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Úvod
Vrcholový fotbal je ovlivněn různými faktory. Faktory ovlivňující
fotbalový výkon mohou být vnějšího charakteru, kam můžeme zařadit okolní
prostředí a proměnlivé počasí, se kterým je spojena teplota, vlhkost vzduchu nebo
povětrnostní podmínky. Tyto podmínky se dopředu nedají s jistotou předpovědět.
Na druhou stranu vnitřní faktory, které do jisté míry ovlivnitelné jsou, je například
připravenost dotyčné osoby na výkon po fyzické stránce. Zde stojí za zmínku
kondiční či psychická připravenost. Tyto faktory jsou do jisté míry řízené
trenérem. Předmětem diplomové práce budou doplňky stravy, které by měly být
neoddělitelnou součástí vrcholového sportu všeobecně, fotbalu nevyjímaje. V
teoretické části budou rozřazeny doplňky stravy do kategorií a předmětem bude
objasnění, proč a za jakým účelem tyto doplňky stravy vyhledávat. Dle mého
názoru by měly být doplňky stravy, vzhledem k vytíženosti hráčů a rostoucích
požadavků na fotbalisty, každodenní součástí. Dnes již není rozdíl mezi
mistrovským utkáním nebo tréninkem vzhledem k faktu, že pro všechny hráče
první ligy je fotbal hlavní část obživy. V praktické části se budu snažit poukázat
na znalost, respektive neznalost a užívaní doplňků stravy v 1. fotbalové lize.
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Cíl práce
Cílem

diplomové

práce

je

komparace

užívání

doplňků

stravy

v jednotlivých fázích sezónního cyklu vybraných týmů 1. fotbalové ligy ČR
v horizontu 3 let a zjištění znalostí týkajících se těchto preparátů, včetně toho,
nakolik se liší výsledky dotazníkových šetření v letech 2010 a 2013. Diplomová
práce poukáže na to, zda došlo v jednotlivých týmech účastnících se výzkumu
k edukaci na základě závěrů z bakalářské práce a navrhne optimalizaci užívání
doplňků stravy.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Fyziologie fotbalu
Fotbal je kolektivní míčová hra cyklického charakteru s acyklickými
prvky. Nároky na tělesnou zátěž v dnešní době jsou vysoké jak v utkání tak i
v tréninkovém procesu. Doba trvání fotbalového utkání je 2x45 minut a doba u
tréninkové jednotky má trvání kolem 90-120 minut. (Buzek, 2007)
Fotbalové utkání se převážně u každého hráče skládá z lokomočního
pohybu bez míče a z činnosti s míčem jako jsou vedení míče, přihrávka, střela a
hra hlavou. Výkon hráče v utkání je charakterizuje střídavým pohybovým
zatížením, kdy zatížení bývá nejčastěji charakterizováno častými krátkými
intervaly trvající 2-10 sekund. V těchto intervalech můžeme vidět chůzi, běh
různou rychlostí a způsobem jako je sprint, souboj o míč či výskok, ale i stoj na
místě a činnost s míčem. Energetický výdej se u průměrného hráče ve fotbalovém
utkání pohybuje kolem 5-6 MJ. Co se týče energetického výdeje v tréninkové
jednotce, tak energetický výdej je hodně individuální a závislý na faktorech jako
jsou tréninkový cyklus či tréninková metoda, kterou chceme rozvíjet pohybovou
schopnost jedince nebo ovlivnit rozvoj metabolických systémů potřebných
vzhledem k požadovanému zlepšení rychlostních, silových i vytrvalostních
pohybových vlastností hráče. (Havlíčková, 2006; Shepard, 1999)
Funkční a metabolický charakter ve fotbale představuje svalová činnost
založená na aerobním metabolismu, který využívá jako hlavní zdroj cukry a tuky.
Avšak řada akcí má anaerobní charakter. Jedná se krátké akce prováděny
maximálním úsilím, kde je jako hlavní zdrojem energetického krytí využíván
makroergní fosfáty – kreatinfosfát (CP) a adenosintrifosfát (ATP). To znamená,
že do 5 sekund zátěže prováděna maximálním úsilím je zdrojem energie
adenosintrifosfát a kreatinfosfát následně dochází převážně k anaerobnímu
metabolickému krytí, a to až do cca 40-50 sekund trvání. Při déle trvajícímu
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zatížením podíl anaerobního glykolýzy klesá a zároveň stoupá podíl aerobního
metabolismu. (Havlíčková, 2006; Psotta, 2006)
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2 Doplňky stravy
Doplňky stravy mají za úkol doplňovat běžnou stravu a obsahují živiny
nebo jiné substance s fyziologickým nebo výživným účinkem. Jsou určeny
k přímé spotřebě a od běžné stravy se liší vysokým obsahem minerálů, vitamínů
nebo jiných látek, které mají nutriční nebo fyziologický účinek a byly vyrobeny
cíleně k doplnění běžné stravy spotřebitele. (Metyš & Balog, 2006)
Doplňky stravy jsou po právní formě hlídány a regulovány zákony,
směrnicemi a vyhláškami, které udávají, kdy se jedná o doplněk stravy. Stanovují
také co, jak a kolik čeho má určitý doplněk stravy obsahovat, aby mohl splňovat
dané zákony. (Opletal, 2010)
Právní úprava doplňků stravy:
• Zákon o potravinách č. 446/2004 Sb. (úplné znění zákona č. 110/1997
Sb.). „potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují 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 spotřebitele na úroveň příznivě
ovlivňující jeho zdravotní stav.“ (Opletal, 2010)
• směrnice č. 2002/46/ES „potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou
stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s
výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci,
jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet,
pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina
v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách
kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých
odměřených množstvích; (živinami jsou vitaminy a minerální látky).“
(Opletal, 2010)
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• Vyhláška č. 225/2008 Sb. ve znění 352/2009 Sb. stanoví požadavky na
doplňky stravy a na obohacování potravin. Upravuje požadavky na
složení, označování a způsob použití doplňků stravy. (Opletal, 2010)
Doplňky stravy mohou obsahovat:
1. vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy jsou
stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky č. 225/2008 Sb. (Opletal, 2010)
2. další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, např. určité
rostliny, aminokyseliny a jiné. Jejich celkový výčet a podmínky, za
kterých je lze použít pro výrobu uvádí příloha č. 3 vyhlášky č. 225/2008
Sb. (Opletal, 2010)
Aby mohl být doplněk stravy považován za zdroj minerálních látek a
vitaminů, musí minimálně obsahovat 15% z hodnoty doporučené denní dávky,
které jsou obsaženy ve 100 ml, 100 g nebo v jednom balení, pokud toto balení
obsahuje jednotlivé porce. (Opletal, 2010)

Označení doplňků stravy
Dle vyhlášky 113/2005 je výrobce mimo jiné povinen na obalu uvádět
následující informace:
a) v názvu potraviny slovo „doplněk stravy,“
b) název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících
výrobek
c) číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený
na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí
jednotky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce
d) údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní
dávky uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, přičemž tento údaj lze uvést i
v grafické podobě
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e) doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití
f) varování před překročením doporučeného denního dávkování
g) upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí
h) upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy
i) upozornění „nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více
než 800 μg (RE) vitaminu A v denní dávce. (Opletal, 2010)

Uvádění doplňků stravy na český trh
Je zakotveno v zákoně č.110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výrobce, který chce uvést na český trh doplněk stravy, je povinen předem
předložit etiketu výrobku Ministerstvu zdravotnictví (76). Na základě odborného
stanoviska SZÚ a laboratorního vyšetření v akreditované laboratoři je vydán
certifikát zdravotní bezpečnosti na dobu 1-3 let, dle charakteru potraviny a
výsledků laboratorního vyšetření. Nutno podotknout, že tento certifikát je
zpoplatněn a není povinnost výrobce o něj žádat. Za splnění požadavků právních
předpisů, bezpečnost výrobku a jeho správné označení tedy odpovídá
provozovatel, který uvádí doplněk strav na trh. (Opletal, 2010)
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3 Dělení doplňků stravy

Doplňky stravy dle mého názoru ve sportovním prostředí lze rozdělit na
dvě základní skupiny. A to doplňky stravy, které ovlivňují buď fyzickou nebo
psychickou stránku. Co se týče doplňků ovlivňující fyzickou stránku, sportovci
tyto doplňky vyhledávají za účelem zvýšení výkonu, optimalizace výkonu nebo
regenerace. Po psychické stránce můžeme říct, že hlavním důvody užívání jsou
stimulace nervové soustavy.

Doplňky stravy ovlivňující fyzický stav
-

Doplňky stravy optimalizující výkon
o Vliv vitamínů pří přeměně látek
o Minerální látky a jejich působení při metabolických procesech
o Vitamíny a minerální látky v roli antioxidantů

-

Ergogenní doplňky stravy
o Vytrvalostní výkon
o Silový výkon

-

Doplňky stravy pro podporu regenerace

Doplňky stravy ovlivňující psychický stav
-

Doplňky stravy stimulující nervovou soustavu
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4 Doplňky stravy ovlivňující fyzický stav
Tyto doplňky stravy mají hlavní cíl a to je ovlivnit fyzický stav sportovce.
Sportovci využívají doplňky stravy ovlivňující fyzický stav pro různé účely, ať už
pro optimalizaci nebo pro zvýšení výkonu, tak i pro regeneraci.

