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Úvod
Každý aktivně žijící jedinec na naší planetě disponuje svou vlastní životní
cestou. Každý člověk si v průběhu svého života buduje své vize, cíle a sny, které
si chce plnit a usiluje o jejich realizaci. K tomu z velké většiny přispívá jeho píle,
chuť, cílevědomost a v neposlední řadě přesvědčení o tom, že to, co dělá a čeho
chce dosáhnout, má opravdu v sobě. Myšlenka, která říká, že hranice jedince jsou
limitovány pouze jeho vlastní hlavou, zde mluví za vše.
Naše diplomová práce je zaměřena do pole výkonnostní (soutěžní)
kulturistiky a fitness. Tímto úzce vymezuje užití a aplikaci poznatků a dat,
shromážděných v naší práci.
Tématem pro naši diplomovou práci je užití specifického tréninkového
plánu pro cvičence a jeho efekt pro nárůst svalové hmoty v období objemové
přípravy. Odhodlání a chuť prokázat účinnost tohoto specifického tréninkového
systému bylo impulsem k výběru našeho tématu. Existuje totiž nepřeberné
množství tréninkových systémů a cyklů konkrétně pro svalový růst jedince, ale
jen malá hrstka z nich má za sebou výzkum a testování jeho účinnosti na testovací
skupině.
Cílem naší práce je ověření účinnosti sestaveného tréninkového cyklu
pomocí přizvaných dobrovolníků, kteří měsíční tréninkový cyklus absolvují dle
daného plánu, s výživovým doporučením, předepsanou tréninkovou suplementací
sportovními doplňky výživy, doporučením aktivní regenerace a samotného
denního režimu v cyklu. Pomocí daných výzkumných otázek vytyčujeme
zaměření výzkumu.
V závěru této diplomové práce prochází tréninkové deníky dobrovolníků
testovací skupiny detailním rozborem a vyhodnocením, které ukazuje spoustu
dalších zajímavých dat v této problematice. Proto je ve výsledcích naší diplomové
práce uvádíme detailně rozpracované k nahlédnutí a pročtení.
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Naše práce na téma zjištění účinnosti specifického objemového tréninku
pro nárůst svalové hmoty kulturisty může být cennou vůdčí rukou pro každého,
který v tréninkové přípravě hledá inovaci v cestě na soutěžní podium a kompletní
popis pro něj nového elementu pro případné zařazení do svého tréninkového
cyklu. Data jsou také využitelná jako zdroj informací pro trénink či stravu a
tréninkovou suplementaci jedince, který jej podrobí rozboru a uzpůsobí k obrazu
svému na základě jeho individuálních tréninkových cílů.
Naši diplomovou práci jsme prioritně pojali jako cenný zdroj informací do
samotné soutěžní přípravy pro výkonnostní kulturisty, ale může posloužit i jako
neméně cenný zdroj informací o kulturistické přípravě pro laika, který chce
rozšířit svůj sportovní rozhled na tomto poli.
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1.

Dosavadní stav sportovního tréninku a tréninkových metod
Tato kapitola je vstupní bránou do celé problematiky tréninku a jeho

principů. V naší práci se zaměřujeme prioritně na trénink pro soutěžní kulturistiku
a tedy i tímto směrem bude směřovat souhrn důležitých pojmů a informací, které
se vztahují k našemu tématu.
Sportovní trénink obecně je pro nás specializovaný postup ke
zdokonalování člověka, jehož cílem je dosáhnout maximální sportovní výkonnosti
v určitém sportovním odvětví. „Sportovní trénink ve skutečnosti probíhá jako
komplexní proces. Teoretické vysvětlení podstaty tréninku, které má usnadnit
jeho praktické zvládnutí, musí směřovat k poznání příčin, které vedou ke změnám
sportovní výkonnosti. Na tomto základu lze potom zodpovědně volit adekvátní
obsah tréninku, jeho koncepci a stavbu, metody atd.“ (Dovalil a kolektiv, 2002, s.
70).
Přístupy a teoretické objasnění sportovního tréninku současnosti se dle
Dicka (1980), Platonova (1980), Manna (1992), Elliota (1998), Bompa (2000)
shodují v myšlence, která říká, že sportovní trénink je nutno brát jako celek
biologicko – sociální adaptace. Pro porozumění je složen z procesů morfologicko
– funkční adaptace, motorického učení a psychosociální interakce. Jde tedy o
složitý systém jednotlivých komponent, které při optimální skladbě a vyváženosti
vedou jedince k tréninkovému cíli.
Hlavní částí naší práce je již zmiňovaný specifický tréninkový cyklus,
který lze z obecného hlediska na sportovní trénink řadit do kondiční složky
sportovního výkonu. Kondiční přípravou rozumíme jednu ze složek sportovního
výkonu, která prioritně ovlivňuje pohybové schopnosti sportovce. Do známé
stratifikace pohybových schopností lze zařadit jako tréninkový cyklus pro
ovlivnění a stimulaci silových schopností jedince. Dlouhodobá kvalitní a cílená
stimulace silových schopností na základě specifického tréninkového zatížení
jedince přináší spoustu rozličných adaptačních změn jeho organismu. Tyto změny
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jsou svázány se všemi biochemickými, morfologickými a fyziologickými činiteli.
Konkrétně se účinek silového tréninku dotýká zvětšení příčné plochy
svalových vláken, navyšováním energetických zásob ve svalové tkáni a její
enzymatickou aktivitou, zmnožování svalových vláken, změna rychlosti vedení
nerovových vzruchů, změna nitrosvalové koordinace, zvětšení počtu zapojených a
aktivovaných motorických jednotek, zlepšuje se mezisvalová koordinace atd.
(Dovalil a kolektiv, 2002).
Prioritou objemové přípravy soutěžního kulturisty je maximálním
způsobem stimulovat zvětšení příčné plochy svalových vláken a zmnožování
svalových buněk (dělení) kosterního svalstva. Pro tyto cíle se v přípravě kulturisty
užívají metody opakovaných úsilí, brzdivé, těžkoatletické, intermediární a jejich
různé kombinace a modifikace.
V této úvodní kapitole jsme si vytyčili směr naší práce, zařadili do vědního
systému sportovního tréninku náš úmysl a okomentovali nejdůležitější základní
pojmy, které nás dále budou provázet jako klíčové.

1.1

Užité tréninkové metody pro svalovou hypertrofii
Cílem následujících řádků naší práce je podrobné rozdělení a popis

jednotlivých tréninkových metod pro svalovou hypertrofii, které jsou užity
v našem tréninkovém cyklu a tedy jsou pro nás dále stěžejní pro jejich efekt
budovat svalovou hmotu jedince. Rozebereme tréninkové metody, jejich principy
a osvětlíme důvod a účel jejich užití v přípravě pro soutěžní kulturistiku a fitness.
Před popisem jednotlivých tréninkových metod chceme osvětlit samotný
klíč procesu budování svalové hmoty jedince a systém superkompenzace, který
tento děj umožňuje. „Trénink je ve fázi zatěžování charakteristický rozpadem
látek složitějších na jednodušší, katabolismem a spotřebou energie. Při tréninku se
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spotřebovávají zásoby energie nejprve ze svalu, později z ostatních zásobáren.
Štěpí a likvidují se také látky stavební, hlavně svalové bílkoviny. Po zatěžování –
ve fázi odpočinku, se energetické stavební látky znovu do svalu a ostatních
zásobáren vracejí a podle teorie superkompenzace dochází posléze i k převýšení
původní úrovně těchto látek. Organismus se tímto přeplněním či převýšením
připravuje (v rámci podmíněného reflexu) na podobnou situaci, s níž se již setkal,
aby měl připraven dostatek energie a dokonce i svalové hmoty.
K superkompenzace nedochází pouze u zásob energie a stavebních látek, ale i u
ostatních orgánů, tkání a tělních tekutin. Ve fázi doplňování a přeplňování látek
dochází ke skládání látek složitějších z jednodušších, k anabolismu.“ (Tlapák,
2007, s. 203). Superkompenzační efekt a správné načasování frekvence dávkování
tréninkových jednotek a jejich složení v cyklu je klíčem k úspěchu a tedy i
k progresu ve svalovém růstu jedince.
První zmíněná tréninková metoda pro rozvoj svalové hmoty jedince a
procentuálně nejvíce užívaná metoda tréninku v posilovnách obecně je metoda
opakovaných úsilí. Také příznačně nazývána metodou kulturistickou. Tato metoda
je metodou základní pro náš specifický tréninkový systém.
Je založena na práci s odporem mezi 60% - 80% maxima jedince, který
provádí opakování o nemaximální rychlosti. Tempo procvičené série a užitá zátěž
v sériích je také jedním z důležitých proměnných této metody. Dále je potřeba
neopomínat fakt, že chceme při této metodě dosahovat hraničního úsilí v sériích
za účelem vyššího napětí svalu a tedy i vyšší výměně bílkovin na základě
superkompenzačního efektu. Metoda opakovaných úsilí se dle odborníků při
dlouhodobé pravidelné aplikaci vyznačuje značnou hypertrofií pracující svalové
hmoty.
Další účelně zmíněnou užitou metodou, resp. jejím hlavním funkčním
prvkem, je metoda brzdivá. Literatura říká, že jde o metodu, kde je účelem pomalé
protažení pracující svalové partie pod tlakem zátěže nadmaximální. Obecně tímto
pomalým řízeným excentrickým pohybem jsme schopni dosáhnout maximální
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svalové tenze procvičované partie ze všech tréninkových metod pro silový rozvoj.
Dle předchozích informací jsme schopni docílit maximálního nabourávání a
následné nutné reparaci bílkovin v tréninkem narušené svalové tkáni. Tím
podněcujeme jejich intenzivnější hypertrofii a zvyšujeme efektivitu tréninku.
Systém našeho tréninkového cyklu tedy využívá efektu brzdivé negativní
fáze pohybu cviku a proto je tato tréninková metoda zmíněna v našem výčtu.
Vrcholná kontrakce, jakožto prvek známých Weiderových principů, je
také dalším z klíčových užitých prvků našeho tréninkového systému. Tento prvek
je charakteristický pro metodu intermediární, kdy jedinec užívá kombinace
dynamické a statické činnosti v rámci jedné procvičované série. Vrcholnou
kontrakcí svalu v sérii jsme schopni dosáhnout maximální tenze v pracující
svalové partii a tím opět zvýšit efekt na bílkoviny svalových vláken. Vrcholnou
kontrakci v našem tréninkovém systému užíváme u doplňkových cviků tréninkové
jednotky, procvičovaných s nižší zátěží pro jejich maximální intenzifikaci.
Prakticky jsme se v této kapitole naší práce soustředili na elementy
rozličných tréninkových metod a jejich efekty. Tyto elementy byly osvětleny pro
úplné porozumění informacím o našem konkrétním tréninkovém systému,
kterému se naše diplomová práce věnuje.

1.2

Novodobý pohled na problematiku
Tréninková metodika všech sportovních disciplín se s během let,

přibývajícími poznatky a zkušenostmi stále posouvá, upravuje a obecně více či
méně se mění. Ani soutěžní kulturistika a fitness nejsou vyjímkou. Roky zpět
vypadaly kulturistické tréninky opravdu různě. Přecházely se doby, kdy byly
nejvíce uznávané objemové tréninky, vzdáleně podobné silovým trojbojařům,
tedy dlouhé, těžké a s nízkou tréninkovou intenzitou, které byly i dvoufázové.
Spousta objemových tréninkových systémů byla založena i na opaku, tedy práci
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lehkou zátěží na základních cvicích. Trénink ale opět dosahoval klidně i 2 až 3
hodin odcvičeného času.
S postupem doby a pokrokem fyziologie sportovní zátěže lidského těla,
biomechaniky a biochemie začaly přicházet trendy intenzivnějších objemových
tréninků. Z několika základních cviků se trénink rozvinul do splitových
tréninkových jednotek, kdy byla každá svalová partie procvičovaná zvlášť
několika cviky ze všech možných úhlů. Zátěž jednotlivých sérií se měnila a s ní i
izolace jednotlivých svalových partií. Tréninkové jednotky byly cvičeny
v počtech od 3 až do neuvěřitelných 10 v objemové fázi. Přicházela i zajímavá
dělení tréninků na dopolední silový a odpolední dynamičtější pump tréninky.
V nynější době existuje opravdu nepřeberné množství různých
tréninkových metod pro nárůst svalové hmoty jedince. V tréninkových denících
kulturistů a jejich trenérů máme možnost potkávat objemové tréninky splitové i
fullbody, lehké i těžké, o vysoké i nízké intenzitě, se škálou jen několika
základních cviků, nebo naopak s velkou množinou užitých cviků.
Všechny tyto postupy dob minulých i nynějších spojuje jeden společný cíl
a tím je maximální nárůst svalové hmoty kulturisty. Každý trenér či sám soutěžící
volí individuální cestu za novou svalovou hmotou na základě svých znalostí a
zkušeností s cílem maximalizovat svalový růst a udržet efektivitu tréninku, tedy
vyhnout se stagnaci a dostát tréninkovým cílům daného cyklu soutěžní přípravy.

