty, přičemž je vhodné, aby poslední opakování bylo provedeno
již s maximálním vypětím sportovce či s mírnou dopomocí.
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•

Rychlost provedení pohybu – pokud je počet opakování vyšší, potom se
rychlost provedení daného cviku promítá výrazně do pracovního režimu svalu.
Vysoká až maximální rychlost provedení zvyšuje výrazně napětí ve svalu.
Ovšem rychlost provedení je velmi těžko kontrolovatelná. Pro její kontrolu je
vhodné využívat speciální trenažéry.

•

Délka odpočinku

– délku odpočinku

je vhodné volit v souvislosti

s energetickými zónami, které zajišťují daný pohyb. Kromě vytrvalostní síly je
potřeba energie při rozvoji silových schopností zajišťována převážně z ATP-CP
zóny. Proto je vhodný odpočinek mezi jednotlivými sériemi 2-3 min
(s výjimkou specifických kombinací metod a při stimulaci silové vytrvalosti).
•

Charakter odpočinku – pro charakter odpočinku platí určité zásady. Obecně se
dá stanovit aktivní odpočinek mezi jednotlivými opakováními s lehkými
protahovacími cviky, které jsou zaměřeny na posilované svalové partie. (Perič,
Dovalil, 2010)

2.3 Švihová síla horních končetin
„Explozivní síla je schopnost dosáhnout maximálního zrychlení v závěrečné fázi
pohybu.“ (Měkota, Novosad, 2005)
Výskyt výbušné síly je podmíněn řadou faktorů, jako je: maximální síla, rychlost
svalové kontrakce, tloušťka svalových vláken, mezisvalová koordinace a schopnost
maximálního soustředění.
(http://cms.eurohandball.com/PortalData/1/Resources/4_activities/3_pdf_act/WP__Hant
au_STRENGTH,_A_FUNDAMENTAL_MOTOR_QUALITY_IN_HANDBALL.pdf)
Podle Dovalila a kolektivu (2002) lze výbušnou sílu v prvé řadě úspěšně ovlivnit
tréninkem síly absolutní (především metodou opakovaných úsilí a metodou
izokinetickou), a to tím více, čím větší má být odpor překonávaný výbušně.
V návaznosti na to však musí být aplikovány metody navozující adekvátní podmínky
pro svalovou činnost, především rychlost pohybu. Jejich společným jmenovatelem je
nejvyšší úsilí o maximální rychlost provedení. Důležitost maximální síly pro trénink
výbušné síly popisuje i Zatsiorsky a Kraemer (2014), kteří tvrdí, že se v mnoha sportech
používají cviky silového tréninku s hlavním cílem zlepšit spíše rychlou sílu nebo
rychlost pohybu při daném vnějším odporu (tělesná hmotnost, hmotnost náčiní) než
samu maximální sílu. V takových situacích se na maximální sílu pohlíží jako na
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předpoklad vysoké pohybové rychlosti. Využití maximální síly pro zlepšení rychlosti je
ale obtížná. Důležitá je správná volba silových cvičení a časový průběh tréninku
Přiměřený objem tréninkových prostředků silového charakteru stimuluje
nervosvalový aparát. To může kladně ovlivnit účinnost prostředků zaměřených na
rozvoj výbušnosti nebo zdokonalování techniky. Při rozvoji výbušné síly, přiměřený
objem a intenzita posilovacích cvičení s činkou, stimuluje účinnost následující odrazové
výbušnosti tím, že má kladný vliv na zvýšení celkového energetického potenciálu
nervosvalového aparátu. (Šimonek a kol., 1987)
Typickými projevy explozivní síly jsou například hody, střelba nebo vyhození
činky. Je zde kladen velký důraz na koncentrickou svalovou kontrakci, ale u
sportovních her této kontrakci často předchází brzdivá kontrakce s následně okamžitou
kontrakcí koncentrickou. (Jebavý a kol., 2017)
Trénink rychlé a výbušné síly bývá obvykle řešen pomocí odrazových
a švihových cvičení (ať již na paže, nebo nohy). Jedná se například o přeskoky
překážek, odhody, výskoky apod. Při těchto cvičeních je vhodné kombinovat silové
cvičení s obratnostním (přeskoky s obraty apod.). (Perič, Dovalil, 2010)
Při rozvoji švihové síly horních končetin je vhodné využívat různých typů
odporů například využitím odporu pružných předmětů, jako jsou pružiny, gumy nebo
expandéry. Dále využíváme odpor pomocí břemene, tedy využitím jeho hmotnosti.
Příkladem může být využití medicinbalu. Jebavý a Doubravský (2011) uvádí, že
medicinbal se v silovém tréninku uplatňuje již dlouhou řadu let a využívá se pro
stimulaci výbušné síly. Ta je rozvíjena zejména při takových odhodech, kdy se
sportovec snaží o nejvyšší zrychlení pohybu i v plyometrickém režimu. Dále uvádí, že
plyometrický trénink je oblíbenou formou tréninku sloužící k dosažení větší rychlosti,
výbušnosti a startovní síly a rovněž dobře stimuluje vnitrosvalovou a mezisvalovou
koordinaci.
Dle Šimonka a kolektivu (1987) existuje úzká závislost mezi úrovní rychlostně –
silových schopností horních končetin a razancí střelby v ledním hokeji nebo házené,
prudkou smečí ve volejbale apod. V uvedených sportovních hrách je třeba věnovat
rozvoji výbušné síly horních končetin dostatečnou pozornost.
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Házená vyžaduje rozvíjení silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních
(koordinačních) schopností. V herním jednání, zvláště při střetnutí se soupeřem, je
rozhodující síla a rychlost pohybů a zároveň zachování jejich jemné koordinace, a to
zvláště u činností s míčem. Mimořádný význam má švihová síla paže (rychlost pohybu
vystřeleného míče může dosáhnout až 120 km v hodině) a také výbušná síla a běžecká
obratnost nohou (výskoky, starty, změny směru pohybu, zrychlení, zastavení).
(Šafaříková, Táborský, 1986)
Pro rozvoj švihové síly se využívají tři metody stimulace silových schopností
s maximální rychlostí pohybu:
•