4.1 Optimalizující výkon
Do této skupiny doplňků stravy řadíme takové doplňky stravy, kdy
zvýšeným příjmem nedosáhneme vyšších výkonu, ale můžeme dosáhnout
optimálního možného výkonu. K takovým látkám patří některé vitaminy a
minerální látky, které působí při přeměně látek a při přeměně metabolických
procesech. Můžeme zde také zařadit minerální látky a vitaminy v roli
antioxidantů.
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4.1.1 Vitaminy
Vitaminy hrají velkou roli v metabolických procesech. V tomto případě
jsou zde vitaminy tzv. esenciální látky, jsou to látky, které se organismus
nedokáže vytvořit. Účinnost vitaminů v metabolických procesech je již v
minimálních koncentracích a působí jako katalyzátory reakcí rozkladných i
syntetických. Vzájemný vztah vitaminů v metabolických procesech udává obrázek
číslo14. (Havlíčková, 2006)

Obrázek č. 14: Působení vitaminů v přeměně látek
Zdroj: Havlíčková, 2006
Vitamin B1 (thiamin) se vyskytuje jako koenzym při oxidační
dekarboxylaci pyruvátu. Dále je koenzymem transketolas působící v pentosovém
cyklu. Při absenci vitaminu B1 nemůže pentosový cyklus probíhat. Vitamin B2
(riboflavin) je základním stavebním kamenem koenzymu oxidačně-redukčního
enzymu. B3 Niacin (kyselina nikotinová) obsahuje amid, který je koenzymem
oxidačně-redukčních enzymů. Vitamin B6 (pyridoxin) můžeme najít v koenzymu
transaminas a dekarboxylas aminokyselin. Je také koenzymem enzymu, který
odnímá SH-skupinu cysteinu a podílí se na reakcích v metabolismu aminokyselin.
Pyridoxin působí i při glykogenolýze a je součástí fosforylasy, která štěpí
glykogen. B5 Kyselina pantothenová je součástí koenzymu A, jedné z hlavních
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sloučenin metabolismu sacharidů, aminokyselin a lipidů. Vitamin B12
(kobalamin) je složitá sloučenina, která obsahuje kobalt. Vitamin B12 můžeme
najít jako koenzymy některých enzymů, které se účastní celé řady reakcí.
(Marounek, Březina & Šimůnek,2003; Svačina, 2008; Opletal, 2010)
Vitaminu u sportovců bývají často zanedbávány. V porovnání s běžnou
populací kdy u běžné populace stačí k dosažení optimálního příjmu vitaminu
dobře zvolenou vyváženou dietou. Oproti při tělesné zátěži u sportovců se zvyšuje
potřeba některých vitamínů. Srovnání potřeby některých vitaminů běžné populace
a sportovců udává tabulka číslo 21. (Havlíčková, 2006)
Tabulka 21: Denní potřeba vitaminu u sportovců a populace
Denní doporučené
dávky
optimální denní
potřeba sportovce
na Kg tělesné
pro běžnou populaci
celková
hmotnosti
A
700 ug
600 IU = 1,8 mg
90 IU = 0,027 mg
D
1 - 10 ug
400 IU = 10 ug
6 IU = 0,15 ug
E
0,4 g/g PUFA
15 - 30 mg
0,2 - 0,4 mg
B1
72 ug/MJ
2,0 mg
0,03 mg
B2
1,3 mg
2,5 mg
0,04 mg
B6
13 ug/g bílkovin
2,5 mg
0,04 mg
B12
1,0 ug
1,0 ug
0, 015 ug
Kyselina
listová
0,4 mg
0,006 mg
C
45 mg
150 mg
2,5 mg
Zdroj:Havlíčková, 2006

U vrcholových hráčů fotbalu vzhledem k faktu, že se jedná o sport
s vysokým energetickým výdejem, tak dieta bývá založena převážně na příjmu
sacharidů, je třeba klást důraz na vitaminy skupiny B konkrétně B1, B2, B6, B12,
D2 a D3. (Havlíčková, 2006)
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4.1.2 Minerální látky
Stejně jako u vitaminů, tak i u minerálních látek platí, že jsou nedílnou
součásti v metabolismu živin. Dále je můžeme najít jako součást enzymů,
hormonů a barviv transportující kyslík, zajišťují homeostázu tělních tekutin a
udržují v činnosti centrální nervovou soustavu. Zde platí, že je potřeba věnovat
pozornost zvýšenému příjmu zinku, železa, hořčíku, měď, vápník, sodík a draslík.
Porovnání potřeby minerálních látek vrcholového sportovce oproti běžné populaci
nám udává tabulka číslo 22. ((Marounek, Březina & Šimůnek,2003; Svačina,
2008)
Tabulka 22: Denní potřeba minerálních látek u sportovců a populace
Denní doporučené
optimální
dávky
denní
potřeba sportovce
pro běžnou
na Kg tělesné
populaci
celková
hmotnosti
Na
0,575 - 3,5 g
6-9g
0,085 - 0,130 g
Cl
7 - 11 g
0,100 - 0,175 g
K
3100 mg
1000 - 4000 mg
15 - 60 mg
Ca
700 mg
1000 - 1500 mg
15 - 20 mg
Mg
150 - 500 mg
350 - 700 mg
5 - 10 mg
Fe
9 mg/ 16 mg2
12 - 15 mg
0,17 - 0, 27 mg
Zn
9,5 mg
12 - 20 mg
0,17 - 0, 30 mg
P
1500 - 3000 mg
21 - 42 mg
I
130 ug
0,2 - 0,3 mg
0,004 mg
Zdroj: Zdroj:Havlíčková, 2006

Velký důraz je kladen na dostatek železa, které je součásti hemoglobinu a
myoglobinu. Mírný pokles železa ještě nemá vliv na probíhající výkon, avšak při
snížené hladiny hemoglobinu v krvi, který je další ukazatelem ztráty železa,
dochází již k negativnímu ovlivnění výkonu. Důležitou roli hraje dostatek sodíku,
který je extracelulární kationtem udržující objem extracelulární tekutiny a krve. A
udržuje osmotickou rovnováhu. Oproti tomu draslík je intracelulární kationtem,
který taky udržuje osmotickou rovnováhu. U hořčíku hlavním úkolem spočívá, že
snižuje neuromuskulární dráždivost a nachází se v mnoha enzymech. U enzymů
pro intermediální metabolismu a proteinovou syntézu je základní stavební
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jednotkou zinek. (Marounek, Březina & Šimůnek,2003; Svačina, 2008;
Mandelová & hrnčiříková, 2007; Disilvestro, 2005)
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4.1.3 Antioxidanty

Antioxidanty jsou v poslední době diskutabilním tématem. Při namáhavé
fyzické aktivity a při vniku zánětů vnikají takzvané reaktivní formy kyslíku, které
poškozují kosterní svalstvo. Mezi nejdůležitější reaktivní formy kyslíku řadíme
superoxidový radikál O2 , z něhož vznikají další formy reaktivního kyslíku. Pokud
by jsme hledali nejreaktivnější formu kyslíku, tak by se jednalo o hydroxylový
radikál. Tento radikál je schopen poškodit všechny biologické makromolekuly,
naneštěstí životnost tohoto radikálů je velmi nízká. (Svačina, 2008; Jordán &
Hemzalová, 2001)
Základním obranným mechanismem proti reaktivním formám kyslíku
spočívá jak na enzymech k tomu určených, tak na antioxidantech přijaté ze stravy.
Superoxid dismutasa, katalasa a glutathion peroxidasa jsou enzymy, které tyto
reaktivní formy kyslíku likvidují. (Marounek, Březina & Šimůnek,2003)
Hlavními antioxidanty přijaté perorálně řádíme vitamin E, vitamín C,
karoteny (provitamin A), zinek a selen. Vitamin E má hlavní roli ve vychytávání
peroxylových radikálů a zabraňuje oxidaci lipidů. Vitamin E se oxidativními
reakcemi redukuje až na tokoferoly. Tokoferoly jsou lipofilní antioxidační látky,
které mají hlavní úkol chránit buněčnou membránu. U vitaminu C můžeme
pozorovat, jak mimo jiné obnovuje oxidovaný tokoferol na jeho aktivní
redukovanou formu. Karotenoidy působí v lipoproteinech a likvidují peroxylové
radikály. Zinek napomáhá k tvorbě komplexů, které stabilizuje SH-skupiny
proteinů a ochraňuje je tak před oxidací. U zinku se setkáváme s vlastností, že
vytěsňuje nadbytečnou měď a železo z různých vazebných míst. Při chronickém
nedostatku zinku dochází k vyššímu poškozování buněčných struktur. Selen se
vyskytuje v hlavních enzymech, které chrání buňky před škodlivými účinky
reaktivních forem kyslíku. (Marounek, Březina & Šimůnek,2003)
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4.2 Ergogenní doplňky stravy

Ergogenní neboli posilující doplňky stravy bývají sportovci vyhledávány
za účelem dosažení lepších výsledků a vyšších výkonů. Jedná se o takové doplňky
stravy, které zvyšují jak vytrvalostní tak i silový výkon aniž by docházelo
k dopingu. (Ronald & Bourke, 2006)
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4.2.1 Doplňky stravy ovlivňující vytrvalostní výkon

Karnitin
Karnitin je aminokyselina, která se vyskytuje ve svalové tkáni. Hladina
karnitinu ve svalové tkáni činí až 98% z celkového obsahu látek v lidském
organismu, tzn. ve 30 kg svalu bylo zjištěno až 25g karnitinu. Pro lidský
organismus má význam jen L-forma. Při vytrvalostním tréninku karnitin zvyšuje
aktivitu enzymu, který katalyzuje přenos vyšších acylových zbytků do
mitochondrií k beta-oxidaci, transferázy karnitinu. Stimuluje aktivitu enzymů
laktátdehydrogenázy, čímž se zvyšuje oxidativní utilizace glycidů. To má za
následek zvýšení hodnot VO2max přibližně o 6%, snížení respiračního kvocientu
a ke 2-násobnému zvýšení oxidativní kapacity kosterního svalstva. (Mach, 2006;
Havlíčková, 2006)

Kofein
Kofein je alkaloid, který patří u některých lidí k součásti každodenní
stravy. Kofein se vyskytuje v potravinách jako káva či čaj. Obsah kofeinu
v jednom šálku kávy se pohybuje kolem 40-200 mg. V čaji se obsah jednoho
šálku pohybuje 10-60 mg kofeinu. Kofein je pravděpodobně nejpoužívanější
stimulant

na

světě.

Po

podání

kofeinu

dochází

ke

zvýšení

obsahu

neesterifikovaných mastných kyselin (NEMK) v krvi, snižuje se využitelnost
glykogenu, a oproti tomu se zvyšuje využitelnost tuků jako zdroj energie, což má
za následek, že v prvních 15 minutách dochází k šetření glykogenu. Dochází
k většímu zapojení motorických jednotek svalů a v centrální nervové soustavě
(CNS) a také potlačuje signály únavy během zátěže. (Ronald & Bourke, 2006;
Caballero, 2009; Dlouhá, 1998)
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Bikarbonát
Bikarbonát je hydrogenuhličitan, kyselá sůl kyseliny uhličité. Jeden z
pufrů (nárazníků) lidského organismu, který je součástí acidobazické rovnováhy.
V praxi se bikarbonát užívá tradičně v prášku jako zažívací soda. Bikarbonát
napomáhá ke zlepšení výkonnosti rychlejším odstraňováním iontu vodíku
z pracujících svalů, snižuje rychlost poklesu intracelulárního pH ve svalech a
snižuje inhibici fosfofruktokinázy navázané kyselím pH. Bikarbonát může tedy
oddálit vznik únavy a zvýšit kapacitu nárazníkových systému ve svalech. Po
zátěži napomáhá k rychlejšímu vyplavování laktátu ze svalů. (Mach, 2006;
Ronald & Bourke, 2006)
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4.2.2 Doplňky stravy ovlivňující silový výkon
Beta-Hydroxy-B-Methylbutyrát ( dále jen HBM)
Derivát

aminokyseliny

leucinu,

resp.

ketoleucinu.