1.2.1

Fáze soutěžní přípravy kulturisty
V následujících řádcích čtenáře naší práce uvedeme do problematiky

plánování a obecného cyklovaní kompletní předsoutěžní přípravy kulturisty,
kterou prochází, než se postaví na soutěžní podium, jako kompletně připravený
závodník – finální produkt přípravy. Zmiňujeme celoroční přípravný
makrocyklus, jako obecnou kostru pro lepší porozumění čtenářů a tedy i snazšího
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pochopení začlenění našeho specifického tréninkového cyklu do mechanismu
přípravy.
Ještě v úvodu této kapitoly je nutné zmínit diferenciaci jednotlivých
přípravných makrocyklů soutěžních kulturistů. Jako v každém jiném sportu, i
v kulturistice, se příprava od přípravy liší. Zde je vždy hlavním faktorem vstupní
forma jedince, funkčnost a genetické dispozice, jeho nedostatky a výběr
optimálních metod pro jejich maximální eliminaci. V neposlední řadě hraje také
velkou roli pohled trenéra na principy soutěžní přípravy a jeho vlastní jak
trenérské, tak i případně soutěžní zkušenosti. Cílem se ale všechny cesty ve velké
většině shodují. Obecně cílem je proporčně vyvážená, estetická a maximálně
kvalitní postava kulturisty či soutěžícího ve fitness.
Soutěžní sezóna, vypisovaná Svazem kulturistiky a fitness České
republiky (SKFČR), spadající pod světovou federaci IFBB, se dělí na část jarní a
podzimní. V jarní části jsou hlavním programem Mistrovství Čech a Mistrovství
Moravy. Z těchto dvou soutěží, probíhajících v jeden víkend jsou ti nejlepší
závodníci svých kategorií kvalifikování na následné Mistrovství České republiky,
které navazuje týden po úvodních soutěžích. Z Mistrovství ČR se skládá
nominace pro reprezentační tým České republiky, jehož cesta míří na Mistrovství
Evropy, které je opět v návaznosti na Mistrovství ČR a je vrcholem jarních
soutěží a celé jarní části sezóny. Celá jarní sezóna se většinou odehrává v průběhu
měsíce května a června. Vždy záleží na plánu evropských a světových vrcholů
vedením IFBB, od kterých se odvíjí práce SKFČR na plánování soutěží vrcholu
předcházejících.
Podzimní část sezóny je ve znamení řady pohárových soutěží, které jsou
většinou organizovány v počtu čtyř až pěti. Pohárové soutěže jsou si rovnocenné,
obohacené o mezinárodní účast, tedy většinou nabízejí větší počty závodníků a
závodnic, tedy i ostřejší konkurenci. Vrcholem podzimních soutěží je Mistrovství
světa. Mimo výkonnostní kulturistiku a její pohárové soutěže se v České republice
koná paralelně i koloběh soutěží kondiční kulturistiky, určený pro začátečníky a
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mladé talenty na soutěžních prknech. Kondiční soutěže podzimu plní podzimní
sezónu vždy třemi až čtyřmi závody s rok od roku zvyšující se úrovní závodníků.
Veškeré soutěže podzimu se většinou odehrávají v říjnu a listopadu. Důležitou
informací je fakt, že soutěžící není nucen absolvovat vždy kompletní sezónu
s jarní i podzimní částí. Je na každém jedinci, jaký cíl si vytyčí a jakou délku
přípravy ke svému cíli volí. Vzhledem k fyzické, psychické a finanční náročnosti
soutěžní přípravy v kulturistice není neobvyklé, když soutěžící pravidelně soutěží
pouze jarní či jen podzimní část. Naopak ze zkušeností lze říci, že delší příprava
přinesla často kýžené ovoce ve formě úspěchů.
Pro detailnější přiblížení možnosti řešení průběhu kompletní přípravy
soutěžního kulturisty jsme si postavili model soutěžícího, který si zvolil za cíl
nominaci na jarní Mistrovství Evropy. Použijeme modelový příklad kulturisty,
který se naposledy účastnil jarních soutěží taktéž s úspěšným evropským
vrcholem v měsíci červnu.
Modelový jedinec absolvoval červnové Mistrovství Evropy a tím ukončil
soutěžní období předešlého makrocyklu. Po soutěžním období navazuje nový
makrocyklus, který bezprostředné po soutěžích startuje přechodným obdobím. Pro
kvalitní regeneraci a odpočinek organismu i psychické složky jedince se
doporučuje v průměru měsíc odpočinkového režimu. Složený bývá z pasivního i
aktivního odpočinku, různých sportovních aktivit mimo posilovnu, relaxace atd.
Po měsíci odpočinku dle zdravotního a fyzického stavu kulturisty lze navázat
měsícem pravidelných lehkých kondičních tréninků v posilovně. Celý organismus
se „probudí“ a odpočatý je maximálně lačný do práce.
Po červencovém a srpnovém přechodném období navazujeme od září na
ostré přípravné období. Do přípravného období přichází organismus odpočatý a
rozehřátý do provozní teploty. Tedy nyní začíná tvrdá dřina s jediným hlavním
cílem – maximální nárůst svalové hmoty kulturisty. Pro našeho modelového
jedince jde o přípravné období, které začíná v září a končí v lednu. Čistých pět
měsíců pro budování svalového objemu a nové hmoty. Ač se může pět měsíců
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zdát jako dlouhá doba, není to mnoho. Na poli kulturistiky nic není hned a ne
nadarmo se říká, že vítězí ti nejtrpělivější a nejcílevědomější jedinci se stále
tvrdou strojovou prací v přípravě. Pro objemovou přípravu jedinci a jejich trenéři
volí širokou škálu různých tréninkových metod a cyklů dle jejich znalostí a
zkušeností. Do tohoto období spadá i možnost efektivního využití našeho
specifického objemového tréninku pro nárůst svalové hmoty kulturisty.
Nyní je náš modelový jedinec na konci ledna ve finále přípravného
období, kdy nabral maximum svalové hmoty. Je známo, že nabírat čistou
svalovou hmotu naturální cestou je velice náročné a pomalé. Svalová hmota
přibývá rychleji s určitým narůstajícím procentem tuku. Na konci ledna je tedy
náš modelový jedinec připravený hrubou hmotu opracovat a přivést do maximální
kvality s minimálním množstvím podkožního tuku. Na redukci tukové složky
kulturisty a maximální eliminaci podkožní vody je zacíleno období předsoutěžní,
nazýváno také „předsoutěžní dietou“. Start předsoutěžního období je velmi
závislý na výstupní formě kulturisty po objemové přípravné fázi. Dále záleží na
genetických dispozicích a chodu metabolismu jedince. Tyto proměnné napoví,
jestli je na místě předsotěžní dieta delší a pozvolnější, či kratší a tvrdší. Obecně se
užívá délka období od dvaceti do osmi týdnů předsoutěžní diety. Náš modelový
příklad má nastavenou délku předsoutěžní přípravy na průměrných třináct týdnů
do první soutěže, kterou bude Mistrovství kraje a finálních šestnáct do vrcholu
jarní části sezóny, který jsme vytyčili na Mistrovství Evropy.
Vždy týden před soutěží se předsoutěžní dieta lehce mění složením stravy
i fázováním tréninku a kulturista prochází takzvanou sacharidovou
superkompenzací. Tento týdenní předsoutěžní cyklus je velice důležitý element
přípravy, který má finálně největší vliv na konečnou soutěžní formu jedince.
Manipuluje se zde s příjmem bílkovin, sacharidů a tekutin. Příjmy jsou pro
představu počítány na minuty a jde opravdu o náročnou chemii a místy i alchymii.
Zde vítězí zkušenosti trenéra i kulturisty a neprůstřelné znalosti v oborech chemie,
biochemie a fyziologie .
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Modelový soutěžící prošel předsoutěžním obdobím, na které navázal
květnovým a červnovým soutěžním. Zúčastnil se Mistrovství kraje, odkud se
úspěšně nominoval na Mistrovství České republiky, kde vybojoval nominaci na
Mistrovství Evropy, kterým zakončil jarní sezónu na začátku června.
Touto kapitolou jsme modelově a velice stručně popsali čtenáři možnost,
jak plánovat celoroční makrocyklus soutěžního kulturisty. Začlenili jsme a
poukázali na období, kde je možné užití našeho specifického objemového
tréninku, který je podstatou naší diplomové práce.

1.3

Soutěžní příprava 24 hodin denně
Cílem této kapitoly naší diplomové práce je přiblížit čtenáři denní rytmus

kulturisty, který prochází soutěžní přípravou. Zaměříme se na ty nejdůležitější
prvky každodenních zvyků a osvětlíme jejich nemalou důležitost v celém
přípravném koloběhu.
Nelze si odpustit myšlenku úvodem této kapitoly, kterou bych rád
poznamenal. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že soutěžní kulturistika je pro mě
osobně nejnáročnějším sportem, který jsem kdy ochutnal. V tomto sportu není
stěžejní pouze maximálně kvalitní odcvičení tréninkové jednotky v posilovně a
tím je část přípravy pro ten daný den uzavřena. Jelikož je pracovním nástrojem a
posléze i vrcholným soutěžním produktem vlastní lidské tělo – živý organismus,
který pracuje, vyvíjí aktivitu a mění se po dobu čtyřiadvaceti hodin denně, stává
se soutěžní příprava kulturisty velice náročnou pracovní záležitostí, která si žádá
maximální pozornost jedince po dobu celého dne. Čím striktnější dokáže jedinec
být ve dnech přípravy, tím kvalitnější výsledky tento strojový přístup ve finále
přináší.
Obecně se bavíme o denních činnostech, o kterých běžná populace
většinou ani nepřemýšlí, či neřeší do hloubky význam a efekt změny těchto
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činností, či jejich uspořádání v každodenním režimu. Konkrétně v soutěžní
přípravě kulturisty je nutné striktně kontrolovat několik základních prvků, které se
stávají i hybnými proměnnými z období na období přípravy. Bavíme se prioritně o
skladbě stravy a její periodizaci v průběhu dne, příjmu tekutin a její užité zdroje,
volba a příjem sportovních doplňků výživy, periodizace tréninkových jednotek a
jejich zařazení do denního rytmu, aktivní regenerace organismu, kompenzační
aktivity a jejich volba a v neposlední řadě veledůležitý spánek. Toto je výčet
hlavních stěžejních prvků každodenního koloběhu v soutěžní přípravě kulturisty.
Kvalitní plánování a striktní dodržování postavených plánů přináší výsledné
efekty pro finální soutěžní formu kulturisty.
Bez plánování a kvalitní organizace těchto prvků by soutěžní příprava
nebyla možná a to je hlavním důvodem, proč byla tato kapitola zařazena do
obsahu naší diplomové práce.

1.3.1

Skladba stravy a její důležitost
Následující kapitolu jsme do naší diplomové práce zařadili s účelem