Metoda rychlostní (m. rychlostně silová, m. dynamických úsilí) – dominantní
charakteristikou je rychlost provedení pohybu: vysoká až maximální, požadavku
na rychlost odpovídá velikost odporu: 30 – 60 % maxima představuje současně
silový aspekt i podmínky pro vysokou rychlost pohybu jako stimul rychlých
vláken. Doba cvičení 2 – 15 s, tomu podle povahy cvičení odpovídá počet
opakování, rychlost během cvičení by neměla klesnout pod 50 % rychlosti téhož
pohybu bez odporu. Interval odpočinku vymezují požadavky na obnovu
energetických rezerv a udržení nervosvalové vzrušivosti. Celkový objem cvičení
není jednoznačně vymezen, závisí na trénovanosti, období cyklu, definuje se
kapacitou reprodukce opakování cvičení při zachování rychlosti provedení, její
větší pokles je signálem k ukončení. Efekt spíše v ovlivnění nitrosvalové
a mezisvalové koordinace. Mimořádně důležitá je motivace a plná koncentrace
na cvičení, bez ní účinek klesá.

•

Metoda kontrastní (m. variabilní, m. variabilního působení) – základní
charakteristiky stejné jako u metody rychlostní, v rámci téhož cvičení se
obměňuje velikost odporu v rozmezí asi 30 - 70% maxima, provedení vždy
s úsilím o nejvyšší možnou rychlost, reálná rychlost se podle velikosti odporu
mění. Zdokonalují se kinestetické pocity „těžko – lehko“ a „rychle – pomalu“,
ve svém důsledku to pozitivně ovlivňuje nitrosvalovou i mezisvalovou
koordinaci. Velikost odporu má být měněna v co nejkratším čase, zvyšuje to
bezprostřední vjem žádoucího kontrastu odporu a rychlosti provedení.

•

Metoda plyometrická (m. reaktivní, m. rázová) – bezprostředně předcházející
excentrické protažení svalu umožňuje dosáhnout vysoké tenze a silového
projevu v následující koncentrické činnosti (vysvětluje se to kumulací svalového
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napětí v důsledku protahovacího reflexu – násilné protažení svalu vede
k reflexnímu zvýšení jeho tenze – a elastických složek svalu). Zvýšenou tenzí
před aktivním pohybem navozuje také předcházející statická činnost svalu
(několik sekund), efekt určuje výška pádu a hmotnost (např. břemene nebo
vlastního těla při seskocích), obojímu je nezbytné věnovat pozornost. Důraz na
rychlý přechod k aktivnímu pohybu, koncentrace na jeho provedení ve vysoké
rychlosti, její udržení omezuje dobu cvičení na několik sekund (počet opakování
5 – 10). Pro celkový objem zatížení platí stejné zásady jako u metody rychlostní,
dobře stimuluje nitrosvalovou i mezisvalovou koordinaci. Celkově vysoce
náročná metoda, rezervovat spíše pro pozdější roky tréninku, nutnost předchozí
přípravy svalového systému jinými způsoby, opatrnost v dávkování. (Dovalil
a kol., 2002)
Podle Dovalila a kolektivu (2002) patří ovlivňování těchto silových schopností
k nejobtížnějším tréninkovým úkolům. Problém spočívá v požadované rychlosti
pohybu, v dosažení co nejvyšší svalové tenze v co nejkratším čase.

2.3.1 Zásady při rozvoji silových schopností
Podle Tůmy a Tkadlece (2010) patří mezi nejdůležitější zásady silového
tréninku důkladné rozcvičení, které by mělo mít dvě části. V první části je potřeba svaly
prokrvit a zahřát (lehká aerobní činnost) a taky dobře protáhnout (strečink). Ovšem
musíme rozlišovat statický strečink a dynamické rozcvičení. Řada autorů se podle
výzkumů přiklání k názoru, že by se statický strečink před rychlostně silovým
tréninkem neměl provádět. Například Kurz (2003) ve své publikaci zpochybňuje
provádění statického strečinku před tréninkem, zejména před tréninkem, který je
zaměřený na cviky využívající dynamické pohyby. Tento trénink je podle něj velice
kontraproduktivní.“Nejsou žádné vědecké důkazy o tom, že statický strečink před
tréninkem snižuje riziko zranění.“ Shrier (1999) a dále dodává, že i mírné statické
protažení může poškodit svalové vlákna. Proto volíme před silovým tréninkem spíše
dynamické rozcvičení.
Druhá část rozcvičení by měla zajistit ve svalech potřebné napětí, které docílíme
lehkou silovou průpravou (cviky s malými kotoučky, s lehkými jednoručními činkami,
atd.). Ke každému cviku by hráči přistupovat s maximální koncentrací. Pečlivě bychom
měli sledovat jak techniku prováděného cviku, tak i techniku dýchání. Při používání
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vysokých odporů je příznivější provádět odlehčení páteře tím, že cviky vykonáváme
v sedu, lehu nebo lze využít pomůcky k fixaci těla (bederní pás). V přestávkách mezi
sériemi nezapomínáme nejen na protahování svalů ale i na doplňování tekutin. Po
skončení tréninku zařazujeme protahovací a kompenzační cviky. Vhodnými prostředky
jsou také vyklusání či vyplavání. (Tůma, Tkadlec, 2010)
Silové schopnosti vyžadují pravidelné zatěžování po dlouhou dobu. Ve většině
sportovních disciplín se za základ považuje silový rozvoj v přípravném období získaný
prostřednictvím speciálních průpravných a doplňkových cvičení. Získaný silový
potenciál se dotváří v nespecifickém kondičním tréninku v předzávodním a závodním
období. První změny jsou vidět při silovém tréninku 4x týdně kolem 1 měsíce až 6
týdnů. (Perič, Dovalil, 2010)
Tréninkový program by měl klást důraz na funkční cviky zahrnující více rovin
a více kloubů, protože rozvíjejí intermuskulární koordinaci, propriorecepci a rovnováhu
a přispívají k rozvoji síly, která se přenáší do sportu i každodenních činností. (Ebben,
Jensen, 1998)