Tyto

skupiny

aminokyselin se využívají v klinické a sportovní výživy pro svůj silný anabolický
efekt, či lépe řečeno jsou to antikatabolické aminokyseliny, které zabraňují tvorbě
katabolického hormonu kortizonu. HBM každodenním podáváním napomáhá a
intenzivním

tréninkem

zvýšit

absolutní

sílů.

Snižuje

vylučování

3-

methylhistidinu, který je ukazatel odbourávání svalových bílkovin a snižuje
plazmatickou koncentraci kreatinkinázy, který je nespecifickým ukazatelem
poškození buněk. Zvyšuje novou tvorbu svalových bílkovin. (Ronald & Bourke,
2006; Fragakis, 2003)

Kreatin
Kreatin je aminokyselina (methylguanidinoctová kyselina) přírodního
typu, která se běžně vyskytuje ve stravě, přičemž v 1kg červeného masa je asi 5g
kreatinu. Doporučená denní dávka pro běžného člověka se pohybuje kolem 2g.
Lidské tělo má omezenou tvorbu kreatinu v ledvinách, v játrech, slinivce břišní a
v jiných tkáních. K největší tvorbě dochází v ledvinách, které využívají
aminokyseliny metionin, arginin a glycin. Koncentrace volného kreatinu je asi 50
mmol/l a koncentrace kreatinphosfátu (dále jen CP) v kosterních svalech
v klidovém stavu je okolo 75 mmol/kg sušiny. Zvýšený obsah CP ve svalech
způsobuje rychlejší resyntézu CP po intenzivní zátěži. To umožňuje rychlejší
zotavení po sprintech i větší silový výkon. Kreatin má schopnost neutralizovat
kyselinu mléčnou, která se hromadí ve svalech v průběhu zátěže a podporuje
přenos energie vznikající ve svalech z tuků. Kreatin dokonce zvyšuje novou
tvorbu svalových bílkovin, to znamená, že se kreatin dá využít nejen k zlepšení
výkonu, ale i k regeneraci.(Fořt, 2006; Dostál & Kaplan, 2001; Ronald & Bourke,
2006)
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4.3 Doplňky stravy pro podporu regenerace

Arginin
Arginin je semiesenciální aminokyselina. To znamená, že za určitých
podmínek si lidský organismus arginin dokáže vytvořit sám. Tato situace nastává
v období růstu, při zvýšené tělesné námaze nebo v nemoci. Nejvíce argininu je
obsaženo v kuřecích a krůtích vývarech nebo v kaviáru. Jiným významným
zdrojem je vaječný bílek, burské ořechy, zelený hrášek či čokoláda. Avšak
získaný arginin z těchto uvedených surovin již není tak účinný. Podáním argininu
po intenzivní zátěži napomáhá k rychlejší obnově buněk, zvyšuje se syntéza
bílkovin (proteosyntéza). Arginin přímo stimuluje růstový hormon a produkuje
oxid dusíku(NO), který roztahuje tepny a cévy, což má za následek lepší
prokrvení svalu. To znamená, že se do svalu dostane větší množství živin. Arginin
se tedy dá využít k rychlejší regeneraci po intenzivní zátěži. (Fořt, 2005,2003;
Rokyta, 2000)

Glutamin
Glutamin je aminokyselina, která z velké části tvoří sval, obsahuje jej 7080% ze všech přítomných volných aminokyselin. Jedná se o neesenciální
aminokyselinu, to znamená, že při nedostatku ve stravě si ho organismus vytváří
sám. Nejvíce glutaminu je obsaženo v rostlinných potravinách. Denní příjem se
odhaduje na 5g glutaminu u osob s běžně smíšenou stravou. Glutamin se dá využít
v regeneraci, kdy po fyzické zátěži se zvedá produkce kortizolu a stoupá tvorba
glutaminu. Pokud není dostatečný přísun glutaminu, tělo si ho vytváří ze známých
větvených aminokyselin BCAA, čímž klesá hladina těchto aminokyselin a
dochází k devastaci svalu. Krom toho pokud je nedostatek glutaminu, dochází ke
snížení obnovy jaterního a svalového glykogenu. (Fořt, 2005,2006)
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Branched Chain Amino Acids( dále jen BCAA)
BCAA jsou větvené aminokyseliny L-leucin, L-valin a L-isoleucin, které
tvoří významnou část všech aminokyselin tvořících svalovou hmotu. Jedná se o
takzvané esenciální kyseliny. To znamená, že tělo si je nedokáže vytvořit, a proto
je důležitý příjem ve stravě. Největším zdrojem BCAA jsou mléčné výrobky,
červené maso nebo potraviny s obsahem proteinu. Při intenzivní zátěži se
vyčerpávají glykogenové zásoby a nastupuje tvorba energie z větvených
aminokyselin, kde dochází k devastací stávající svalové hmoty. Díky podání
BCAA před zátěží se může stávající svalová hmota ochránit. Další prokázané
účinky jsou obnova síly, urychlení regenerace a podporuje novou tvorbu svalové
hmoty.(Keller, Meier & Bertoli, 1993; Fořt, 2005; Ledvina, Stoklasová &
Cerman, 2004)
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5 Doplňky stravy ovlivňující psychický stav
Na sportovce bývají kladeny požadavky na podávání vyšších výkonů. Na
jednu stranu sportovci pečují o svůj fyzický stav a v neposlední době si trenéři i
sportovci začali uvědomovat, že je potřeba pečovat i o psychický stav. Doplňky
stravy uvedeny níže v kapitole napomáhají ke stimulaci nervové soustavy.
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5.1 Doplňky stravy stimulace nervové soustavy
Dimetyl-amino-etanol ( dále jen DMAE)
Je to poměrně chemicky poměrně jednoduchá látka. Lidské tělo si z látky
DMAE vytváří acetylcholin, který je nejdůležitějším přenašečem nervových
vzruchů. Díky svým vlastnostem řadíme DMAE mezi takzvané neurotropika.
Této látce jsou přisuzovány hlavní schopnosti jako zlepšení kvalita vnímaní
vnějších schopností, podporuje paměť a v neposlední řadě se ji přisuzují
schopnost zvýšené koncentrace na řešení problému, tak i zlepšení kvality
nervosvalové činnosti. Jako jeden z hlavních benefitů můžeme označit zvýšenou
odolnost proti únavě a stresu. (Fořt 2001, 2006)

Derivát aminokyseliny tryptofanu
Tato látka bývá označována zkratkou 5-HTP. Jedná se o látku odvozenou
z aminokyseliny tryptofanu. Na rozdíl od látky DMAE se jedná o zcela přírodní
látku, která působí jiným mechanismem, avšak účel těchto látek je stejný.
Z derivátu aminokyseliny tryptofanu vzniká serotonin. A následně se serotoninu
se dál tvoří hormon spánku a mládí melatonin. (Fořt 2001, 2006)

Serotonin
Látka příbuzná hormonům, která se samostatně neprodukuje. Svými
účinky zlepšuje spánek, napomáhá odstranit únavu a zmírňuje deprese a
agresivitu. Regulátor biorytmu, pomáhá odstraňovat neurózu. Často bývá
označován jako životabudič a zdroj dobré nálady. (Fořt 2001, 2006)
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Melatonin
V tomto případě se už jedná o hormon. Hlavním úkolem je zlepšování
spánku, ale je také silným antioxidantem, který působí velmi významně proti
stárnutí. Bývá cíleně vyhledáván a používán při odstranění problémů spojené
s náhlou změnou času např. dlouhé cesty letadlem na větší vzdálenost. (Fořt 2001,
2006)

Ginkgo biloba
V současné době se jedná o nejznámější bylinu, která obsahuje rostlinné
stimulanty. Je natolik účinná, že výtažky z této rostliny se staly základem pro léky
proti stařecké demenci. Proto spadá do takzvaných „nootropika“, které zvyšují
mozkovou činnost. Snižuje krevní tlak a srážlivost krve, depresi, stres, prospívá
paměti a soustředění. (Slíva & Minařík, 2009; Mach, 2004)

Lecitin (fosfatidylcholin)
Z lecitinu vzniká cholin a acetylcholin, který se může uplatňovat při jeho
biosyntéze v centrální nervové soustavě, tím stimuluje mozkovou činnost a
urychluje metabolismus. Složí převážně jako stimulátor buněčného metabolismu,
který je obsažen v buněčných membránách a pokud dochází k jeho deficitu, je
ovlivněna funkce svalových plotének a synapsí a dochází ke zpožďování
svalových reakcí a ke psychickému vyčerpání. Lecitin je také zdrojem fosforu,
čímž může oddalovat i svalové vyčerpání. Uplatňuje se převážně ve formě
takzvaného vita-lecitinu, který nejlépe vyhovuje svou skladbou. (Mach, 2004;
Fořt, 2005)

