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Abstrakt
Název práce
Režimová opatření pro ovlivnění aerobní zdatnosti žen středního věku
Cíl práce
Cílem práce je zhodnotit vliv dvouměsíční pohybové intervence na aerobní zdatnost žen
středního věku a zároveň vliv této intervence na změnu tělesného složení jednotlivých účastnic
studie.
Metody
Testovaným souborem bylo 5 žen středního věku se sedavým zaměstnáním a bez pravidelné
pohybové aktivity. Před započetím intervenčního programu byla zhodnocena jejich aerobní
zdatnost a tělesné složení. Výchozí informace byly porovnány s výsledky stejných testů
provedených po intervenčním programu. Pro zhodnocení aerobní zdatnosti před a po pohybové
intervenci byly využity hodnoty VO2max vypočítané pomocí regresní rovnice na základě
výsledků testu chůze na 2 km, který je součástí testovací baterie UNIFITTEST 6–60. K zjištění
tělesného složení – především % FFM a % BF, byla využita metoda bioimpedance pomocí
přenosného přístroje Bodystat 1500 a zároveň antropometrická měření pro zjištění výchozích
parametrů potřebných pro měření Bodystatem (tělesná výška, hmotnost, tělesné obvody).
Samotná pohybová intervence byla zaměřena na chůzi po dobu dvou měsíců. Jednotlivé
cvičební jednotky intervence byly monitorovány pomocí zápisu do navrženého formuláře.
Skupina žen středního věku vykonávala předepsanou pohybovou aktivitu alespoň 40 min
minimálně 3× týdně střední intenzitou – 60 % VO2max resp. 75 % SFmax. Měření průměrné SF
v průběhu intervenčního cvičení probíhalo s pomocí sporttesteru.
Výsledky
U všech 5 testovaných žen došlo k navýšení hodnoty VO2max, z toho u 3 se dají změny
s přihlédnutím k predikční chybě považovat za významné. Průměrné hodnoty odhadu VO2max
po PI byly 34,3 ± 6,87 ml.kg-1.min-1, výchozí odhad byl 30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1. Průměrná
hodnota VO2max celého souboru se zlepšila významně v průměru o 13 ± 3,8 %. Hodnoty
tělesného složení (% BF a % FFM) nevykázaly po absolvování pohybového programu
významné změny. Průměrné procentuální hodnoty BF byly před PI 39,8 ± 3,1 %, po PI 41,1 ±
3 %. Průměrné procento FFM bylo po intervenci nižší (58,8 ± 2,9 %) než před ní (60,1 ±
3,1 %). Navržený intervenční pohybový program formou chůze byl dostačující pro navození
pozitivních změn aerobní zdatnosti, ale nebyl významný z pohledu změn tělesného složení
u testovaného souboru.
Klíčová slova
aerobní zdatnost, složení těla, pohybový program, střední věk, VO2max, chůze

Abstract
Title
Regime intervention to influence aerobic fitness level of middle age women
Objective
The aim of the work is to evaluate the effect of two-month physical intervention on the aerobic
fitness level of middle-aged women and the influence of this intervention on the change of the
body composition of individual study participants.
Methods
The tested group consisted of 5 middle-aged women with a sedentary occupation and no regular
physical activity. The evaluation of their aerobic fitness and body composition was performed
before the start of the intervention. These values were compared to the results of the same tests
after the intervention. The values of VO2max measured before and after the intervention were
used for the evaluation of aerobic fitness. The regression equation, based on the results of 2 km
walking test (part of the UNIFITTEST 6-60), was used for the calculation of VO2max.
The methods of bioimpedance (using the portable device Body stat 1500) and anthropometric
measurement (body high, weight, circuits) were used for determination of body composition –
mainly % FFM and% BF. The physical intervention itself was focused on walking for two
months period. The form was used for monitoring of intervention individual exercise units. The
group of middle-aged women performed the prescribed physical activity for at least 40 min
at least 3 times a week with moderate intensity – 60 % VO2max (75 % HRmax).
The measurement of average HR during intervention physical units was carried out by
the sporttester.
Results
The values of VO2max were increased for all 5 participants. The differences of 3 of them were
considered as significant. The value of the VO2max was 30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1 before the
intervention. After the intervention the values increased to 34,3 ± 6,87 ml.kg-1.min-1. The whole
group average value of VO2max was increased by almost 13 ± 3,8 %. The difference of
the values of body composition (% BF a % FFM) before and after intervention were not
considered as significant. Mean BF percentage before PI was 39,8 ± 3,1 % after PI 41,1 ± 3 %.
The mean percentage of FFM was lower after intervention (58.8 ± 2.9%) than before PI (60.1 ±
3.1 %). The proposed walking intervention programme was sufficient to reach the positive
impact on the aerobic fitness. However, the reached body composition changes were not
considered as significant.
Key words
aerobic fitness, body composition, physical intervention, middle age, VO2max, walking
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
ATP

adenosintrifosfát

AZ

aerobní zdatnost

BF

tělesný tuk (body fat)

BIA

bioelektrická impedanční analýza

FFM

beztuková hmota (fat-free mass)

FITT

frekvence, intenzita, trvání, typ pohybové aktivity

HR

heart rate

HRmax

maximal heart rate

IZ

index zdatnosti

Me

medián

MET

metabolický ekvivalent

PA

pohybová aktivita

PI

pohybová intervence

RER

poměr respirační výměny

Sd

směrodatná odchylka

SF

srdeční frekvence

SFmax

maximální srdeční frekvence

TF

tepová frekvence

VCO2

aktuální produkce oxidu uhličitého

VO2

aktuální spotřeba kyslíku

VO2max

maximální objem spotřeby kyslíku
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1 ÚVOD
Aby člověk mohl samostatně fungovat, nesmí své tělo zanedbávat a udržovat
si určitou úroveň tělesné zdatnosti. S narůstajícím věkem dochází k poklesu některých
funkcí souvisejících s aerobní zdatností, které jsou nezbytné pro vykonávání pohybové
aktivity – schopnost plic přijímat kyslík, schopnost srdce kyslík distribuovat ke svalům
nebo schopnost svalů přicházející kyslík využívat. Platí, že aktivní a zdatný jedinec lépe
odolává těmto změnám a déle tak zůstává samostatný a nezávislý.
Během života dochází k přirozeným morfologickým a funkčním změnám,
kterými procházejí všechny organismy. Lidský organismus se v průběhu života
opotřebovává, degenerační změny se hromadí a začínají se viditelně projevovat. Tímto
degeneračním procesem a jeho příčinami se zabývá mnoho teorií. Rychlost jeho
progrese je ovšem u každého jedince individuální. To, jak rychle bude proces stárnutí
postupovat, záleží na mnoha faktorech, jako je genetická predispozice, životní prostředí
a životní styl nebo fyzická aktivita. Pravidelná pohybová aktivita může zpomalit
projevy stárnutí, zlepšit kvalitu života stárnoucích jedinců a oddálit i potřebu pomoci
ostatních.
K prodloužení očekávané délky života dochází v celosvětovém měřítku. Lidé se
dožívají vyššího věku z důvodu lepší zdravotní péče i změnou životního stylu. Za
úspěch ale nelze považovat pouze vysoké číslo určující věk. Úspěchem můžeme nazvat
kvalitní život po fyzické i psychické stránce, který v tomto věku jedinec prožívá. Dle
statistik Eurostatu (2018) pro rok 2016 se naděje dožití ve zdraví pohybuje u českých
mužů okolo 69,8 let, u žen je to dokonce 73,6 let. Průměrný občan EU se ve zdraví
dožije dokonce ještě víc – muži 73,1 let a ženy 76,3 let.
Pokud vezmu v potaz svou rodinnou anamnézu a porozhlédnu se po jedincích,
kteří již dosáhli důchodového věku, zjistím, že málokteří jsou natolik fyzicky zdatní,
aby se kvůli různým zdravotním potížím dokázali obejít bez pomoci okolí. Narážím na
problémy s tzv. civilizačními chorobami, jako je diabetes mellitus 2. typu, obezita
a hypertenze, cévní mozková příhoda nebo problémy s pohybovým aparátem
a osteoporózou. Tyto obtíže se dají pozitivně ovlivnit právě včasně zařazenou
pohybovou aktivitou, nejlépe aerobního charakteru, do každodenního života.
Na téma ovlivňování jak aerobní zdatnosti, tak tělesného složení byl proveden
nespočet studií – převažují však práce zaměřené na období raného dospívání a stáří.
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V odborné literatuře není snadné nalézt závěry platné výhradně pro věkovou skupinu
středního věku. Často jsou to informace obecné pro období dospělosti nebo týkající se
stáří a stárnutí. Na problematiku chodeckých programů a jejich ovlivňování aerobní
zdatnosti, tělesného složení nebo obojího najednou je zaměřeno relativně malé množství
studií a jejich autoři často doporučují provedení dalších studií k ověření jimi zjištěných
výsledků. Velké množství z nich je pak starší 10 let.
V této práci ověřuji vliv pohybové aktivity na aerobní zdatnost na skupině žen
středního věku. Testování aerobní zdatnosti jsem zvolila proto, že ženy mají lepší
předpoklady pro vytrvalostní aktivitu díky vyššímu podílu pomalu kontrahujících
vláken. Mají nižší bazální metabolismus a předpokládá se u nich vyšší citlivost na
vytrvalostní trénink, tedy i jeho lepší účinnost. Pro testování jsem zvolila nejpřirozenější
aerobní pohybovou aktivitu – chůzi, která je vhodná i pro jedince bez pravidelné
pohybové zátěže i pro ty, kteří pohyb teprve začínají zařazovat do svého pravidelného
režimu. Častým důvodem pro zanechání pravidelné pohybové aktivity je skutečnost, že
výsledky se dostavují až po určité době, po kterou je aktivita pravidelně provozována.
Touto prací chci ověřit, zda krátká pohybová intervence, jakou je dvouměsíční
pohybový program, bude mít na testované jedince znatelný, a tedy i motivační vliv.
Na základě doporučení jsem sestavila intervenční program trvající 2 měsíce,
abych zjistila vliv aerobní pohybové aktivity na aerobní zdatnost žen středního věku.
Před započetím programu změřím aktuální aerobní zdatnost jednotlivých žen pomocí
terénního testu chůze na 2 km. Po absolvování intervence provedu test znovu, abych
zjistila, zda pohybová aktivita přinesla nějakou změnu aerobní zdatnosti či nikoli. Mým
cílem je zjistit, zda může mít pohybová aktivita trvající pouhé 2 měsíce vliv na zlepšení
aerobní zdatnosti a vyvolá měřitelnou změnu u testovaných jedinců. Zároveň mě
zajímá, zda dvouměsíční pohybový program bude dostatečně dlouhý, aby se projevila
změna v tělesném složení zúčastněných žen, aniž by bylo nutné zasahovat do jejich
stravovacích návyků. Budou proto také podrobeny vyšetření pomocí přenosného
přístroje Bodystat 1500, který dokáže na principu bioelektrické impedance a na základě
základních antropometrických údajů stanovit aktuální stav tělesného složení. Tato
měření před a po intervenčním programu by nám měla objasnit, zda je dvouměsíční
pravidelná pohybová aktivita dostačující k pozitivnímu ovlivnění složení těla.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1 Zdatnost
Obecnou zdatnost, jako nadřazený celek zahrnující mimo jiné i aerobní zdatnost,
popisují Novotná, Čechovská a Bunc (2006) jako připravenost organismu konat práci,
bez specifikace, o jakou „formu” se jedná, nebo jako schopnost člověka vyrovnávat se
s vnějšími nároky, respektive odolávat aktuálním vlivům okolí. Bunc (1995) definuje
zdatnost jako rozvinutou schopnost organismu odolávat vnějšímu stresu, která má
genetický základ a je ovlivněna chováním jednotlivce, a Pastucha (2014) jako soubor
předpokladů optimálně reagovat na různé vlivy vnějšího prostředí.
Tělesná zdatnost je součástí obecné zdatnosti a dělí se na dvě základní kategorie:
Zdravotně orientovanou zdatnost, která je někdy nazývána také kondicí, zaměřenou na
podporu zdraví, a výkonově orientovanou zdatnost, která je nezbytná pro podávání
sportovních výkonů při soutěžích v jednotlivých sportovních disciplínách (Novotná,
Čechovská, Bunc, 2006; Stackeová 2010). Novotná, Čechovská a Bunc (2006) zároveň
uvádějí, že podle terminologie praktiků termíny zdatnost a kondice v podstatě splývají,
ovšem z hlediska pohybového tréninku a teorie adaptace organismu na tělesné zatížení
je vhodnější je nezaměňovat.
Vondruška a Barták (2000) popisují tělesnou zdatnost jako závislou na
vytrvalosti (srdečně–dechové a svalové), svalové síle, kloubní pohyblivosti a složení
těla. K jejímu ovlivňování je tedy vhodné přistupovat komplexně a při její interpretaci
brát v potaz všechny její složky.
Tělesná zdatnost se dělí na zdravotně orientovanou a výkonově orientovanou.
Zdravotně orientovaná zdatnost je vztažena ke zdravotnímu stavu jedince a prevenci
zdravotních komplikací vznikajících nedostatečným provozováním pohybové aktivity.
Výkonově orientovaná zdatnost je podmínkou pro pohybový výkon v určitém
sportovním odvětví a rozvíjí ji trénink (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Její složky
jsou pak dle Boucharda, Maliny (2004) a Benešové (2015) tyto:
•

morfologická (tělesné složení – pro tělesnou zdatnost je určující
především procento tělesného tuku a podíl svalové hmoty),

•

svalová (svalová síla a vytrvalost),

•

motorická (rychlost, hbitost, koordinace, rovnováha),
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•

kardiorespirační (funkčnost a ekonomické fungování kardiorespiračního
systému, maximální aerobní kapacita, tolerance submaximální zátěže
a hodnoty SF),

•

metabolická (hladiny lipidů a glukózy v séru, krevní tlak, poměr lipidů
a karbohydrátů v krvi, hodnoty inzulinu atd.).