2.3.2 Silový trénink žen
Dle Šimonka a kolektivu (1987) platí při plánování a realizaci kondiční přípravy
žen přibližně stejné zákonitosti, cíle, úlohy a didaktické principy jako u mužů, ale je
nutné přihlížet na zvláštnosti ženského organismu. Ty vyplývají z rozdílů mezi mužem
a ženou v morfologické, fyziologické, psychické a sociální rovině.
S většími požadavky na rychlou sílu, rychlost a intenzitu v ženském sportu na
všech úrovních vzniká jasná potřeba zvýšené síly trupu spolu se zlepšenou silou celého
těla. Jedním z hlavních rozdílů mezi muži a ženami je dramatický rozdíl ve velikosti
a síle horní poloviny těla a v mnoha sportech jsou to právě fyzické schopnosti horní
poloviny těla, které limitují výkonnostní výsledky. Kromě toho je pro úspěšný výkon
také zapotřebí integrovat sílu do pohybů celého těla. (Zatsiorsky, Kraemer, 2014)
Tréninkové programy pro ženy potřebují zdůrazňovat svalstvo horní poloviny
těla kvůli roli, kterou hraje v provádění sportovních technik od sprintu po střelbu ve
sportovních hrách. Bylo zjištěno, že ženy mají méně svalových vláken a jejich průřezy
jsou menší než u mužů. Aby za těchto podmínek došlo k rozvoji svalstva horní poloviny
těla, je zapotřebí aktivovat všechna dostupná svalová vlákna, což vyžaduje větší zatížení
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a použití většího počtu cvičebních úhlů, aby se stimuloval celkový fyzický rozvoj
dostupného svalstva. (Zatsiorsky, Kraemer, 2014)
Lehnert a kolektiv (2010) tvrdí, že adekvátní silový trénink u žen může zlepšit
výkonnost a je důležitý při předcházení zranění.
Rychlá síla celého těla se ve zvýšené míře stává důležitou složkou tréninku pro
téměř všechny ženské sporty a je nutné se jí v programu silového tréninku zabývat.
Zvyšující se požadavky na rychlou sílu se nyní ve sportech považují za status quo a je
nutné je splňovat lepšími programy silového tréninku a lepšími sportovci. Rozvoj rychlé
síly je tedy zásadní složkou jakéhokoli programu silového tréninku pro ženy.
(Zatsiorsky, Kraemer, 2014)
Podle Baumgartnera (2003) můžeme v následující tabulce názorně rozlišit
specifické rozdíly svalové síly u mužů a žen.
Tabulka 2: Specifické rozdíly svalové síly mužů a žen

Podmínky rozvoje síly,

Muži

Ženy

asi 42%

asi 32 – 36%

trénovanost
Podíl svalů na tělesnou
hmotnost (v %)
Poměr síla – břemeno
Maximální síla – absolutní

méně příznivý než u mužů
100%

60 – 80% mužských
hodnot

Maximální síla – relativní
Silový přírůstek od 6 – 26

stejná

stejná

zvýší se asi 5 krát

zvýší se asi 3 krát

100%

absolutně 60 – 80%,

let
Objem

tréninkového

zatížení
Intenzita

relativně stejný
tréninkového

100%

zatížení
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relativně stejná

2.3.3 Charakteristika dorostového věku (15 – 18 let)
Období dorostového věku znamená poslední vývojové stádium mezi dětstvím
a dospělostí. Vyznačuje se postupným vyrovnáváním pubertálních nesrovnalostí
a disproporcí a dokončování růstu a vývoje. (Dovalil a kol., 2002)
Koncem období se pozvolna dovršuje tělesný vývoj, projevuje se to v plném
rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla: srdce, plic, svalů, zesílení kostí, šlach aj. Na
rozdíl od předchozích let, která jsou obdobím přestavby organismu, jde nyní o jeho
dobudování, proto mohou vznikat nové možnosti při rozvíjení pohybových schopností.
(Dovalil a kol., 2002)
Dovršením tělesného rozvoje na konci období přichází dosud nejvyšší pohybová
výkonnost. Od 16 let je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky, koncem
dorostového věku přichází doba maximální trénovanosti. Začíná rozvíjení všech
pohybových schopností, značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti,
organismus je připraven i na anaerobní zatížení. V tomto období pokračuje
zdokonalování techniky, které dochází až do největších detailů provedení. (Dovalil
a kol., 2002)
V tomto období se kondiční příprava pomalu začíná přibližovat podobě, jakou
známe z tréninku dospělých. Tedy důraz na specifické pohybové schopnosti (např.
švihová a odrazová síla apod.) a různé objemové zastoupení kondiční přípravy
v jednotlivých obdobích ročního tréninkového cyklu. (Tůma, Tkadlec, 2010) S tímto
tvrzením souhlasí i Lehnert a kolektiv (2010), který tvrdí, že v období 15 – 18 let
význam síly pro rozvoj sportovní výkonnosti narůstá, postupně se čím dál více
respektují požadavky sportovního výkonu a systému soutěží a začíná se více podobat
tréninku dospělých.
Podle Šafaříkové a Táborského (1986) se může kolem 16. roku po předchozí
všestranné silové přípravě přistoupit k posilování vybraných svalových skupin.
Vyvarovat bychom se měli o využití maximální zátěže, při které zvládneme provést
cvik pouze jedenkrát, ale spíše s tzv. střední zátěží, aby byl jedinec schopen opakovat
cvik v jedné sérii 8 – 12x téměř maximální rychlostí.
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Jebavý a kolektiv (2017) tvrdí, že u dívek v období adolescence by měl být
silový trénink zaměřen převážně na silovou vytrvalost, což může působit i jako
prevence v nadměrném usazování tuků.
Toto období můžeme charakterizovat i jako etapu specializovaného tréninku,
jejíž začátek Perič a Dovalil (2010) řadí do 13. – 15. roku a končí okolo 17 – 19 let.
Tato etapa je charakteristická postupně se zvyšující intenzitou tréninkového zatížení
a přechodem ke specializovaným tréninkovým podnětům ve vybrané specializaci.