28

6 Rizika spojená s užíváním doplňků stravy
Zdravotní rizika z výše uvedených složek doplňků stravy mohou nastat
z dlouhodobého nerespektování a překračování doporučených denních dávek.
Největší zdravotní rizika nese užívání kofeinu, mezi nepříznivé účinky patří
nervozita, nespavost, poruchy zažívacího traktu, podrážděnost a neklid. U
mnohonásobně vyšších dávkách dojít k bolestem hlavy, svalovému třesu, ztrátě
tekutin a poruchám srdečního rytmu s rizikem selhání oběhového systému.
(Ronald & Bourke, 2006)
Rizika spojená s užíváním argininu mohou být problémy v podobě
nevolnosti, případně průjmy, nespecifikované onemocnění kostí a kloubů,
nespecifikované nervové obtíže, nespecifikované metabolické problémy a zvýšená
četnost viru herpes u těch osob, kdo jimi trpí. (Fořt, 2005,2003)
Rizika s nerespektování dávek u glutaminu můžou mít za následek
intoxikaci lidského organismu amoniakem. Při užívání bikárbonátu ve vyšších
dávkách dochází k těžkým gastrointestinálním dyskomfortům včetně průjmů,
křečím a plynatosti. U složek jako je Creatin, BCAA, karnitin a Beta-Hydroxy-BMethylbutyrát dosud nejsou známa. Usuzuje se, že lidský organismus nepotřebné
množství vyloučí močí. Obavy mohou nastat především z možného účinku na
funkci ledvin. Ale to zatím nebylo prokázáno. (Ronald & Bourke, 2006; Fořt,
2005; Dostál & Kaplan, 2001; Mach, 2006)
U vitaminů při nerespektování denních dávek a několika násobné
překračování stanovené potřeby nebývají pro sportovce rizikové vhledem
k poškození zdraví, ale může se objevovat například u vitaminu B1 dermatitida
nebo hypersenzitivita. U vitaminu B3 se můžeme setkat se zarudnutím a palčivosti
kůže, zvýšenou citlivosti pokožky či erytémy v obličeji a na končetinách. U
předávkování vitaminu B6 může nastat nauzea, bolesti břicha a hlavy nebo
zvracení v některých případech ztráta chuti k jídlu a fotosenzitivita. Při
nerespektování doporučených dávek vitaminu C jsou nežádoucími a vedlejšími
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účinky nauzea, vomitus, pálení žáhy, břišní křeče, pocit vyčerpání čí bolesti hlavy
nebo nespavost někdy naopak spavost. U vitaminu E zřídka vzniká nežádoucí
efekt jako je nauzea vyčerpání, bolest hlavy, neostré vidění a vyrážka. (Marounek,
Březina & Šimůnek,2003; Svačina, 2008; Opletal, 2010)
U minerálních látek bývají rizika spojena i s poškozením zdraví. Například
při vysokém příjmů železa, se železo ukládá v těle, později může působit toxicky.
Někdy může nastat situace kdy, zvýšený příjem jedné minerální látky má za
důsledek horší vstřebatelnost druhé minerální látky. Tento vztah najdeme mezi
hořčíkem a vápníkem. Dlouhodobím překračovaným příjmem mědi může nastat
nežádoucí efekt ukládání mědi do jater, kde se postupem času může vytvořit
cirhóza. U sodíku se můžeme setkat s problémy vyvolávající poškození ledvin a
jater, anemie a otoky. U zvýšeného příjmu sodíku ve formě NaCl (chlorid sodný)
má vliv na zvýšený krevní tlak. Zinek při předávkování může způsobovat poruchy
trávení. (Marounek, Březina & Šimůnek,2003; Svačina, 2008; Mandelová &
hrnčiříková, 2007; Disilvestro, 2005)
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PRAKTICKÁ ČÁST

7 Úvod do problematiky
Vrcholový fotbal je oblast, ve které se fotbalisté snaží docílit vyšších
výsledků. Vyšších výsledků dosahují tréninkem a přísným režimem stravování a
sebekontroly. Mezi uvedené způsoby dosažení lepších výkonů se řadí i fenomén
dnešní doby – doplňky stravy, jejichž užívání je velmi a často diskutované a
hodnocené, ať již kladně nebo záporně. Vzhledem k tomuto fenoménu je třeba si
uvědomit nebo zjistit, zda dochází k užívání pouze na základě neodborných
znalostí, informací získaných ze společnosti a kolektivu nebo jsou zapojeni do
nastavení režimu užívání i odborníci. Rozhodl jsem se k tomuto tématu vrátit a
v návaznosti na bakalářskou práci zhodnotit, zda během uplynulé doby došlo
k posunu informovanosti, znalosti a zájmu o doplňky stravy.
Hlavní výzkumná otázka:
K jakému posunu došlo ve znalostech a užívání doplňků stravy v jednotlivých
týmech v období 3 let?
Vedlejší výzkumné otázky:
Které zdroje využívají respondenti k získávání informací o doplňcích stravy a
jejich účincích?
Odkud získávají dotazovaní doplňky stravy?
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7.1 Metodologie praktické části
Pro vypracování praktické části byla použita metoda kvantitativního
výzkumu za pomoci použití dotazníků. Po jejich vyplnění 4 prvoligovými
fotbalovými týmy budou tyto zpracovány a následně vyhodnoceny. Dotazník
obsahuje 15 otázek, z toho 8 uzavřených a 7 otevřených. Otázky budou ve fázi
vyhodnocování rozděleny do 5 okruhů podle obsahu. Díky tomuto rozdělení
mohou být dotazníky lépe a účelněji vyhodnoceny.
Dotazníky byly koncipovány na stejném základě jako v roce 2010 proto,
aby došlo k co nejpřesnějšímu porovnání výsledků. V aktuálních dotaznících jsou
dodány 3 otázky nové oproti dotazníku předešlému. Jednak aby bylo možné
vyloučit zjištění změn z důvodu „obměny“ hráčů v týmech a také aby bylo možné
porovnat, jak se liší znalosti a četnost užívání s délkou působení jako
profesionální hráč.
Sběr dotazníků byl proveden po následné domluvě s jednotlivými
fotbalovými kluby, které přislíbily účast na tomto výzkumu. Dotazníky byly
zaslány poštou, případně osobně předány zástupci týmů. Po jejich vyplnění byly
stejným způsobem navráceny tazateli.
Pro vyhodnocování samotných otázek byla použita prostá komparační
metoda. Tímto způsobem bude nejprve provedeno vyhodnocení dotazníků
aktuálních. Ze získaných závěrů a poznatků budou pak opět metodou prosté
komparace porovnány výsledky dotazníků z roku 2010 a 2013. Získané závěry
budou odpovídat na výzkumné otázky diplomové práce.
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8 Vyhodnocení dotazníků
8.1 Obecné
Do vyplňování dotazníku se zapojili hráči z prvoligových týmů FC Baník
Ostrava, FC Slovácko, FC Zbrojovka Brno a FC Viktoria Plzeň. V roce 2010 se
do vyplnění dotazníku zapojilo celkem 60 hráčů ve věku od 18 do 37 let. Z toho
bylo 14 útočníků, 23 záložníků, 15 obránců a 8 brankářů. Z celého vzorku nikdy
neužívalo doplňky stravy 8% respondentů což je 5 fotbalistů. V roce 2013 se do
vyplnění dotazníku zapojilo celkem 66 ve věku 17 do 37 let. Z toho bylo 15
útočníků, 27 záložníků, 18 obránců a 6 brankářů. Z celého vzorku v roce 2013
nikdy neužívalo doplňky stravy 5% respondentů což jsou 3 fotbalisté. Obrázek č.
1 znázorňuje, z jakých zdrojů získávali informace dotazovaní fotbalisté v roce
2010 a z jakých zdrojů získávají informace dotazovaní fotbalisté v roce 2013.
Respondenti měli možnost u této otázky zvolit více odpovědí.

Obrázek č. 1: Získávání informací o doplňcích stravy
Zdroj: vlastní výzkum autora
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Legenda: Stejně jako v roce 2010 tak i v roce 2013 naprostá většina dotazovaných
doplňky stravy získává z více zdrojů zároveň. Nejčasteji bylo uváděno, že
doplňky stravy získávají fotbalisté od klubu nebo si je kupují sami.

Dalším bodem výzkumu bylo zjístit od kolika let se stávají hráči
profesionálními hráči a zda mají zájem o rady výživového specialisty. Z dotazníku
vyplinulo, že profesionálním fotbalistou se hráči stávali v rozmezích 16 – 18
letech. A kolik fotbalistů by měla zájem o výživového specialistu v jednotlivých
týmech udává obrázek č. 2.
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FC Slovacko

FC Viktoria Plzeň FC Zbrojovka
Brno

Obrázek č. 2: Zájem o výživového specialistu
Zdroj: vlastní výzkum autora
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8.2 Znalost a užívání doplňků stravy
V tabulce 1 jsou uvedeny četnosti odpovědí na otevřenou otázku týkající
se znalost doplňků stravy, které respondenti uváděli v roce 2010. Dále je v tabulce
1 udávány četnost odpovědí na tutéž otevřenou otázku týkající se znalosti doplňků
stravy, na které respondenti odpovídali v roce 2013. Respondenti měli uvádět
všechny preparáty, které znají. Z uvedeného vyplívá, že nejvíce informací mají
dotazovaní jak v roce 2010 tak i v roce 2013 o doplňku stravy BCAA. Jinak se
znalost doplňků stravy lišila. V roce 2010 na druhém místě byl kreatin a třetím
místě byly vitamíny. Tak v roce 2013 na druhém místě uváděli respondenti
proteiny a na třetím místě sacharidy. Pro lepší přehlednost nejsou v tabulce
uvedeny preparáty, jejichž znalost byla v dotazníkovém šetření uvedena pouze
jedenkrát (megacéčko active, konzym Q10, wobenzym, energyspektrum,
anabolika, steroidy, draslík, vápník, support 35, salys, magnus, fatburner,
chondrovid, glutamin, arginin). Číslo za doplňkem stravy udává četnost odpovědí.
Tabulka 1: Znalost doplňků stravy
Rok 2010
Rok 2013
BCAA
26 BCAA
Kreatin
13 Proteiny
Vitaminy
11 Sacharidy
Proteiny
9 Vitaminy
Magnesium
6 Magnesium
Karnitin
5 Karnitin
Iontové nápoje
5 Kloubní výživa
Gainery
4 Kreatin
Aloe vera
3 Iontové nápoje
Kloubní výživa
3 Wobenzym
Afteractivity
3 Minerální látky
Sacharidy
2 Enzymy
Aminokyseliny
2
R2
2
Speed8
2
Curensym
2
Zdroj: Vlastní výzkum autora

35

26
18
14
13
10
9
6
6
6
2
2
2

V tabulce 2 jsou uvedeny ty doplňky stravy, které respondenti v minulosti
užívali nebo stále užívají. Jak se dalo očekávat podle výsledku předchozí otázky,
nejčastějším užívaným preparátem v roce 2010 tak i roce 2013 je BCAA. V roce
2010 dále nejčastěji respondenti užívali kreatin a vitaminy. V roce 2013 nedošlo
také k žádné změně, to znamená, že doplňky stravy, které respondenti užívali
nebo užívají, jsou proteiny a sacharidy. Pro lepší přehlednost nejsou v tabulce
uvedeny preparáty, jejichž znalost byla v dotazníkovém šetření uvedena pouze
jedenkrát (želatina, wobenzym, konzym Q10, megacéčko activ, aminokyseliny,
energyspektrum, salys, magnus, tribilus, vápník, draslík, support 35, gelachin,
glutamin, arginin). Číslo za doplňkem stravy udává četnost odpovědí.