Jak uvádím v tabulce č. 1, Benson a Connolly (2012) rozdělují zdatnost na čtyři
složky: základní vytrvalost, tempová vytrvalost, speciální vytrvalost a rychlostní
vytrvalost a rychlost. Každá jednotlivá složka se rozvíjí při specifické intenzitě. Trénink
nad nebo pod touto hladinou intenzity má za následek různé maladaptace, jako jsou
zvýšení rizika zranění, předčasné dosažení výkonnostního vrcholu či únavu
z přetrénování, a všechny vedou ke špatné výkonnosti. Základní a tempová vytrvalost
spadá pod aerobní energetické krytí a srdeční frekvence se zde pohybuje mezi 75–85 %
SFmax. Zbylé dvě složky jsou pokryty anaerobním způsobem. (Benson, Connolly,
2012).
Tabulka č. 1 Pásma srdeční frekvence (Benson, Connolly, 2012)
Pásma
SF
I

Index
zatížení
60-75 %

Úroveň
zatížení
nízká

II
III

75-85 %
85-95 %

IV

95-100 %

střední
vysoká
velmi
vysoká

Energetické
zdroje
pomalé převážně tuky

Energetické
procesy
aerobní
aerobní a
střední cukry a tuky
anaerobní
rychlé převážně cukry anaerobní
Tempo

Složka zdatnosti

sprint

základní vytrvalost
tempová
vytrvalost
speciální vytrvalost
rychlostní
vytrvalost

výhradně cukry ATP-CP

2.2 Aerobní zdatnost
„Aerobní“ znamená za přístupu kyslíku. Opakem aerobního je anaerobní, tedy
bez přístupu kyslíku. Hlavním zdrojem energie pro velké množství procesů lidského
těla je glukóza vyrobená rozpadem glykogenu uloženého převážně ve svalech a játrech.
Rozpad glykogenu se může odehrát aerobním či anaerobním procesem, což výrazně
ovlivňuje výslednou maximální energetickou kapacitu a výkon. Anaerobní glykolýza
obecně vyprodukuje relativně velké množství využitelné energie ve formě ATP za
relativně krátký časový úsek, po němž následuje rychlá svalová únava, která brání
dalšímu vykonávání práce nebo cvičení. Tento systém se využívá právě v případě
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potřeby velkého množství energie za krátký čas, jako je např. vzpírání nebo běhy na
krátké vzdálenosti. Aerobní glykolýza oproti tomu produkuje méně využitelné energie
za jednotku času, avšak doba trvání tohoto procesu je delší a energie vygenerovaná za
přístupu kyslíku, resyntézou ATP z makroergních fosfátů a dalších chemických
sloučenin a prvků, vydrží mnohem déle než u procesu anaerobního. Aerobní glykolýza
je využívána u aktivit, které mohou trvat i několik hodin, ať už je to sledování filmu
nebo chůze či jízda na kole. V praxi jsou však u většiny aktivit využívány více méně
oba dva systémy (McDonald, Hodgdon, 1991). Aby mohl být zajištěn dostatečný přísun
potřebného množství kyslíku k pracujícím svalům, je důležité udržovat či rozvíjet
kondici kardiovaskulárního a dýchacího systému a udržovat tak aerobní zdatnost na
potřebné úrovni.
Aerobní zdatnost charakterizuje výkonnost srdečně–cévního a dýchacího
systému (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Ettinger et al. (2007) označuje aerobně
zdatného jedince za takového, jehož kardiovaskulární a dýchací systém jsou na takové
kondiční úrovni, která zajistí dostatečnou rychlost a efektivnost dopravy kyslíku ke
svalům vykonávajícím pohybovou aktivitu.
Definovaná pomocí maximálního objemu spotřeby kyslíku (VO2max), je aerobní
zdatnost velice dobrým ukazatelem kardiovaskulárního zdraví a silným predikčním
faktorem kardiovaskulární mortality. Biomarkery spojené s nízkými hodnotami
VO2max

tak

mohou

naznačovat

potenciálně

časný

nástup

budoucího

kardiovaskulárního onemocnění (Bye et al., 2013).
Aerobní zdatnost představuje základ pro většinou pohybových činností.
Je například důležitá pro rychlé zotavení mezi krátkými anaerobními aktivitami, jako je
trénink opakovaných sprintů nebo zvedání těžkých závaží (Shephard, 2013).
Hodnoty VO2max pohybové nezávislosti jedince z pohledu aerobní zdatnosti se
dle Shepharda (2015) pohybují nad 18 ml.kg-1.min-1 u mužů a 15 ml.kg-1.min-1 u žen.
Populace se sedavým způsobem života se na nebo pod tyto hodnoty dostává mezi 80.
a 85. rokem života. Shephard (2015) také dodává, že pravidelná pohybová aktivita
(3 × týdně, střední intenzity, 20-40 min) může zvýšit hodnoty VO2max o 5 až
10 ml.kg-1.min-1, což může oddálit potřebu institucionální podpory o 10 až 20 let.
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2.2.1 Metody rozvoje aerobní zdatnosti
Rozmanitost a různorodost metod pro rozvoj aerobní zdatnosti přispívá
k variabilitě tréninku sledující specifický cíl, kterého chceme danou pohybovou
intervencí dosáhnout. Nejpoužívanější metody jsou rozdělovány dle Periče a Dovalila
(2010) do dvou hlavních kategorií:
a) metody nepřerušované (kontinuální),
b) metody intervalové.

2.2.1.1 Metody nepřerušované (kontinuální)
Nepřerušované metody vycházejí z kontinuálního dlouhodobého provádění
činnosti nízké až střední intenzity, která není přerušována odpočinkem. Můžeme
je dále dělit na metodu souvislou, kdy se pohybová aktivita provádí
rovnoměrnou intenzitou zatížení převážně v aerobním režimu, a metodu
střídavou, při níž se pohybová aktivita provádí nepřerušovaně, ovšem se
střídáním intenzity zatížení dle předem připraveného plánu (Perič, Dovalil,
2010).

2.2.1.2 Metody intervalové
Intervalové metody, při nichž se využívá střídání fáze zatížení požadované
intenzity s fází odpočinku, která ovšem neslouží k úplnému zotavení, dělíme na
klasickou formu, extenzivní metodu a intenzivní metodu. V klasické formě
intervalových

metod

dochází

k

aerobní

stimulaci

kardiovaskulárního

a dýchacího systému až v zotavné fázi, která je ovšem aktivní. Extenzivní
metoda má delší fázi zatížení, okolo 2–5 minut, intenzita není tak vysoká
a odpočinek pak trvá stejnou dobu jako zatížení. Intenzivní metoda představuje
relativně krátkou dobu zatížení (20–60 s) s maximální intenzitou a délka
zotavení představuje poměr zatížení vs. odpočinek 1:1–2 (Perič, Dovalil, 2010).
2.2.2 Diagnostické metody aerobní zdatnosti
Funkční zkoušky hodnotící zdatnost člověka a reakci různých orgánových
systémů na zátěž jsou v klinické praxi nazývány zátěžovými testy. Mají-li být tyto testy
objektivní a spolehlivé, musí vykazovat určité vlastnosti (Pastucha, 2014; Heller, 2018):
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•

Bezpečnost
Prováděný test by neměl ohrozit pacienta. Mezi nejčastější komplikace patří
arytmie, akutní infarkt myokardu, srdeční selhání, hypertenzní reakce, šok, náhlá
smrt, svalové trauma, ortopedické trauma a neurologické problémy.
Jak bylo již výše zmíněno, před zahájením testování a samotné pohybové
intervence je proto vhodné navštívit ošetřujícího lékaře a nechat si od něj
potvrdit, že plánovaná PA není pro daného jedince nijak nebezpečná a může ji
bez problémů provádět.

•

Jednoduchost a objektivnost
Komplikovanost testu není žádoucí. Měl by být jednoduchý, dobře pochopitelný
a snadno interpretovatelný.
Objektivnost testu by měla být zajištěna tak, aby byly vyloučeny vlivy, které
mohou výsledek ovlivnit.

•

Reprodukovatelnost
Přesnost metody je vyjádřena variabilitou měřených hodnot (dostatečná je při
variačním koeficientu 8–10 %).

•

Validita (správnost)
Platnost metody pro poznání určité sledované vlastnosti, tedy zda testem
opravdu zjišťujeme to, co chceme zkoumat.

•

Reliabilita (spolehlivost)
Vlastnost testu dávat při opakování velmi blízké výsledky.

•

Senzitivita
Schopnost testu identifikovat přítomnost zkoumané vlastnosti.

•

Specifita
Schopnost testu vyloučit přítomnost zkoumané vlastnosti.

•

Predikční hodnota
Je měřítkem správnosti testu a je determinována senzitivitou, specifitou
a prevalencí choroby v populaci

2.2.2.1 Zátěžové testy v laboratorních podmínkách
Testováním v laboratorních podmínkách je možné zjistit pomocí zátěžových
testů maximální hodnoty SF nebo VO2. Funkční vyšetření by vždy mělo být co nejvíce
specifické pro daný sport. Například pro testování cyklistů je proto vhodné využít spíše
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bicyklovou ergometrii než běhací pás. Zapojení odlišných svalových skupin –
nespecifických pro dané sportovní odvětví či pohybovou aktivitu, při zátěžovém testu
na ergometru může vykazovat až o 10 % nižší výsledky než na běhátku (Kenney,
Wilmore, Costill, 2015; Åstrand, Rodahl et al., 2003). Zjednodušeně je pro zjištění
maximálních fyziologických parametrů nutné absolvovat rozcvičení na úrovních
lehkého zatížení a následně zatížit organismus do vita maxima (Máček, Radvanský,
2011). Kritérii dosažení takového stavu jsou hodnoty některých fyziologických
ukazatelů: poměr vydechovaného CO2 a spotřebovaného O2 – tzv. RER (Respiratory
Exchange Ratio) vyšší než 1,15, laktát v krvi nad 8 mmol. l-1 a subjektivně pociťovaný
stupeň zátěže vyšší než 17 na Borgově stupnici 6–20 (Baláš, 2016). Při interpretaci
výsledků vhodných pro další aerobní rozvoj jsou žádoucí vysoké hodnoty VO2max
a zároveň nižší minutová plicní ventilace, nižší procento SF z SFmax, ekonomika
pohybu a celkově menší posun vnitřního prostředí ke kyselé straně, což značí
ekonomičtější fyziologické procesy v průběhu testování (Máček, Radvanský, 2011).