2.3.4 Dýchání během silového tréninku
Během silového tréninku je velmi důležitá správná technika dýchání. Často se
stává, že jedinci během posilování zadržují dech nebo dýchají nepravidelně, což je
velkou chybou.
Perič a Dovalil (2010) zdůrazňují správnou techniku dýchání při stimulaci
silových schopností, pro kterou platí přibližné pravidlo – do síly vydechujeme.
Při vynakládání malé síly by se měl nádech provádět při vzpřimování trupu
a výdech při jeho ohýbání (anatomické přizpůsobení fází dýchání a pohybu). V případě
vyvíjení velké síly se však výdech musí shodovat se silovou fází pohybu, nehledě na
směr pohybu nebo anatomickou polohu těla (biomechanické přizpůsobení). Během
silových cviků by měly být dechové fáze sladěny s pohybem spíše biomechanicky než
anatomicky. (Zatsiorsky, Kraemer, 2014)

2.3.5 Kontrola trénovanosti
Kontrola trénovanosti je chápána jako činnost směřující k získávání informací
o změnách, k nimž dochází v důsledku tréninkového procesu. Plní tak nezastupitelnou
úlohu zpětné vazby. Získané informace se používají jako základ k dalším možnostem
a postupům, tedy zda pokračovat v tréninku, nebo zda zvolit nějaké úpravy. (Perič,
Dovalil, 2010)
Důsledná kontrola trénovanosti by v ideálním případě měla zahrnovat průběžné
informace o všech podstatných faktorech. Vedle požadavku komplexnosti a specializace
bychom měli usilovat o systematičnost a pravidelnost kontroly podle stanoveného
harmonogramu nebo podle momentálních potřeb. Kontrola trénovanosti shrnuje
informace o výkonech, kterých právě svěřenci dosahují. (Dovalil a kol., 2002)
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Lehnert a kolektiv (2010) ve své publikaci uvádí, že při kontrole trénovanosti a
hodnocení efektivity tréninku z hlediska vytyčených cílů a úkolů se v tréninkovém
procesu uplatňuje diagnostika. V praxi se využívají různé laboratorní a terénní
testování.

Díky prostudované literatuře jsem zjistila, že rozvoj síly lze ovlivnit pomocí
konkrétních cvičení zaměřených na určité svalové partie. Velice výhodné pro rozvoj
síly je využití různých pomůcek. Cvičení by měly odpovídat určitým parametrům
vybrané metody rozvoje. Aby byl program účinný, je zapotřebí, aby se cvičení
opakovala několikrát týdně. Výhodné pro kontrolu je využití kontrolních měření a
testování, které nám ukáže případnou změnu výkonu u hráček.
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3 Cíle a úkoly práce, hypotézy
3.1 Cíle práce
Cílem práce je ověřit program rozvoje švihové síly horních končetin u družstva
mladších dorostenek z týmu TJ Jiskra Havlíčkův Brod.

3.2 Úkoly práce
Úkolem mé bakalářské práce je absolvovat s týmem mladšího dorostu kondiční
přípravu v tréninkových jednotkách, sledovat tréninkové jednotky a zároveň kontrolovat
jejich výkony za pomocí testu z testové baterie a kontrolního měření.
Dílčí úkoly práce
•

Prostudovat dostupnou literaturu

•

Provést vstupní měření

•

Sestavit program rozvoje

•

Provést závěrečné měření a vyhodnotit dosažené výsledky

•

Formulovat zásady dalšího postupu rozvoje

3.3 Hypotézy
•

H1:
Předpokládáme, že u házenkářek dojde po aplikaci programu ke zlepšení
švihové síly horních končetin, která se projeví zvýšením rychlosti vystřeleného
míče.

27

4 Metodika práce
4.1 Charakteristika sledovaného souboru
Do výzkumného souboru jsou zahrnuty hráčky mladšího dorostu z družstva TJ
Jiskra Havlíčkův Brod. Počet zúčastěných tohoto výzkumu je 15 hráček ve věku 15 – 16
let, které se věnují házené 7 – 9 let. Tréninkového programu se zúčastnily hráčky celého
týmu bez aktuálních zdravotních komplikací.
Tabulka 3: Mladší dorostenky TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Hráčka

Výška

Hmotnost

V. S.

175

72

S

B. F.

181

60

K

M. G.

162,5

61

PI

M. P.

175

65

S

V. H.

162

50

K

Z. D.

165

72

S

E. R.

166

68

BR

E. K.

169

65

PI

N. S.

175

58

K

N. K.

173

72

S

S. P.

163

56

K

M. N.

164

60

BR

A. M.

174

72

S

M. D.

169

95

BR

A. R.

165

60

S

Průměr

169,233333

65,7333333

Směrodatná

5,68878038

10,1421015

odchylka
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Hráčská funkce

4.2 Použité metody
V tréninkovém programu jsem využila metody na rozvoj švihové síly horních
končetin. Jednalo se o metodu plyometrickou, rychlostní a kontrastní. Dále jsem využila
metodu testování. Jedná se o testování hráček před zahájením programu rozvoje švihové
síly a o testování po ukončení tohoto programu. Tím dojde k porovnání výsledků a ke
zhodnocení účinnosti programu rozvoje švihové síly horních končetin. Pro testování
jsem využila měření rychlosti střelby pomocí radaru a hod plným míčem. Jedná se o test
z testové baterie používané v házené podle Šafaříkové (1989), tento test je
standardizovaný.
Popis testu
1. Hod plným míčem
•

Materiální vybavení: plný míč o váze 2 kg, pásmo, odhodová čára.

•

Příprava testu: pásmo se položí na zem číselnými údaji vzhůru. Nulová hodnota
je na čáře, která určuje místo odhodu.

•

Činnost testované osoby: výchozí polohou je stoj rozkročný, čelem k místu
odhodu, míč je v držení obouruč nad hlavou. Hráč provádí záklon, mírně pokrčí
nohy v kolenou. Pohybem trupu a paží vpřed hází míč co nejdále před sebe.
Nevyskakuje.

•

Pravidla: test se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu
přešlápnout odhodovou čáru.

•

Hodnocení: zapisuje se délka jednotlivých hodů s přesností na 5 cm. Vzdálenost
se měří tak, že se vede myšlená kolmice od místa dopadu míče k pásmu. Při
porušení některého z pravidla testu se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem
výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

Popis kontrolního měření
2. Měření rychlosti střelby
Postup tohoto měření není standardizováno, ale v literatuře můžeme nalézt řadu
pramenů, kde byl radar použit pro měření rychlosti míče, což nám dává možnost
následného srovnání.
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•

Materiální vybavení: házenkářský míč o velikosti č. 2, radar.