Tabulka 2: Četnosti užívání doplňků stravy
Rok 2010
BCAA
Kreatin
Vitaminy
Proteiny
Magnesium
Karnitin
Gainery
Curenzym
Iontové nápoje
Kloubní výživa
Aloe vera
Sacharidy

Rok 2013
24
13
11
7
6
4
4
3
3
2
2
2

BCAA
Proteiny
Sacharidy
Magnesium
Vitaminy
Kreatin
Karnitin
Kloubní výživa
Iontové nápoje
Minerální látky

25
12
10
9
9
7
7
7
6
4

Zdroj: Vlastní výzkum autora

V obrázku č. 3 jsou znázorněny četnost forem užívání, v jakých je možné
doplňky stravy získat. V roce 2010 dle výsledků nejpopulárnější byly sportovní
nápoje a sportovní tyčinky, naopak nejméně užívanou formou jsou sacharidové
doplňky. V roce 2013 respondenti také udávali, že nejpopulárnější formou
doplňků stravy jsou sportovní nápoje. Na stejné úrovni je užívání doplňků stravy
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ve formě tekuté formě, sportovní tyčinky a gely. Sacharidové doplňky jsou také
v roce 2013 nejméně vyhledávanou formou doplňků stravy.

Obrázek č. 3: Forma užívání doplňků stravy
Zdroj: vlastní výzkum autora
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8.3 Užívání doplňků stravy během přípravy
8.3.1 FC Zbrojovka Brno
Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno patřil v roce 2010 mezi prvoligové
týmy. V sezoně 2010/2011 skončila FC Zbrojovka Brno na 15. místě první
fotbalové ligy a sestoupila do druhé fotbalové ligy. Na soupisce v roce 2010 bylo
26 hráčů. V roce 2013 tedy sezona 2012/2013 opět hraje FC Zbrojovka Brno
první fotbalovou ligu a pohybuje se na 13. místě, které neznamená sestup do
druhé fotbalové ligy. Na soupisce pro první ligu je 24 hráčů.

Obrázek č. 4: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Zbrojovka Brno
Zdroj: Vlastní výzkum autora
V obrázku č. 4 jsou vyobrazeny četnosti užívání různých doplňků stravy
v období přípravy za rok 2010 a rok 2013. Lze konstatovat, že v roce 2010 v obou
kategoriích – zápas, trénink – hráči užívali více těchto preparátu vždy „po
tréninku a před tréninkem“. V roce 2013 respondenti uváděli, že největší četnost
v užívání různých doplňků stravy v období přípravy bylo také v kategorii po
tréninku a před tréninkem. Ve srovnání mezi roky 2010 a 2013 došlo v roce 2013
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k poklesu v užívání v období přípravy kromě kategorie před zápasem. Tam došlo
k nepatrnému vzestupu.

V tabulce 3 jsou rozepsány druhy doplňků, které hráči v roce 2010 užívali
a uvedli je do dotazníku. Před tréninkem i po něm nejčastěji konzumovali BCAA,
karnitin a after. Naopak před zápasem i po zápase nejvíce užívány speed8, BCAA
a after. Dále v tabulce číslo 4 jsou také rozepsány druhy doplňků stravy, které
respondenti užívali v roce 2013. Převážnou většinou převažuje ve všech
kategoriích doplněk stravy BCAA. Čísla za doplňkem udávají četnost.

Tabulka 3: Užívání doplňků stravy během přípravy - FC Zbrojovka Brno rok 2010
Před tréninkem
Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
Karnitin
Kreatin
Kloubní výživa

4
4
2
1

BCAA
After
Protein
Magnesium
R2
Vitamin C
Zdroj: Vlastní výzkum autora

6
4
3
1
1
1

Speed 8
AC-salts
Redbul
Magnesium

3 BCAA
1 After
1 R2
1

2
2
2

Tabulka 4: Užívání doplňků stravy během přípravy - FC Zbrojovka Brno rok 2013
Před tréninkem
Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
Karnitin
Iontové nípoje

5 BCAA
1 Glutamin
1 Protein
Magnesium
Iontové nápoje
Zdroj: Vlastní výzkum autora

4 BCAA
1 Magnesium
1
1
1
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3 BCAA
1 Protein
Glutamin
Iontové nápoje

4
1
1
1

8.3.2 FC Viktoria Plzeň

Fotbalový tým FC Viktoria Plzeň hrála v roce 2010 první fotbalovou ligu.
V sezoně 2010/2011 vyhrála první fotbalovou ligu a oslavila titul mistr České
republiky. Na soupisce pro první ligu bylo uvedeno 23 hráčů. V roce 2013 tedy
sezona 2012/2013 opět hraje FC Viktoria Plzeň o první místo v tabulce první
fotbalové lize. Momentálně ji patří první místo s jedno bodovým náskokem před
druhou Spartou Praha. Na soupisce pro první ligu je 24 hráčů.
V obrázku č. 5 jsou znázorněny četnosti užívání různých doplňků stravy
v období přípravy. V roce 2010 kategoriích – zápas, trénink – hráči užívají více
těchto preparátu vždy „po“ událostech. Nejčastěji se užíval doplněk stravy BCAA.
V roce 2013 je viditelný nárust v kategoriích před zápasem a před tréninkem.

Obrázek č. 5: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Viktoria Plzeň
Zdroj: Vlastní výzkum autora
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V tabulce 5 jsou vypsány druhy doplňky stravy, které hráči užívali v roce
2010. Mezi nejčastěji uvedené patří opět BCAA a karnitin. Tabulka 6 nám udává
doplňky stravy, které respondenti uvedli v dotazníku v roce 2013. Po tréninku a
po zápase hráči udávali nejčastěji BCAA a před tréninkem a před zápasem byli
dominantní sacharidy. Číslo za doplňkem stravy udává četnost odpovědí.

Tabulka 5: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Viktoria Plzeň rok 2010
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
Karnitin

1 BCAA
Gainery
Aloe vera

3
1

BCAA
Support 35

2
1

1

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Tabulka 6: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Viktoria Plzeň rok 2013
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
Sacharidy
Magmesium

1 BCAA
1 Protein
Iontové nápoje
Zdroj: Vlastní výzkum autora

3 Sacharidy
1 Karnitin
1
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2 BCAA
1 Proteiny

2
1

8.3.3 FC Slovácko
Fotbalový klub FC Slovácko v roce 2010 tedy v sezoně 2010/2011 na 12.
místě tabulky první fotbalové ligy. Na soupisce pro první ligu jsme mohli najít 18
hráčů. V roce 2013 tedy sezona 2012/2013 se FC Slovácko pohybuje na 10. místě
fotbalové tabulky první fotbalové ligy. Na soupisce pro první ligu je momentálně
21 hráčů.
U FC Slovácko byly zjištěny následující hodnoty:

Obrázek č. 6: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Slovácko
Zdroj: Vlastní výzkum autora
Dle obrázku č. 6 je zřejmé, že hráči tohoto týmu v roce 2010 užívali
doplňky stravy nejčastěji před tréninkem a po tréninku. V roce 2013 respondenti
uváděli, že nejčastěji využívají doplňky stravy před tréninkem a po tréninku jak
v roce 2010. Avšak užívání doplňků stravy bylo rovno nebo nižší. Výrazně nižší
užívání doplňků stravy je vidět v kategoriích po zápase a před zápasem.
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V tabulce 7 jsou uvedeny ty doplňky stravy, které využívali hráči FC
Slovácko. V tomto týmu docházelo v roce 2010 k užívání preparátu častěji než
v předchozích týmech v roce 2010. Nejčastěji byly uváděny BCAA, magnesium a
vitaminy. V tabulce 8 jsou uvedeny preparáty, které hráči uváděli v roce 2013. Ve
srovnání s rokem 2010 je uvedeno méně doplňků stravy. Nejčastěji respondenti
uváděli BCAA, protein a magnesium.

Tabulka 7: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Slovácko rok 2010
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
7 BCAA
Banán
1 Ovoce
Vitaminy
2
Curenzym
1
Karnitin
1
Kreatin
1
Sacharidy
1
Gainer
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

7 Magnesium
1 Speed8
BCAA
Sacharidy
Iontové nápoje

2
1
1
1
1

BCAA
Vitaminy
Magnesium
Sacharidy
Iontové nápoje

2
1
1
1
1

Tabulka 8: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Slovácko rok 2013
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
5 Protein
Sacharidy
1 Sacharidy
Magnesium
1 Magnesium
Arginin
1 BCAA
Zdroj: Vlastní výzkum autora

3 Magnesium
2
1
1
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3 Magnesium
Sacharidy

1
1

8.3.4 FC Baník Ostrava
Tým FC Baník Ostrava patří k prvoligovým týmům, který hrává o přední
příčky prvoligové fotbalové tabulky. V sezoně 2010/2011 se umístil na 14. místě
tabulky jen 6 bodů od sestupujících pozic. Na soupisce pro první ligu je uvedeno
26 hráčů. V sezóně 2012/2013 se FC Baník Ostrava se drží na 12. místě fotbalové
tabulky první fotbalové ligy. Na soupisce pro první ligu je momentálně 21 hráčů.
V týmu FC Baník Ostrava v roce 2010 užívali hráči doplňky stravy
nejčastěji před výkonem, četnost se liší v závislosti na tom, zda se jednalo o zápas
či trénink. Nejvíce dotazovaných hráčů preparáty po tréninku, dále před zápasem
a před tréninkem, naopak nejméně z nich uvedlo užívání po zápase. V roce 2013
byly uvedeny tyto výsledky: Nejvíce užívají hráči preparáty před tréninkem a o
něco méně po tréninku. K největšímu propadu oproti roku 2010 došlo v užívání
preparátu před zápasem.
V obrázku č. 7 jsou uvedeny četnosti užívaní v kategorii před/po
zápase/tréninkem.

Obrázek č. 7: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Baník Ostrava
Zdroj: Vlastní výzkum autora
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V tabulce 9 jsou uvedeny všechny druhy preparátů, které hráči uvedly
v roce 2010 týmu FC Baník Ostrava. Jako u předchozích třech týmů největší
oblibě v užívání docházelo u BCAA a magnesium. V roce 2013 respondenti
uváděli po tréninku a po zápase nejčastěji proteiny. A opět můžeme mezi
odpověďmi najít užívání doplňků stravy BCAA. Zbylé preparáty, které hráči
Baníku užívají, jsou zaznamenány v tabulce č. 10. Číslo za doplňkem stravy
udává četnost odpovědí.

