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Poděkování: 

Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu 
„Modernizace výukových postupů a zvýšení praktických dovedností a návyků studentů oboru 
Biomedicínský technik“, CZ.1.07/2.2.00/15.0415. 

Období realizace projektu 11. 10. 2010 – 28. 2. 2013. 

 

 

 



 

Měření sil pod chodidly na odrazové desce 

 

Zadání úlohy 

1) Stanovte maximální velikost síly svalů a její průměrnou hodnotu.  
2) Porovnejte velikosti sil na plošině pro skok snožmo, na jedné noze, a se zátěží (snožmo). 
3) Určete přibližnou velikost impulzu síly svalů. 
4) Určete přibližně práci a výkon svalů. 
5) Určete za zjednodušujících předpokladů velikost práce svalů a výšku skoku. 

 

Zjistěte (měřením a výpočtem) parametry skoku pro skok snožmo. Porovnejte sílu odrazu při  skoku 
snožmo, skoku na jedné noze, a skoku snožmo se zátěží.  

 K záznamu a změření skoku použijte program CMA Coach 6 a připojenou siloměrnou 
odrazovou desku. 

 Naměřená data zpracujte v programu MS Excel. 

 Měření a výsledky uveďte do protokolu. 

Pomůcky 

 PC s nainstalovanými programy CMA Coach 6 a MS Excel. 

 Siloměrná odrazová deska (fy. Vernier) s měřicí jednotkou ULAB. 

 Zátěž. 

 Proband. 

 

 

 



Postup vypracování úlohy 

 

 Připojení ULAB a siloměrné desky k PC s programem CMA Coach 6. Na obrázcích ULAB a 
ULAB s připojenou siloměrnou deskou: 

  

Odrazovou desku je potřeba umístit s ohledem na bezpečnost probanda, aby neddošlo ke zranění o 
okolní předměty, nebo vlivem nestability odrazové siloměrné desky. 

 Posloupnost spuštění programu CMA Coach 6 pro záznam a vyhodnocení skoku siloměrnou 
odrazovou deskou je na následujících obrázcích ("Measurement" -> "Measurements with CMA ULAB" 
-> "Exploring physics" -> "Force plate"): 



  

  

 

 Postavení probanda na siloměrné desce: 

  



 Spuštění nahrávání, záznam aktivity - výskoku probanda (referenční skok, tj. snožmo bez 
zátěže): 

 

Skok na jedné noze (pravé) bez zátěže: 

 

Skok snožmo se zátěží (zátěží je židle držená probandem před sebou): 

 

Změřená data: 



Skok snožmo bez zátěže    Skok na jedné noze bez zátěže 

  

Skok snožmo se zátěží 

 

Změřená data se převedou do programu MS Excel, kde se provedou potřebné výpočty dle [A] kap. 
3.12 „Dynamika skoku do výšky“. 

Sílu svalů při výskoku vypočteme podle [A] kap. 3.1 vzorce (1) a za použití předpokladů: v letové fázi 
sloku je plošina nezatížená (údaj z čidla plošiny lze považovat za „offset“), průměr hodnot za 
dostatečně dlouhou dobu před skokem (několik sec.) lze považovat za zvážení (zjištění tíhové síly) 
probanda, odrazová fáze skoku je počítána od okamžiku překročení statické tíhy probanda po začátek 
letové fáze skoku. Také platí všechny zjednodušující podmínky z [A] kap. 3.12. 

Síla svalů při výskoku se počítá pro všechny tři varianty, které se následně porovnají, ostatní 
parametry se počítají jen pro skok snožmo bez zátěže. 

Dle vzorců (7) a (8) z [A] kap. 3.12 je vypočtena práce svalů, podle vzorce (3) [A] kap. 3.12 studenti 
vypočtou průměrný výkon svalů a pomocí vzorců (2) a (17) [A] kap. 3.12 se vypočte přibližná výška 
skoku. 

  

Vytvoření protokolu. 
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