•

Příprava testu: měřič s radarem se postaví za prázdnou branku.

•

Činnost testované osoby: hráč se postaví na čáru sedmimetrového hodu do
odhodového postavení a střílí do prázdné branky co největší rychlostí.

•

Pravidla: měření se opakuje třikrát proudovou metodou. Hráč nesmí při odhodu
přešlápnou odhodovou čáru.

•

Hodnocení: zapisuje se rychlost jednotlivých střel s přesností na desetiny. Při
porušení některého z pravidla se pokus započítává, ale neměří se. Kritériem
výkonnosti v testu je nejlepší výkon.

4.3 Sběr dat
Při sběru dat využiji dva speciální testy pro házenou. Chtěla jsem využít testy,
které jsou nejvíce charakteristické pro házenou. Výsledky testů budu zaznamenávat do
připravené tabulky k jednotlivým testovaným hráčkám.
Veškeré testování bude provedeno ve sportovní hale v Havlíčkově Brodě, kde
probíhají tréninky i domácí utkání družstva mladších dorostenek. Testování proběhne
celkem dvakrát, a to před zahájením programu rozvoje a po jeho ukončení. Vstupní
měření proběhne dne 20. 2. 2018. Závěrečné měření proběhne dne 29. 3. 2018.

4.4 Analýza dat
Výsledky švihové síly a jejich rozdíly na počátku a po ukončení programu
rozvoje budou zaznamenány do tabulky a budou vyjádřeny graficky v podobě
sloupcového grafu a s využitím programu Microsoft Excel 2010. Budu využívat nejlepší
výsledek u jednotlivých hráček z počátečního a následně závěrečného měření. Rozdíl
mezi jednotlivými naměřenými výkony nám vyjádří zlepšení či zhoršení u jednotlivých
hráček a celé skupiny. K porovnání využiji statistickou významnost rozdílu, konkrétně
párový t – test, který se využívá při dvojím měřením výběrového souboru, tedy před
aplikací programu a po aplikaci programu. Dále využiji aritmetický průměr, ke zjištění
průměrného výkonu skupiny a směrodatnou odchylku, která nám bude vypovídat o tom,
jak moc jsou hodnoty odchýleny od průměru hodnot.
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4.5 Navržený tréninkový program
Tréninkový program je založen na rozvoj švihové síly horních končetin. Kromě
stimulace svalů horních končetin se v některých cvičeních zapojují také ostatní svalové
skupiny. Jelikož chceme využít různé polohy cviků, které mají za následek větší
výsledný efekt, je zapotřebí zapojení dalších potřebných svalů, aby byla zachována
správná technika cvičení. Při trénincích budou využity pomůcky, jako jsou medicinbaly,
thera – band, expandér, step nebo lavička. Při cvičeních bez pomůcek využijeme vlastní
váhy hráček. Cviky lze provádět v hale, tělocvičně, posilovně i ve venkovním prostředí.
Cviky budou prováděny v maximální rychlosti a bude kladen veliký důraz na
správné technické provedení jednotlivých cviků. Obvykle budeme provádět 3 série,
mezi kterými jsem zvolila interval odpočinku 2 – 4 minuty a charakter odpočinku bude
pasivní. Do jedné série zařadím 6 cviků, které se budou provádět 8 - 12 krát. Celkový
čas jedné tréninkové jednotky bude 25 – 30 minut. Tréninkový program na rozvoj
švihové síly horních končetin bude aplikován pokaždé na začátku tréninkové jednotky
po důkladném zahřátí a rozcvičení organismu. V jednom týdnu bude program aplikován
3 – 4 krát. V průběhu šestitýdenního rozvoje dvakrát zvýším počet provedení
jednotlivých cviků.
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Cviky zaměřené na rozvoj švihové síly horních končetin – zásobník cviků:
Cvik č. 1
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 1 kg

•

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný levou (pravou) vpřed, medicinbal drží
pravá (levá) ruka v nápřahu

•

Provedení: hod jednoruč z místa, ve dvojicích proti sobě

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin a trupu.

Obrázek 1: Cvik č. 1, obr. 1a

Obrázek 2: Cvik č. 1, obr. 1b

Cvik č. 2
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 1 kg, 3 kg, 5 kg

•

Výchozí pozice: klek pravým (levým) kolenem na medicinbalu, s chodidlem
levé (pravé) nohy na menším medicinbalu, nejlehčí medicinbal v pravé (levé)
ruce v nápřahu

•

Provedení: hod jednoruč, ve dvojicích proti sobě

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin a trupu, stimulace posturální stability.
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Obrázek 3: Cvik č. 2, obr. 2a

Obrázek 4: Cvik č. 2, obr. 2b

Cvik č. 3
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 3 kg, židle (lavička)

•

Výchozí pozice: leh, pokrčené dolní končetiny, medicinbal obouruč u prsou,
lokty od sebe

•

Provedení: ležící trčí obouruč vzhůru stojícímu na židli, ten jej vrací ležícímu na
hruď, který po ztlumení medicinbalu na prsa, ihned trčí medicinbal vzhůru

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin.
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Obrázek 5: Cvik č. 3, obr. 3a

Obrázek 6: Cvik č. 3, obr. 3b

Obrázek 7: Cvik č. 3, obr. 3c
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Cvik č. 4
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 5 kg

•

Výchozí pozice: stoj rozkročný, mírný podřep, levým (pravým) bokem do směru
hodu, medicinbal za pravým (levým) bokem.

•

Provedení: odhod obouruč, vypuštění medicinbalu ve výšce ramen

•

Účel: postupná stimulace svalstva dolních končetin, trupu a horních končetin.