informovat čtenáře o stravovacích návycích soutěžního kulturisty a samotné
skladbě stravy v různých obdobích předsoutěžní přípravy. Jestli si budeme stát za
myšlenkou, že kvalitní strava a samotné zdroje příjmů živin jsou více než
polovinou úspěchu při sportovním tréninku obecně, tak zde, na poli soutěžní
kulturistiky a fitness, lze tuto myšlenku ještě dvakrát podtrhnout.
Organismus jedince je jednoduše přirovnatelný k motoru automobilu –
pokud chceme maximální výkon systému a vrcholné výsledky, je třeba dodávat co
možná nejkvalitnější palivo. V našem případě pro jedince, připravujícího se na
sezónu soutěžní kulturistiky, jde prioritně o kvalitní zdroje sacharidů, bílkovin a
kvalitních tuků v žádoucím poměru. Dále nelze opomenout důležité vitamíny,
minerály a potřebné množství kvalitních tekutin. Tyto prvky stravovacího režimu
jsou základními stavebními pilíři jídelníčku každého jedince. Na základě
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fyzického zatížení a potřeb organismu v předsoutěžní přípravě a jejím konkrétním
období se také výrazně liší užité hodnoty jednotlivých nutrietů. Vše záleží
primárně na hmotnosti jedince a jeho věku, stávající skladbě a formě těla jedince,
cíli, který chce jedinec dosáhnou (finální forma) a v neposlední řadě na fyzickém
zatížení v závislosti na tréninkovém období předsoutěžní přípravy, ve kterém se
právě jedinec nachází.
Je potřeba si uvědomit, že každý jsme jedinečný a tedy každý organismus
bude více či méně odlišný. Reakce, odezvy a nutnosti těl kulturistů se jeden od
druhého liší a proto nelze dogmaticky určovat tabulkově hodnoty potřebných
bílkovin a sacharidů pro jedince. Vše lze definovat obecně a samotná konkretitaze
hodnot jednotlivých složek je prací individuální na základě vlastních zkušeností
s vlastním tělem a vědomostí s tím spjatých.
Jedním z nejdůležitějších nutrientů pro kulturistu i pro sportovce obecně
jsou sacharidy. Podle Mandelové a Hrnčiříkové (2007) se jedná o nejdůležitější
nutrient, poskytující energii organismu pro jakýkoliv sportovní výkon.
Metabolismu s sacharidů je jednodušší než ostatních živin a jsou tudíž rychleji
k užití jako energetická zásoba.
Jedinci v soutěžní přípravě přijímají sacharidy hlavně ze zdrojů, jako je
rýže, ovesné vločky a rýžové racio chleby. Toto jsou zdroje, poskytující
maximálně kvalitní zdroje žádoucích sacharidů. Méně poté z brambor, těstovin a
ovoce. U těchto potravin s vyšším glykemickým indexem jejich užitek pro
kulturistu klesá. Dále jsou sacharidy dodávány ve formě sportovních doplňků
výživy, kterým se budeme blíže věnovat v další kapitole naší práce.
V závislosti na období přípravy, ve kterém se jedinec nachází, se mění
množství a zužuje či rozšiřuje množina užitých zdrojů přijímaných sacharidů.
V přechodném a přípravném období bývá obecně hladina přijímaných sacharidů
vyšší pro žádoucí maximum kvalitního přijímaného paliva pro organismus
v období růstu hmoty a její efektivní regenerace. S příchodem předsoutěžního
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období a předsoutěžní diety se začíná příjem sacharidů utahovat a posléze i na
základě různých systému vlnit, kdy tělo dostává den ode dne rozdílný příděl
sacharidů. Zdroje sacharidů se také zužují na ty nejkvalitnější, kterými pro
kulturisty jsou již zmíněná rýže, ovesné vločky a rýžové racio chleby. Cílem
snížení příjmu sacharidů je maximální utilizace tukových zásob do energetického
metabolismu a tím zbavení těla maximálního množství podkožního tuku.
V soutěžním období na základě systémů sacharidové superkompenzace a
finálního dotahování formy je poté příjem a zdroje sacharidů opět odlišné.
Bílkoviny jsou další veledůležitou živinou, bez které by se soutěžní
kulturista rozhodně neobešel. Dle Mandelové a Hrnčiříkové (2007) jsou mimo
jiné bílkoviny hlavním materiálem pro výstavbu tělesných tkání a reparaci tkání
narušených, podílí se na tvorbě hormonů, obranných látek atd. Bílkoviny jsou pro
kulturistiku důležité hlavně díky jejich funkci stavební, kdy jsou stavebními
jednotkami nové narůstající svalové hmoty, a regenerační, kdy jsou zapojeny do
reparace narušených tkání díky efektu fyzické zátěže v soutěžní přípravě.
V soutěžní přípravě jsou bílkoviny ze stravy přijímány hlavně ze zdrojů
živočišných díky jejich stravitelnosti a využitelnosti. Konkrétně jde většinou o
kuřecí maso, krůtí maso, hovězí maso, rybí maso a vaječné bílky. Dále také
mléčné výrobky jako například nízkotučný tvaroh. Toto je výčet stěžejních zdrojů
bílkovin ze stravy, užitých v soutěžní přípravě kulturisty. Dále jsou bílkoviny
dodávány pomocí sportovních doplňků výživy, kterým je věnována následující
kapitola.
Množství přijímaných bílkovin se v závislosti na období soutěžní přípravy
mění, ale nemění se tak razantně, jako příjem sacharidů. Samotné denní
dávkování bílkovin pro jedince v soutěžní přípravě je dáno prioritně jeho tělesnou
hmotností, stavem a návykem jeho metabolismu a v neposlední řadě užitým
tréninkovým systémem v konkrétním období přípravy. Opět tedy lze z předešlých
informací vyvodit, že není možně dogmaticky nastavit hodnoty denního příjmu
bílkovin. Každé tělo je více či méně odlišné a tedy jeho potřeba je vždy rozdílná.
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Lze ale říci, že v období přechodném a přípravném bude obecně příjem bílkovin
nižší ve srovnání s příjmem v období předsoutěžním. V předsoutěžním období je
potřeba bílkovin vyšší z důvodu nutnosti maximální regenerace pracující svalové
hmoty při ostrém tempu tvrdých, někdy i dvoufázových silových tréninků,
doplněných o aerobní tréninkové jednotky. Snaha udržet maximální stravitelný
příjem bílkovin denně zaručuje maximální udržení svalové hmoty jedince.
V tomto období je energetický příjem ze sacharidů výrazně nižší a zvýšený příjem
bílkovin tedy zabraňuje rozkladu svalových bílkovin pro užití do energetického
metabolismu jako zdroj energie. Je potřeba přesné vyvážení příjmů pro
konkrétního jedince, nutnost pravidelně stav sledovat a operativně korigovat pro
maximální výsledek.
K dalším základním živinám patří zmiňované tuky. Jejich nejdůležitější
funkce pro správný a efektivní chod metabolismu kulturisty jsou usnadnění
vstřebávání vitaminů, které jsou rozpustné v tucích a funkce ochrany orgánů před
mechanickým poškozením. Tuky jsou také nejbohatším zdrojem energie a tvoří
největší její zásoby organismu jedince. Pro kulturistiku jsou podkožní zásoby tuku
nežádoucí, proto je kladen zřetel na maximální užití tuků do energetického
metabolismu jako zdroj energie při fyzické zátěži jedince.
V období soutěžní přípravy se tukový příjem razantně snižuje a hlídá.
Poměrem vyšší příjem tuků je možno si dovolit v období regenerace, tedy
v přechodném období a dále v navazujícím přípravném období. Pro upřesnění jde
o příjem nenasycených tuků a v malé míře tuků skrytých z živočišných a
rostlinných zdrojů v jídelníčku, kterými jsou například maso, vejce či ovesné
vločky. Volné zdroje tuků jsou maximálně eliminovány. Jakožto další základní
nutrienty, i tuky jsou v některých případech dodávány do organismu ve formě
sportovních doplňků výživy.
S příchodem předsoutěžního a soutěžního období je tendence příjem tuků
obecně ještě snížit. Tento úkon má společně s celkovým snížením energetického
příjmu jasný cíl, kterým je maximální užití podkožního tuku v energetickém
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metabolismu při fyzické zátěži jedince. Maximální snížení zásob podkožního tuku
je jeden z hlavních faktorů, které ve finální formě přinášejí kýžený efekt co
nejlepší visuální definice svalové hmoty jedince.
Vitaminy a minerální látky jsou další neodmyslitelným prvkem stravy, na
který je třeba brát zřetel v soutěžní přípravě kulturisty. Jsou velmi důležitou
součástí díky svým hlavním funkcím v organismu jedince.
Dle Mandelové a Hrnčiříkové (2007) jsou vitaminy specifickými látkami,
které si organismus člověka neumí sám vytvořit a je tedy žádoucí je přijímat ve
stravě či pomocí suplementace sportovními doplňky výživy. Hlavní funkce
vitaminů je jejich podíl na metabolismu živin, funkce antioxidační a jejich podíl
na hormonálních systémech. V neposlední řadě jsou vitaminy důležité pro udržení
funkčního imunitního systému jedince, který je v těžkém tréninkovém tempu a
tvrdé předsoutěžní dietě velice ohrožený. Vitaminy jsou v průběhu celé soutěžní
přípravy přijímány prioritně ze stravy, kde je dbáno na co nejvyšší pestrost
v rámci daných mezí. Tyto meze jsou vytyčeny požadavky na stravovací režim
jeho skladbu na základě zmiňovaných období soutěžní přípravy a jejich jednotlivé
cíle. Při nutném snížení pestrosti stravy a tedy i ohrožení snížení nutného
množství přijímaných vitaminů jsou dodávány do organismu ve formě
sportovních doplňků výživy.
Minerální látky jsou důležitou komponentou organismu, která se podílí na
stavbě kostní tkáně, udržuje nervosvalovou dráždivost a osmolalitu. Minerály jsou
také důležitou součástí hormonů a enzymů. Patří do množiny látek, které si
organismus není schopen vytvořit a proto je třeba je dodávat ze stravy či pomocí
doplňků výživy.
Podobně jako vitaminy, i minerální látky dodáváme do organismu jedince
v soutěžní přípravě hlavně ze stravy. Při zvýšení fyzického zatížení a intenzity
tréninkových jednotek se souběžným snížením energetického příjmu nastolením
redukčního dietního režimu jedince můžeme vyvolat vyšší ztrátu minerálních
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látek z organismu. Zde se rapidně snižuje pestrost jídelníčku kulturisty a je tedy
na místě minerální látky do organismu dodat pomocí sportovních doplňků výživy.
Příjem tekutin a složení pitného režimu kulturisty je také důležitou
součástí celé jeho soutěžní přípravy. Voda je základní složkou každého živého
organismu. Hlavní funkce vody v organismu jsou udržování tepelného
hospodářství, poskytování prostředí pro životní děje, řízení toku energie,
udržování stálosti vnitřního prostředí, distribuční a rozpouštěcí funkce.
Organismus jedince v náročném tempu soutěžní přípravy ztrácí velké
množství tekutin díky intenzivní fyzické zátěži a metabolickým dějům. Cílem je
vždy bilancovat příjem tekutin tak, aby pokryl veškeré ztráty organismu a tím byl
optimální, udržel hydrataci jedince, funkční organismus a jeho metabolické
pochody. Při určování denního příjmu tekutin pro kulturistu v soutěžní přípravě je
třeba zohlednit soutěžní období, ve kterém se jedinec nachází, stávající fyzické
zatížení, jeho intenzitu, stav schopnosti retence podkožní vody a stav metabolismu
tekutin jedince. Jako hlavní zdroje tekutin v soutěžní přípravě se užívá voda,
neslazené čaje, minerální vody a iontové nápoje.
Tato kapitola naší diplomové práce poskytla stručné informace čtenáři o
základních pohledech na stravovací návyk jedince v přípravě pro soutěžní
kulturistiku a jeho neoddiskutovatelnou důležitost. Dále podrobněji popsala
jednotlivé složky stravy a jejich hlavní funkce pro ucelení představy jejich
důležitosti. V dalších kapitolách naší práce budeme zmiňovat mimo jiné konkrétní
jídelníčky, které jedinci z testované skupiny užily a tato kapitola čtenáři usnadní
pochopení mnoha faktů, které jsou v jídelníčku uvedeny.

1.3.2

Sportovní doplňky stravy kulturisty
V následujících řádcích naší práce přinášíme čtenáři informace o funkci a

důvodu užití sportovních doplňků stravy, vyskytujících se v přípravě jedince pro
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soutěžní kulturistiku. Nynější trh skýtá velice širokou škálu druhů sportovní
suplementace a proto jsme pro lepší přehled čtenáře a ujasnění důležitých pojmů
tuto kapitolu do naší práce zařadili.
Sportovní doplňky stravy jsou již dle názvu prvky, které by měly
jídelníček pouze doplňovat. Tedy stěžejním je vždy kvalitní stravovací plán, do
kterého se dle potřeby a cílů jedince zakomponují žádoucí sportovní doplňky.
„Doplňky stravy se rozumí potraviny určené k přímé spotřebě, lišící se od
potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo
jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za
účelem doplnění běžné stravy pro spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující
zdravotní stav a které se uvádí do oběhu pouze s označením účelu jejího použití“
(Zákon č. 456/2004 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích). Dále stejný
zákon definuje potravní doplňky jako „nutriční faktory (vitaminy, minerály,
aminokyseliny, specifické mastné kyseliny, extrakty a další látky s významným
biologickým účinkem)“ (Zákon č. 456/2004 Sb., o potravinách a tabákových
výrobcích).
V přechodném období soutěžní přípravy je tendence veškeré sportovní
doplňky výživy z denního režimu vypustit a nechat tělo kvalitně pročistit. Lze se
setkat se zařazením čistících kůr na různých bázích, jako jsou například bylinné či
čajové pro dopomoc při regeneraci organismu a jednotlivých soustav po
dlouhodobém náročném vypětí v předsoutěžním a soutěžním období.
V přípravném období je naším cílem, aby organismus opět nastartoval
metabolické pochody tak, že veškeré žádoucí prvky pro fyzickou zátěž a
následnou regeneraci bral pouze z pestré stravy. V tomto období je jídelníček
jedince nejrozmanitější a nejvíce se podobá doporučením pro průměrnou vitálně
žijící populaci.
S příchodem přípravného období přichází řada změn v celém rytmu
přípravy. Jak jsme již zmínili v předešlém textu, primárním cílem přípravného
období je maximální nárůst svalové hmoty kulturisty a od tohoto cíle se odvíjejí
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klíčové změny rytmu soutěžní přípravy. Hlavní změny probíhají v tréninkovém
systému, stravovacím plánu a rozpisu sportovní suplementace a v neposlední řadě
v systému regenerace.
Pro maximální nárůst svalové hmoty v přípravném období je nutno přimět
organismus jedince k posunu do anabolického stavu. Základem je zvýšit
energetický příjem z kvalitních zdrojů tak, aby byl vyšší než energetický výdej při
fyzické zátěži. Zvyšujeme příjem polysacharidů z kvalitních zdrojů. Oproti
přechodnému období zvyšujeme i příjem bílkovin tak, aby byl jedinec schopen
přijímané množství bez problémů dlouhodobě trávit a maximálně efektivně využít
pro péči o pracující svalovou hmotu a stavbu hmoty nové. Dále snižujeme příjem
tuků, zvláště tuků živočišného původu.
Sportovní doplňky výživy v přípravném období nasazujeme z důvodu
dodat organismu maximálně kvalitní zdroje žádoucích živin v průběhu dne,
ulehčit metabolismu přísunem lehce stravitelných zdrojů živin, zefektivnit
svalový růst pomocí účinných látek, obsažených v užité sportovní suplementaci a
tím přispět ke splnění cílů pro toto období soutěžní přípravy. Konkrétně se
v přípravném období většinou užívají suplementy pro přísun kvalitní energie jako
jsou gainery, sacharidové koktejly či různé potréninkové směsi. Dále je
nasazována suplementace s cílem dodat kvalitní zdroj lehce stravitelných bílkovin
pro tělo, jakými jsou proteinové koktejly, komplexní spektra aminokyselin či
větvené aminokyseliny BCAA. Můžeme se také často setkat s užitou
suplementací pro zefektivnění nárůstu svalové hmoty a síly. Mezi nejběžnější lze
zařadit kreatin a různé jeho formy, beta-hydroxy-beta-methylbutyrát (HMB), dále
sportovní doplňky, ovlivňující vyplavování růstového hormonu a testosteronu.
Užití zmíněných druhů sportovních doplňků výživy je opět velmi individuální.
Kulturista v soutěžní přípravě úspěšně absolvoval přípravné období, kde
nabral maximum hmoty za daný časový úsek a nyní se ocitá na počátku
předsoutěžního období. Hlavním cílem pro předsoutěžní a soutěžní období je
maximální redukce podkožního tuku kulturisty s co možná nejmenšími ztrátami
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na svalové hmotě. Hlavní a nejcitelnější změnou s příchodem předsoutěžního
období je snížení energetického příjmu jedince a zúžení užitých zdrojů
jednotlivých přijímaných živin ve stravovacím plánu s cílem přijímat co
nejkvalitnější zdroje sacharidů a bílkovin. Tedy příjem sacharidů se obecně
dlouhodobě snižuje s cílem donutit organismus k utilizaci maxima tukových zásob
do energetického metabolismu při fyzické zátěži. Často přechází do systémů
sacharidových vln, kdy organismus přijímá každý den jiné množství sacharidů.
Tento systém je dle zkušeností nejefektivnější pro maximální redukci tukové
složky člověka. Příjem bílkovin se s počátkem předsoutěžního období zvyšuje na
stravitelné maximum pro udržení svalové hmoty a její účinnou regeneraci
v těžkém a intenzivním tréninkovém tempu, které se v tomto období ještě
stupňuje. Organismus kulturisty přichází pod opravdu náročné fyzické vypětí
s nízkým energetickým příjmem, vlastní regenerační systém organismu se
zpomaluje a oslabuje se i imunitní systém. Proto je zde žádoucí nasazení efektivní
sportovní suplementace pro podporu a udržení progresivního chodu organismu
splnění cílů předsoutěžního a soutěžního období s vrcholným cílem kulturisty
přinést na soutěžní podium co možná nejkvalitnější formu.
Do předsoutěžního a soutěžního období se tedy nasazuje sportovní
suplementace s hlavními cíli dodat kvalitní zdroje lehce stravitelných bílkovin,
podpořit redukci tukové složky jedince, udržet maximum svalové hmoty, podpořit
regeneraci pracující svalové hmoty a celého organismu a udržet funkční imunitní
systém kulturisty. Jako kvalitní zdroje bílkovin s lehkou stravitelností pro
organismus jedince se užívají většinou proteinové koktejly s vysokým obsahem
bílkovin a spektra komplexních aminokyselin. Pro podporu redukce tukové složky
jsou do suplementárních rozpisů zařazovány hlavně termogenní spalovače a
spalovače s přidanými stimulanty. Za účelem udržet svalovou hmotu
v předsoutěžním a soutěžním období lze užít suplementaci, podporující
vyplavování testosteronu a růstového hormonu. Dále se lze setkat s užitím HMB
či gama-hydroxymáselné kyseliny(GHB). Pro podporu regenerace pracující
svalové hmoty a organismu obecně se nejvíce zařazují větvené aminokyseliny
BCAA, glutamin či kreatin monohydrát v malém množství. Fungující imunitní
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systém kulturisty v náporu předsoutěžního a soutěžního období podporujeme
většinou suplementací stěžejních vitaminů a minerálů a látek, zvyšujících
obranyschopnost organismu. V nynější době lze potkat opravdu širokou škálu
sportovní suplementace z výše zmíněných kategorií. Užití jednotlivých druhů je
opět velice individuální záležitostí, založenou na zkušenostech a znalostech
kulturisty či jeho trenéra.
Soutěžní období je co se sportovní suplementace je obecně největší
neznámou. Jak lze všechna předchozí období soutěžní přípravy aspoň trošku
zobecnit a celkově definovat, tak soutěžní období se vymyká veškerým těmto
možnostem obecné definice užití stravovacího systému a předpisu sportovních
doplňků výživy. Cíle zmíněného období přípravy jsou shodné s předsoutěžním,
ale postupy této finální fáze ladění soutěžní formy kulturistů mohou být až
diametrálně odlišné. Užité systémy se zakládají na zkušenostech a znalostech
teorie a samotné praxe kulturistů a jejich trenérů. Proto opravdu nelze definovat
více, než to, že v soutěžním období prochází každý jedinec systémem sacharidové
superkompenzace a odvodněním, kdy je tělo schopno krátkodobě zvětšit objem
svalstva jedince a maximálně snížit množství podkožní vody pro co nelepší
svalovou definici na soutěžním podiu.
V kapitole o sportovních doplňcích výživy kulturisty jsme čtenáři naší
diplomové práce přiblížili možnosti užití sportovní suplementace a její účel
v jednotlivých obdobích soutěžní přípravy jedince. Tato kapitola dále poslouží
čtenáři k jednoduché orientaci v konkrétních suplementačních plánech jedinců
testovací skupiny naší práce. Jelikož stále neexistuje žádné standardizované dělení
sportovních doplňků výživy, rozdělili jsme logickým úsudkem dle účelu
suplementace.