Obrázek. č. 1 Zátěžové testy v laboratoři (Klinika sportovní medicíny, 2017)
Pro hodnocení aerobní zdatnosti se v laboratoři provádějí také submaximální
testy. Jsou vhodné pro použití u jedinců, kteří mají problém dosáhnout svého maxima,
jako jsou děti nebo starší lidé, také u větších skupin lidí nebo pokud to nedovolují vnější
podmínky jako vybavení nebo čas (Mrázková, 2014). Jsou také méně závislé na
motivaci testovaných jedinců a lépe ovlivnitelné tréninkem (Åstrand, Rodahl et al.,
2003). Testy jsou méně náročné z hlediska laboratorního vybavení, nezatěžují
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vyšetřovaného do maxima, ale na druhé straně mohou poskytnout jen velmi orientační
posouzení fyzické zdatnosti. K nejjednodušším laboratorním submaximálním zkouškám
patří i test W170. Principem testu je sestrojení lineární závislosti mezi nastaveným
zatížením, srdeční frekvencí a extrapolací přímky na úroveň teoretického výkonu,
odpovídajícímu SF 170 tepů/min (Heller, 2018). Pro jedince s normální odpovědí
sinoatriálního uzlu platí, že čím menší vzestup SF na jednotkovou středně těžkou zátěž,
tím je vytrvalostně zdatnější (Máček, Radvanský, 2011). Vyšší hodnoty indexu W170,
tedy výkonu při hodnotě SF 170 tepů/min, jsou ukazatelem dobré adaptace oběhového
systému na aerobní zátěž – lepší aerobní zdatnosti (Novotný, 2017). Vhodnou
interpretací výsledků tohoto testu je přepočet naměřené hodnoty na 1 kg tělesné
hmotnosti. Bez tohoto přepočtu nelze srovnávat výsledky osob s rozlišnou hmotností
a závěry tímto způsobem interpretované nezohledňují individualitu testovaných osob
(Máček, Radvanský, 2011). Také z hlediska SF nezohledňuje tento test individualitu
jedinců. Stanovuje stěžejní hodnotu SF 170 tepů/min, přičemž pro jednoho testovaného
může tato hodnota představovat jeho maximální srdeční frekvenci a pro jiného pouze
submaximální (Åstrand, Rodahl et al., 2003).
Zatížení pro testování potřebných fyziologických parametrů v laboratorních
podmínkách lze navozovat mimo výše zmíněných prostředků také pomocí
jednoduchých motorických cvičení, jako jsou výstupy na stupínek, dřepy, schody apod.
(Novotný, 2017). Pro diagnostiku tělesné zdatnosti představují motorické testy vhodný
a bezpečný prostředek v každém věku. K dispozici je několik testovacích baterií, které
představují soubor daného počtu testů pro hodnocení určitých komponent tělesné
zdatnosti, flexibility či tělesné konstituce. Ze zahraničních testových baterií stojí za
zmínku EUROFIT z roku 1983 nebo FITNESSGRAM z roku 1982. Mezi české
zástupce patří UNIFITTEST 6-60 (1995), INDARES (2006) nebo OVOV (2008)
(Rubín, Suchomel, Kupr, 2014). Tyto komplexní systémy nabízejí výhodu určení
zdatnosti pomocí několika málo testů, relativní časovou a materiální nenáročnost
a univerzálnost. Pro některé testy je možné využít laboratoře, některé lze provádět
i v terénních podmínkách (Hráský, 2014). Jednou z těchto testovacích baterií je
UNIFITTEST 6-60, který je určený pro širokou populaci mezi 6. a 60. rokem života.
Vznikl roku 1995 a jedná se o modifikaci zahraničních testových baterií pro české
podmínky (Měkota et al., 2002). Tato baterie obsahuje i mnou použitý chodecký test na
2 km.
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2.2.2.2 Testování v terénních podmínkách
Výhodou testování v terénu je možnost testovat daného jedince při pohybové
aktivitě, kterou bude provádět v samotné intervenci, tréninku či při sportovním výkonu.
Testy bývají jednoduché, časově nenáročné a nabízejí možnost provedení i s větší
skupinou osob. Naopak nevýhodou je přítomnost mnoha vnějších faktorů, které
ovlivňují výsledné hodnoty a laboratorní prostředí je záměrně eliminuje. Dalšími
nevýhodami mohou být nepřesnosti některých cvičení a skutečnost, že není možné
měřit všechny ukazatele (Novotný, 2017; Pastucha, 2014). Bunc (1996) uvádí
u submaximálních a terénních testů predikční chybu okolo 10 %.
V terénních podmínkách lze provádět např. Ruffierovu zkoušku, při které se
zatížením ve formě dřepů a následným měřením SF vypočítá pomocí vzorce index
výkonnosti, chodecký test na čas (často je využíván 6minutový test), kde je měřena
vzdálenost dosažená za daný časový interval, chodecký test na 0,5 míle, chodecký test
na 2 km, popsaný podrobněji níže, kdy se stanovuje výkonnost pomocí vzorce zadáním
času testu a SF bezprostředně po zátěži, nebo Cooperův test, který ověřuje zdatnost
zjištěním vzdálenosti dosažené během 12 minut (Pastucha, 2014).
Test chůze na 2 km
Test chůze je součástí testové baterie UNIFITTEST 6-60, která byla sestavena
pro potřeby testování zdatnosti jedinců v českém prostředí v roce 1995. V případě
tohoto testu se jedná o zhodnocení dlouhodobé vytrvalostní schopnosti. Indikuje
především tzv. aerobní možnosti organismu, má celostní a obecný charakter (Měkota et
al., 2002).
Principem testu je předpoklad lineárního vztahu mezi intenzitou zatížení
a spotřebou kyslíku v rozsahu intenzit 20–80 % VO2max u netrénovaných jedinců,
u trénovaných pak v rozsahu 20–90 % VO2max. Tento vztah je závislý na pohlaví,
věku, vrozených dispozicích a stupni trénovanosti (Åstrand, Rodahl et al., 2003).
Tímto testem využitým ve výzkumné části práce testuji aerobní zdatnost
probandek za pomoci výpočtu odhadu VO2max z parametrů zjištěných testem. Také je
možné vyhodnotit test pomocí výpočtu indexu zdatnosti (IZ).
Pro samotný test je nutné zajistit vhodné podmínky a pomůcky. Konkrétně se
jedná o rovný úsek s přesně vyměřenou vzdáleností, aby bylo možné absolvovat chůzi
přesně na 2000 m. Také je možné provést test pomocí běhátka. Pro zjištění srdeční
frekvence ihned po skončení může být použit sporttester nebo jiný podobný prostředek
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měřící aktuální SF. Pro zaznamenání času pak stopky. Test je nejlepší provést za
příznivého počasí bez deště a za teploty mezi 0–25 °C. Nezbytná je i adekvátní obuv
a pohodlné oblečení. Před samotným testováním je vhodné provést rozcvičení
zahrnující protahovací cvičení především dolních končetin a celkové zahřátí organismu
(Sovová, Zapletalová, Cipryanová, 2008). Test chůze je vhodný pro běžnou populaci,
trénovanému jedinci neposkytuje dostatečnou zátěž pro vyhodnocení jeho aktuálního
stavu zdatnosti (Pastucha, 2014).
Test chůze je absolvován na vzdálenost 2000 m, individuálním tempem, které by
mělo být co nejvyšší. Podaná instrukce před začátkem testu zní: „Snažte se ujít danou
vzdálenost maximální rychlostí.“ Tato informace by měla být zároveň doplněna
o doporučení nepřehánět počáteční rychlost, kvůli schopnosti dokončit celou měřenou
vzdálenost (Máček, Radvanský, 2011). Jak je zmíněno výše, pro hodnocení intenzity
PA lze v určitém rozsahu intenzit VO2max využít lineární vztah mezi intenzitou zatížení
a SF (Bunc, 1989). Využitelnost výsledků testu k výpočtu nepřímého odhadu VO2max
a indexu zdatnosti pomocí predikčních rovnic je validní intenzita výkonu minimálně
70 % SFmax, v ideálním případě 80 % SFmax a více. Je zaznamenán čas testu,
bezprostředně po zátěži změřena SF a určena hodnota zátěže na Borgově škále
subjektivně vnímaného úsilí (Měkota et al., 2002).
Oja a Laukkanen (1991) ve své studii označili test chůze na 2 km jako vhodnou
alternativu pro stanovení aerobní zdatnosti u zdravých dospělých. Při porovnání
testovaných vzdáleností na 1, 1,5 a 2 km vyšel z těchto tří variant 2kilometrový test
nejlépe z hlediska subjektivní preference testovaných a přesnosti při předpovídání
VO2max. To samé potvrdila i o rok mladší studie (Laukkanen, Oja, 1992) testující
validitu testu chůze na 2 km na zdravých jedincích s nadváhou.
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Tabulka č. 2 Standardy aerobní zdatnosti pro ženy – chůze na 2 km (Novotná, Čechovská, Bunc,
2006)
Věk

30
35
40
45
50
55
60
65
70

Podprůměr
Průměr-vyhovující
Nadprůměr
VO2max
VO2max
VO2max
rychlost čas (ml.kg-1.min- rychlost čas (ml.kg-1.min- rychlost čas (ml.kg-1.min(km/h) (min) 1)
(km/h) (min) 1)
(km/h) (min) 1)
6,8
17:39
32,3
7,5
16:00
38,6
8,4
14:17
46,1
6,7
17:55
30,9
7,4
16:13
37,2
8,2
14:38
44
6,4
18:45
28,1
7,1
16:54
34,5
7,8
15:23
41,2
6,2
19:21
26,8
6,9
17:24
33,1
7,6
15:47
39,5
6,0
20:00
25,1
6,8
17:39
31,7
7,5
16:00
38,1
5,7
21:03
22,6
6,5
18:28
29,1
7,2
16:40
35,3
5,6
21:26
21,1
6,3
19:03
27,6
7,0
17:09
33,9
5,4
22:13
19,9
6,1
19:40
26,2
6,9
17:24
32,8
5,3
22:39
18,6
6,0
20:00
24,7
6,7
17:55
31,3

Index zdatnosti
Index zdatnosti je možné vypočítat na základě hodnot zjištěných testem chůze na
2 km. Výsledek výpočtu se následně vyhodnocuje dle tabulky č. 3. Jedná se o orientační
ukazatel, je-li cílem rychle posoudit zdatnost daného jedince po absolvovaném testu
(Tvrzník, Soumar, 2004). V případě naší studie je zajímavé porovnat jednotlivé hodnoty
tohoto indexu před a po pohybové intervenci.
Vzorec pro výpočet indexu zdatnosti (Oja, Tuxworth, 1995):
Pro ženy
304 – [(dosažený čas (min) × 8,5 + dosažený čas (s) × 0,14 + TF (po testové zátěži
tep/min) × 0,32 + BMI × 1,1) – (věk × 0,4)]
Pro muže
420 – [(dosažený čas (min) × 11,6 + dosažený čas (s) × 0,2 + TF (po testové zátěži
tep/min) × 0,56 + BMI × 2,6) – (věk × 0,2)]
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Tabulka č. 3 Vyhodnocení Indexu zdatnosti (Wilmore et al, 1986 in Pavlovic, 2016)
Body
pod 70
70-89
90-110
111-130
nad 130

Hodnocení
velmi nízká zdatnost
nízká zdatnost
průměrná zdatnost
vyšší zdatnost
velmi vysoká zdatnost

2.2.3 Ukazatelé úrovně aerobní zdatnosti
2.2.3.1 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max)
Jedná se o jeden z parametrů respiračních funkcí vyjadřující jak obecnou
zdatnost, tak vytrvalostní předpoklady. Tento ukazatel udává, jaké největší množství
kyslíku je daný jedinec schopen spotřebovat. Popisuje fyziologickou funkčnost srdeční
činnosti, práci dýchacího systému a zároveň využití kyslíku ve svalech. Zdatnější
jedinci mají zpravidla vyšší hodnoty VO2max. Vyšetření horní hranice výkonnosti
pomocí VO2max má smysl u sportovců, zdravých osob, populačních studií nebo osob,
které samy sledují svou tělesnou zdatnost pomocí tohoto ukazatele (Máček, Máčková,
2002, Åstrand, Rodahl et al., 2003).
Optimálním vyjádřením spotřeby kyslíku je vyjádření relativní, spotřeba kyslíku
vztažená k hmotnosti daného jedince, tedy VO2max ml.kg -1.min-1. V dospělosti byly
zaznamenány nejvyšší hodnoty v 18 letech (muži 47 ml.kg-1.min-1, ženy
37 ml.kg-1.min-1). Vytrvalostně trénovaní jedinci mívají hodnoty nad 60 ml.kg-1.min-1,
maratonci a lyžaři až 80-90 ml.kg-1.min-1 (Benson, Connolly, 2012). Ženy mívají
hodnoty nižší. Maximální spotřeba kyslíku je ovlivněna pohlavím, dědičností, složením
těla, kondicí, přítomností nemoci. Věkem aerobní výkon klesá každých 10 let o 10 %
(Pastucha, 2014). V praxi se nejčastěji pracuje s hodnotami uvedenými v procentech
maximální spotřeby kyslíku (Benson, Connolly, 2012).
Stanovení VO2max se provádí buď laboratorními zátěžovými testy, které přímo
určují úroveň maximální spotřeby kyslíku, nebo nepřímo – například pomocí step testu,
testu W170 nebo s pomocí méně přesných terénních testů odhadu VO2max a na ně
navazujících výpočtů regresními rovnicemi, pakliže je jejich nižší výpovědní hodnota
pro daný výzkum dostačující. Stanovení odhadu VO2max pomocí výpočtu je vhodné
využít v případě, že není nutné zjišťovat přesnou míru fyzické a aerobní zdatnosti.
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S nižší mírou výpovědní hodnoty takto získaných výsledků je nutné počítat a nelze
s nimi realizovat složitější výzkumné analýzy (Heller, 2018).

Predikční rovnice VO2max za použití výsledků testu chůze na 2 km (výsledek
vychází v ml.kg-1.min-1), vhodná pro netrénované osoby ve věku 20–60 let (Oja,
Tuxworth, 1995):
Muži:
184,9 – 4,65 × čas chůze (min, sec) – 0,22 × srdeční frekvence (tepů/min) – 0,26
× věk (roky) – 1,05 × BMI (kg.m-2)
Ženy:
116,2 – 2,98 × čas chůze (min, sec) – 0,11 × srdeční frekvence (tepů/min) – 0,14
× věk (roky) – 0,39 × BMI (kg.m-2)

2.2.3.2 Srdeční frekvence
Z oběhových funkcí se nejčastěji sleduje srdeční činnost. Srdeční frekvence (SF)
je v klidovém stavu nejsledovanějším ukazatelem vegetativního ladění a nepřímým
výrazem vytrvalostní trénovanosti (vagotonie). V zátěžových podmínkách je
ukazatelem intenzity zatížení. I přes své výjimečné postavení je SF ovlivňována celou
řadou faktorů, se kterými je třeba počítat (dědičnost vegetativního ladění, trénovanost
zejména vytrvalostního charakteru, druh fyzického zatížení, emoce, tělesná teplota
a teplota prostředí, tlak okolního prostředí, únava, trávení, hormony, léky a jiné)
(Pastucha, 2014).
Srdeční frekvence je ukazatel mapující adaptaci kapacity srdce na sledovanou
zátěž. Je možné z ní vysledovat přetrénování, dostatečné zotavení po tréninku nebo zda
tělo reaguje na tréninkový program dle požadavků (Benson, Connolly, 2012).
Důležité parametry týkající se srdeční frekvence jsou klidová a maximální SF.
Maximální SF představuje maximální možný počet tepů srdce za minutu. Je možné ji
zjistit v laboratorních podmínkách, například pomocí testu na běžeckém pásu nebo
rotopedu nebo méně přesnou metodou pomocí výpočtu. Tréninkem se nemění a na jejím
základě se určují tréninková pásma. Jejich rozmezí jsou rozdílná podle toho, jakou
složku zdatnosti rozvíjíme. Klidovou SF měříme v klidu, nejčastěji ráno po probuzení.
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Ta se naopak tréninkem mění a obecně platí, že aerobně trénovanější jedinci ji mají
nižší. U nich se vyskytuje tzv. srdeční bradykardie – tedy zpomalení SF pod
fyziologickou mez (za tu se považují hodnoty nižší než 60 tepů/min) (Benson,
Connolly, 2012).
S rostoucí intenzitou se SF zvyšuje, při nízké a submaximální intenzitě s ní pak
dobře koreluje. Při zvyšování zátěže až do maxima u většiny jedinců stagnuje na určité
hodnotě a už dále nestoupá, i když intenzita dál roste (Novotný, 2017). Aerobní trénink
si klade za cíl snížení klidové srdeční frekvence, snížení cvičební SF při stejné zátěži
a zvýšení SF anaerobního prahu (Benson, Connolly, 2012).