Obrázek 8: Cvik č. 4, obr. 4a

Obrázek 9: Cvik č. 4, obr. 4b
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Cvik č. 5
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 3 kg

•

Výchozí pozice: sed se skrčenými dolními končetinami, medicinbal u prsou

•

Provedení: trčení obouruč vpřed, ve dvojicích proti sobě

•

Účel: stimulace svalstva trupu a horních končetin

Obrázek 10: Cvik č. 5, obr. 5a

Obrázek 11: Cvik č. 5, obr. 5b
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Cvik č. 6
•

Materiální vybavení: expandér

•

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný levou (pravou) vpřed, upevněný expandér
ve výšce ramen chytit do pravé (levé) ruky v nápřahu

•

Provedení: natahování expandéru vpřed do předpažení a zpět (imitace střely)

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin a trupu

Obrázek 12: Cvik č. 6, obr. 6a

Obrázek 13: Cvik č. 6, obr. 6b
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Cvik č. 7
•

Materiální vybavení: thera – band

•

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný, thera – band v levé (pravé) ruce v
zapažení pokrčmo, druhý konec v pravé (levé) ruce ve vzpažení skrčmo za tělem

•

Provedení: thera – band táhneme pravou (levou) do vzpažení a zpět

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin

Obrázek 14: Cvik č. 7, obr. 7a

Obrázek 15: Cvik č. 7, obr. 7b
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Cvik č. 8
•

Materiální vybavení: thera – band

•

Výchozí pozice: podřep rozkročný uprostřed thera - bandu, mírný předklon,
thera – band za konce v obou rukou

•

Provedení: natažení thera – bandu do upažení poníž

•

Účel: stimulace svalstva horních a dolních končetin

Obrázek 16: Cvik č. 8, obr. 8a

Obrázek 17: Cvik č. 8, obr. 8b
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Cvik č. 9
•

Materiální vybavení: thera – band

•

Výchozí pozice: mírný stoj rozkročný uprostřed thera – bandu, v připažení
uchopit oba konce

•

Provedení: tažení thera – bandu do připažení skrčmo předloktí vzhůru

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin, převážně bicepsu humeri

Obrázek 18: Cvik č. 9, obr. 9a

Obrázek 19: Cvik č. 9, obr. 9b

40

Cvik č. 10
•

Materiální vybavení: medicinbal o hmotnosti 3 kg

•

Výchozí pozice: vzpor ležmo, pravá (levá) ruka na medicinbalu

•

Provedení: klik s přeskokem z jedné ruky na medicinbalu na druhou, medicinbal
je poslán k opačné ruce

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin a svalstva trupu

Obrázek 20: Cvik č. 10, obr. 10a

Obrázek 21: Cvik č. 10, obr. 10b
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Cvik č. 11
•

Materiální vybavení: žádné

•

Výchozí pozice: vzpor ležmo

•

Provedení: klik s tlesknutím

•

Účel: stimulace svalstva celého těla, převážně horních končetin

Obrázek 22: Cvik č. 11, obr. 11a

Obrázek 23: Cvik č. 11, obr. 11b
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Cvik č. 12
•

Materiální vybavení: step

•

Výchozí pozice: vzpor ležmo, pravá (levá) ruka na stepu

•

Provedení: klik s přeskokem jedné ruky na stepu na druhou

•

Účel: stimulace svalstva horních končetin a svalstva trupu

Obrázek 24: Cvik č. 12, obr. 12a

Obrázek 25: Cvik č. 12, obr. 12b
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5. Výsledky
5.1 Tréninkové jednotky
V tabulce můžeme vidět časový průběh tréninkových jednotek. Jaké cviky
z navrženého programu rozvoje byly použity a dále můžeme vyčíst počet provedení
jednotlivých cviků.
Tabulka 4: Tréninkové jednotky

Použité cviky

Počet provedení

20. 2. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

10, 8, 8, 10, 10, 10

22. 2. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

10, 8, 10, 10, 8, 8

23. 2. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

10, 8, 8, 10, 10, 10

26. 2. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

10, 8, 10, 10, 8, 8

28. 2. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

10, 8, 8, 10, 10, 10

1. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

10, 8, 10, 10, 8, 8

5. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

11, 9, 9, 11, 11, 11

7. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

11, 9, 11, 11, 9, 9

8. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

11, 9, 9, 11, 11, 11

12. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

11, 9, 11, 11, 9, 9

14. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

11, 9, 9, 11, 11, 11

15. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

11, 9, 11, 11, 9, 9

19. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

12, 10, 10, 12, 12, 12

21. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

12, 10, 12, 12, 10, 10

22. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

12, 10, 10, 12, 12, 12

24. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

12, 10, 12, 12, 10, 10

26. 3. 2018

č. 1, 3, 4, 6, 9, 10

12, 10, 10, 12, 12, 12

28. 3. 2018

č. 2, 5, 7, 8, 11, 12

12, 10, 12, 12, 10, 10

Datum tréninkové
jednotky
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5.2 Naměřené hodnoty družstva
V tabulkách jsou zaznamenány výsledky hodnot před provedením programu
rozvoje a následně po ukončení programu rozvoje švihové síly horních končetin. Jsou
zde k vidění výsledky všech hráček mladšího dorostu TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Jednalo
se o 15 hráček, mezi kterými bylo zastoupení každé hráčské funkce v házené.
Jednotlivé testy byly prováděny 3 krát, přičemž nejlepší výsledek je v tabulce podtržen.
Z výsledků v níže přiložených tabulkách můžeme pomocí vypočítaného rozdílu
vyčíst nejlepší a nejhorší výkon skupiny. Dále je pomocí průměru a směrodatné
odchylky vypočítán celkový rozdíl skupiny, díky němuž můžeme vidět zlepšení nebo
zhoršení celého družstva. Výsledek u testu i kontrolního měření je uveden i graficky.

5.2.1 Rychlost střelby
Tabulka 5: Rychlost střely (km/h)

Hráčka

Úvodní testování

Závěrečné testování

V. S.

82,9; 81,9; 80,7

81,2; 84,1; 79

B. F.

63,9; 62; 66,5

67; 65,1; 70,6

M. A.

74,6; 74,3; 74,4

75,2; 74; 77,8

M. P.

75,7; 79; 81,4

79,1; 82,9; 77

V. H.

61,6; 63,1; 61,4

65,1; 63,2; 67,4

Z. D.

74,5; 70,2; 70,8

78; 74,3; 75,1

E. R.

69,5; 71; 65,3

68,3; 72,6; 73,6

E. K.

59,6; 61,2; 63,1

62,1; 65,3; 67,5

N. S.

63,6; 67,4; 67,1

69,5; 71,9; 67,5

N. K.

71,4; 70,6; 73

70,8; 72,7; 75,9

S. P.

61; 63,2; 65,7

67,8; 65,3; 66,1

M. N.

65,2; 66,7; 69,6

67,2; 68,6; 73,4

A. M.

68,4; 69,1; 71

73,1; 75; 71,4

M. D.

65,9; 72,8; 67,4

69,1; 72,5; 74,1

A. R.

77,6; 77,8; 77,1

76,2; 78,1; 79,8
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Tabulka 6: Výsledky rychlosti střelby (km/h)

Hráčka

Úvodní testování

Závěrečné

Rozdíl

testování
V. S.