Tabulka 9: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Baník Ostrava rok 2010
Před tréninkem
Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
3 Magnesium
Karnitin
2 BCAA
Kreatin
1 Mutant mass
Salys
1 Iontové nápoje
Iontové nápoje 1
Vitaminy
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

3
2
1
1

Magnesium
Karnitin
BCAA
Müsli tyčinka
Vitaminy

5 BCAA
2 Salys
2
1
1

2
1

Tabulka 10: Užívání doplňků stravy během přípravy – FC Baník Ostrava rok 2013
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
3 Protein
Karnitin
2 BCAA
Kreatin
1 Vitamin
Vitaminy
2 Kreatin
Sachridy
1 Magnesium
Zdroj: Vlastní výzkum autora

4
3
1
1
1

Protein
Kreatin
BCAA
Karnitin
Iontové nápoje
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1 Protein
1 BCAA
1
1
1

4
2

8.3.5 Shrnutí
V obrázku č. 12 je znázorněno celkové užívání doplňků stravy během
přípravného období všech čtyř fotbalových týmu za rok 2010 a rok 2013. Celkově
respondenti uváděli, že nejčastěji užívali preparáty po tréninku a před tréninkem
méně často před zápasem a po zápase. V roce 2010 hráči užívali častěji doplňky
stravy v porovnání s rokem 2013.

Obrázek č. 12: Užívání doplňků stravy během přípravy - celkem
Zdroj: Vlastní výzkum autora
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8.4 Užívání doplňků stravy během sezóny
V této části budou přiblíženy výsledky otázky číslo 12 dotazníku, který byl
vyplněný v roce 2010 a budou porovnány s výsledky otázky číslo 13 dotazníku,
který byl vyplněn v roce 2013. Dotazovaní měli uvádět, jaké doplňky stravy
používají během sezóny. Tato otázka byla uzavřená, tedy respondentům byly
nabídnuty 4 možnosti odpovědí – před a po zápase, před a po tréninku. Odpovědi
jsou vyhodnoceny opět pro každý tým samostatně.

47

8.4.1 FC Zbrojovka Brno
Podle obrázku č. 8 je zřejmé, že nejvíce dotazovaných v roce 2010 užívalo
doplňky stravy vždy před tréninkem. Nejméně v roce 2010 respondenti
odpovídali, že doplňky stravy využívají po zápase a před zápasem. Ve srovnání
s rokem 2013 také hráči uváděli, že nejvíce doplňky stravy využívají před
tréninkem a před zápasem. K největší změně v užívání doplňků stravy v roce 2013
oproti roku 2010 došlo při užívání po zápase a před zápasem.

Obrázek č. 8: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Zbrojovka Brno
Zdroj: Vlastní výzkum autora
V následující tabulce 11 jsou uvedeny názvy doplňků stravy, které
respondenti týmu FC Zbrojovka Brno v roce 2010 užívali během sezóny.
Nejčastěji byl užíván after, karnitin, speed a BCAA. V roce 2013 hráči FC
Zbrojovky Brno uváděli v dotazníku, že užívají nejčastěji BCAA, iontové nápoje
a magnesium. Tyto skutečnosti nám udává tabulka 12. Číslo za doplňkem stravy
udává četnost odpovědí.
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Tabulka 11: Užívání doplňků stravy během sezóny - FC Zbrojovka Brno rok 2010
Před tréninkem
Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
Karnitin
BCAA
Výživa kloubu

2 After
2 Iontové nápoje
1 BCAA
Proteinové
R2
1 tyčinky
Kreatin
1 Protein
Zdroj: Vlastní výzkum autora

2 Speed
2 After
1 Energe. tyčinky 1 R2
1 AC-salts
1 BCAA
1 Magnesium
1

2
2
1

1

Tabulka 12: Užívání doplňků stravy během sezóny - FC Zbrojovka Brno rok 2013
Před tréninkem
Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
5 BCAA
Iontové nápoje 2 Iontové nápoje
Karnitin
1 Magnesium
Magnesium
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

4 BCAA
1 Magnesium
1 Iontové nápoje

3 BCAA
3 Magnesium
1 Iontové nápoje

Z uvedeného vyplívá, že hráči uvedené přípravky užívají z důvodu
rychlejší regenerace organismu a k ochraně svalové hmoty.

49

4
1
1

8.4.2 FC Viktoria Plzeň
V plzeňském týmu nejvíce hráčů užívali v roce 2010 doplňky stravy po
tréninku. Stejný počet odpovědí byl zaznamenán u varianty před tréninkem a po
zápase. Naopak před zápasem užívali doplňky stravy nejméně hráčů FC Viktoria
Plzeň. V roce 2013 hráči odpověděli, že nejčastěji doplňky stravy vyhledávají po
zápase po tréninku. Méně často před zápasem. V porovnání mezi roky 2010 a
2013 došlo ve všech kategoriích po/před zápas/trénink k výrazně vyššímu užívání
doplňků stravy v roce 2013. Znázorněno v obrázku č. 9.

Obrázek č. 9: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Viktoria Plzeň
Zdroj: Vlastní výzkum autora

V tabulce 13 jsou uvedeny doplňky stravy, které užívali hráči FC Viktoria
Plzeň v roce 2010. I zde se můžeme setkat s doplňkem stravy BCAA, navíc zde
bylo uvedeno aloe vera a support 35. V kategorii po tréninku bohužel nebyl
uveden žádný preparát i přesto, že 6 hráčů uvedlo, že využívá doplňky stravy.
Tabulka 14 nám udává, jaké doplňky stravy užívají hráči FC Viktoria Plzeň v roce
2013. Mezi doplňky stravy, které v tabulce můžeme vidět jsou BCAA, sacharidy,
iontové nápoje a vitaminy.
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Tabulka 13: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Viktoria Plzeň rok 2010
Před tréninkem
Aloe vara

Po tréninku

Před zápasem

1

BCAA

Po zápase
2 BCAA
Support 35

2
1

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Tabulka 14: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Viktoria Plzeň rok 2013
Před tréninkem

Po tréninku

Před zápasem

Po zápase

Sacharidy

1 BCAA

2 Sacharidy

1 BCAA

2

Iontové nápoje

1 Vitaminy

1 Karnitin

1 Vitaminy

1

Magnesium

1 Protein

1

Sacharidy

1

Zdroj: Vlastní výzkum autora

Zvýše uvedených doplňků stravy se dá usuzovat, že hráči FC Viktoria
Plzeň užívají doplňky před zápasem a před tréninkem z důvodu oddáleni únavy a
po tréninku a po zápase z důvodu rychlejší regenerace.
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8.4.3 FC Slovácko
V týmu FC Slovácko nejvíce dotazovaných hráčů odpovědělo v roce 2010,
že užívalo nejčastěji doplňky stravy před tréninkem. Podobné hodnoty můžeme
vidět v užívání doplňků stravy po tréninku a před zápasem. K nejméně
frekventovanému užívání doplňků stravy u respondentů docházelo po zápase.
V porovnání s rokem 2013 došlo k výraznému poklesu užívání preparátů před
tréninkem. Hráči uvedli, že užívají nejčastěji doplňky stravy po tréninku. Zde, jak
je vidět v obrázku č. 10 je zaznamenán nárust v roce 2013 oproti ostatních třech
kategoriích, kde došlo k poklesu v užívání doplňků stravy.

Obrázek č. 10: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Slovácko
Zdroj: Vlastní výzkum autora

V tabulce 15 jsou uvedeny druhy doplňků stravy, které hráči tohoto týmu
užívali v roce 2010. Jako u předešlých týmů je zde nejvíce uváděno BCAA. Ve
srovnání s rokem 2013 zde respondenti uváděli doplňky stravy BCAA a
magnesium. Tyto doplňky stravy jsou uvedeny v tabulce 16, kde je uvedeno, že
hráči FC Slovácka užívají doplněk stravy BCAA před tréninkem a po tréninku. A
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magnesium užívají převážně v období před zápasem a po zápase. Číslo za
doplňkem stravy udává četnost odpovědí.

Tabulka 15: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Slovácko rok 2010
Před tréninkem

Po tréninku

BCAA

6 BCAA

Vitaminy

3

Curenzym
Magnesim

Před zápasem
6 BCAA

Po zápase
2 BCAA

1

Speed8

1 Vitaminy

1

1

Sacharidy

1

1

Magnesium

1

Karnitin
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

Tabulka 16: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Slovácko rok 2013
Před tréninkem
BCAA
magnesim
Sacharidy

Po tréninku

3 BCAA
3 Magnesium
1 Sacharidy
Protein
Zdroj: Vlastní výzkum autora

Před zápasem
2 Magnesium
2
2
1

Po zápase
3 Magnesium

1

Preparáty, které jsou zde uvedeny napomáhaní při užívání před výkon
k ochraně svalové hmoty a v případě užívání po výkonu k rychlejší regeneraci
organismu. Můžeme tedy usuzovat, že hráči zmíněné preparáty užívají za tímto
účelem.
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8.4.4 FC Baník Ostrava
Hráči ostravského klubu v roce 2010 užívali doplňky ze všech 4 týmů
v období sezóny nejčastěji. Téměř všichni respondenti uvedli jak před, tak i po
tréninku a dokonce i před zápasem. K nejmenší oblibě docházelo k užívání
doplňků stravy po zápase. V roce 2013 užívají preparáty před tréninkem. Stejné
hodnoty v užívání respondenti uvedli po zápase, před zápasem a po tréninku.
V roce 2010 hráči užívali doplňky stravy častěji než v roce 2013. Vše je
zaznamenáno v obrázku č. 11.