2.2.3.3 Anaerobní práh (ANP)
Nejčastěji využívaná tréninková intenzita v současnosti je anaerobní práh
(ANP), definovaný jako tzv. maximální setrvalý stav (Bunc, 1989). Jedná se o nejvyšší
možnou koncentraci laktátu, udržitelnou během dynamické svalové práce při
intenzitách 50–80 % VO2max zhruba po 10 až 15 min zatížení (Lehnert et al., 2014a).
Hodnota anaerobního prahu se dnes považuje spíše za narušení kontinuálních
rovnovážných procesů, kdy výrazně narůstá hromadění laktátu v krevním řečišti, než
dříve uznávaný práh či zlom. Lze ji stanovit invazivně, pomocí koncentrace laktátu
v krvi

nebo

neinvazivně

ze

změn

ventilačně-respiračních,

prostřednictvím

tzv. ventilačního prahu (Heller, 2018). U trénovaných sportovců se jedná o pásmo
zhruba 80–85 % SFmax a někteří autoři o něm hovoří i jako o laktátovém nebo
ventilačním prahu (Benson, Connolly, 2012). Jiní autoři označují hodnoty SF
anaerobního prahu 85–90 % SFmax (Dýrová, Lepková, 2008; Novotný, 2017; Lehnert,
2014a). U netrénovaných jedinců se hodnota anaerobního prahu pohybuje v rozmezí
60–70 % VO2max (Novotný, 2017; Lehnert, 2014a). Jak je zmíněno v předchozí
kapitole, hodnota SF anaerobního prahu se dá tréninkem zvyšovat, proto se považuje za
jeden z ukazatelů zdatnosti. Jeho hodnota velice závisí na trénovanosti každého jedince.
Jelikož se anaerobní práh nachází v bodě zvýšení koncentrace laktátu v krvi, je možné
ANP určit pomocí laktátové křivky, která zobrazuje nárůst laktátu v průběhu zvyšování
zátěže, potažmo TF. Prostřednictvím koncentrace laktátu v krvi se pak dají odvodit
jednotlivá tréninková pásma. Obecná vytrvalost se nejlépe rozvíjí právě na úrovních
blížících se anaerobnímu prahu (Kindermann et al., 1985). Na obrázku č. 2 je zobrazena
laktátová křivka, jednotlivá tréninková pásma a bod anaerobního prahu.
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Obrázek č. 2 Laktátová křivka (Tvrzník, Soumar, Soulek, 2004)

2.2.4 Určení míry zatížení při pohybové aktivitě
Velikost zátěže se nejčastěji zjišťuje měřením přístroji, méně se pak využívá
subjektivní hodnocení (Novotný, 2017). Míra zátěže se určuje dle některých
fyziologických ukazatelů, jejichž hodnoty se mění v průběhu zátěže jako odezva
organismu na potřeby vzniklé probíhající pohybovou aktivitou.
2.2.4.1 Srdeční frekvence
Srdeční frekvence se především v terénních podmínkách ukazuje jako vhodný
parametr kvůli jeho snadnému zjištění. Nárůst SF v závislosti na výkonu, ale i aktuální
hodnoty, lze zjistit pomocí ručního měření tepu na zápěstí v přestávkách nebo po
skončení zátěže nebo prostřednictvím sporttesterů, kterými je možné měřit SF
v průběhu celé zátěže. Chyba ručního měření se udává v rozmezí 5–10 %, proto je
z důvodu přesnosti vhodnější využít možností sporttesterů (Tvrzník, Soumar, Soulek,
2004).
Sporttester
Principem sporttesterů je monitorování srdeční frekvence elektrodami, které jsou
umístěné buď samostatně v hrudním pásu, nebo přímo v náramku či hodinkách na
zápěstí. Součástí těchto přístrojů bývá i software, který dokáže naměřené výsledky
interpretovat pomocí grafického znázornění či tabulek pro lepší přehlednost. Při
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nastavení požadovaných hodnot tréninkové SF dokáže upozornit na vybočení ze
zadaného intervalu a umožňuje tak sportujícímu udržovat žádoucí intenzitu zátěže
(Sovová, Zapletalová, Cipryanová, 2008). Pro účely tohoto výzkumu byl využit
sporttester Sigma iD LIFE, který měří hodnoty SF optickým senzorem přímo na zápěstí.
Měří aktuální i průměrnou SF, je možné na něm nastavit požadované tréninkové pásmo.
V případě, že se z něj trénovaný vychýlí, podává o tom informaci pomocí zvukových
signálů. Udává aktuální rychlost a celkovou vzdálenost, dobu tréninku a nabízí velké
množství dalších funkcí. Ovládání je uživatelsky příjemné a jednoduché. Pro náš
výzkum k získání potřebných informací o pohybové aktivitě je tento přístroj dostačující.
2.2.4.2 Procento hodnoty VO2max
Stejně jako SF narůstá objem spotřeby kyslíku se zvyšující se zátěží. Na rozdíl
od SF, která má svou maximální hodnotu neměnnou, je možné hodnotu VO2max
tréninkem ovlivňovat. Proto je žádoucí při práci s touto hodnotou pracovat vždy
s aktuálními údaji dle aktuální míry trénovanosti daného jedince (Benson, Connolly,
2012). Pro stanovení intenzity zatížení pomocí procent VO2max je nezbytné nejprve
zjistit hodnotu maximální spotřeby kyslíku prostřednictvím některé metody zmíněné
v předešlém textu v kapitole 2.2.3.1. Následně se z této hodnoty vypočítá požadované
procento pro intenzitu zatížení pohybové aktivity. Stejný postup platí i pro výpočet
procent SFmax.
Vyjádření intenzity prováděné aktivity pomocí procent VO2max je možné
interpretovat pouze s pomocí přístrojů, které měří aktuální spotřebu O2. Této metody se
tedy využívá především v laboratorních podmínkách pro udávání míry zátěže v průběhu
testování. (Novotný, 2017).
2.2.4.3 MET
Jednotka MET (metabolický ekvivalent) je další z možností vyjádření fyzické
zátěže. Jednotkou jsou ml.kg-1.min-1, přičemž 1 MET odpovídá klidové spotřebě
kyslíku, která je cca 3,4 ml.kg-1.min-1 pro ženy a 3,6 ml.kg-1.min-1 pro muže, tedy
energetické spotřebě 1 kcal/kg/hod. Při narůstající fyzické aktivitě pak touto jednotkou
vyjadřujeme násobky spotřeby kyslíku v klidu (Müllerová, 2014; Novotný, 2017).
2.2.4.4 Poměr respirační výměny (RER – respiratory exchange ratio)
Při buněčném dýchání se využívá O2 a produkuje CO2. Poměr mezi množstvím
těchto plynů je dán specifickým využíváním energetických substrátů (Chaloupka, Elbl,
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2003; Langmeier, 2009). Je znám pod pojmem Poměr respirační výměny a udává podíl
mezi objemem O2 a CO2 v plicích. Stejný ukazatel v periferní tkáni udává Respirační
kvocient (RQ). Novotný (2017, s. 26) popisuje změny hodnoty RER v průběhu zátěže
takto: „Na začátku lehké zátěže může být i nepatrný pokles (kolem 0,60–0,70). Při
střední zátěži však začne mírně narůstat, až dosáhne hodnoty 1,00 je VCO2 = VO2.
Někdy je tento okamžik a příslušná intenzita zátěže použit pro stanovení ventilačního
anaerobního prahu. Na konci stupňované zátěže do maxima nabývá RER hodnot přes
1,00, kolem 1,10–1,20 a ještě mírně stoupá i po maximální zátěži. Maximální hodnoty
jsou ovlivněny snahou sportovce a jsou závislé na převažujícím energetickém krytí.”
V laboratorních podmínkách lze tedy pomocí přístrojů schopných měřit RER zjistit,
jaký energetický substrát převažuje v dodávání energie v danou chvíli, a tím pádem
i v jakém tréninkovém pásmu se testovaný nachází.
2.2.4.5 Laktát
Už během započetí pohybové aktivity v anaerobním režimu se v těle začíná
tvořit laktát a vodíkové ionty vznikající z nestabilní kyseliny mléčné – v organismu
nastává posun na kyselou stranu. Při vysoké zátěži, kdy převažují anaerobní
mechanismy krytí energie, dochází k acidóze a koncentrace v plazmě strmě stoupá.
Množství laktátu v krvi a změny jeho koncentrace naznačují, jakým energetickým
systémem je pohybová aktivita kryta. Grafické znázornění nárůstu laktátu v krvi
nazýváme laktátovou křivkou, která je znázorněna na obrázku č. 2.
2.2.4.6 Borgova škála subjektivně vnímané zátěže
Škála subjektivně vnímaného úsilí byla sestavena švédským vědcem Gunnarem
Borgem začátkem 60. let. Dr. Borg, jenž se zabýval výzkumem psychosomatiky, chtěl
sestavit pocitovou škálu, která by mohla být nějakým způsobem klasifikována. Sestavil
tabulku hodnocení subjektivně vnímaného úsilí. Původní škála měla stupně od 6 do 20
(stupně 1–5 nebyly pro zjištění subjektivní zátěže relevantní) a obsahovala slovní popis
vnímaného úsilí pro každý lichý stupeň. Tato škála prošla od dob původního zpracování
dr. Borgem několika změnami. Jednotlivé stupně rovnice ve skutečnosti představovaly
pásma srdečních frekvencí dospělého člověka, tedy označí-li někdo na stupnici
například hodnotu 10, jeho srdeční frekvence by měla být 100 tepů/min (Benson,
Connolly, 2012). Subjektivní sebepozorování je důležité hlavně z hlediska včasného
odhalení případných zdravotních potíží (Novotný, 2017).
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Tabulka č. 4 Borgova škála o dvaceti stupních (Borg, 1962)
Číselná hodnota
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Slovní hodnota
velmi velmi lehká
velmi lehká
lehká
poněkud namáhavá
namáhavá
velmi namáhavá
velmi velmi namáhavá

V dnešní době má ale stupnice spíše podobu deseti stupňů, protože někteří
nedokážou dosáhnout na hodnoty 190–200 tepů za minutu. I v případě desetistupňové
škály je využíván slovní popis jednotlivých úrovní intenzity (Benson, Connolly, 2012).
Novotný (2017) popisuje desetistupňovou Borgovu škálu jako ukazatel pocitu bolesti
a dušnosti (Tabulka č. 5).
Tabulka č. 5 Borgova škála o deseti stupních pro pocit bolesti a dušnosti (Novotný, 2017)
Číselná hodnota
0
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*

Slovní hodnota
žádná
velmi velmi slabá
velmi slabá
lehká
střední
poněkud silná
silná
velmi silná

velmi velmi silná
maximální

Pro rozvoj aerobní aktivity by se měl subjektivní pocit zátěže pohybovat na
škále 6–20 okolo stupně 10–12 (Máček, Radvanský, 2011).
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2.2.4.7 Talk test
Principem talk testu je znesnadnění mluveného projevu při zvyšování ventilace
s rostoucí intenzitou zátěže. Testovaný jedinec přestává být schopen souvislého
mluvení. Tento jev se využívá jako orientační ukazatel intenzity, která přibližně
odpovídá úrovni prvního ventilačního prahu. Potíž se souvislým mluveným slovem se
může objevit i při nižších intenzitách, pokud jsou přítomny známky přetrvávající únavy
nebo nemoci (Novotný, 2017).
2.2.5 Adaptace organismu na aerobní zátěž
Reakce organismu na fyzické zatížení je bezprostřední odpovědí různých
systémů organismu a je závislá na řadě proměnných. Mezi ně patří charakter zátěže
(druh, intenzita a trvání), vrozené a získané psychosomatické předpoklady a aktuální
stav jedince, podmínky zevního prostředí a biorytmy. Adaptace je jednou z reakcí
organismu na fyzické zatížení. Jedná se o schopnost přizpůsobovat se dlouhodobému
působení dané zátěže z morfologického, funkčního a biochemického hlediska. Probíhá
na všech systémových úrovních organismu, od systémové až po molekulární. Proces
motoricko-funkční adaptace lze chápat jako přizpůsobení se organismu na stresové
podněty, které vychylují homeostázu, tedy rovnovážný stav vnitřního prostředí, který je
podmínkou biologické existence. Adaptace v obecném smyslu je podstatou obou
vývojových teorií, ontogeneze i fylogeneze. Přežili jen ti jedinci a ty druhy, které se
dokázaly adaptovat na měnící se podmínky zevního prostředí (Perič, Dovalil, 2010;
Pastucha, 2014).
Ke spuštění adaptačních mechanismů je zapotřebí adaptační podnět navozený
zátěží organismu. Jedná se o specifický druh zatížení s cílem ovlivnit žádoucí změnu
funkční aktivity člověka s trvalejšími funkčními, strukturálními a psychosociálními
změnami (Lehnert a kol., 2014b). Míra zatížení, na kterou je organismus schopný
reagovat, se vymezuje tzv. dolním a horním podnětovým prahem. Jedná se o nejnižší
a nejvyšší možnou míru podnětu, která vede k příslušné adaptační změně.
Jak zmiňuje Máček a Radvanský ve své publikaci Fyziologie a klinické aspekty
pohybové aktivity (2011), adaptaci organismu na pohybovou zátěž nelze chápat jako
odměnu za podstoupenou námahu vynaloženou při provádění PA. Jejím účelem je
vybavit více zatěžovaný pohybový systém tak, aby požadovaná pohybová aktivita
vyvolala co nejmenší vychýlení homeostázy a aby proběhla co nejekonomičtěji
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s minimem čerpání energetických zdrojů. Jedná se tedy o jakousi přirozenou obranu
organismu, ke které je nucen přistoupit, aby dokázal přežít.
Abychom organismus k těmto adaptačním změnám přinutili a zvýšili tím jeho
odolnost, musíme vykonávat PA za takových podmínek, aby byl nucen se takové zátěži
přizpůsobit. Cíleně prováděné aerobní aktivity, tedy takové pohybové činnosti, kde se
převážná část energie pro svalovou práci získává za přísunu kyslíku, mají za úkol
vyvolat specifické adaptační změny v organismu (Åstrand, Rodahl et al., 2003).
Funkční adaptaci pozorujeme na těchto úrovních:
▪

Srdečně-cévní systém
Údajů o adaptaci kardiovaskulárního systému existuje dostatečné množství,
jsou dobře přístupné a dobře měřitelné. Jedná se především o urychlení
servisu dodávky kyslíku a metabolických substrátů do svalů (Máček,
Radvanský, 2011).

▪

Dýchací systém
Pomocí PA se zlepšuje ekonomika dechových funkcí, která se projevuje
nižší frekvencí dýchání a vyšším dechovým objemem, lepší mechanikou
dýchání, lepší distribucí vzduchu a dalšími změnami. Zvyšuje se také
výkonnost, která je charakterizovaná dosažením ANP při vyšší intenzitě
zatížení a vyšší VO2, vyšší vitální kapacitou plic a minutovou ventilací,
a především vyšším VO2max – tedy vyšším aerobním výkonem (Pastucha,
2014; Benson, Connolly, 2012).

▪

Metabolismus
Dle intenzity zátěže tělo přizpůsobuje zdroje, ze kterých tvoří energii pro
pohybovou aktivitu. Zatímco při maximální zátěži čerpá sval především ze
zásob glykogenu, při submaximální a nižší intenzitě přednostně využívá
zásob tuků. Obecně se metabolická adaptace na pohybovou aktivitu
projevuje zvýšením enzymatické aktivity, nárůstem zásob energetických
zdrojů – především glykogenu a úsporností jejich využívání (Máček,
Radvanský, 2011).