82,9

84,1

1,2

B. F.

66,5

70,6

4,1

M. A.

74,6

77,8

3,2

M. P.

81,4

82,9

1,5

V. H.

63,1

67,4

4,3

Z. D.

74,5

78

3,5

E. R.

71

73,6

2,6

E. K.

63,1

67,5

4,4

N. S.

67,4

71,9

4,5

N. K.

73

75,9

2,9

S. P.

65,7

67,8

2,1

M. N.

69,6

73,4

3,8

A. M.

71

75

4

M. D.

72,8

74,1

1,3

A. R.

77,8

79,8

2

Průměr

71,62666667

74,65333333

3,026667

Směrodatná

5,834662706

5,061339305

0,773323

odchylka

Výsledky družstva: z tabulky můžeme vidět, že u všech hráček došlo ke
zlepšení oproti úvodnímu měření. Nejlepší výkon v rychlosti střelby je 84,1 km/h a
nejhorší výkon je 67,4 km/h. Největší rozdíl byl naměřen o 4,5 km/h v závěrečném
měření oproti úvodnímu.
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Porovnání výsledků pomocí grafu – rychlost střelby
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Graf č. 1: Rychlost střelby

5.2.2 Hod plným míčem
Tabulka 7: Hod plným míčem (cm)

Hráčka

Úvodní testování

Závěrečné testování

V. S.

725; 760; 720

825; 805; 840

B. F.

510; 595; 665

585; 605; 685

M. A.

610; 675; 710

680; 720; 740

M. P.

630; 710; 750

690; 805; 790

V. H.

505; 505; 540

530; 565; 575

Z. D.

650; 665; 710

655; 735; 710

E. R.

670; 680; 690

670; 700; 730

E. K.

555; 505; 545

580; 520; 580

N. S.

685; 670; 685

695; 720; 700

N. K.

610; 620; 600

610; 675; 650

S. P.

570; 640; 690

660; 725; 685

M. N.

705; 725; 730

755; 770; 795

A. M.

645; 625; 601

670; 665; 630

M. D.

610; 615; 625

635; 650; 640

A. R.

705; 620; 600

695; 705; 725
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Tabulka 8: Výsledky hodu plným míčem (cm)

Hráčka
V. S.

760

Závěrečné
testování
840

B. F.

665

685

20

M. A.

710

740

30

M. P.

750

805
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V. H.

540

575

35

Z. D.

710

780

70

E. R.

690

730

40

E. K.

555

580

25

N. S.

685

720

35

N. K.

620

675

55

S. P.

690

725

35

M. N.

730

795

65

A. M.

645

685

40

M. D.

625

650

25

A. R.

705

740

35

Průměr
Směrodatná
odchylka

Úvodní testování

672
62,60457917

715
73,66591251

Rozdíl
80

43
17,30125

Výsledky družstva: z tabulky můžeme vidět, že u všech hráček došlo po
závěrečném měření ke zlepšení oproti úvodnímu měření. Nejlepší výkon v hodu plným
míčem je 840 cm a nejhorší výkon je 575 cm. Největší rozdíl byl naměřen o 80 cm.
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Porovnání výsledku pomocí grafu – hod plným míčem
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Graf č. 2: Hod plným míčem
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5.3 Statistické zhodnocení
V tabulce uvádím výpočet hodnot pomocí Microsoft Excel 2010 z úvodního a
závěrečného testování.

5.3.1 Rychlost střelby
Tabulka 9: t-test rychlost střelby

Aritmetický průměr

71,62666667

74,65333

Směrodatná odchylka

5,834662706

5,061339

T – test

0,0000000980728

Významnost

p < 0,05

Výsledek tohoto párového t-testu je 0,0000000980728. Tento výsledek
představuje pravděpodobnost nulové hypotézy o shodě průměru obou řad měření.
Jelikož je p < 0,05, znamená to, že rozdíl ve výkonech mezi průměrem hodnot
z úvodního měření a závěrečného měření se ukázal být statisticky významný.

5.3.2 Hod plným míčem
Tabulka 10: t-test hod plným míčem

Aritmetický průměr

672

715

Směrodatná odchylka

62,6045792

73,66591

T – test

0,00000022792

Významnost

p < 0,05

Výsledek tohoto párového t-testu je 0,0000022792. Tento výsledek představuje
pravděpodobnost nulové hypotézy o shodě průměru obou řad měření. Jelikož je p< 0,05,
znamená to, že rozdíl ve výkonech mezi průměrem hodnot z úvodního měření a
závěrečného měření se ukázal být statisticky významný.
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6. Diskuse
V této kapitole bych ráda shrnula výsledky z programu rozvoje švihové síly
horních končetin u družstva mladších dorostenek TJ Jiskra Havlíčkův Brod, které jsem
dostala díky testování.
Experiment bych zhodnotila jako úspěšný, jelikož došlo ke zlepšení všech
testovaných hráček. Je ale nutné uvést, že hráčky mohla ovlivnit řada vnitřních i
vnějších faktorů. Při testování jsme se ovšem snažili vnější vlivy co nejvíce eliminovat.

6.1 Rychlost střelby
Toto kontrolní měření jsem zvolila, jelikož na posouzení švihové síly je pro
házenou nejspecifičtějším ukazatelem právě zlepšení v rychlosti střelby.
Z porovnání výsledků u rychlosti střelby vyšlo najevo, že rozdíl mezi průměry
hodnot obou měření vyšel statisticky velice významný. To znamená, že tréninkový
program byl pro rozvoj švihové síly prospěšný. Průměrný rozdíl celé skupiny činil
3,026667 km/h.
Z naměřených hodnot můžeme vidět, že hráčky, které při úvodním testování
dosáhly nejlepších výsledků, mají nejmenší přírůstek v závěrečném měření. Tento
výsledek přisuzuji tomu, že výkon v počátečním testování byl na hranici jejich
maximálního výkonu, proto u nich nedošlo k výraznějšímu zlepšení. Naopak hráčky,
které při úvodním testování měly v rámci testované skupiny nejnižší rychlost střelby,
dosáhly největším přírůstkům.