1.3.3

Odpočinek a regenerace
Úvodní část naší diplomové práce uzavíráme kapitolou o odpočinku a
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regeneraci kulturisty v soutěžní přípravě. Čtenáři přiblížíme důležitost a možnosti
užití různých druhů regeneračních postupů v soutěžní přípravě jedince. Jednotlivé
části této kapitoly rozdělíme opět dle soutěžních období přípravy kulturisty.
Přechodné období jsme si v úvodu práce také nazvali příznačně obdobím
regeneračním. Po uplynulém namáhavém předsoutěžním a soutěžním období je
nutné se nyní plně soustředit na kvalitní zotavení a regeneraci kompletně celého
vyčerpaného organismu jedince pomocí široké škály způsobů aktivní i pasivní
regenerace. Zde se meze absolutně nekladou a jedinci využívají opravdu širokého
spektra dostupných aktivit mimo posilovnu.
Do přípravného období přichází kulturista již kvalitně zregenerován a plný
sil pro pravidelné těžké tréninkové zatížení. Zde se doporučuje i přes skvělý pocit
vitálního organismu, nasátého energií a velkou chutí do těžkých objemových
tréninků, naplánovat jedinci pravidelný plán regenerace. Udržíme tím ten silný
tréninkový drive stále odpočatým organismem, vyhneme se možnosti zranění,
kterým lze předcházet regenerační péčí a hlavně máme možnost pomocí kvalitní
regenerace umocnit svalový přírůstek jedince. Velký benefit kvalitního užitého
regeneračního plánu lze ocenit s příchodem do předsoutěžního období, kdy je díky
tomu možno mít kulturistu stále maximálně odpočatého bez jakýchkoliv
zdravotních potíží. Pro jedince v pravidelném tréninkovém zatížení je hlavní
nedocenitelnou regenerační aktivitou kvalitní spánek. Dále se v přípravném
období užívá nenáročných regeneračních jednotek aerobního zatížení po tréninku
v posilovně, kompenzačních aktivit, jako je atletika, plavání či cyklistika. Mezi
další oblíbené procedury patří masáže a saunování.
Díky kvalitnímu spánku a dalším pravidelným regeneračním prvkům lze
do předsoutěžního období přicházet stále plný sil bez nejmenších potíží
s pohybovým aparátem a organismem celkově. Nyní se snížením energetického
příjmu, nástupem předsoutěžní diety a zvýšením počtu a intenzity tréninkových
jednotek týdně přichází velký nápor na organismus. Aktivní regenerační
schopnost organismu se zpomaluje a regenerační doba se prodlužuje. Proto je
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nutné tělu pomoci promyšlenou strategií, jak regeneraci podpořit. Ve velké
většině případů jedinec prodlužuje dobu spánku. Z regeneračních procedur jsou
nejhojněji užívané pravidelné masáže, fyzioterapeutické mobilizace, parní a finské
saunování, regenerační koupele a kryosaunování. Frekvence regeneračních
jednotek v týdnu je oproti přípravnému období většinou logicky vyšší.
Tato kapitola ve zkratce nastínila čtenáři možnosti, jak pomoci v podpoře
regenerace organismu kulturisty v jeho soutěžní přípravě a konkrétních obdobích
zmíněného cyklu. Řádky výše jsme v naší práci zmínili pro úplnou představu
čtenáře o koloběhu přípravy jedince a dokreslení představy, jak si vyložit pojem
příprava 24 hodin denně. Jde o celistvý systém, složený z několika stěžejních
částí, kde není možno žádnou z nich opomíjet či úplně vypustit.
Cílem úvodní kapitoly naší diplomové práce bylo shromáždění důležitých
informací k našemu tématu a jejich srozumitelná interpretace v logicky
uspořádaném systému. Po přečtení této úvodní kapitoly má každý čtenář
představu o principech, systému a souvislostech jednotlivých částí obecného
pojetí soutěžní přípravy jedince. Z podaných informací lze také vyvodit důležitou
myšlenku, opodstatňující můj osobní názor v úvodu naší práce, kde je zmíněno, že
považuji soutěžní kulturistiku za nejnáročnější sport vůbec. Bez plného nasazení a
maximální disciplíny v každém zmíněném segmentu systému nelze dojít k cíli
s kvalitním produktem, kterým je pro každého kulturistu na doraz vypilovaná
soutěžní forma, připravená ke kvalitní prezentaci na soutěžním podiu.
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2.

CÍLE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY A ÚKOLY PRÁCE
Druhá kapitola naší diplomové práce shrnuje námi vytyčené cíle,

výzkumné otázky, které jsme si spolu s počáteční myšlenkou vytvoření naší práce
položili a s nimi spjaty úkoly práce, které nám pomohou objasnit zmíněné
výzkumné otázky

2.1

Cíle práce
Vytyčeným cílem naší diplomové práce je sestavení tréninkového cyklu a

ověření jeho účinnosti. Díky dobrovolníkům, kteří byli k tvorbě naší diplomové
práce přizváni jakožto testovací skupina jedinců, kteří cyklus absolvují, jsme
schopni náš měsíční tréninkový plán podrobit zkoušce. Jedinci testovací skupiny
absolvují náš měsíční tréninkový cyklus s naším stravovacím plánem a rozpisem
suplementace sportovních doplňků stravy, regeneračním doporučením a návrhem
plánu denního režimu. Pomocí daných výzkumných otázek níže vytyčujeme
zaměření výzkumu.

2.2

Výzkumné otázky
Pro možnost splnění cíle naší diplomové práce jsme si stanovili tyto

výzkumné otázky :
Výzkumná otázka 1
Zvýší se tělesná hmotnost jedince po absolvování měsíčního cyklu na
základě našeho tréninkového plánu a přidaných doporučení?
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Výzkumná otázka 2
Narostou sledované tělesné obvody partií testovaného jedince po
absolvování měsíčního cyklu na základě našeho tréninkového plánu a přidaných
doporučení?
Výzkumná otázka 3
Zvýší se maximální silové výkony jedince v základních silových cvicích
po absolvování měsíčního cyklu na základě našeho tréninkového plánu a
přidaných doporučení?

2.3

Úkoly práce

1.

Prostudovat odbornou literaturu k vybranému tématu.

2.

Dlouhodobě sledovat vývoj dané problematiky v praxi.

3.

Sestavit měsíční tréninkový plán s patřičným zaměřením.

4.

Vybrat vhodnou testovací skupinu dobrovolníků pro absolvování našeho
měsíčního tréninkového cyklu.

5.

Podrobit jedince testovací skupiny našemu tréninkovému cyklu.

6.

Zpracovat a vyhodnotit získaná data.

7.

Z dosažených dat a výsledků vyvodit závěry pro teorii a praxi v dané
problematice.
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3.

METODIKA PRÁCE
Tato kapitola naší diplomové práce podá čtenáři informace o samotném

průběhu výzkumu. Komentujeme zde výběr jedinců pro naší testovací skupinu a
detailně popisujeme užitý tréninkový systém, který je hlavním elementem naší
práce. Dále zde zmiňujeme užité výzkumné metody jakožto ukazatele pro finální
hodnocení výsledků a samotnou organizaci měsíčního testovacího období
vybraných jedinců pro náš výzkum.

3.1

Popis a charakteristika testované skupiny
Na počátku výběru jedinců, vhodných do testovací skupiny pro náš

výzkum, jsme si stanovili systém selekce, který přivedl množinu dobrovolníků, ze
kterých byl na základě užších parametrů vyčleněn finální výběr. Tento postup byl
nutností vzhledem k užšímu zacílení tréninkového systému naší diplomové práce.
Prioritně jsme přizvali všechny interesované dobrovolníky, kteří
vyhovovali těmto kritériím :
•

Muži

•

Aktivní kondiční či soutěžní kulturisté
Díky výše zmíněné selekci dobrovolníků jsme dostali množinu jedinců, se

kterou jsme dále pracovali. Jedinci selektované skupiny byly individuálně
přizváni k rozhovoru, ve kterém jim byl objasněn konkrétní postup a organizace
výzkumného období. Řešili jsme další nutné podmínky, kterým bylo třeba
podléhat, abychom mohli co možná nejideálněji složit finální testovací skupinu
jedinců. Vzhledem k cíli a úkolům naší diplomové práce jsme ve finální selekci
měli snahu vytvořit testovací skupinu z jedinců, kteří podléhali těmto
podmínkám :
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•

Jedinec bez zdravotních potíží

•

Jedinec, neužívající zakázané podpůrné látky a prostředky při tréninku

•

Jedinec v dosavadním pravidelném aktivním tréninkovém režimu

•

Jedinec, schopný udržet striktní tréninkový systém tří tréninkových
jednotek v týdnu dle daného tréninkového planu bez další namáhavé
fyzické aktivity

•

Jedinec, ochotný řídit se daným stravovacím plánem po dobu výzkumu

•

Jedinec, ochotný řídit se daným doporučením pro užití vybraných
sportovních doplňků výživy
Výše uvedené podmínky námi dané finální selekce nám vytvořila

konečnou testovací skupinu o čtyřech jedincích. Tato testovací skupina je dle
našeho názoru vhodná a vyhovuje vzorku cílové skupiny, pro kterou je námi
uvedený tréninkový plán určen. Níže uvádíme získané úvodní informace o
vybraných jedincích jakožto samotný popis naší testovací skupiny :
Testovaný jedinec č.1
•

Pohlaví : muž

•

Věk : 23 let

•

Výška : 178 cm

•

Aktuální váha : 89 kg

•

Aktuální tréninkové zatížení : 4 tréninkové jednotky v týdnu

•

Student

Testovaný jedinec č.2
•

Pohlaví : muž

•

Věk : 24 let

•

Výška : 180 cm
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•

Aktuální váha : 92,5 kg

•

Aktuální tréninkové zatížení : 4 až 5 tréninkových jednotek v týdnu
(systém 2 + 1)

•

Student

Testovaný jedinec č.3
•

Pohlaví : muž

•

Věk : 27 let

•

Výška : 175 cm

•

Aktuální váha : 92,6 kg

•

Aktuální tréninkové zatížení : 4 tréninkové jednotky v týdnu

•

Zaměstnanec – služby

Testovaný jedinec č.4
•

Pohlaví : muž

•

Věk : 24 let

•

Výška : 189 cm

•

Aktuální váha : 98,7 kg

•

Aktuální tréninkové zatížení : 5 tréninkových jednotek v týdnu
(systém 3 + 1, 2 + 1)

•

Student
Podařilo se nám podrobnou selekcí utvořit testovací skupinu jedinců,

složenou z dobrovolníků, podléhajících dané množině kritérií, pro vytvoření co
nejkvalitnějšího vzorku cílové skupiny, pro kterou je tréninkový systém naší
diplomové práce určen. Dále se v této kapitole o metodice naší práce věnujeme
popisu a užití zmiňovaného tréninkového systému, který je pro naší práci stěžejní.
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3.1.1