▪

Nervosvalová adaptace
Dochází ke zpřesnění pohybu a zlepšuje se jeho ekonomika díky vyššímu
počtu vláken při kontrakci a přesné regulaci činnosti antagonistů oproti
původnímu stavu. Tyto změny se dějí na úrovní CNS, což dokazuje fakt, že
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při tréninku pouze jedné končetiny roste i síla druhé netrénované (Máček,
Radvanský, 2011).
▪

Adaptace smyslů
Zdokonalení smyslového čití na základě podnětů navozovaných tréninkem
(zrak, hmat, čich, sluch).

Úrovně morfologické adaptace zaznamenáváme dle Máčka a Radvanského (2011)
především v:
▪

Pohybovém systému
Při snížení PA rychle klesá síla, snižuje se počet svalových vláken, tím se
zmenšuje objem svalů a objevují se i další regresivní změny v celém
pohybovém systému včetně kostního aparátu.

▪

Srdečně-cévním systému
Adaptace se projeví především fyziologickou hypertrofií srdečního svalu.

▪

Stavbě tkání a přeměně uložených makroergních substrátů v těle
Přestavba svalových vláken, využití uložených tukových zásob na potřebnou
energii pro pohybovou aktivitu, přestavba kostní tkáně.

Výsledky adaptace organismu na aerobní trénink spočívají v přizpůsobování
jednotlivých orgánů a systémů na tuto zátěž, především ale ve vzájemné koordinaci
jejich činnosti. Jedná se o velice složitý proces a jeho jednotlivé části nejsou doposud
zcela objasněny. Nejvíce dostupných informací o adaptaci se týká transportního
systému. Tyto informace mají zároveň praktický význam pro určování intenzity
i rozsahu pohybové aktivity (Máček, Radvanský, 2011). Pravidelná mírná intenzita
fyzického cvičení vede k adaptaci reakce endogenních obranných mechanismů proti
oxidačně-stresovému napětí (He et al., 2016).
Konkrétní adaptační změny organismu na aerobní zátěž jsou pro lepší
přehlednost shrnuty níže v tabulce č. 6.
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Tabulka č. 6 Souhrn adaptačních změn organismu na aerobní zátěž ve vybraných systémech
(Lehnert, 2010; Máček, Radvanský, 2011)
snížení klidové SF (při submaximálním zatížení v tréninku)
zvýšení minutového objemu
zvýšení tepového objemu
kardiovaskulární
zvýšení transportní kapacity krve pro O2
systém
nárůst objemu krevní plazmy
celková ekonomizace srdeční práce
pomalejší vzestup SF při zátěži
zvětšení dechového objemu
zvýšená minutová ventilace
dýchací systém
zvýšení síly a výkonnosti dýchacích svalů
zlepšení ekonomiky dýchání
zvýšení aktivity aerobních enzymů
při submaximálním a nižším zatížení zlepšení distribuce energie z
tukové tkáně
metabolická adaptace
zvětšení počtu a velikosti mitochondrií
zvýšení zásob glykogenu
zvýšení množství kapilár ve svalech

U dobře trénovaných sportovců se SFmax mírně snižuje. Tepový objem je na
druhou stranu vyšší a arteriovenózní diference se také zvyšuje. Tyto proměnné
vysvětlují adaptaci. Jak srdce sílí, vypuzuje s každým stahem více krve, což má za
následek nižší klidový pulz (Benson, Connolly, 2012). U netrénovaného jedince při
systolickém objemu 70 ml se klidová SF pohybuje v rozmezí 60–80 tepů/min.
U vytrvalostně trénovaného jedince pak systolický objem v klidovém režimu může
dosahovat 100 ml. Toto navýšení mimo jiné vede právě ke snížení klidové SF.
U některých vytrvalostně trénovaných jedinců byla naměřena hodnota klidové SF mezi
30–35 tepy/min (Havlíčková, 1999). Ve svalech se zvyšuje hustota kapilár, což
napomáhá transportu krve a plynů. Konečným výsledkem je zvýšení VO2max (Benson,
Connolly, 2012).
2.2.6 Aerobní zdatnost v závislosti na věku
Jak uvádí Hráský a Bunc (2014), v průběhu ontogeneze člověka dochází
k involučním změnám v celé řadě systémů v organismu. Mezi funkční parametry, na
které má tento proces vliv, patří výkonnost kardiovaskulárního, respiračního,
pohybového a řídícího systému.
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Maximální spotřeba kyslíku je ovlivňována pohlavím, dědičností, složením těla,
kondicí, přítomností nemoci i věkem. Věkem aerobní výkon klesá každých 10 let
o 10 % (Pastucha, 2014).
Rozsáhlým zkoumáním studií zaměřených na výzkum hodnot VO2max
u netrénovaných jedinců v USA, Kanadě a některých zemích EU, byl vytvořen přehled
norem VO2max pro vybrané věkové skupiny mužů a žen ve věku 6–75 let. Normy pro
tento ukazatel aerobní zdatnosti ukazují nejprve nárůst průměrných hodnot mezi
jednotlivými věkovými skupinami až do 18 let, poté nastává pozvolný pokles. Průměrné
hodnoty pro muže ve věkových skupinách 12, 18, 30, 50 a 75 let jsou 47,5, 50, 48, 35
a 25 ml.kg-1.min-1. Pro ženy jsou pak ve stejných věkových skupinách hodnoty 42,5, 44,
41, 28 a 17,5 ml.kg-1.min-1 (Shvartz, Reibold, 1990).
2.2.7 Vliv tělesného složení na aerobní zdatnost
Aerobní zdatnost a tělesné složení se navzájem ovlivňují. To nám dokazuje fakt,
že VO2max, tedy ukazatel aerobní zdatnosti, úzce koreluje s množstvím tukuprosté, ale
především svalové hmoty (Hráský, 2014).
Také v závěrech studie publikované M. Goranem et al. (2000) zaznamenali
autoři významnější vliv aktivní tělesné hmoty na hodnoty VO2max, než je vliv
tělesného tuku. Nadváha a nadměrné množství tělesného tuku nemusí nutně znamenat
sníženou schopnost maximální spotřeby kyslíku, ale při submaximálních intenzitách už
se množství BF na snížení aerobní kapacity projeví. Všetulová a Bunc (2004)
zaznamenali vliv buněčné hmoty (BCM – body cell mass) na maximální spotřebu
kyslíku potažmo aerobní zdatnost u obézních žen, stejně jako se shodují na faktu, že
procento tělesného tuku u obézních žen na jejich aerobní zdatnost vliv nemá.

2.3 Střední věk
Přesné vymezení pojmu „střední věk” se liší autor od autora – obvykle se do této
skupiny řadí lidé mezi 45 a 60 lety. Světová zdravotnická organizace uvádí ve svém
podrobnějším rozdělení dospělého období rozmezí středního věku také od 45 do 60 let.
Langmeier a Krejčíková (2006) dělí dospělost na časnou dospělost (od 20 do 25–30 let),
střední dospělost (do 45 let), pozdní dospělost (asi do 60–65 let), kterou označují jako
dobu začátku stáří a stáří, které dále rozdělují na časné a vysoké. E. Erikson stejně jako
Langmeier a Krejčíková nazývá sledované vývojové období člověka mezi 45. a 60.
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rokem jako pozdní dospělost. Ve své práci se přikláním k vymezení skupiny dle
Machové, které koresponduje s vymezením WHO.
Machová (2016) dělí ontogenezi lidské motoriky na:
Novorozenecké období
Kojenecké období
Batolecí období
Předškolní věk
Mladší školní věk
Dospívání – Adolescence
Dospělost
- Plná dospělost
- Zralost
- Střední věk
Stáří
Vysoké stáří
Kmetství

1. den – 28 dní
29 dní – 1 rok
1–3 roky
3–6 let
6–15 let
15–18 let
18–60 let
18–30 let
30–45 let
45–60 let
60–70 let
70–90 let
90 a více

Příhoda ve své publikaci Ontogeneze lidské psychiky z roku 1977 označuje
toto období jako interevium, popřípadě presenium a charakterizuje ho mimo jiné
úbytkem energie, snižováním výkonnostního tempa a u žen zmiňuje nástup klimakteria.
Čelikovský (1990) uvádí pro toto období jako typický projev pokles pohybových
aktivit. Novější literatura popisuje toto období velmi podobně. Například Langmeier
a Krejčířová (2006) popisují v tomto období první známky poklesu výkonnosti a kladou
důraz na udržování nebo navýšení pohybových aktivit, kterým se člověk věnuje.
U aktivních jedinců bývá pokles pohybových schopností mnohem méně znatelný.
I autorky Riegerová, Přidalová a Ulbrichová (2006) nabádají k provozování fyzické
aktivity za účelem oddálení degradačních změn způsobených stárnutím organismu,
neboť psychická oblast v období středního věku je na vrcholu, navíc podpořená
nabytými zkušenostmi a vědomostmi.
V důsledku stárnutí organismu jako přirozeného procesu dochází ke změnám,
které je možné snadno pozorovat. Samotné specifické příčiny ale není tak snadné
jednoznačně definovat. Odborníci se shodují, že jsou dva druhy stárnutí. Jeden se
projevuje formou předvídatelných změn, které se objevují různým tempem u každého
jedince, a druhý je zapříčiněn chorobami a ostatními vlivy na lidský organismus, které
jsou naopak pro každého specifické (Ettinger et al., 2007). Zaměříme-li se na ženy,
objevuje se ve sledovaném věku další významný faktor ovlivňující řadu fyziologických
funkcí. Ženy procházejí obdobím hormonálních změn, které je známé pod pojmem
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klimakterium nebo také menopauza. Menstruační cyklus ženy se zastavuje a mizí
schopnost reprodukce (Lobo, Kelsey a Marcus, 2000). Přirozeně tento stav snižování
hormonální činnosti nastává kolem 51. a 52. roku života a trvá průměrně 6 let. U žen
prožívající období menopauzy pozorujeme soubor symptomů, které souhrnně nazýváme
jako klimakterický syndrom. Mezi jeho symptomy řadíme návaly horka a pocení, které
jsou nepříjemné zvláště v noci, kdy způsobují poruchy spánku a zvyšují únavu
z nevyspání. Také se mohou objevit bolesti hlavy, závratě, parestézie, poruchy
srdečního rytmu nebo trávicí obtíže (Citterbart, 2001; Langmeier a Krejčířová, 2006;
Huang et al., 2018). Kůže ztrácí elasticitu a mění pigmentaci, svaly se zmenšují a jsou
nahrazovány vazivem. U žen se rychlost těchto procesů zvyšuje právě po menopauze
(Riegerová, Přidalová a Ulbrichová, 2006). Psychopatologie klimakterického syndromu
se může projevovat depresivními náladami, anxietou, podrážděností, nervozitou nebo
neschopností se soustředit. K metabolickým projevům úbytku hladiny ženských
hormonů patří i osteoporóza (Citterbart, 2001; Huang et al., 2018). Kvůli zvýšenému
riziku zlomenin je důležité dbát na bezpečnost a vhodnost aplikované pohybové
aktivity, a i z tohoto důvodu je vhodné si předem nechat intervenci schválit ošetřujícím
lékařem. Na druhé straně je pohybová aktivita nedílnou součástí preventivní, ale
i léčebné činnosti právě při diagnóze osteoporózy. Nejdůležitějšími faktory pro kostní
růst a remodelaci kosti je vliv gravitace a fyzická aktivita (Němcová, Korsa, 2008).
Studie provedená v roce 2015 Mansikkamäkim a jeho spolupracovníky
zkoumala vliv pohybové intervence na kvalitu života žen se symptomy probíhající
menopauzy. Jednalo se o navazující studii po čtyřech letech od původní randomizované,
kontrolované studie. Z původních 159 žen bylo po 4 letech dotázaných 95. Kritéria pro
účastníky v původní studii byla: věk mezi 40 a 63 lety, přítomné symptomy probíhající
menopauzy jako například denní návaly horka, bez užívání hormonální terapie, se
sedavým způsobem života a s poslední menstruací před 3 až 36 měsíci. V původní studii
byla porovnávána kvalita fyzických funkcí a fyzického a celkového zdraví mezi
intervenční a kontrolní skupinou pomocí měření výšky, hmotnosti, obvodu pasu, testu
chůze na 2 km a vyplnění dotazníku kvality života SF-36. Navazující studie po 4 letech
zkoumala dlouhodobé efekty fyzické aktivity na zdravotní stránku kvality života
pomocí dotazníku kvality života SF-36. U intervenční skupiny byl prokázán pozitivní
dlouhotrvající efekt pohybové aktivity na kvalitu života po fyzické i mentální stránce.
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2.4 Pohybová aktivita
Pohyb je vedle dráždivosti, příjmu vody a živin, výdeje odpadních látek,
dýchání, růstu, vývoje, rozmnožování a dědičnosti jednou ze základních biologických
potřeb živých organismů – je nezbytný pro lidskou existenci a zachování funkčnosti
organismu (Otová, Mihalová, 2012).
Ve vyspělých zemích obecně dochází ke snižování pohybové aktivity v důsledku
technologických vymožeností usnadňujících práci v zaměstnání i volném čase. Ettinger,
Wright a Blair (2007) zmiňují, že pohybové aktivity byly během posledních 100 let
v průmyslově vyspělých zemích značně potlačovány a jejich úroveň poklesla. Zátěž,
kterou pohybová aktivita navozuje, je možné definovat základními charakteristikami:
● formou (typem) zvolené pohybové aktivity (chůze, běh, jízda na kole a další),
● intenzitou – ta udává míru zátěže, jakou ji musíme provádět,
● dobou trvání – jaký časový interval bude pohyb trvat,
● frekvencí – četnost cvičebních jednotek např. za týden nebo měsíc.
Ve zkratce se tato charakteristika pohybových programů nazývá princip F.I.T.T. Pro
pohybovou intervenci potažmo její vliv na adaptační mechanismy organismu je
nejdůležitější intenzita pohybového zatížení (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Jednou
z dalších variant pohybových intervencí, kde byl prokázaný vliv podle ní sestavené
intervence na fyzickou zdatnost je H.I.I.T. (High Intensity Interval Training) (Plowman,
Smith, 2017).
Pohybová aktivita příznivě ovlivňuje duševní i tělesnou kondici a působí
příznivě na řadu onemocnění. Musich et al. (2017) zmiňují ve své studii pozitivní vliv
pohybové aktivity u starších osob na snížení prevalence běžných chronických
onemocnění a zlepšení duševního zdraví. Dalšími zdravotními benefity pravidelného
pohybu jsou snížení rizika předčasného úmrtí, kloubní pohyblivost, síla kostí, kvalitní
spánek, navození dobré nálady, kompenzace každodenního stresu, kontrola tělesné
hmotnosti a obecně well-being. Pravidelná pohybová aktivita také přispívá ke snížení
rizika infarktu, mrtvice, vzniku diabetu mellitu typu 2, zlomenin, otylosti, ztráty paměti
a demence nebo onemocnění žlučníku (Ettinger et al., 2007; Požárek et al., 2014;
Stackeová, 2010). Také doporučení týkající se pohybové aktivity pro americkou
veřejnost z roku 2008 zmiňuje pozitivní dopad PA na snížení rizika předčasného úmrtí,
srdečně cévního onemocnění, mrtvice, vysokého krevního tlaku, diabetu 2. typu,
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rakoviny prsu a tlustého střeva a deprese (Physical Activity guidelines for Americans,
2008).