Obrázek č. 10: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Baník Ostrava
Zdroj: Vlastní výzkum autora

Mezi užívanými doplňky stravy u FC Baníku stravy v roce 2010 v tabulce
17 byly uváděny již známé druhy těchto preparátů, nejvice však BCAA, dále
magnesium a karnitn. Bohužel respondenti neuvedli jaké doplňky stravy využívají
po zápase. V tabulce 18 jsou uvedeny přípravky, které hráci FC Baníku Ostrava
užívali nejčastěji v roce 2013. Respondenti uváděli, že po výkonu tedy po
tréninku a zápase využívají protein a před výkonem tedy před zápasem a
tréninkem BCAA, vitamíny a karnitin.
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Tabulka 17: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Baník rok 2010
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
Karnitin

3 Magnesium
2 BCAA
Mutant
Kreatin
1 mass(gainer)
Salys
1 Karnitin
Vitaminy
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

3 Magnesium
2 BCAA

4
2

1 Karnitin
1 Vitaminy

1
1

Tabulka 18: Užívání doplňků stravy během sezóny – FC Baník rok 2013
Před tréninkem Po tréninku
Před zápasem
Po zápase
BCAA
2 Protein
karnitin
2 BCAA
Vitaminy
2 Vitaminy
Sacharidy
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

3 Vitaminy
2 Sacharidy
1 BCAA
Karnitin

2
2
1
1

Protein
Sacharidy
Vitaminy
BCAA

3
1
1
1

Z uvedených doplňků stravy můžeme usuzovat že, hráči ostravského
Baníku užívají preparáty jak pro rychlejší regeneraci a ochranu stávající svalové
hmoty, tak i pro zvýšení výkonu.
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8.4.5 Shrnutí
V obrázku č. 13 jsou znázorněny preparáty užívané během období sezóny
všemi čtyřmi kluby za rok 2010 a 2013. V uvedených odpovědí je zřejmé, že hráči
užívali v roce 2010 nejčastěji preparáty po tréninku. V roce 2013 došlo pouze v
jedné kategorii ke zvýšenému užívání oproti roku 2010 a to před zápasem. Dále
došlo ke shodnému počtu odpovědí v užívání doplňků stravy před tréninkem
v roce 2010 a 2013. Ve zbývajících dvou kategoriích opět nedošlo v roce 2013
k častějšímu užívání preparátů.

Obrázek č. 13: Užívání doplňků stravy během sezóny – celkem
Zdroj: Vlastní výzkum autora
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8.5 Užívání doplňků stravy po sezoně
Uvedené odpovědi týkající se užívání doplňků stravy po sezoně za rok
2010 jsou shrnuty do jedné tabulky. Tabulka 19 uvádí, jaké doplňky stravy užívali
hráči jednotlivých týmů. V tabulce 20 zase najdeme uvedené preparáty, které
respondenti užívali v roce 2013 v jednotlivých týmech po sezóně.

Tabulka 19: Užívání doplňků stravy po sezóny rok 2010
FC
FC Zbrojovka
FC ViktoriaPlzeň Slovácko
FC Baník Ostrava Brno
Wobenzam
Aloe vera

2 Vitaminy
1 Wobenzam

Lázně
1 Želatina
Imunyty
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

1 BCAA
1 Vitaminy
Výživa
1 chrupavek

Tabulka 20: Užívání doplňků stravy po sezóny rok 2013
FC
FC Slovácko FC Baník Ostrava
ViktoriaPlzeň
Vitaminy
1 Curenzim 1 Curenzim
1
Magnesium
1
Vitaminy
1
Minerální látky
1
Zdroj: Vlastní výzkum autora

1
1
1

FC Zbrojovka Brno
Vitaminy
Karnitn
BCAA

2
1
1

V roce 2010 hráči FC Viktoria Plzeň užívali dva hráči wobenzym,
preparáty na posílení imunity a aloe vera. U týmu FC Slovácko uváděli vitaminy,
wobenzym a želatinu. V ostravském Baníku bylo uvedeno výživa chrupavek,
vitaminy a BCAA. V brněnské Zbrojovce neuváděli respondenti žádné odpovědi,
nejspíš nikdo z nich nic neužívali.
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V roce 2013 nedošlo k výraznější změně, převážně většina uváděla, že nic
neužívají oproti roku 2010 může v odpovědích naleznout curenzim, minerální
látky a karnitin.
Z uvedených odpovědí je tedy zřejmé, že jak v roce 2010 tak i v roce
2013, že užívání doplňků stravy v období po sezóně nepatří pro hráče všech týmů
k zásadním záležitostech, nejspíše se věnují aktivní či pasivní regeneraci bez
užívání preparátů.
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9 Diskuse
Do výzkumu se zapojily 4 prvoligové týmy – FC Zbrojovka Brno, FC
Viktoria Plzeň, FC Slovácko, FC Baník Ostrava. Celkem bylo 66 respondentů ve
věku od 17 do 37 let. Z toho bylo 15 útočníků, 27 záložníků, 18 obránců a 6
brankářů. Stejné týmy se zapojily do výzkumu i v roce 2010. Tehdy se zúčastnilo
60 hráčů ve věku od 18 do 37 let. Útočníků bylo 14, záložníků 23, obránců 15 a
brankářů 8. Cílem práce bylo porovnat znalosti o účincích a indikaci doplňků
stravy ve vrcholovém fotbale, tedy zda došlo na základě předložení výsledků
předešlého výzkumu k edukaci sportovců.
Z porovnání vyplývá, že v roce 2010 byly nejčastěji v povědomí
dotazovaných sportovců preparáty BCAA (uvedeno 26x), Kreatin (13x), vitaminy
(11x). V roce 2013 uváděli respondenti jako nejznámější doplňky stravy BCAA
(uvedeno 25x), proteiny (18x) a sacharidy (14x). V roce 2010 znalo proteiny
devět dotázaných a sacharidy pouze dva. Z tohoto vyplývá, že během 3 let zjevně
došlo k edukaci prvoligových fotbalistů, jelikož se v jejich povědomí dostávají do
předních pozic právě ty doplňky stravy, jejichž užívání má skutečně vliv na
odváděný výkon.
V užívaných doplňcích byl zaznamenán obdobný posun. V roce 2013
užívají dotazovaní nejčastěji BCAA (25x), proteiny (12x) a sacharidy (10x).
V roce 2010 uváděli BCAA na prvním místě (24x), kreatin (13x) a vitaminy
(11x). Naopak proteiny užívalo pouze 7 a sacharidy 2 dotazovaní. Dále byl
zaznamenán pokles užívání kreatinu (7x) v roce 2013. Opět se potvrdila
skutečnost, že sportovci užívají nejčastěji známé doplňky stravy a do popředí se
dostávají již zmíněné proteiny a sacharidy.
Ve formách užívání doplňků stravy převládají, stejně jako v roce 2010,
sportovní nápoje. Jejich užívání dokonce během 3 vzrostlo. Užívání v podobě
sportovních gelů, tekuté formy a sacharidových doplňků kleslo. Lze z toho tedy
usoudit, že respondenti již neužívají velké množství doplňků, možná také jako
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následek již zmíněné edukace. Je však zajímavé, že klesl počet užívaných
sacharidových doplňků, když dle předchozího odstavce užívání sacharidů vzrostlo
v porovnání s rokem 2010. Tato otázka byla vyhodnocena již v roce 2010 jako
nevhodná (respondenti nejspíše nevěděli, co si pod tímto pojmem mohou
představit), v dotaznících 2013 byla uvedena pouze pro zachování stejné verze.
U jednotlivých týmů byla zjišťována četnost užívání doplňků stravy
v období přípravy a sezóny, před a po tréninku a před a po zápase. Během
přípravy v týmu brněnské Zbrojovky došlo k nárůstu četnosti užívání doplňků
stravy před zápasem a poklesu před i po tréninku, ve srovnání s rokem 2010. Po
zápase se četnost nezměnila. U týmu Viktorie Plzeň se zvýšilo užívané množství
v roce 2013 před tréninkem i zápasem, zatím co po tréninku a zápase hráči užívají
doplňky stravy beze změny. Fotbalisté Slovácka snížili množství užívaných
preparátů před tréninkem a před a po zápase, ale po tréninku sáhne po doplňcích
stravy více hráčů. V ostravském Baníku hráči již neužívají tolik preparátů, jako
v roce 2010, a to ve všech zmiňovaných kategoriích. Během sezóny se situace
v Brně změnila také. Více užívají doplňky před i po zápase, méně po tréninku.
Hráči plzeňské Viktorie ve všech dotazovaných kategorií zvýšili hojnost užívání
těchto preparátů, zatímco u ostravských fotbalistů četnost všude klesla. V týmu
FC Slovácka vzrostlo množství užívaných doplňků stravy po tréninku, v ostatních
případech došlo ke snížení užívaného množství. Celkově lze konstatovat, že
během přípravy užívají tázaní hráči menší množství doplňků stravy. V sezoně
došlo v porovnání s rokem 2010 k růstu užívaných preparátů před zápasem,
poklesu po tréninku i zápase a během tréninku se situace nezměnila.
Jedním z důvodů, proč došlo ke zvýšení užívání v sezoně před zápasem,
může být zájem o zlepšení výkonu a uvědomění si, že fotbal je pro hráče mnohdy
jedinou obživou a mají zájem podávat co nejlepší výkony. K celkovému poklesu
užívaného množství během přípravy (ale i v sezoně po tréninku i zápase),
v porovnání s rokem 2010, mohlo dojít z důvodu získávání potřebných informací
z nekvalifikovaných a neodborných zdrojů Hráči uváděli často, že informace
hledají u známých, kamarádů, zatímco méně vyhledávají rady u lékaře. Podle
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mého názoru by bylo potřeba, aby potřebné informace respondenti hledali u
kvalifikovaných zdrojů, mohou tak lépe indikovat užívání doplňků stravy,
dokonce jim může být i doporučen jiný preparát. V tomto případě bych se
přiklonil například i k vyhledání výživového poradce, který by se mohl zabývat
tím konkrétním hráčem a stanovit takové doplňky stravy, aby jejich užívání bylo
pro hráče efektivní a přineslo očekávané výsledky. Z šetření vyplývá, že o služby
právě výživového poradce má zájem přesná polovina dotazovaných, druhá naopak
tuto možnost vyhledat nechce. Myslím si, že pokud hráči preparáty užívají,
informace by neměli být zprostředkovány z „druhé ruky“, ale mělo by se
přistupovat ke každému hráči jednotlivě a na základě potřeb stanovit plán
vyhovující právě jemu. Jen tak lze dosáhnout požadovaných účinků.
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10 Závěr
Doplňky stravy jsou v současné době aktuálním tématem, zájem o ně stále
roste a lze předpokládat, že jen tak rychle neopadne. Média denně prezentují
jejich nejrůznější druhy, nespočet účinků a mnohdy i zázraků. Na spotřebitele to
může působit na jednu stranu velmi lákavě, a to že pomohou (někdy ale jen
zdánlivě, nebo velmi krátkodobě), nebo naopak opačným efektem – odradí, jsou
přesyceni reklamami a sliby o často nevěrohodných účincích. Nejinak je tomu i ve
sportu. S medializací doplňku stravy není zatížená široká veřejnost, často se
neprezentují v televizi, ale nespočet z nich můžeme nalézt ve sportovních
časopisech nebo odborných publikacích. Lze pak snadno nabýt dojmu, že tížených
efektů dosáhnou všichni bez rozdílu a výjimky, každý sportovec může být
rychlejší, výkonnější, silnější a podobně. Dnešní fotbal klade na hráče vysoké
nároky a z toho důvodu se mnozí z nich uchylují právě k jejich užívání. Bohužel
ale, dle zjištěných skutečností, nemají stále všichni, nebo alespoň většina, v tomto
ohledu správné a kvalitní informace. Spoléhají se na radu od kamarádů,
spoluhráčů, známých, snadno podléhají reklamě a již si nevyhledají odbornější
radu. Přitom by stačilo tak málo a bylo by možné nastavit užívání doplňků stravy
přímo „na míru“ jednotlivým hráčům a dosáhnou tak optimalizace sportovního
výkonu.
Dle porovnání se stavem v roce 2010 a 2013 došlo však k jistým změnám.
Především pak k poklesu užívání vysokých množství preparátů jedním hráčem,
nedošlo ale k razantním změnám v informovanosti a způsobu vyhledávání
informací. Na jednu stranu je dobré, že hráči nekonzumují každou „pilulku“, se
kterou se seznámí, na druhou je škoda, že užívání není úplně efektivní a mohlo by
přinést větší užitek. Právě v dnešní době, která skýtá nesčetné možností, není
problém, aby byl vyhledán odborník, který nastaví přesné dávkování a typ,
případně formu, doplňku stravy. Mým návrhem pro jednotlivé týmy by bylo, aby
si každý našel výživového poradce, klidně i externistu povolávaného vždy dle
potřeby, který se hráčům bude moct věnovat a doporučí jim takový plán, aby
mohli pomocí doplňků stravy zefektivnit a optimalizovat svůj výkon.
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Souhrn
Cílem diplomové práce je analyzovat užívání doplňků stravy ve vrcholovém
fotbalu a porovnat užívání doplňků stravy v roce 2010 a 2013. V teoretické části
jsou definovány pojmy jako fyziologie fotbalu, legislativa doplňků stravy a jejich
rozdělení. Praktická část se zabývá vyhodnocením sestavených dotazníků a
porovnání výsledků, které byly vyplněny čtyřmi prvoligovými týmy – FC
Slovácko, FC Baník Ostrava, FC Viktoria Plzeň a FC Zbrojovka Brno.
Vyhodnocení dotazníků je rozděleno do pěti obsahových částí, přičemž každá se
věnuje jednomu tematickému celku. Těmito se rozumí obecný úvod do
problematiky doplňků stravy, informovanost o doplňcích stravy, užívání před
sezónou, během sezóny a po sezóně. V diskuzi jsou shrnuty závěry z jednotlivých
obsahových částí.