Popis užité tréninkové metody
Nyní čtenáři naší diplomové práce přinášíme detailní popis užité

tréninkové metody a celého tréninkového plánu pro rozvoj svalového objemu
kulturisty. Tato kapitola popisuje původ užité tréninkové metody a její prvotní
prioritní účel, s časem přicházející modifikace a námi užitou finální verzi, velice
užitečnou pro přípravné období soutěžní přípravy kulturisty, kde je právě nárůst
svalového objemu kulturisty hlavním cílem.
Námi užitá tréninková metoda má základ v tréninku silových trojbojařů a
powerlifterů, který se nazývá Korteho tréninkem, podle jeho autora, německého
odborníka na tréninkovou problematiku, Stephana Korteho. Dle zkušeností se
jedná o jeden z nejúčinnějších tréninkových systémů pro nárůst kvalitní svalové
hmoty a zvýšení síly, který byl původně zaměřený výhradně na oblast
powerliftingu a silového trojboje. Původní Korteho trénink je složen ze tří
základních fullbody cviků, kterými jsou :
•

volný dřep s velkou osou na zádech (dále jen dřep)

•

benchpress s volnou osou na rovné lavici (dále jen benchpress)

•

mrtvý tah s velkou osou (dále jen mrtvý tah)

Základní myšlenka skladby tréninkové metody tohoto typu byla
v maximalizaci podpory vyplavování co nejvyššího množství růstového hormonu
a testosteronu a tím donutit tělo k žádoucí reakci – efektivnímu svalovému a
silovému rozvoji. Díky kombinaci těchto tří základních cviků v optimálním
zatížení a intenzitě je jedinec schopný dosáhnout skvělých výsledků. Původní
korteho trénink je plánován do tří tréninkových jednotek týdně, kdy ideálním
rozdělením je pondělí, středa, pátek či úterý, čtvrtek, sobota. Odstup dní volna pro
efektivní regeneraci a prostor pro svalový růst. V každé tréninkové jednotce
jedinec odcvičí vždy všechny tři základní cviky v daném pořadí, s danou zátěží a
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intenzitou.
Tréninková metoda, užitá v naší diplomové práci, je založena na výše
zmiňovaném Korteho tréninku a jeho principech. Jde o modifikaci Korteho
tréninku z důvodu efektivního užití pro potřeby kulturisty v soutěžní přípravě.
Námi užitý tréninkový systém je založený na třech již zmiňovaných základních
cvicích, kterými jsou :
•

dřep

•

benchpress

•

mrtvý tah

Tento full-body systém (tréninkový systém, kdy jedinec procvičí celé tělo
v rámci jedné tréninkové jednotky) má prokazatelně nejefektivnější hormonální
odpověď. Díky této zvýšené hormonální produkci je organismus schopen budovat
novou svalovou hmotu jedince. Dále díky zažitým postupům většiny trénujících
jedinců, kdy ve split tréninku jedinec procvičí celé tělo jedenkrát, maximálně
dvakrát do týdne, je nyní nastupující frekvence třikrát procvičeného těla v týdnu
pro organismus šokem. Tento šok je také žádoucím spouštěcím mechanismem pro
nutnost nové adaptace na fyzickou zátěž, která má mimo jiné za výsledek
zmiňovaný a kýžený nárůst nové svalové hmoty jedince. Z odborné literatury
víme, že se nová svalová hmota tvoří intenzivně 24 – 36 hodin po tréninku a proto
s cílem maximálního nárůstu nové svalové hmoty je procvičení jednotlivých
svalových partií jen jednou týdně nedostatečné. Tréninkový systém, kdy je tělo
procvičeno jen jedenkrát v týdnu ztrácí efektivitu a snižuje možné dosažené
výsledky kulturisty v tréninkovém období. Díky námi užité tréninkové metodě,
kdy je tělo procvičeno třikrát v týdnu, jsme schopni dosáhnout nesrovnatelně
vyšší efektivity svalového růstu jedince.
Základem naší tréninkové metody je tedy trojice základních cviků (dřep,
benchpress, mrtvý tah), které v daném pořadí procvičíme v každé ze tří daných
tréninkových jednotek v týdnu. V každé tréninkové jednotce je jeden ze
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základních cviků postaven jako hlavní, který procvičíme v šesti sériích po šesti
opakováních. Další dva základní cviky poté přichází v dávkování pěti sérií po pěti
opakováních. Systém základních cviků v třech tréninkových jednotkách týdne
(pondělí, středa, pátek) vypadá následovně :
Pondělí
•

dřep : 6 x 6

•

mrtvý tah : 5 x 5

•

benchpress : 5 x 5

Středa
•

benchpress : 6 x 6

•

dřep : 5 x 5

•

mrtvý tah : 5 x 5

Pátek
•

mrtvý tah : 6 x 6

•

dřep : 5 x 5

•

benchpress : 5 x 5

Zátěž pro pracovní série základních cviků se počítá z maximálních výkonů
na daném cviku. Před startem zmiňovaného tréninkového systému je tedy třeba,
aby jedinec otestoval svá silová maxima pro jedno technicky provedené
opakování na každém ze základních cviků. Poté z maximálních výkonů počítáme
zátěž, se kterou jedinec náš tréninkový systém odstartuje. Do prvního
tréninkového týdne jde jedinec se zátěží 70% jeho maxima na jednotlivých
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základních cvicích. Všechny dané série základních cviků v tréninkovém týdnu
odcvičí s konstantní zátěží. Každý následující týden (vždy v pondělí) se váha na
základních cvicích navyšuje dle daného klíče :
•

dřep + 5 kg

•

benchpress + 2,5 kg

•

mrtvý tah + 5 kg

K trojici základních cviků (dřep, benchpress, mrtvý tah) jsou v každé
tréninkové jednotce přidány dvě množiny cviků doplňkových. Jejích účelem je
opětovně zatížit klíčové partie pro kulturistu, vyšším počtem technicky precizních
opakování s nižší váhou ve vysoké tréninkové intenzitě prokrvit pracující
svalovou hmotu dané partie a tím zvýšit tvorbu nové svalové hmoty v procvičené
partii. Jako doplňkové cviky pro procvičení klíčových partií či slabin kulturisty
jsou většinou dány cviky s volnou váhou či mírnou izolací pracující svalové
partie. Množiny doplňkových cviků a jejich dávkování jsou složeny následovně :
Doplňky č.1
•

supersérie sed-lehů přímých a šikmých : 4 x 15 - 20

•

široké zádové shyby nadhmatem : 4 x maximum

•

tlaky v sedu s jednoručními činkami : 4 x 10

•

výpony ve stoji : 4 x 15

•

stahování horní kladky podhmatem : 4 x 10

Doplňky č.2
•

výpony v sedu : 4 x 15

•

upažování v sedu s jednoručními činkami : 4 x 10

•

široké zádové shyby nadhmatem : 4 x maximum
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•

Francouzský tlak s jednoruční činkou : 4 x 10

•

Bicepsový zdvih velké osy ve stoji : 4 x 10

Doplňkové cviky se přidávají k třem kombinacím základních cviků
v tréninkových týdnech dle logického klíče následovně :
•

Týden 1 : 1 – 2 – 1

•

Týden 2 : 2 – 1 – 2

•

Týden 3 : 1 – 2 – 1

•

Týden 4 : 2 – 1 – 2

Zátěž je opět konstantní pro všechny série jednotlivých cviků. Výchozí
zátěž pro jednotlivé doplňkové cviky si jedinec volí sám s podmínkou nutnosti
vždy odcvičit vypsaný počet opakování precizní technikou provedení a danou
intenzitou. Zvyšovat zátěž na doplňkových cvicích může jedinec kdykoliv
v průběhu týdne s tím, že stále třeba respektovat tréninkové požadavky výše.
Tréninková intenzita se liší v základní tréninkové části a v části, kdy
jedinec procvičuje doplňkové cviky. U obou těchto částí tréninkové jednotky je
ale třeba pro maximální efektivnost držet co nejvyšší tréninkovou intenzitu.
Jedinec reguluje čas odpočinku pocitově. Klíčové pravidlo říká, že začíná další
sérii tehdy, kdy je subjektivně ve stavu schopnosti odcvičit daný počet opakování
série precizní technikou bez dopomoci sparingpartnera. Dopomoc a vynucená
opakování na úkor kvalitního technického provedení cviku jsou zde nežádoucí.
Doporučené tréninkové tempo v sérii naší tréninkové metody je 2-0-1-0. Pro
vysvětlení, procvičujeme opakování cviku tak, že negativní fáze do maximálního
protažení pracující svalové partie trvá dvě vteřiny, v protažení nezastavujeme a
rovnou přecházíme do pozitivní fáze cviku, která trvá vteřinu. Po dokončení bez
přestávky navazujeme opět další negativní fázi následujícího opakování.
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Tato kapitola naší diplomové práce popsala čtenáři detailně tréninkový
systém, který naše testovací skupina jedinců absolvuje. Vysvětlili jsme si původ
užité tréninkové metody, účel prvotního tréninkového systému Korteho a důvody,
proč shledáváme základ tohoto rutinního tréninkového systému užitečným pro
objemovou přípravu soutěžního kulturisty.

3.2

Použité výzkumné metody
V naší práci jsme použili následující výzkumné metody :
•

Vstupní selekční rozhovor

•

Vážení tělesné hmotnosti

•

Měření tělesných obvodů

•

Testovaní maximálních silových výkonů daných cviků

3.2.1

Vstupní selekční rozhovor
Rozhovoru, jakožto výzkumné metody, jsme v projektu naší diplomové

práce využili při selekci vhodných jedinců pro naší testovací skupinu. Jedinci,
kteří splňovali výše uvedené prioritně dané podmínky (muži, aktivní kondiční či
soutěžní kulturisté), byli přizváni k selekčnímu rozhovoru, který posloužil jako
prostředek pro zisk důležitých informací o jedinci. Tyto informace se týkaly
základních antropologických informací (věk, hmotnost, výška), jedincova
zdravotního stavu a omezení, stávajícího tréninkového zatížení a postojů ke
změně denních a stravovacích návyků na základě požadavků pro absolvování
našeho výzkumu. Náš vstupní selekční rozhovor na základě výše zmíněných
podmínek umožnil složit testovací skupinu jedinců, kteří jsou adekvátním
vzorkem skupiny, pro kterou je naší prací prezentovaný tréninkový plán určen.
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3.2.2

Vážení tělesné hmotnosti
Vážení tělesné hmotnosti je výzkumnou metodou, kterou jsme v naší

diplomové práci použili jako jednu ze vstupních procedur, kdy nám ukázala
aktuální tělesnou hmotnost jedinců testované skupiny. Dále jsme vážení tělesné
hmotnosti užili jako kontrolní element, který byl ukazatelem pohybu tělesné
hmotnosti jedinců v průběhu testovacího období. Jedinci byli váženi vždy
v pondělí, tedy na počátku každého nového tréninkového týdne. Finální vážení
proběhlo opět v pondělí, po úplném ukončení výzkumného období, tedy po
čtyřech tréninkových týdnech.
Jedinci přicházeli na vstupní, průběžné i výstupní vážení do fitness centra,
kde užívali totožnou digitální váhu pro všechna vážení. Vážení bylo vždy
provedeno třikrát pro eliminaci odchylky na základě možné závady přístroje.
Váženi byly vždy v pondělí ráno na lačno.

3.2.3

Měření tělesných obvodů
Měření vybraných tělesných obvodů je další výzkumnou metodou, kterou

jsme použili v naší diplomové práci. Tato metoda nás informovala o nárůstu
tělesné hmoty jedince na stěžejních sledovaných místech. K měření jsme
využívali speciálního metru, zabudovaného v kovovém rameni, měřící tělesné
obvody jedince. Toto rameno se pohybuje na kovové tyči taktéž po metru. Díky
metru na kovové tyči lze před měřením nastavit výšku jednotlivých tělesných
partií měřeného jedince pro co nejpřesnější opětovná měření. Měření tělesných
obvodů jsme zařadili jako vstupní a výstupní výzkumnou proceduru, která nám
společně s vážením tělesné hmotnosti ukázala jak celkový absolutní nárůst
tělesné hmoty po absolvování testovacího období, tak i segmentální nárůst
jednotlivých, pro soutěžní kulturistiku stěžejních, sledovaných partií.
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Pro naše vstupní a výstupní měření jsme zvolili tyto kontrolní obvody :
•

Lýtka

•

Stehna

•

Pas

•

Hrudník

•

Paže
Obvody lýtek, stehen, hrudníku a paží byly zařazeny jako kontrolní body

pro zjištění pohybu svalové hmoty na základě tréninkového plánu, který jedinci
testované skupiny absolvovali. Obvod pasu, jakožto základní antropometrický
ukazatel, byl zařazen jako kontrolní prvek rozložení tuku v těle jedince a jeho
pohybu na základě testovacího období. Měření všech tělesných obvodů jedinců
naší testovací skupiny proběhlo po vstupním a výstupním vážení tělesné
hmotnosti.

3.2.4

Testovaní maximálních silových výkonů daných cviků
Testování maximálních silových výkonů daných cviků je poslední

výzkumnou procedurou naší diplomové práce. Bylo zařazeno aby potvrdilo
efektivitu našeho tréninkového plánu z hlediska posunu maximálních silových
výkonů na jednotlivých základních cvicích. Tímto faktem díky dosaženému
silovému progresu v průběhu celého výzkumného období toto testování potvrzuje
kvalitu vybudované tělesné hmoty, kterou jedinci nabyli díky absolvování našeho
objemového tréninkového plánu. Nárůst nové svalové hmoty a s tím i zvýšení
silových schopností jsou výsledkem efektivního objemového tréninkového plánu.
Vstupním a výstupním testováním maximálních silových výkonů vybraných cviků
a vyhodnocením aktivního progresu výkonů jedinců jsme schopni efektivitu
našeho objemového tréninkového plánu potvrdit.
Vstupní testování maximálních silových výkonů daných cviků je také
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podmínkou pro možnost absolvovat náš tréninkový systém. Jak již bylo zmíněno
výše, ze vstupních maximálních silových výkonů pro jedno technicky korektně
provedené opakování užitých základních cviků (dřep, benchpress, mrtvý tah)
počítáme vstupní hodnoty zátěže pro jednice naší testovací skupiny.
Vstupní i finální výstupní testování maximálních silových výkonů bylo
provedeno v jeden den pro všechny tři uvedené základní cviky po dni odpočinku.
Jedincům bylo vysvětleno a na každém ze základních cviků demonstrováno, jaké
opakování bude považováno za technicky korektní. Každý jedinec testovací
skupiny měl prostor na rozcvičení dle vlastních potřeb. Na každém z cviků měl
každý jedinec tři sledované pokusy pro dosažení maximálního výkonu. Užitou
zátěž si každý z jedinců určoval sám. Bylo povoleno užití magnesia a bederního
pásu.
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3.3

Organizace práce
1.