2.4.1 Význam pohybové aktivity v prevenci zdraví
V každé fázi života lze pohybové aktivitě přiřadit jakousi „formativní roli“ na
fyzickou, psychickou či sociální rovinu osobnosti, přičemž v každé této fázi se účinek
PA mírně liší. Nejvýznamnější vliv má PA v období dětství, kdy ve vysoké míře
odpovídá za fyzický, psychický a sociální vývoj jedince. Pozitivní vliv PA nelze
opomenout ani v pozdějších vývojových obdobích ontogeneze. Pohybová aktivita by
měla být brána jako nedílná součást úplného ontogenetického vývoje (Cuberek et al.,
2014). Předpokládá se, že úroveň zdatnosti v dospělosti je rozhodující měrou
ovlivňována v dětském a dospívajícím věku – tělesně zdatní jedinci totiž často pokračují
ve fyzicky aktivním životě i v dospělosti a stáří (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
Výzkumy pohybové aktivity ukazují, že pravidelná PA patří mezi důležité
faktory pozitivně a významně ovlivňující zdraví člověka. V závislosti na intenzitě
pomáhá udržovat zdravou tělesnou hmotnost, snižuje riziko kardiovaskulárních chorob,
posiluje imunitní systém a zpomaluje změny vyvolané přibývajícím věkem (Pilch et al.,
2017). Už studie provedená Perirou et al. v roce 1998 zaznamenala signifikantně
pozitivní vliv chůze u žen po menopauze na míru hospitalizací, nižší výskyt srdečních
onemocnění a pádů v průběhu desetiletého sledování skupiny žen provádějících
pravidelnou PA formou chůze a kontrolní skupiny, která se pravidelně nehýbala.
Být tělesně aktivní a mít vyšší tělesnou zdatnost znamená o 40–50 % nižší riziko
náhlého předčasného úmrtí, především z důvodu ischemické choroby srdeční. I když
hlavní fyziologický mechanismus spočívá ve zvýšení tělesné zdatnosti, pro praktický
život platí, že rozhodující je rozsah, druh a intenzita PA. Pravidelná trvalá aktivita může
prodloužit život až o 2 roky proti neaktivním osobám (Máček, Radvanský, 2011).
Při výběru vhodné pohybové aktivity je důležité dbát na zdravotní stav, věk
a pohybové zkušenosti daného jedince (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). Zdravotní
stav by měl být konzultován s ošetřujícím lékařem vždy před zahájením každé
pohybové intervence. Tímto krokem se významně snižuje riziko nepředvídaných
zdravotních komplikací.
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2.4.2 Pohybový program a pohybový režim
Pohybový program nebo také pohybová intervence je návrh pohybové aktivity
trvající určitou dobu, mající za cíl ovlivnění určitých vlastností intervenovaného
jedince. Může být zaměřen například na zdokonalení motorických dovedností, zlepšení
funkčních parametrů nebo také na změnu morfologie jedince. (Novotná, Čechovská,
Bunc, 2006)
Každý intervenovaný je jedinečný, se specifickými potřebami a limity.
K vytváření pohybového programu, popřípadě jeho modifikacím, je nutné přistupovat
individuálně a zvážit veškeré proměnné, které mohou zasáhnout do výsledku aplikované
intervence. Při jejím návrhu je důležité se zaměřit nejprve na rizika, která může zvolená
pohybová aktivita obnášet, a až poté vzít v úvahu benefity. Pohybová aktivita bez rizik
neexistuje, proto pokud je sestavován pohybový program pro začátečníky nebo jedince
s menšími zkušenostmi s pohybem, je vhodné zařadit základní pohybové aktivity, jako
je například chůze, jóga nebo plavání, kde se využívá zatěžování velkých svalových
skupin. A naopak se vyvarovat aktivit, které obnáší množství skoků a dopadů
(Vondruška, Barták, 2000).
Poznatky několika autorů týkající se obecných zásad při sestavování
pohybových programů jsou přehledně shrnuty v tabulce č. 7.
Tabulka č. 7 Obecné zásady při sestavování pohybových programů (Hráský, 2014, s. 64)
Zásada
vědeckosti
Zásada
uvědomělosti
a aktivnosti
Zásada
přiměřenosti
Zásada
postupnosti

Zásada
názornosti
Zásada
soustavnosti

Zásada
trvalosti

zařazení jedinců do cvičebních skupin provádět na základě lékařského
vyšetření a doporučení, cvičení konzultovat s lékařem, sledovat účinnost
pohybového procesu, využít nejnovějších vědeckých poznatků
vysvětlit cvičícímu jedinci význam pravidelné pohybové aktivity a účel
jednotlivých cviků, aktivně zapojit cvičence do cvičebního procesu
výběr cviků s ohledem na zdravotní stav, výkonnost, věkové zvláštnosti,
pohlaví a pohybovou zkušenost jedince; metodicky řadit cviky za sebou úměrně
k obtížnosti; dbát na individuální zvláštnosti, biorytmus
postupovat od jednoduchých, známých a lehce zvládnutelných cvičebních
prvků k složitějším, koordinačně náročnějším tvarům, začínat zapojením
menších svalových skupin a postupně zapojit do pohybu větší svalové skupiny;
postupovat z nižších poloh (leh) do poloh vyšších (stoj)
cvičení předvést názorně s přesným popisem a zdůvodněním cviku, slovní
doprovod se zdůrazněním dechových fází
v průběhu cvičení rozeznávat základní polohu, průběh cvičení, výdrž v konečné
poloze, návrat do základní polohy, celkové uvolnění a odpočinek; zaměřit se na
plynulost opakování v koordinaci s dýcháním a s uvolněním, stálá korekce
pohybu
vést jedince k pravidelnému a soustavnému pohybovému režimu
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2.4.2.1 Zásady tvorby pohybových programů pro rozvoj aerobní zdatnosti
Důležitým faktorem pro vytváření pohybového intervenčního programu je
uvědomění si, pro koho je určený. Jak bylo zmíněno výše, každý pohybový program je
nezbytné přizpůsobit intervenovaným jedincům na míru. Například ženy mají na rozdíl
od mužů nižší schopnost transportu kyslíku krví, menší objem plic, nižší aerobní
předpoklady a o 18–25 % nižší maximální spotřebu kyslíku. Naopak lepší předpoklady
mají pro vytrvalostní práci, z důvodu lepšího využívání chemické energie uložené
v organismu na mechanickou práci (Ettinger et al., 2007). Mezi další významné faktory,
kterým se musí pohybová aktivita přizpůsobit, je věk, zdravotní stav, pohybová
zkušenost účastníků nebo jejich počet. Prostředkem pro sběr těchto důležitých informací
je sestavení anamnézy každého testovaného jedince (Máček, Radvanský, 2011).
Anamnéza osobní, farmakologická, pohybová
Anamnéza je prostředek, díky kterému se dozvídáme potřebné informace jak pro
tvorbu pohybového tréninku, tak pro případné vyloučení některé pohybové aktivity
z důvodu vzniku možného zdravotního rizika. Také sbíráme informace o pohybových
zkušenostech testovaných jedinců, abychom tomu danou pohybovou intervenci mohli
přizpůsobit. V osobní anamnéze je důležité zjistit eventuální případy náhlého úmrtí
v rodině spojené s pohybovou aktivitou, prodělané úrazy či operace a jejich možné
následky nebo aktuální zdravotní komplikace. Farmakologickou anamnézou mapujeme
užívání veškerých léčiv, z jakých důvodů jsou předepsané, jaký vliv by případně mohly
mít na pohybovou aktivitu či není-li PA kontraindikací k jejich užívání. V pohybové
anamnéze nás zajímají informace týkající se každodenní pohybové aktivity, pravidelné
plánované pohybové aktivity, dosavadní zkušenosti s PA. Pro tyto účely existují
i dotazníky, které usnadňují vyšetřujícímu zpracování dat zjištěných anamnézou
(Máček, Radvanský, 2011).
Ve chvíli, kdy jsou k dispozici potřebné informace o intervenovaných jedincích,
nastává chvíle pro stanovení hlavního, popřípadě vedlejšího cíle pohybového programu.
Ve své výzkumu se zaměřuji na ovlivnění aerobní zdatnosti pomocí pohybové
intervence, potažmo na její vliv na tělesné složení účastnic. Abych programem dosáhla
nějaké pozorovatelné změny ve zkoumaných parametrech, je program sestaven dle
principu F.I.T.T., který je zmíněn v kapitole 2.4. a jeho jednotlivým složkám se věnuji
v následujících kapitolách.
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Pro rozvoj aerobní zdatnosti jsou vhodné pohybové aktivity vyžadující zapojení
velkých svalových skupin a pohyb dynamického charakteru, jako jsou například rychlá
chůze, běh, jízda na kole nebo plavání a další (Vondruška, Barták, 2000).
Také je potřeba zmínit, že pohybový program musí počítat s nárůstem pohybové
aktivity, respektive energetického výdeje oproti výchozímu stavu, abychom organismus
přiměli adaptovat se na tento nárůst formou zlepšení aerobní zdatnosti, popřípadě
ovlivnění tělesného složení. Asikainen et al. (2002b) ve své studii zkoumali minimální
množství a intenzitu pohybové aktivity u žen po menopauze pro zlepšení aerobní
zdatnosti. Čtyřem skupinám žen, ve věku 48–63 let předepsali pohybový program
formou chůze 5 × týdně v délce trvání 24 týdnů a u každé skupiny zvolili jinou intenzitu
cvičení. Ovlivnění aerobní zdatnosti zkoumali pomocí hodnot VO2max. Došli k závěru
že chůze (v rámci programu absolvovaného po dobu 24 týdnů) submaximální intenzity
mezi 45–55 % VO2max s celkovým výdejem energie 1000–1500 kcal za týden, je
minimální dávkou pro to, aby pozitivně ovlivnila aerobní zdatnost u žen po menopauze,
které nejsou obézní, se sedavým způsobem života. Bunc a Skalská (2016) doporučují
pro českou populaci středního věku k ovlivnění zdatnosti pohybovou aktivitu
s celkovým výdejem minimálně 1500 kcal/týden.

Rozcvičení
Rozcvičení je vhodné provádět před každou pohybovou zátěží. Mimo zvýšení
teploty svalů a zvýšení jejich prokrvení přináší i další významné metabolické, objemové
a nervové změny, jako jsou zvýšení kontraktility svalových vláken, protažení šlach
a vazů, změna kinetiky příjmu O2, změny krevních plynů nebo prodloužení doby
maximálního a submaximálního výkonu s navazujícím oddálením vyčerpání. Také
působí preventivně proti případnému zranění (Plowman, Smith, 2017; Máček,
Radvanský, 2011). Na intenzitu a formu pohybové aktivity v rámci rozcvičení nejsou
názory odborníků jednotné (Máček, Radvanský, 2011; Plowman, Smith, 2017). Autoři
se většinou shodují na dynamických cvičení nízké intenzity (Kenney, Wilmore, Costill,
2015; Plowman, Smith, 2017). Doporučené trvání rozcvičení se pohybuje od 2 do
15 min (Kenney, Wilmore, Costill, 2015; Heller, 2018; Åstrand, Rodahl, 2003;
Novotná, Čechovská, Bunc, 2006), v závislosti na plánované pohybové aktivitě a jejím
zatížení.
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Rozcvičení před zátěžovým testem není na rozdíl od sportovního výkonu
nezbytně nutné. Přesto se doporučuje ho zařazovat, především z důvodu snížení
anxiozity, seznámení se s testovacím prostředím a personálem (Máček, Radvanský,
2011).