6.2 Hod plným míčem
Tento test jsem vybrala, abych doplnila předešlé kontrolní měření. Jelikož jsme
u navrženého programu v každé tréninkové jednotce prováděli vrchní hody jednoruč, u
kterých jsme velice dbali na správné technické provedení, které jsme následně přenesli i
do samotného herního tréninku, chtěla jsem vyvrátit pomocí dalšího testu, že by se
švihová síla zlepšila pouze v důsledku technického zlepšení střelby, tím pádem i vyšší
rychlosti.
Dále musím podotknout, že v průběhu prvního testování měly s tímto testem
některé hráčky problém, jelikož neuměly využít zapojení dolních končetin, trupu a paží
do odhodu. Některé hráčky prováděly odhod pouze zapojením paží. Na druhou stranu,
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při závěrečném měření byl vidět značný pokrok i v tomto testu. Bylo vidět značné
zlepšení při zapojení částí těla a většina hráček to využila k dosažení lepších výsledků.
Jelikož hráčky v navrženém programu neprováděly žádný odhod obouruč nad hlavou
nemyslím si, že bychom mohli zlepšení v tomto testu přisuzovat pouze zlepšení
techniky, ale spíše zlepšení mezisvalové koordinace díky silovému rozvoji.
Při pohledu na statistické zhodnocení výsledků hodu plným míčem vyšlo najevo,
že došlo ke zlepšení a nárůstu výkonu u všech hráček. Rozdíl ve výkonech mezi
průměrem hodnot obou měření se ukázal být statisticky významný. Proto i v druhém
případě můžu potvrdit, že tréninkový program byl pro rozvoj síly prospěšný. Průměrný
rozdíl celé skupiny byl větší o 43 cm oproti počátečnímu měření.
Samozřejmě aplikovaný program nepřinesl stejné zlepšení u každé hráčky.
V porovnání s předchozím testem je rozdíl v tom, že největší přírůstek neproběhl u
hráček, které dosáhly při úvodním měření horších výsledků, ale naopak se nejvíce
zlepšily hráčky, které v rámci skupiny hodily plným míčem nejdále. Tento fakt připisuji
tomu, že u hodu plným míčem o hmotnosti 2 kg je zapotřebí zapojení více svalových
skupin pro dosažení nejlepšího výsledku. Kromě převážného zapojení svalů horní
končetiny, jako u předešlého testu, je zde nutné využití i zádových svalů, břišního
svalstva a také v menší míře i svalstva dolních končetin. Tyto svalové skupiny byly
druhotně stimulovány při tréninkovém programu, proto došlo k výraznému zlepšení u
hráček, které v prvním testu byly dle mého názoru na hranici maxima.

6.3 Potvrzení hypotézy
•

H1:
Předpokládáme, že u házenkářek dojde po aplikaci programu ke zlepšení
švihové síly horních končetin, která se projeví zvýšením rychlosti vystřeleného
míče.
Tuto hypotézu mohu potvrdit. U všech hráček z družstva TJ Jiskra
Havlíčkův Brod došlo po aplikaci programu na rozvoj švihové síly horních
končetin ke zlepšení.
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Tento výsledek nemůžeme přisuzovat pouze programu rozvoje. Do výsledků se
zajisté promítla momentální forma hráček, nasazení, biologický vývoj, soustředěnost,
motivace, únava nebo psychické stavy.
Dále bych chtěla uvést, že hráčky k tomuto programu přistupovaly zodpovědně,
ovšem některým v prvních trénincích chyběla motivace. Postupem času a osvojením
jednotlivých cviků všechny hráčky prováděly cviky s maximálním nasazením a
intenzitou, která je důležitá pro rozvoj explozivní síly.
Co se týče docházky na tréninkové jednotky, kterou nalezneme v příloze 4,
nenastal u žádné sportovkyně větší problém, který by negativně ovlivnil průběh
experimentu.

Naštěstí

nedošlo

během

dlouhodobějšímu onemocnění.
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programu

k žádnému

zranění

ani

7. Závěry
Bakalářská práce byla zaměřena na rozvoj švihové síly horních končetin u
házenkářek mladšího dorostu. Hlavním úkolem bylo pomocí prostudovaných poznatků
k této problematice vytvořit tréninkový program, který napomůže zlepšení švihové síly.
Dále jsme se věnovali po dobu šesti týdnů dodržováním tohoto programu.
Závěrem mohu potvrdit, že všechny hráčky z družstva TJ Jiskra Havlíčkův Brod
se zlepšily. Cíl mé bakalářské práce tedy mohu považovat za splněný.
Na základě výsledků bych doporučila všem trenérům i hráčům vyzkoušet
rychlostní, kontrastní a plyometrickou metodu při rozvoji švihové síly horních končetin,
které se podle výsledků zdají být účinné. Dále mohu doporučit zásobník cviků
z navrženého programu a využívání kontrolních měření a testů, které jsou velice
důležité pro zpětnou vazbu, jestli tréninkový program funguje nebo zda je nutná jeho
korekce. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že zpětnou kontrolu trenéři moc nevyužívají.
Touto prací bych proto ráda pomohla trenérům, kteří si silovou přípravou nejsou příliš
jistí.
Dále bych chtěla zmínit důležitost kompenzačních cvičení a protahování partií,
které jsou posilovány. Velmi často je kompenzování a posilování velice podceňováno a
zanedbáváno.
Závěrem bych chtěla doporučit pro družstvo TJ Jiskra Havlíčkův Brod
pokračování v rozvoji švihové síly, aby nedošlo ke ztrátě získaných silových
schopností. Tyto nabyté schopnosti je třeba udržet a nejlépe stále rozvíjet. I přes
časovou náročnost bych doporučila se zabývat rozvojem švihové síly alespoň 2 krát
týdně.
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