S ucelením a tvorbou úvodní myšlenky pro vznik naší diplomové

práce v září roku 2010 jsme prostudovali dosažitelnou literaturu a zdroje z daného
oboru. Snaha shromažďovat zkušenosti a použitelné informace k tématu probíhala
od září 2010 do dubna 2011.
2.

Za soustavného studování problematiky přípravy jedince pro

soutěžní kulturistiku, tréninkových metod a oborů s naším tématem spjatých jsme
připravili :
•

objemový trénink pro nárůst svalové hmoty kulturisty

•

kritéria pro tvorbu vhodné testovací skupiny jedinců

•

vážení tělesné hmotnosti

•

měření tělesných obvodů

•

testování maximálních silových výkonů pro dané cviky

•

tréninkový stravovací plán

•

doporučení vhodných sportovních doplňků stravy

•

doporučení vhodné regenerace
3.

Pro výzkumnou část jsme z dobrovolníků selektovali vhodné

jedince pro naší testovací skupinu. S finální čtyřčlennou testovací skupinou jsme
začali výzkum souběžně na začátku ledna 2011 vstupním měřením a testy.
Testovací období dle našeho tréninkového plánu trvalo čtyři týdny. Po dobu
výzkumného období jedinci přicházeli vždy v pondělí ráno na průběžné vážení a
případnou konzultaci, když bylo třeba. Po ukončení následovalo výstupní měření
a opětovné testy, které jsme poté vyhodnotili. Každý jedinec vedl tréninkový
deník, který po absolvování výzkumného období odevzdal jako zdroj dat pro
vyhodnocení a kontrolu postupu.
Testovaní jedinci před začátkem výzkumného období obdrželi vyhotovené
tréninkové stravovací plány, doporučení vhodných sportovních doplňků stravy a
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doporučení vhodné regenerace a denního režimu, které měli dle domluvy
respektovat. Tyto plány pro každého z jedinců uvádíme pro lepší přehlednost
v podkapitolách níže.
4.

Výsledná data a hodnoty z výzkumného období a výzkumných

procedur po jeho ukončení jsme získali na konci ledna 2011. Vyhodnocování,
digitalizace a finální uspořádání proběhlo v průběhu února a března 2011.
5.

Z výsledků a dat, která vzešla z výzkumu a testování, jsme provedli

vyhodnocení pro teorii a praxi v oboru.

3.3.1

Stravovací plány testovací skupiny
Každému z jedinců naší testovací skupiny byl vyhotoven tréninkový

stravovací plán, jakožto doporučení, kterého by se měl držet ve výzkumném
období. Jídelníček je založen na vysokém příjmu kvalitních polysacharidů a
vyšším příjmu bílkovin. Omezen je přísun jednoduchých cukrů a tuků. Jde o
speciální stravovací režim pro naší cílovou skupinu, kterou jsou kondiční a
soutěžní kulturisté. Jídelníček nelze považovat za denní doporučení pro běžnou
populaci. Obecně jsme na základě poznatků z praxe a informací z oborové
literatury připravili stravovací plán, na základě kterého jedinec příjme 2,5 – 2,8g
bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, 6 – 7g sacharidů na 1 kg tělesné hmotnosti a
pod 1g tuků na 1 kg tělesné hmotnosti. Konkrétní tréninkové stravovací plány
jsou uvedeny níže :
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Jídelníček – testovaný jedinec č.1 :
aktuální hmotnost jedince : 89 kg
bílkoviny : 223 g – 249 g / den
sacharidy : 534 g – 623 g / den
doporučený příjem tekutin : 3,5 l – 5 l / den
•

Snídaně
- 150 g ovesných vloček s míchaným sušeným ovocem
- 400g bílý nízkotučný jogurt

•

Svačina
- Půl balíku rýžových racio chlebíků
- 1 ks ovoce
- Sacharidový koktejl

•

Oběd
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, krůtí, hovězí, rybí, klokaní, pštrosí, bizoní)
- 1 a ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či cca 200g rýžových těstovin
- 1 ks zeleniny

•

Svačina
- Balík rýžových racio chlebíků
- tuňák ve vlastní šťávě či instantní bílkovina Šmakoun
- 1 ks zeleniny
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•

1. Večeře
- ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či půl balíku rýžových racio
- 150 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, rybí, hovězí)
- 1 ks zeleniny

•

2. Večeře
- 250 g nízkotučný tvaroh se lžičkou džemu či kakaa pro dochucení

Jídelníček – testovaný jedinec č.2 :
aktuální hmotnost jedince : 92,5 kg
bílkoviny : 231 g – 259 g / den
sacharidy : 555 g – 648 g / den
doporučený příjem tekutin : 3,7 l – 5,2 l / den
•

Snídaně
- 175 g ovesných vloček s míchaným sušeným ovocem
- 400g bílý nízkotučný jogurt

•

Svačina
- 10 ks rýžových racio chlebíků
- 1 ks ovoce
- Sacharidový koktejl

•

Oběd
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, krůtí, hovězí, rybí, klokaní, pštrosí, bizoní)
- 1 a ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či cca 200g rýžových těstovin
- 1 ks zeleniny
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•

Svačina
- Balík rýžových racio chlebíků
- tuňák ve vlastní šťávě či instantní bílkovina Šmakoun
- 1 ks zeleniny

•

1. Večeře
- ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či půl balíku rýžových racio
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, rybí, hovězí)
- 1 ks zeleniny

•

2. Večeře
- 250 g nízkotučný tvaroh se lžičkou džemu či kakaa pro dochucení

Jídelníček – testovaný jedinec č.3 :
aktuální hmotnost jedince : 92,6 kg
bílkoviny : 232 g – 259 g / den
sacharidy : 556 g – 648 g / den
doporučený příjem tekutin : 3,7 – 5,2 l / den
•

Snídaně
- 180 g ovesných vloček s míchaným sušeným ovocem
- 400g bílý nízkotučný jogurt

•

Svačina
- 10 ks rýžových racio chlebíků
- 1 ks ovoce
- Sacharidový koktejl
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•

Oběd
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, krůtí, hovězí, rybí, klokaní, pštrosí, bizoní)
- 1 a ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či cca 200g rýžových těstovin
- 1 ks zeleniny

•

Svačina
- Balík rýžových racio chlebíků
- tuňák ve vlastní šťávě či instantní bílkovina Šmakoun
- 1 ks zeleniny

•

1. Večeře
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, rybí, hovězí)
- ½ 120g varného sáčku vařené rýže či půl balíku rýžových racio
- 1 ks zeleniny

•

2. Večeře
- 250 g nízkotučný tvaroh se lžičkou džemu či kakaa pro dochucení

Jídelníček – testovaný jedinec č.4 :
aktuální hmotnost jedince : 98,7 kg
bílkoviny : 247 g – 276 g / den
sacharidy : 592 g – 691 g / den
doporučený příjem tekutin : 3,9 l – 5,4 l / den
•

Snídaně
- 180 g ovesných vloček s míchaným sušeným ovocem
- 400g bílý nízkotučný jogurt
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•

Svačina
- Balík rýžových racio chlebíků
- 1 ks ovoce
- Sacharidový koktejl

•

Oběd
- 200 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, krůtí, hovězí, rybí, klokaní, pštrosí, bizoní)
- 1 a ½ 120 g varného sáčku vařené rýže či cca 200g rýžových těstovin
- 1 ks zeleniny

•

Svačina
- Balík rýžových racio chlebíků
- tuňák ve vlastní šťávě či instantní bílkovina Šmakoun
- 1 ks zeleniny

•

1. Večeře
- 1 120 g varný sáček vařené rýže či půl balíku rýžových racio
- 150 g kvalitního grilovaného či restovaného přírodního steaku bez oleje
(kuřecí, rybí, hovězí)
- 1 ks zeleniny

•

2. Večeře
- 250 g nízkotučný tvaroh se lžičkou džemu či kakaa pro dochucení

3.3.2

Doporučená suplementace
V následujících rádcích zmiňujeme doporučení v oblasti sportovních

doplňků výživy, vhodných pro užití do našeho tréninkového plánu. Doporučení
pro jedince naší testovací skupiny je pouze základní. Naším cílem bylo zařadit
pouze základní sportovní doplňky výživy pro nutnou kvalitní regeneraci
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v tréninkovém zatížení, jako zdroj kvalitních lehce stravitelných živin, ochranu
imunitního systému, přísun vitaminů a minerálů a podporu pohybového aparátu
jedince. Základem pro zdroj živin organismu jedinců jsme postavili kvalitní
stravovací plány. Sportovní doplňky výživy je pouze obohacují.
Dle výše uvedených podmínek jsme jedincům naší testovací skupiny
doporučili tyto sportovní doplňky výživy :
•

Podpora regenerace organismu
- Spektrum komplexních aminokyselin
- BCAA
- Glutamin

•

Přísun lehce stravitelných kvalitních sacharidů a bílkovin
- Sacharidový koncentrát či Gainer
(30 - 40% bílkovin, 60 – 70% kvalitních sacharidů)
- Proteinový koncentrát (70 – 80% bílkovin)

•

Podpora imunitního systému, přísun vitaminů a minerálů
- tabletový vitamin C
- tabletový multivitamin
- tabletový multimineral

•

Podpora pohybového aparátu jedince
- sportovní kloubní výživa

Jedinci testovací skupiny obdrželi tato doporučení pro užití zmíněných
sportovních doplňků výživy a do denního režimu výzkumného období je zařadili.
Dostali za úkol se shodnout na výběru daných produktů pro užití totožných
doplňků pro celou testovací skupinu. Výběr úspěšně zvládli a suplementaci
zakomponovali dle patřičného dávkování, deklarovaného výrobcem.
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3.3.3

Regenerace
Vzhledem k již zmiňované důležitosti kvalitní regenerace v každém

tréninkovém cyklu soutěžní přípravy kulturisty jsme i pro jedince naší testovací
skupiny navrhli regenerační plán do výzkumného období. Díky prokazatelným
pozitivním vlivům na jedince v dlouhodobém tréninkovém zatížení a také na
samotné tréninkové výsledky jsme regenerační plán zařadili jako součást
tréninkového plánu naší diplomové práce. Návrh pro udržení kvalitní regenerace
organismu v dané tréninkové zátěži byl následující :
•

Spánek denně minimálně 8 hodin

•

Jedenkrát až dvakrát týdně saunování (suchá, parní, kryo)

•

Jednou týdně klasická masáž

•

Individuální doplňky (whirlpool, koupele, fyzioterapie,…)

Jedinci doporučení respektovali a regeneračních procedur využívali
individuálně dle časových možností v průběhu celého výzkumného období.
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4.

VÝSLEDKY PRÁCE, DISKUZE
Hlavním elementem naší diplomové práce byl sestavený tréninkový plán

pro nárůst svalové hmoty kulturisty. Na počátku jsme si stanovili cíle naší práce,
kterými bylo samotné sestavení tréninkového plánu na základě daných
tréninkových metod a ověření jeho efektivity v praxi. Vybrali jsme vhodné
jedince pro utvoření testovací skupiny, která absolvovala čtyřtýdenní výzkumné
období dle daných podmínek. Součástí našeho výzkumu byl úvodní selekční
rozhovor, který nám umožnil utvořit samotnou vhodnou testovací skupinu. Dále
byly v naší diplomové práci užity tři formy testování, které absolvoval každý
z jedinců naší testovací skupiny. Jednalo se o vážení tělesné hmotnosti jedince,
měření tělesných obvodů jedince a testování maximálních silových výkonů
jedince na daném cviku. Všechny užité formy testování nám vyprodukovaly
cenná data, která přináší odpovědi na námi dané výzkumné otázky na počátku
naší práce.
Metodika práce byla u každého z jedinců neměnná z důvodu udržení
maximální standardizace jednotlivých testování i celého výzkumného období. Do
naší testovací skupiny jsme po selekci zařadili čtyři vhodné jedince, jakožto
vzorek cílové skupiny, pro kterou je náš tréninkový plán určen. Jednalo se o muže
ve věku od 23 do 27 let. Všichni jedinci absolvovali celé výzkumné období bez
nežádoucích změn a závažných problémů.
Výsledky našeho výzkumného období a data, vyprodukovaná užitými
formami testování jsme uvedli níže. Výsledky jsme třídili dle jednotlivých
testovacích forem a testovaných jedinců.

4.1

Vyhodnocení dosažených výsledků
Získané výsledky z našeho výzkumného období uvádíme v uspořádání

podle jednotlivých užitých testovacích forem. Každý z jedinců testovací skupiny
prošel všemi z daných testování.
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4.1.1

Vstupní selekční rozhovor
První užitá forma testování proběhla již před začátkem našeho

výzkumného období. Jednalo se o vstupní selekční rozhovor s interesovanými
dobrovolníky, který nám pomohl vytvořit finální testovací skupinu jedinců pro
náš výzkum. Cílem bylo vybrat na základě výše zmíněných podmínek množinu
vhodných jedinců, kteří absolvují náš výzkum. Na základě vytyčených podmínek,
které musí člen testovací skupiny splňovat se nám podařilo vybrat čtyři vhodné
jedince pro absolvování našeho výzkumného období.