2.4.2.2 Doporučená forma, množství a intenzita pohybové aktivity zaměřené na rozvoj
aerobní zdatnosti
Pro rozvoj obecně vytrvalostních schopností je vhodné se zpočátku zaměřit na
aerobní složku vytrvalosti za využití kontinuálních metod s možností zařadit silově
vytrvalostní trénink. (Perič, Dovalil, 2010). Samotný čistě aerobní trénink je vhodný
k rozvoji aerobní zdatnosti, ovšem některé novější studie (McRae et al., 2012; Hollings
et al., 2017; Timmons et al., 2018) naznačují, že zařazení rezistentního tréninku do
pohybové intervence společně s aerobním tréninkem přináší řadu benefitů. Zdá se, že
vhodně zvolený aerobní trénink dokáže ovlivnit jak aerobní zdatnost, tak se pozitivně
projevit i na úbytku tělesné hmotnosti. Rezistentní trénink usnadňuje budovat aktivní
tělesnou složku pomocí silových cvičení, a tím výrazněji ovlivňovat tělesné složení na
rozdíl od aerobního tréninku. Dobré výsledky jsou dosahovány kombinací dietních
opatření a pohybové intervence formou H.I.I.T. Organismus s vyšším podílem aktivní
hmoty pak spotřebuje během celého dne daleko více energie (Husár, 2015). To
potvrdila i studie z roku 1984, která zkoumala vliv 16týdenního vysoce intenzivního
silového tréninku na ukazatele aerobní zdatnosti. Neprokázala signifikantní vliv tohoto
typu cvičení na hodnoty VO2max ani na % FM, zato se významně zvýšila svalová síla
a % FFM (Hurley et al., 1984). V případě této studie, vzhledem k časovým možnostem
probandek, byla možnost zvolit pouze čistě aerobní intervenční program, ale je
pravděpodobné, že v případě zařazení rezistentního tréninku do pohybového programu,
by výsledky ukazovaly zcela jiné hodnoty. Ve studii z roku 2016 porovnávali autoři vliv
8týdenního vysoce intenzivního intervalového tréninku a 8týdenního pohybového
programu střední intenzity formou chůze na hodnoty VO2max, tělesné složení a některé
další zdravotní parametry u diabetiků 2. typu. U formy H.I.I.T. zaznamenali výrazně
vyšší vzestup VO2max ve srovnání s chůzí (Ruffino et al., 2016).
Cílem aerobního tréninku je pak udržení a rozvoj pohybové a fyziologické
způsobilosti pro déletrvající pohybovou činnost, přičemž potřebná energie je při ní
získávána převážně oxidativními procesy štěpení cukrů a tuků (Hnízdil a Havel, 2012).
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Před zahájením pohybové činnosti je vhodné se zaměřit na výše zmíněná
specifika jednotlivých PA a zvážit jejich vhodnost zařazení do pohybového programu
pro danou skupinu cvičenců a jejich možnosti, schopnosti a dovednosti. Máček
a Radvanský (2011) zmiňují jako nezanedbatelné faktory při výběru aktivity, na které je
třeba brát zřetel, zdravotní stav jedince, zdatnost, předchozí zkušenosti a uplatnění ve
sportu. Pro vytvoření takové představy je vhodné sestavení osobní a pohybové
anamnézy. Tyto záznamy mohou pomoci vhodně vybrat pohybovou aktivitu, aby co
nejlépe sloužila k dosažení vytyčeného cíle.
Pro rozvoj aerobní zdatnosti musí PA splňovat určitá kritéria. Při posuzování PA
se v zásadě můžeme řídit zkratkou FITT, která pod jednotlivými písmeny popisuje daný
pohyb a míru náročnosti. Jedná se o frekvenci, intenzitu, formu (typ) PA a trvání dané
pohybové činnosti. Podle těchto ukazatelů je možné si vytvořit základní představu
o náročnosti vykonávané aktivity a zároveň lze s jejich pomocí se zatížením dané
pohybové činnosti manipulovat (Perič, Dovalil, 2010). Stackeová (2010) však zmiňuje,
že přestože jsou všechny tyto parametry pro konečný výsledek důležité, nejdůležitější je
celkový objem daných pohybových aktivit.

Forma vhodné PA pro rozvoj aerobní zdatnosti
Pro rozvoj aerobní zdatnosti dle Bensona a Connollyho (2012) jsou vhodné
takové PA, u kterých se dosahuje nižší SF. Uvádějí, že aerobní, nepříliš intenzivní
zatížení, při kterém srdeční frekvence nepřesáhne 75 % SFmax, zapříčiňuje změny
v tělesné stavbě a srdečně-cévním systému, zatímco intenzivní, anaerobní zátěž při
srdeční frekvenci vyšší než 80 % SFmax způsobuje nervové, dýchací a biochemické
změny.
Jako aerobní aktivity jsou označovány veškeré pohybové činnosti vytrvalostního
charakteru s dostatečným množstvím specifických pohybových podnětů, které vedou
k žádoucí odezvě organismu na přiměřenou zátěž. Tyto pohybové aktivity jsou
vykonávány v zóně aerobního krytí po přiměřeně dlouhou dobu. Obvykle je u nich
organismus zapojen jako celek a mají lokomoční charakter s cyklicky se opakujícími
pohyby. Jsou při nich kladeny nároky na celý organismus a v konečném důsledku vedou
ke zlepšení všech systémů podílejících se na transportu kyslíku k pracujícím svalovým
skupinám (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
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V případě výběru aerobní aktivity se nabízí značná škála činností, které do této
kategorie spadají. Jedná se o aktivity cyklického charakteru, které lze provádět
v rozličných prostředích – v přírodě, specifickém sportovním prostředí nebo doma.
Také náročnost výbavy může být rozdílná, od chůze a běhu, kde je zapotřebí pořízení
vhodného oděvu a obuvi, až po nákladné aktivity, jako je např. veslování na trenažeru
nebo cyklistika. Náročnost techniky jednotlivých pohybových činností se také
významně liší (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).

Množství PA pro rozvoj aerobní zdatnosti
Objem pohybové aktivity vyjadřuje množství tréninkové činnosti. Jedná se
o kvantitativní ukazatel zatížení, který lze vyjádřit pomocí obecných nebo speciálních
ukazatelů. Obecné ukazatele jsou pro všechna sportovní odvětví stejné (délka
tréninkové jednotky, počet tréninkových hodin), speciální pak specifické pro jednotlivé
sporty (počet odrazů ve skoku vysokém, počet prvků určité obtížnosti ve sportovní
gymnastice) (Perič, Dovalil, 2010).
Trvání pohybové aktivity pro ovlivňování aerobní zdatnosti je dle Novotné,
Čechovské a Bunce (2006) doporučováno více než 20 min. McArdle, F. Katch
a V. Katch (2010) uvádějí, že 30 min souvislého provádění pohybové aktivity intenzitou
70 % SFmax je dostačující pro dosažení požadovaného tréninkového efektu, stejně jako
cvičení o nižší intenzitě okolo 60 % SFmax po dobu 45 min. Dle doporučení pro
americkou populaci z roku 2008 by dospělí lidé měli provozovat pohybovou aktivitu
střední intenzity minimálně 2 hodiny a 30 min za týden nebo 1 hodinu a 15 min
intenzivní PA, přičemž příklady PA střední intenzity uvádějí např. svižnou chůzi, vodní
aerobik, rekreační tanec nebo práci na zahradě, příklady intenzivní PA jogging nebo
běh, plavání, skoky přes švihadlo nebo chůze do kopce (Physical activity guidelines for
Americans, 2008). Máček a Radvanský (2011) doporučují délku trvání pohybové
aktivity 30 min a pro dosažení požadovaného efektu nejlépe každý den. Takovéto
množství pokládají za základní časovou jednotku, kdy se již může začít vytvářet
adaptace na zátěž a tím i zlepšovat parametry sledované při rozvoji aerobní zdatnosti.
Při zvýšení intenzity PA na submaximální úroveň uvádějí možnost snížit frekvenci
prováděné PA na 3-4 dny v týdnu. Také zmiňují možnost doporučenou délku trvání
jedné pohybové jednotky rozdělit na menší, např. desetiminutové úseky, které je možné
absolvovat během celého dne. Asikainen a kol. (2002a) ve své studii zjistili, že není
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důležité, zda se daný objem pohybové aktivity, v jejich případě chůze, provádí v celku
nebo je rozdělen na několik částí.
Dle Novotné et al. (2006) je minimální doba trvání pohybového programu pro
získání prokazatelných pozitivních výsledků ovlivnění aerobní zdatnosti 6 týdnů.

Intenzita PA pro rozvoj aerobní zdatnosti
Pro určení velikosti fyzického zatížení, jakožto důležitého činitele pro rozvoj
aerobní zdatnosti, je možné využít některé fyziologické činitele, mezi které podle
Husára (2015) spadá:
-

Srdeční frekvence

-

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max)

-

Laktát

-

Poměr respirační výměny
Většina autorů se shoduje na úrovni vhodné intenzity PA začátečníků, kterou

nejčastěji označují jako střední intenzitu. Hodnoty střední intenzity pohybové zátěže se
liší dle individuální zdatnosti jedince a pohybují se v rozmezí 60–80 % VO2max
(Máček, Máčková, 2002). Bez dostupných laboratorních vyšetření je nejvhodnější
a prakticky nejpřístupnější klasifikace intenzity podle úrovně SF. Se znalostí vztahu
mezi SFmax a VO2max (viz Tabulka č. 8) se lze pohybovat v potřebné hladině intenzity
právě měřením srdeční frekvence např. pomocí sporttesteru (Benson, Connolly, 2012).
Střední hodnotě SF odpovídá 55–75 % maximální hodnoty. Maximální hodnota SF se
s věkem snižuje a pro její orientační hodnotu je možné použít předpověď podle rovnice
SFmax = 220 − věk (Karvonen et al., 1953). Tento výsledek však podle většiny autorů
maximální hodnotu podceňuje a doporučuje se proto přesnější výpočet dle vzorce
SFmax = 208 − (0,7 × věk). Při předpisu PA lze použít i testování subjektivních pocitů
dle Borgovy stupnice, kde požadovaná intenzita dosahuje lehce nad její polovinu
(Máček, Radvanský, 2011).
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Tabulka č. 8 Tabulka převodů mezi procenty SFmax a VO2max (Benson, Connolly, 2012)
Procento SFmax
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95-100 %

Odpovídající procento VO2max
~ 22 %
~ 28 %
~ 42 %
~ 48 %
~ 52 %
~ 60 %
~ 70 %
~ 78 %
~ 85 %
~ 93 %

Tréninková adaptace
pro trénované sportovce
minimální

fáze I: základní vytrvalost
fáze II: tempová vytrvalost
fáze III: speciální vytrvalost
fáze IV: rychlostní vytrvalost

Další možnosti výpočtu SFmax uvádějí Benson a Connolly (2012) následovně.
Kromě již výše zmiňované rovnice SFmax = 220 − věk a druhého vzorce ve tvaru
SFmax = 210 − (0,5 × věk), uvádějí také Karvonenův vzorec, který využívá základní
rovnici 220 − věk s dalším doplněním o klidovou a rezervní SF. Existují také vzorce pro
výpočet SFmax, které berou v potaz pohlaví jedince, kvůli možným signifikantním
rozdílům v hodnotách SFmax u žen a mužů. Vzorce vypadají následovně (Benson,
Connolly, 2012):
SFmax (muži) = 202 − (0,55 × věk) tepů/min
SFmax (ženy) = 216 − (1,09 × věk) tepů/min
Na základě výše zmíněných informací lze usuzovat, že vhodná intenzita
pohybové aktivity pro rozvoj aerobní zdatnosti u jedinců začínajících s pohybovou
aktivitou se bude pohybovat na úrovni 75 % SFmax, respektive 60 % VO2max. To
odpovídá i výše zmiňovaným hodnotám pro rozvoj aerobní zdatnosti dalších autorů.
Pokud nejsou splněna kritéria dané náročnosti pohybové aktivity pro rozvoj
aerobní zdatnosti, tedy především dostatečná intenzita (nejlépe na úrovni ANP, dle
trénovanosti jedince mezi 60 – 90 % VO2max) a doba jejího trvání (závisí na intenzitě
PA – platí, že čím nižší intenzita, tím delší dobu je nutné PA provozovat – přibližně
mezi 30–60 minutami) (Máček, Máčková, 2002), nemůžeme očekávat signifikantní vliv
na zlepšení aerobní zdatnosti, především jedná-li se o krátký intervenční pohybový
program.
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2.4.3 Chůze
Chůze patří mezi aerobní aktivity, tedy takové, při nichž svaly pracují za
přístupu kyslíku. Jedná se o přirozený pohyb a při správném provedení je vhodný i pro
úplné začátečníky, kteří se nemusí učit nové složité pohybové dovednosti. Zároveň lze
přizpůsobením intenzity chůze docílit doporučené tepové frekvence, která je vhodná pro
ovlivňování aerobní zdatnosti i tělesného složení (Rodriguez-Hernandez et al., 2019).
Při chůzi je adekvátně dynamicky i staticky zatížena svalovina, vazy a skelet dolních
končetin a páteře. Přispívá k lepšímu prokrvení orgánů především dolní poloviny těla
a stimuluje kardiovaskulární a respirační systém (Šrámková, 2012). Výhodou je
zapojení velkých svalových skupin, což mimo jiné přispívá k bezpečnosti pohybové
intervence především pro jedince s nižší mírou pohybové zkušenosti (Novotná,
Čechovská, Bunc, 2006).
Chůze je spojována s mnoha zdravotními benefity a zároveň s velice nízkým
rizikem vzniku zranění a přetížení při jejím provádění (Novotná, Čechovská, Bunc,
2006).
Adherence osob k PA ve formě chůze je uspokojivá. Srovnání adherence při
chůzi a běhu ukázalo, že po roce zůstalo u chůze asi 60 % účastníků, zatímco u běhu jen
asi 4 %, především pro častější úrazy. Chůze se dá snadno spojit i s dalšími běžnými
aktivitami všedního dne – lze jí nahradit např. jízdu hromadnou dopravou do
zaměstnání nebo jízdu automobilem na menší nákup. Nevyžaduje žádný nácvik a její
efektivnost lze snadno kontrolovat pomocí jednoduchých přístrojů, krokoměrů nebo
sporttesterů. Také intenzita a objem PA formou chůze se dá jednoduše ovlivnit
zrychlením a prodloužením absolvovaného úseku (Máček, Radvanský, 2011).
Porovnáme-li chůzi jakožto vhodnou pohybovou aktivitu pro méně zdatné
jedince například s během, zjistíme, že při chůzi jsou kontaktní síly s podložkou rovny
1,7násobku tělesné hmotnosti, zatímco při běhu jsou rovny zhruba jejímu trojnásobku.
S těmito předpoklady lze říci, že riziko přetížení pohybového aparátu a následný vznik
zranění je u chůze v porovnání s během o mnoho menší (Novotná, Čechovská, Bunc,
2006).
Energetická náročnost chůze při rychlosti 4 km/h je okolo 1260 kJ, 6 km/h 1510
kJ a 8 km/h zhruba 1800 kJ. Rekreační chůze nepatří mezi nejnáročnější pohybové
aktivity, ale vzhledem k tomu, že je zpravidla provozována delší časovou periodu, není
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její energetická náročnost zanedbatelná. Energetickou náročnost chůze lze moderovat
dle potřeby, záleží vždy na zvolené intenzitě (Vondruška, Barták, 1999).
Meta-analýza dvaceti čtyř randomizovaných, kontrolovaných studií, zaměřených
na ovlivňování zdatnosti, procenta tělesného tuku a klidového diastolického TK
prostřednictvím chůze u dospělých se sedavým životním stylem zjistila, že pravidelná
chůze ovlivňuje zvýšení VO2max, snížení tělesné hmotnosti, BMI, procento tělesného
tuku a klidový diastolický TK u sledovaného vzorku jedinců (Murphy et al., 2007).
Na formu chodeckých programů se zaměřila studie Rodrigueze-Hernandeze
et al. (2019). Rozdílný vliv PI s kontinuální chůzí a s chůzí přerušovanou na tělesné
složení však neprokázala. Je tedy pravděpodobné, že frekvence PI formou chůze není
takovým stěžejním předpokladem změny tělesného složení, jakým je intenzita a celkový
objem prováděné PA.
Studie zkoumající vliv 15týdenního programu zaměřeného na chůzi střední
intenzity (65–75 % VO2max) u dospělých středního věku na hodnotu VO2max
a lipoproteiny v krvi, vedla k mírnému zvýšení VO2max a drobným, ale trvale
příznivým změnám v sérových lipoproteinech (Kukkonen-Harjula, Laukkanen et al.,
1998).
Pozornost si zaslouží i kvalitu pohybu. Kvalitní pohyb předchází riziku zranění,
ale také negativnímu ovlivnění pohybového aparátu, což je možné navodit nesprávně
zvládnutou technikou prováděného pohybu. Kvalitním provedením zvyšujeme
efektivnost pohybového projevu. Důležitý je optimální rytmus chůze. Ta by měla být
plynulá a pružná s jednotlivými kroky o stejné délce. Chodidla jsou kladena do osy
chůze a pohyb dolních končetin vychází z kyčle. Kolena směřují vpřed a chodidla se
postupně odvíjejí od podložky. Následuje přenesení váhy ke špičce. Je-li přítomen
nesprávný stereotyp chůze, je zapotřebí jeho vědomá korekce. V případě závažnějších
pohybových nedostatků je nutné zvážit, zda je chůze pro daného jedince vhodnou
pohybovou aktivitou (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006).
Pokud není dodržena přiměřená intenzita chodecké zátěže, mohou vznikat
svalová mikrotraumata, ale i vážnější zdravotní problémy. Následkem únavy může dojít
ke zhoršení techniky chůze, a tím dojít k poranění kloubů, šlach a kostí. Další riziko
představuje nevhodná obuv nebo nedostatečná péče o nohy. Mohou tak vznikat otlaky
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nebo puchýře, v horším případě může dojít i k odumření tkáně (Novotná, Čechovská,
Bunc, 2006).