Resumé
The aim of this dissertation

is to analyze the usege of nutritional

supplements in the professional football and compare the usage of the
supplements in the years 2010 and 2013. In the theoretical part there are defined
terms such as football, football physiology, nutritional supplements, thein
legislation and their forms. The practical part is concened with the evaluation of
created questionnaires which were filled in by four Premier League's teams – FC
Slovacko, FC Banik Ostrava, FC Viktoria Plzen and FC Zbrojovka Brno and
confrontation of their results. The evaluation of the questionnaires is divided into
five contentual sections, each of those is concerned with one thematic complex.
Those means a general introduction to the issue of nutritional supplements, the
awareness about nutritional supplements, the use of nutritional suplements before
the season, during the season and after the season. The discussion summarizes the
conclusions of the various parts of the content and recommendation for the usage
of nutritional supplements.

67

Příloha 1 – dotazník rok 2010
DOTAZNÍK
Dobrý den,
jmenuji se Lukáš Blažek a jsem studentem Fakulty sportovních studií Masarykovy
univerzity v Brně, obor Regenerace a výživa ve sportu. V bakalářské práci se
zabývám výzkumem týkajícím se doplňků stravy ve vrcholovém fotbale.
Rád bych Vás požádal o vyplnění několika následujících otázek. Prosím o
pravdivé vyplnění dotazníku. Získané odpovědi budou použity pro výzkum
týkající se doplňků stravy a zároveň budou podkladem pro výše uvedenou
bakalářskou práci.
Dotazník je anonymní.
1. Váš věk
…………… let
2. Vaše váha
…………… kg
3. Vaše výška
…………… cm
4. Váš post
 útočník

 záložník

 obránce

 brankář

5. Setkali jste se ve své profesionální kariéře s doplňky stravy?
 ano

 ne

6. Doplňky stravy Vás
 zajímají

 nezajímají

7. Jak získáváte informace o doplňcích stravy?
 sám

 od známých

 od lékaře

 jinak-jak?...........

8. Jaké doplňky stravy znáte?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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9. Jaké doplňky stravy jste již užíval?
………………………………………………………………………………………
10. Máte osobní zkušenosti s doplňky stravy? (pozitivní, negativní - důvod)
………………………………………………………………………………………
11. Jaké doplňky stravy užíváte během období přípravy? (můžete označit i
více odpovědí)
 před tréninkem

Jaké?(název,množství)………………………………

 po tréninku

Jaké?(název,množství)………………………………

 před zápasem

Jaké?(název,množství)………………………………

 po zápase

Jaké?(název,množství)………………………………

 neužívám
12. Jaké doplňky stravy užíváte během období sezóny? (můžete označit i více
odpovědí)
 před tréninkem

Jaké?(název,množství)……………………………

 po tréninku

Jaké?(název,množství)……………………………

 před zápasem

Jaké?(název,množství)……………………………

 po zápase

Jaké?(název,množství)……………………………

 neužívám
13. Jaké doplňky stravy užíváte po sezóně?
………………………………………………………………………………………
14. V jaké formě doplňky stravy užíváte?
 sportovní nápoje
 tekutá forma
 sportovní gely
 sportovní tyčinky
 doplňky s vysokým obsahem sacharidů

 neužívám

15. Doplňky stravy si kupuji
 sám

 dostávám od lékaře

 dostávám v klubu  neužívám

Děkuji Vám za Váš čas.
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Příloha 2 – dotazník rok 2013
DOTAZNÍK
Dobrý den,
jmenuji se Lukáš Blažek a jsem studentem Fakulty sportovních studií
Masarykovy univerzity v Brně. V diplomové práci se zabývám výzkumem
týkajícím se doplňků stravy ve vrcholovém fotbale. Rád bych Vás požádal o
vyplnění několika následujících otázek. Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku.
Získané odpovědi budou použity pro výzkum týkající se doplňků stravy a zároveň
budou
podkladem
pro
výše
uvedenou
diplomovou
práci.
Dotazník je anonymní.
1. Váš věk
…………… let
2. Vaše váha
…………… kg
3. Vaše výška
…………… cm
4. Váš post
 útočník
 záložník
 obránce
 brankář
5. Jste v týmu déle než 3 roky? Pokud ne z jakého týmu jste přišel?
 ano
 ne ………………………………
6. Doplňky stravy Vás
 zajímají
 nezajímají
7. Jaké doplňky stravy znáte?
………………………………………………………………………………………
8. Jaké doplňky stravy jste již užíval?
………………………………………………………………………………………
9. Jakou osobní zkušenost máte s doplňky stravy? (pozitivní, negativní důvod)
………………………………………………………………………………………
10. V jaké formě doplňky stravy užíváte?
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 sportovní nápoje
 sportovní gely
 tablety

 tekutá forma
 sportovní tyčinky
 neužívám

11. Jaké doplňky stravy užíváte během období přípravy? (můžete označit i
více odpovědí)
 před tréninkem

Jaké?(název,množství)………………………………

 po tréninku

Jaké?(název,množství)………………………………

 před zápasem

Jaké?(název,množství)………………………………

 po zápase

Jaké?(název,množství)………………………………

 neužívám
12. Jaké doplňky stravy užíváte během období sezóny? (můžete označit i více
odpovědí)
 před tréninkem

Jaké?(název,množství)……………………………

 po tréninku

Jaké?(název,množství)……………………………

 před zápasem

Jaké?(název,množství)……………………………

 po zápase

Jaké?(název,množství)……………………………

 neužívám
13. Jaké doplňky stravy užíváte po sezóně?
………………………………………………………………………………………
14. Doplňky stravy
 si kupuji sám dostávám od lékaře

 dostávám v klubu  neužívám

15. Jak získáváte informace o doplňcích stravy?
 sám
 od známých
 od lékaře  jinakjak?.....................
16. Měl by jste zájem o informace od specialisty, týkající se doplňků stravy?
 ano

 ne
Děkuji Vám za Váš čas.
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Příloha 3 – seznam uvedených preparátů
R2 - je instantní regenarční nápoj s obsahem komplexu sacharidů, větvených
aminokyselin BCAA, glutaminem a polykosanolů, komplexu vitamínů a aspartátů
minerálů.
SPEED8 - doplněk stravy obsahující vyváženou směs účinných látek: mozkové
nutriety (DMAE, DLPA, ALC), harmonizátory (L-theanin, L-taurin, L-glycin,
smilax medica extrakt) a stimulanty (přírodní kofein, L-malat-L-citrullin,
synefrin, yerba maté extrakt)
Curenzym - je to komplex enzymů, který obsahuje lipázu, amylázu a proteázu
Wobenzym - je lék obsahuje unikátní směs enzymů
After aktivity - regenerační nápoj se směsí jednoduchých sacharidů, volných
BCAA, syrovátkových proteinů, koenzymu Q10 a antioxidantů
Support 35 - gainer s obsahem syrovátkového proteinu (WPC), biologicky
aktivních peptidů, směsi sacharidů a přídavek vybraných volných aminokyselin a
dalších vysoce anabolizujících látek.
AC Salts (AntiCramps) - obsahuje 9 druhů minerálních solí v kombinaci s
pantothenátem vápenatým
Energy spektrum - obsahuje Koenzym Q10, spektrum vitamíny a stopových
prvků
Mega céčko aktive - vitamín C a ostatní spektrum vitamínů
Fat turner - jedná se o spalovač tuků, ve kterém je obsažen extrakt zeleného čaje,
l-karnitinu, kofeinu.
Chondrovit - je doplněk stravy s glukosaminem, chondroitin sulfátem a dalšími
biochemické aktivní látky podílející se na regeneraci chrupavek a kostí.
Tribulus Terrestris - doplněk stravy s vysokým obsahem steroidních saponinů,
které jsou přírodním stimulantem testosteronu.
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