4.1.2

Vážení tělesné hmotnosti
Další testovací forma, kterou jsme vybrali pro náš výzkum, bylo vážení

tělesné hmotnosti jedince. Tato testovací forma byla realizována jako jedna ze
vstupních, průběžná a výstupní. Jedinci byli váženi po celou dobu výzkumného
období na totožné digitální váze. Vážení probíhalo vždy ráno na lačno, ve
spodním prádle. Úvodní vážení proběhlo před začátkem samotného výzkumu.
Průběžné vážení probíhalo vždy každé pondělí ráno po dobu čtyř testovacích
týdnů. Výstupní vážení proběhlo opět v pondělí ráno za stejných podmínek po
ukončení čtvrtého testovacího týdne. Vzhledem k cílům našeho tréninkového
plánu byl nárůst tělesné hmotnosti stěžejním kontrolním parametrem, proto jsme
vážení zařadili výše zmíněným způsobem.
Níže uvádíme získaná data z testování v rámci celého výzkumu :
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Vstupní vážení tělesné hmotnosti (výchozí hodnoty) :
•

Testovaný jedinec č.1 : 89 kg

•

Testovaný jedinec č.2 : 92,5 kg

•

Testovaný jedinec č.3 : 92,6 kg

•

Testovaný jedinec č.4 : 98,7 kg

Vážení tělesné hmotnosti po prvním tréninkovém týdnu :
•

Testovaný jedinec č.1 : 89,6 kg (+ 0,6 kg)

•

Testovaný jedinec č.2 : 93,4 kg (+ 0,9 kg)

•

Testovaný jedinec č.3 : 93,2 kg (+ 0,6 kg)

•

Testovaný jedinec č.4 : 99,3 kg (+ 0,6 kg)

Vážení tělesné hmotnosti po druhém tréninkovém týdnu :
•

Testovaný jedinec č.1 : 90,7 kg (+ 1,7 kg)

•

Testovaný jedinec č.2 : 94,8 kg (+ 2,3 kg)

•

Testovaný jedinec č.3 : 94 kg (+ 1,4 kg)

•

Testovaný jedinec č.4 : 100,5 kg (+ 1,8 kg)

Vážení tělesné hmotnosti po třetím tréninkovém týdnu :
•

Testovaný jedinec č.1 : 91,9 kg (+ 2,9 kg)

•

Testovaný jedinec č.2 : 96 kg (+ 3,5 kg)

•

Testovaný jedinec č.3 : 95,1 kg (+ 2,5 kg)

•

Testovaný jedinec č.4 : 101,7 kg (+ 3 kg)
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Vážení tělesné hmotnosti po čtvrtém tréninkovém týdnu (výstupní) :
•

Testovaný jedinec č.1 : 92,6 kg (+ 3,6 kg)

•

Testovaný jedinec č.2 : 97,1 kg (+ 4,6 kg)

•

Testovaný jedinec č.3 : 95,9 kg (+ 3,3 kg)

•

Testovaný jedinec č.4 : 102,9 kg (+ 4,2 kg)

Sumarizace nárůstu tělesné hmotnosti v kilogramech :
•

Testovaný jedinec č.1 : + 3,6 kg

•

Testovaný jedinec č.2 : + 4,6 kg

•

Testovaný jedinec č.3 : + 3,3 kg

•

Testovaný jedinec č.4 : + 4,2 kg

Sumarizace procentuálního nárůstu tělesné hmotnosti jedinců :
•

Testovaný jedinec č.1 : + 4,04 %

•

Testovaný jedinec č.2 : + 4,97 %

•

Testovaný jedinec č.3 : + 3,56 %

•

Testovaný jedinec č.4 : + 4,26 %

Veškerá realizovaná vážení tělesné hmotnosti jedinců testovací skupiny
proběhla bez potíží. Z nashromážděných dat lze vyčíst, že každý z jedinců
testovací skupiny v průběhu absolvovaného výzkumného období zvýšil svoji
tělesnou hmotnost. Nejvyšší přírůstek hmotnosti sledujeme u testovaného jedince
č.2, který za čtyři týdny našeho tréninku nabyl 4,6 kg tělesné hmoty. Tedy
procentuálně zvýšil svoji hmotnost o 4,97 procenta za čtyři tréninkové týdny.
Nejméně tělesné hmoty nabyl testovaný jedinec č.3, který zvýšil svoji hmotnost o
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3,3 kg, tedy pozorujeme nárůst o 3,56 procenta.

4.1.3

Měření tělesných obvodů
Třetí užitou testovací metodou našeho výzkumu bylo měření tělesných

obvodů jedinců. Toto testování jedinců proběhlo jako vstupní a výstupní
procedura našeho výzkumu. Ukázalo nám nárůst hmoty na jednotlivých
sledovaných tělesných partiích jedince. Sledované partie byly vybrány jako
stěžejní sledované prvky tréninkového progresu jedince z hlediska soutěžní
kulturistiky. Měřili jsme lýtka, stehna, hrudník, paže a pas. Měření proběhlo po
úvodním a výstupním vážení tělesné hmotnosti, tedy vždy ráno na lačno.
Testovaný jedinec č.1 :
Lýtka

Úvodní :

L 41cm, P 41cm

Výstupní :

L 43cm, P 43cm

Stehna

Úvodní :

L 65cm, P 66cm

Výstupní :

L 67cm, P 68cm

Hrudník

Úvodní :

110cm

Výstupní :

112cm

Paže

Úvodní :

L 41cm, P 42cm

Výstupní :

L 42cm, P 42cm

Pas

Úvodní :

82cm

Výstupní :

84cm

Testovaný jedinec č.2 :
Lýtka

Úvodní :

L 42cm, P 42cm

Výstupní :

L 43cm, P 43cm

Stehna

Úvodní :

L 64cm, P 64cm

Výstupní :

L 67cm, P 67cm

Hrudník

Úvodní :

108cm

Výstupní :

111cm

Paže

Úvodní :

L 42cm, P 42cm

Výstupní :

L 43cm, P 43cm

Pas

Úvodní :

80cm

Výstupní :

82cm
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Testovaný jedinec č.3 :
Lýtka

Úvodní :

L 39cm, P 39cm

Výstupní :

L 40cm, P 40cm

Stehna

Úvodní :

L 64cm, P 65cm

Výstupní :

L 67cm, P 68cm

Hrudník

Úvodní :

110cm

Výstupní :

113cm

Paže

Úvodní :

L 42cm, P 43cm

Výstupní :

L 43cm, P 44cm

Pas

Úvodní :

80cm

Výstupní :

81cm

Testovaný jedinec č.4 :
Lýtka

Úvodní :

L 40cm, P 40cm

Výstupní :

L 41cm, P 41cm

Stehna

Úvodní :

L 66cm, P 66cm

Výstupní :

L 69cm, P 69cm

Hrudník

Úvodní :

110cm

Výstupní :

113cm

Paže

Úvodní :

L 42cm, P 42cm

Výstupní :

L 43cm, P 43cm

Pas

Úvodní :

85cm

Výstupní :

87cm

Úvodní i výstupní měření tělesných obvodů proběhlo u všech jedinců bez
problémů. Při pročtení získaných dat lze říci, že posun obvodů u všech čtyř
jedinců testovací skupiny je velice podobný. Největší nárůst hmoty na měřené
oblasti lýtek zaznamenal testovací jedinec č.1, který zvětšil v průběhu
výzkumného období obvod lýtek o 2 cm. V oblasti stehen je zaznamenán shodný
nárůst obvodu o 3 cm u testovaných jedinců č.2, č.3 a č.4. Při měření obvodu
hrudníku opět shodný nárůst o 3 cm u jedinců č.2, č.3 a č.4. Obvod paží zvětšili
všichni testovaní jedinci shodně o 1 cm. Obvod pasu, jakožto kontrolní parametr
nárůstu tukové hmoty v tréninkovém období, nejméně navýšil testovaný jedinec
č.3 a to o 1 cm.
Z dosažených výsledků lze konstatovat, že nárůst nové hmoty byl

56

komplexně rozložen na celém těle u všech testovaných jedinců. Komplexní růst a
rovnoměrné rozložení nově nabyté svalové hmoty lze hodnotit jako ideální posun.
Nárůst obvodu pasu po dobu výzkumného období byl zaznamenán nejvýše o 2
cm, což lze hodnotit jako pozitivní zjištění.

4.1.4

Testovaní maximálních silových výkonů daných cviků
Poslední užitou testovací procedurou ve výzkumu v rámci naší diplomové

práce bylo testování maximálních silových výkonů daných cviků. Toto testování
proběhlo jako nutná vstupní procedura, z jejichž vzešlých hodnot byly počítány
výchozí zátěže základních cviků pro každého jedince. Výchozí hodnota pro první
tréninkový týden byla pro každého jedince 70% maxima pro jedno korektně
technicky provedené opakování každého z užitých základních cviků. Jak již bylo
zmíněno výše, úvodní testovaní proběhlo nutně před začátkem výzkumu v jeden
den pro všechny jedince. Hodnoty úvodního testování maximálních silových
výkonů pro dřep, benchpress a mrtvý tah uvádíme níže :
Testovaný jedinec č.1 :
•

dřep : 180 kg (úvodní pracovní zátěž : 130 kg)

•

benchpress : 140 kg (úvodní pracovní zátěž : 100 kg)

•

mrtvý tah : 185 kg (úvodní pracovní zátěž : 130 kg)

Testovaný jedinec č.2 :
•

dřep : 180 kg (úvodní pracovní zátěž : 130 kg)

•

benchpress : 135 kg (úvodní pracovní zátěž : 95 kg)

•

mrtvý tah : 200 kg (úvodní pracovní zátěž : 140 kg)
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Testovaný jedinec č.3 :
•

dřep : 180 kg (úvodní pracovní zátěž : 130 kg)

•

benchpress : 140 kg (úvodní pracovní zátěž : 100 kg)

•

mrtvý tah : 185 kg (úvodní pracovní zátěž : 130 kg)

Testovaný jedinec č.4 :
•

dřep : 200 kg (úvodní pracovní zátěž : 140 kg)

•

benchpress : 142,5 kg (úvodní pracovní zátěž : 95 kg)

•

mrtvý tah : 210 kg (úvodní pracovní zátěž : 150 kg)

Úvodní testování silových maxim jedinců nám dalo potřebná data
k výpočtům počátečních zátěží pro základní cviky našeho tréninkového plánu. Při
výpočtech a stanovení počátečních zátěží měl každý jedinec možnost dle
objektivního názoru snížit pracovní váhu maximálně o 5 kg od výpočtem daných
70 % maxima. Tento počin byl účelně zaveden na základě zkušenosti z praxe a to
z důvodu důrazného doporučení nepřecenit své síly na počátku tréninkového
měsíce s úmyslem jistého dokončení a zvládnutí všech nutných zvyšování zátěží
pro základní cviky na počátku každého dalšího tréninkového týdne.
Druhé testování maximálních silových výkonů na základních cvicích
našeho tréninkového plánu bylo realizováno jako výstupní procedura pro zjištění
efektu tréninkové metody na nárůst silových schopností jedince. Nárůstem
silových schopností lze poukázat na nárůst aktivní tělesné hmoty, tedy i nové
svalové hmoty jedince. Hodnoty úvodního i výstupního testování pro jednoduché
srovnání, nárůst maximální zátěže pro jedno korektně technicky zvládnuté
opakování daného cviku a procentuální posun maximálních silových výkonů
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jednotlivých jedinců uvádíme níže :
Testovaný jedinec č.1 :
Úvodní test

Výstupní test

Progres (kg)

Progres (%)

Dřep

180 kg

190 kg

+ 10 kg

+ 5,56 %

Benchpress

140 kg

147,5 kg

+ 7,5 kg

+ 5,36 %

Mrtvý tah

185 kg

200 kg

+ 15 kg

+ 8,11 %

Úvodní test

Výstupní test

Progres (kg)

Progres (%)

Dřep

180 kg

190 kg

+ 10 kg

+ 5,56 %

Benchpress

135 kg

140 kg

+ 5 kg

+ 3,70 %

Mrtvý tah

200 kg

205 kg

+ 5 kg

+ 2,50 %

Úvodní test

Výstupní test

Progres (kg)

Progres (%)

Dřep

180 kg

195 kg

+ 15 kg

+ 8,33 %

Benchpress

140 kg

150 kg

+ 10 kg

+ 7,14 %

Mrtvý tah

185 kg

195 kg

+ 10 kg

+ 5,41 %

Úvodní test

Výstupní test

Progres (kg)

Progres (%)

Dřep

200 kg

215 kg

+ 15 kg

+ 7,50 %

Benchpress

142,5 kg

150 kg

+ 7,5 kg

+ 5,63 %

Mrtvý tah

210 kg

220 kg

+ 10 kg

+ 4,76 %

Testovaný jedinec č.2 :

Testovaný jedinec č.3 :

Testovaný jedinec č.4 :
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Výstupní testování maximálních silových výkonů pro jedno korektně
technicky provedené opakování daných základních cviků proběhlo hladce bez
jakýchkoliv potíží. Všichni jedinci testování absolvovali. Každý z jedinců
zaznamenal zlepšení svých silových výkonů při tomto výstupním testování, tedy
každý zlepšil své silové schopnosti na základě absolvování našeho tréninkového
plánu. Nejlepší silové výkony při výstupním testování celkově jsme zaznamenali
u testovaného jedince č.4, který ve dřepu předvedl výkon 215 kg, v mrtvém tahu
zaznamenal výkon 220 kg a v benchpressu výkon 150 kg, který je shodný
s výkonem jedince č.3. Celkově největší progres hodnot svých maximálních
silových výkonů zaznamenal jedinec č.3, který v součtu všech tří absolvovaných
cviků zvýšil svá silová maxima o 35 kg. Největší procentuální zlepšení
maximálních silových výkonů jsme v dřepu zaznamenali u testovaného jedince
č.3 (+ 8,33 %). Svůj maximální silový výkon v benchpressu procentuálně nejvíce
zlepšil testovaný jedinec č.3 (+ 7,14 %). Nejlepší procentuální zlepšení svého
maximálního silového výkonu v mrtvém tahu jsme zaznamenali u testovaného
jedince č.1 (+ 8,11 %).
Díky všem realizovaným formám testování v rámci našeho výzkumu jsme
se přesvědčili o pozitivním posunu sledovaných hodnot. Lze takto soudit na
základě dat, která vyprodukovala naše testovací skupina jedinců v průběhu
absolvování našeho tréninkového plánu daného zaměření a celého výzkumného
období. Průběh výzkumného období jednotlivých testovaných jedinců lze sledovat
díky tréninkovým deníkům, přiloženým v kapitole příloh.

4.2

Stanoviska k výzkumným otázkám
K tomu, abychom byli schopni splnit cíl naší diplomové práce, položili

jsme si na počátku výzkumné otázky.
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Výzkumná otázka 1
Zvýší se tělesná hmotnost jedince po absolvování měsíčního cyklu na
základě našeho tréninkového plánu a přidaných doporučení? Na tuto otázku lze
odpovědět kladně.

Výzkumná otázka 2
Narostou sledované tělesné obvody partií testovaného jedince po
absolvování měsíčního cyklu na základě našeho tréninkového plánu a přidaných
doporučení? Na tuto otázku lze odpovědět kladně.

Výzkumná otázka 3
Zvýší se maximální silové výkony jedince v základních silových cvicích
po absolvování měsíčního cyklu na základě našeho tréninkového plánu a
přidaných doporučení? Na tuto otázku lze odpovědět kladně.
Díky získaným informacím z našeho výzkumu a jejich hodnocení lze
subjektivně považovat náš projekt za úspěšný. Výsledky, které přinesly užité
testované formy na jedincích naší testovací skupiny, ukázaly, že náš specifický
objemový trénink pro nárůst svalové hmoty kulturisty je plánem efektivním a tedy
pro cílovou skupinu jedinců použitelným.
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ZÁVĚR
Cílem naší diplomové práce byla tvorba specifického objemového tréninku
pro nárůst svalové hmoty kulturisty a pomocí vybrané testovací skupiny jedinců
otestovat jeho efektivitu ve čtyřtýdenním výzkumném období. Myšlenkou našeho
projektu bylo poukázat nejen na možnost, jak efektivně řešit skladbu objemového
tréninku kulturisty v posilovně, ale také aspoň stručně přiblížit dílčí velmi důležité
a neodmyslitelné části samotné soutěžní přípravy, jakými je specifický stravovací
režim, systém užívaných sportovních doplňků výživy, užití vhodných způsobů
regenerace a samotný cyklus kompletní soutěžní přípravy kulturisty. Základní cíl
práce byl ověřen a tedy i splněn.

Závěry pro teorii
Naše diplomová práce byla zaměřena hlavně na problematiku sportovního
tréninku a sportovní přípravy ve specifickém sportovním odvětví, tedy
v konkrétně v soutěžní kulturistice. Problematika kulturistické soutěžní přípravy
obsahuje důležité dílčí části, které lze řadit do oborů již zmíněného sportovního
tréninku, dále sportovní výživy, biochemie, fyziologie tělesné zátěže a regenerace
ve sportu, pokud chceme zmínit ty stěžejní. Dle výčtu lze soudit, že jde o širokou
množinu vědních oborů, ze které sbíráme teoretické i praktické poznatky pro
samotnou realizaci kvalitní soutěžní přípravy kulturisty.
V posledních letech lze poukázat na pozitivní vývoj v problematice
přípravy pro soutěžní kulturistiku na základě obecného zvyšovaní odbornosti
interesovaných jedinců ve zmíněných dílčích oborech, přílivu nových a kvalitních
zdrojů cenných informací pro kulturistickou přípravu a samotný posun ve vědních
oborech, důležitých pro problematiku specifické sportovní přípravy kulturisty.
Přispět k rozvoji tohoto pozitivního vývoje bylo i úvodní myšlenkou našeho
projektu, který pro teorii ve zmíněné problematice přináší nové možnosti a
způsoby řešení dílčích cílů přípravy. Ať už jako fungující celek či zdroj dílčích
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informací pro další užití a posun v daném oboru.

Závěry pro praxi
Ve výzkumné části naší diplomové práce jsme se soustředili na
absolvování našeho specifického objemového tréninku testovací skupinou
jedinců. Jedinci testovací skupiny byli selektování na základě podmínek, které
vymezovali cílovou skupinu, pro kterou byl náš tréninkový plán určen. V této
části naší práce jsme čtenáři podali informace o změnách u testovaných jedinců,
které nastaly na základě absolvování našeho specifického objemového tréninku.
Konkrétně jsme se zabývali sledováním změn tělesné hmotnosti, vybraných
tělesných obvodů a maximálních silových výkonů daných základních cviků. Tyto
informace ukázaly fakt, že daný tréninkový plán je plánem funkčním. Pro praxi v
oboru jsou nashromážděná data užitečná jako reálný podklad pro užití daného
tréninkového systému, či jako dílčí prvky pro cíle jiné.
Myšlenek pro další pokračování výzkumu je spousta. Je mnoho dalších
cest, jak náš výzkum obohatit či na něj navázat dalšími výzkumy v dané
problematice či oboru úzce spjatém. Naši chuť pro otevření problematiky soutěžní
kulturistiky podnítil fakt, že jde o velice zajímavou a rozsáhlou kapitolu, která si
dle našeho názoru zaslouží zájem a pozornost. Doufám, že díky naší diplomové
práci přijde chuť společnosti interesovaných i laiků aktivně se podílet na vývoji
soutěžní kulturistiky a vědních oborů s ní spjatých.
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Příloha č.1 : Tréninkový deník testovací osoby č.1

6
5
5

1.
130kg
130kg
100kg

zátěž
2.
3.
135kg
140kg
135kg
140kg
102,5kg 105kg

4.
145kg
145kg
107,5kg

6
5
5

6
5
5

100kg
130kg
130kg

102,5kg
135kg
135kg

105kg
140kg
140kg

107,5kg
145kg
145kg

6
5
5

6
5
5

130kg
130kg
100kg

135kg
135kg
102,5kg

140kg
140kg
105kg

145kg
145kg
107,5kg

den

partie

cvik

série

opak

A

nohy
záda
prsa

dřep
mrtvý tah
benchpress

6
5
5

B

prsa
nohy
záda

benchpress
dřep
mrtvý tah

C

záda
nohy
prsa

mrtvý tah
dřep
benchpress

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 1

břicho
záda
ramena
lýtka
triceps

SS - šikmé a přímé
shyby
tlaky v sedu s JČ
výpony ve stoji
stahování kladky podhmatem

4
4
4
4
4

15 až 20
max
10
15
10

1.
v.v.
v.v.
22kg
140kg
50kg

2.
v.v.
v.v.
22kg
150kg
50kg

zátěž – doplňky 1
3.
4.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
24kg
24kg
150kg
150kg
50kg
60kg

5.
v.v.
v.v.
26kg
160kg
60kg

6.
v.v.
v.v.
26kg
160kg
60kg

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 2

lýtka
ramena
záda
triceps
biceps

výpony v sedu
upažování v sedu
shyby
francouzský tlak s JČ
zdvih velké osy

4
4
4
4
4

15
10
max
10
10

1.
40kg
4kg
v.v.
12kg
30kg

2.
40kg
4kg
v.v.
12kg
30kg

zátěž – doplňky 2
3.
4.
40kg
45kg
4kg
4kg
v.v.
v.v.
14kg
14kg
30kg
30kg

5.
45kg
4kg
v.v.
14kg
30kg
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6.
45kg
4kg
v.v.
14kg
30kg

Příloha č.2 : Tréninkový deník testovací osoby č.2
zátěž

den

partie

cvik

série

opak

A

nohy
záda
prsa

dřep
mrtvý tah
benchpress

6
5
5

6
5
5

1.
130kg
140kg
95kg

2.
135kg
145kg
97,5kg

3.
140kg
150kg
100kg

4.
145kg
155kg
102,5kg

B

prsa
nohy
záda

benchpress
dřep
mrtvý tah

6
5
5

6
5
5

95kg
130kg
140kg

97,5kg
135kg
145kg

100kg
140kg
150kg

102,5kg
145kg
155kg

C

záda
nohy
prsa

mrtvý tah
dřep
benchpress

6
5
5

6
5
5

140kg
130kg
95kg

145kg
135kg
97,5kg

150kg
140kg
100kg

155kg
145kg
102,5kg

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 1

břicho
záda
ramena
lýtka
triceps

SS - šikmé a přímé
shyby
tlaky v sedu s JČ
výpony ve stoji
stahování kladky podhmatem

4
4
4
4
4

15 až 20
max
10
15
10

1.
v.v.
v.v.
22kg
120kg
50kg

2.
v.v.
v.v.
22kg
120kg
50kg

zátěž - doplňky 1
3.
4.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
22kg
24kg
130kg
130kg
50kg
50kg

5.
v.v.
v.v.
24kg
130kg
55kg

6.
v.v.
v.v.
26kg
140kg
60kg

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 2

lýtka
ramena
záda
triceps
biceps

výpony v sedu
upažování v sedu
shyby
francouzský tlak s JČ
zdvih velké osy

4
4
4
4
4

15
10
max
10
10

1.
35kg
5kg
v.v.
14kg
25kg

2.
35kg
5kg
v.v.
14kg
25kg

zátěž - doplňky 2
3.
4.
35kg
40kg
5kg
5kg
v.v.
v.v.
14kg
14kg
25kg
30kg

5.
40kg
5kg
v.v.
16kg
30kg
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6.
45kg
5kg
v.v.
16kg
30kg

Příloha č.3 : Tréninkový deník testovací osoby č.3

6
5
5

1.
130kg
130kg
100kg

zátěž
2.
3.
135kg
140kg
135kg
140kg
102,5kg 105kg

4.
145kg
145kg
107,5kg

6
5
5

6
5
5

100kg
130kg
130kg

102,5kg
135kg
135kg

105kg
140kg
140kg

107,5kg
145kg
145kg

6
5
5

6
5
5

130kg
130kg
100kg

135kg
135kg
102,5kg

140kg
140kg
105kg

145kg
145kg
107,5kg

den

partie

cvik

série

opak

A

nohy
záda
prsa

dřep
mrtvý tah
benchpress

6
5
5

B

prsa
nohy
záda

benchpress
dřep
mrtvý tah

C

záda
nohy
prsa

mrtvý tah
dřep
benchpress

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 1

břicho
záda
ramena
lýtka
triceps

SS - šikmé a přímé
shyby
tlaky v sedu s JČ
výpony ve stoji
stahování kladky podhmatem

4
4
4
4
4

15 až 20
max
10
15
10

1.
v.v.
v.v.
28kg
110kg
60kg

2.
v.v.
v.v.
28kg
110kg
60kg

zátěž - doplňky 1
3.
4.
v.v.
v.v.
v.v.
v.v.
28kg
30kg
120kg
120kg
60kg
70kg

5.
v.v.
v.v.
30kg
130kg
70kg

6.
v.v.
v.v.
30kg
130kg
70kg

den

partie

cvik

série

opak

doplňky 2

lýtka
ramena
záda
triceps
biceps

výpony v sedu
upažování v sedu
shyby
francouzský tlak s JČ
zdvih velké osy

4
4
4
4
4

15
10
max
10
10

1.
45kg
6kg
v.v.
16kg
30kg

2.
45kg
6kg
v.v.
16kg
30kg

zátěž - doplňky 2
3.
4.
45kg
45kg
6kg
6kg
v.v.
v.v.
16kg
18kg
30kg
35kg

5.
45kg
6kg
v.v.
18kg
35kg
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6.
45kg
6kg
v.v.
18kg
35kg

Příloha č.4 : Tréninkový deník testovací osoby č.4

6
5
5

1.
140kg
150kg
95kg

zátěž
2.
3.
145kg
150kg
155kg
160kg
100kg 102,5kg

4.
155kg
165kg
105kg

6
5
5

6
5
5

95kg
140kg
150kg

100kg
145kg
155kg
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RESUMÉ
Naše diplomová práce je prioritně určena interesovaným osobám do
problematiky sportovní přípravy pro soutěžní kulturistiku. Nicméně může být i
zdrojem informací pro laika, který touží po rozšíření obzoru v dané problematice.
Přináší shrnutí poznatků a nových získaných informací zmíněného směru a oborů
úzce spjatých.
Teoretická část naší diplomové práce přináší čtenáři informace o
dosavadním stavu sportovního tréninku a užívaných tréninkových metod
v přípravě pro soutěžní kulturistiku jak obecně, tak i konkrétně v období
objemové přípravy, na kterou se naše práce prioritně soustředí. Dále informuje o
obecné periodizaci přípravy pro soutěžní kulturistiku a stručně popisuje jednotlivá
období na modelovém přikladu. Čtenáři také nabízí informace o jednotlivých
dílčích složkách soutěžní přípravy, jejich obsahu a důležitosti.
Výzkumná část naší práce se zaměřuje na zhodnocení efektivity
specifického objemového tréninku pro nárůst svalové hmoty kulturisty, který jsme
vytvořili pro užití v objemové fázi přípravného období soutěžní přípravy
kulturisty. Efektivitu tréninkového plánu jsme testovali pomocí naší testovací
skupiny jedinců, která absolvovala kompletní vytvořený tréninkový plán s danými
doporučeními a naplánovanými testovacími procedurami v rámci našeho
výzkumného období.

RESUME
Our diploma thesis is mainly aimed for people interrested in the issue of
sports training and preparation for contest bodybuilding. However, it can be a
source of information for the layman who wants broaden their horizons in the
field. It provides a summary of evidence and new information obtained to that
direction, and closely related disciplines.
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The theoretical part of our thesis gives readers information about the
current state of sports training and training methods used in preparation for
contest bodybuilding, both generally and specifically in the volume preparation, to
which our work is primarily focused. Further information on the general
periodization of training for competitive bodybuilding, and briefly describes each
of its preparation phases on our model example. Readers also provides
information on individual sub-components of competitive training, their content
and importance.
The research part of our work aims to evaluate the effectiveness of specific
volume training for muscle mass building, we have created for use in volume
increasing phase of initial training period of contest bodybuilding preparation.
The effectiveness of the training plan, we tested using our test group of
individuals, who passed complete training research with our recommendations
and scheduled testing procedures in our research period.
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