2.4.4 Pohybová aktivita v závislosti na věku
Pro výzkumnou část této práce byly vybrány ženy splňující níže zmíněné
požadavky, které byly ochotné se dobrovolně účastnit pohybové intervence. Jedná se
o ženy středního věku, se sedavým zaměstnáním, bez pravidelné pohybové aktivity,
s časovými možnostmi provádět zadaný intervenční program.
Organismus dospělého člověka středního věku začíná postupně podléhat
involučním změnám. Pohyb je postupem věku limitován sníženým svalovým tonem,
svalovou silou a omezeným kloubním rozsahem. Postupem věku se zvyšuje riziko
termoregulačních poruch. Významná je i zhoršující se kapacita a efektivita všech
funkčních systémů, zejména kardiorespiračního systému. Zhoršuje se také reakce
řídících systémů na různé stresové vlivy a schopnost regenerace (Pastucha, 2014).
Celkový výdej energie v průběhu ontogeneze postupně klesá. Pomocí metody
dvojitě značené vody, což je zvláštní metoda nepřímé kalorimetrie, kdy se stanovuje
energetický výdej na základě eliminace stabilních izotopů vodíku a kyslíku ve formě
vody a oxidu uhličitého po jednorázovém podání dvojitě značené vody (Hronek, 2013),
byl potvrzen postupný úbytek výdeje energie počínající ve 30 letech, který do 75 let
dosáhl 37 % u žen a 35 % u mužů (Máček, Radvanský, 2011).
Pokyny týkající se fyzické aktivity pro Američany z roku 2008 (Debastiani
et al., 2014) informují, že pravidelná fyzická aktivita snižuje riziko mnoha zdravotních
problémů. Pokyny doporučují se vyvarovat nečinnosti. Alespoň nějaká tělesná aktivita
je lepší než žádná a ti, kteří provádějí jakoukoliv fyzickou aktivitu, přispívají výrazně
svému zdraví. Pokyny však zdůrazňují, že většina zdravotních ukazatelů a další
zdravotní přínosy ve větší míře nastávají díky vyšší intenzitě, vyšší frekvenci a delšímu
trvání pohybové aktivity. Pokyny zdůrazňují, že pokud dospělí vyššího věku nemohou
provádět středně intenzivní aerobní aktivity alespoň 150 minut za týden z důvodu
chronických onemocnění, měli by být fyzicky aktivní alespoň do té míry, jak to jejich
schopnosti a podmínky dovolují.
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Ettinger et al. (2007) zmiňuje jednotlivé příznaky stárnutí, vztahující se k tělesné
zdatnosti, na které je potřeba se připravit. Mohou být pozorovány už i u jedinců ve
středním věku:
● snižující se vytrvalost,
● pokles kloubní ohebnosti,
● zmenšující se objem svalů a svalová síla,
● klesající rychlost pohybu,
● přírůstek na váze,
● zvýšení % tělesného tuku,
● zhoršená koordinace aj.
Změny v organismu přicházející postupem věku mají vliv i na kardiovaskulární
a respirační systém, což se nutně projevuje na výkonnosti organismu a ovlivňuje i
případné zavádění pohybových intervencí (Hráský, 2014).

2.5 Tělesné složení
Tělesné složení vyjadřuje podíl jednotlivých komponent lidského organismu.
Jejich poměr a velikost odráží životní styl každého jedince. Je ale ovlivněno i dalšími
faktory jako věk, pohlaví nebo somatotyp (Hráský, Bunc, 2014; Heymsfield, 2005).
Věkem se podíl hlavních tělesných složek mění. Ettinger et al. (2007) popisuje
snižování svalové hmoty a zvyšování tukové tkáně mezi 30. a 70. rokem života,
přičemž na celkové hmotnosti se tyto změny vůbec nemusí projevit. Také upozorňuje na
významnost těchto změn v rámci fyziologie člověka. Úbytek svalové hmoty
v metabolismu látkové přeměny znamená potřebu sníženého energetického příjmu.
Tělesné složení je také jedním z nejdůležitějších ukazatelů vývojového stupně
v průběhu ontogeneze, úrovně, zdraví, výkonnosti, tělesné zdatnosti a výživy
(Pařízková, 1998).
Studie složení lidského těla je rozdělena do tří na sebe navazujících složek.
Jedná se o pravidla a modely tělesného složení, metodologii a metody tělesného složení
a změny způsobené vnitřními a vnějšími faktory, jako je stárnutí, fyzická aktivita,
patologické a hormonální změny, výživa a další (Heymsfield, 2005).
Modely tělesného složení se dělí na atomický, molekulární, celulární, tkáňový
a celotělový. Každý z tohoto pětistupňového modelu zkoumá tělesné složení z jiné
perspektivy. Zkoumání na úrovni atomů předpokládá konstantní poměr uhlíku, vodíku
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a kyslíku v triacylglycerolech. S tímto předpokladem stabilního poměru lze vypočítat
celkové množství tuku v organismu (Hainer et al., 2011). Molekulární model nahlíží na
složení těla jako na soubor chemických sloučenin, které dohromady vytvářejí celek
z vody, lipidů, proteinů, sacharidů a dalších sloučenin. Celulární nebo také buněčný
model zkoumá pohled z buněčné perspektivy. Jednotlivými složkami jsou buněčná
hmota s organelami a intracelulární tekutinou, extracelulární tekutina a anorganické
látky. Tkáňový model vychází z organizace molekul do jednotlivých tkání (kostní,
svalová, tuková, krev, aj.) a celotělový model využívá antropometrická měření, jako
tělesnou výšku, hmotnost, hmotnostně-výškové indexy, délkové, šířkové a obvodové
rozměry, kožní řasy a objem těla. Z těchto naměřených údajů se pak propočítávají
jednotlivé komponenty tělesného složení (Wang, Pierson, Heymsfield, 1992; Riegerová,
Přidalová, Ulbrichová, 2006).
Parametry zkoumané při měření tělesného složení se rozdělují dle možností
jednotlivých

technik

měření

a

měřícího

přístroje

na

dvoukomponentový,

tříkomponentový nebo čtyřkomponentový model. V praxi nejčastěji využívaný
dvoukomponentový model dělí lidské tělo na dvě základní komponenty: tuk (FM – fat
mass) a tukuprostou hmotu (FFM – fat-free mass). Tříkomponentový pak navíc dělí
tukuprostou hmotu na vodu a „sušinu“ (proteiny a minerály) a čtyřkomponentový
rozděluje tělesné složení na tukovou tkáň, extracelulární tekutinu, buněčnou hmotu
a minerály (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006).

2.5.1 Vliv pohybové aktivity na parametry tělesného složení
Meta-analýza

dvaceti

čtyř

randomizovaných

a

kontrolovaných

studií

zabývajících se vlivem chůze na zdatnost, procento tělesného tuku a krevní tlak
v klidovém stavu potvrdila existenci důkazů, že pohybové programy na bázi
pravidelného provádění rychlé chůze mají pozitivní vliv na rizikové faktory zvyšující
pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárního onemocnění (Murphy et al., 2007).
V důsledku involučních změn stárnutí a současném omezení pohybových aktivit
dochází k úbytku aktivní svalové hmoty, celkovému snížení tělesné hmotnosti a zvýšení
procenta tělesného tuku, což má následně negativní vliv na funkčnost organismu
(Hráský, 2014).
Minimální rozsah pohybové aktivity pro znatelné ovlivnění tělesného složení se
doporučuje denně přibližně 30 minut chůze, 20 minut plavání nebo 7 km jízdy na kole
v průběhu 30 minut. Po 4 týdnech takto prováděné aktivity by měly nastat změny
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v tělesném složení (Hráský, 2014).

Nejčastější rozsah doby trvání pohybových

chodeckých intervencí ve studiích na různých věkových skupinách se pohybuje
přibližně mezi 6 týdny a 12 měsíci. Pro představu četnosti jednotlivých délek
pohybových programů uvádím dobu jejich trvání u jednotlivých studií: 6 týdnů (Cebula
et al., 2017), 10 týdnů (Coquart et al., 2008), 12 týdnů (Walker et al., 1999; Pillard
et al., 2004; Kim, Yang, 2005; Choi, Lee, 2008; Cugusi et al., 2015), 14 týdnů
(Davison, Grant, 1995), 15 týdnů (Hinkleman, Nieman, 1993; Ford et al., 2013),
16 týdnů (Leon et al., 1979; Karstoft et al., 2013), 20 týdnů (Pollock et al., 1971)
a 12 měsíců (Hardman et al., 1992; Stensel et al., 1994). Nejčastěji se vyskytují studie
využívající 12týdenní pohybový program. Pozitivní vliv pohybových programů na
základě chodecké PA na tělesné složení však není přímo úměrný délce trvání
pohybového programu. Některé kratší studie potvrdily vliv PA na tělesné složení
(Cebula et al., 2017), jiné, delší studie (Hardman et al., 1992), významné změny,
týkající se především % BF, nepotvrdily.
Zásadní vliv na hodnoty tělesného složení ovšem nemá jen energetický výdej
a stimulace aktivní hmoty. Nedílnou součástí je i energetický příjem. Pokud tedy není
možné z jakýchkoli důvodů sledovat všechny tyto složky, je nutné zamezit změnám,
které není možné monitorovat, a které by mohly zásadně ovlivnit měřené výsledné
hodnoty.

2.5.2 Metody hodnocení tělesného složení
Z hlediska výpovědní hodnoty se metody tělesného složení dělí na metody
přímé, jednou nepřímé a dvakrát nepřímé (Pařízková, 1998):
Přímé metody (analýza mrtvých těl, přímá kalorimetrie)
Tyto metody jsou v běžné praxi málo využitelné. Je možné je využít u neživých
organismů pomocí přímého zkoumání jednotlivých tkání formou pitvy či dalších
metod.
Jednou nepřímé (DEXA, NMR, CT, denzitometrie, aj.)
Jsou to méně přesné metody, které měří jednotlivé komponenty tělesného
složení nepřímo, například pomocí denzity nebo celkové tělesné vody. Tyto
metody si ve většině případů kladou vysoké nároky na finanční stránku
vyšetření, odbornost obsluhy a technické a prostorové vybavení.
Dvakrát nepřímé (antropometrická měření, kaliperace, BIA, aj.)
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Výsledky těchto metod jsou nejméně přesné, ve většině případů jsou ovšem
použitelné i v terénních podmínkách, méně finančně náročné a nevyžadují
vysokou odbornost obsluhy.
Z jiného pohledu lze jednotlivé metody třídit dle zaměření na určité vlastnosti
lidského těla buď pomocí výpočtů rovnic, kde vstupní hodnoty zajišťuje
antropometrické měření, nebo metodami založenými na fyzikálních i chemických
vlastnostech jednotlivých komponent tělesného složení (Riegerová, Přidalová
a Ulbrichová, 2006).
Některé metody hodnocení tělesného složení lze provádět v laboratorních
podmínkách a jiné je možné provádět v podmínkách terénních (Pařízková, 1962). Mezi
používané laboratorní metody patří (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006; Hainer
et al., 2011; Hráský, 2014):
-

DEXA (Duální rentgenová spektroskopie)
Tato zobrazovací metoda se provádí postupným rentgenováním celého
organismu a je založena na rozdílné propustnosti rentgenového záření různými
tkáněmi těla. Jedná se o relativně přesnou metodu stanovení tělesného složení
a považuje se za metodu referenční ve vztahu k ostatním metodám odhadu
tělesného složení (Bunc, 2007). Nevýhodou je její finanční, personální,
prostorová a technická náročnost, proto se využívá spíše pro zdravotnické účely.

-

Hydrostatické vážení
Složení těla se zjišťuje pomocí rozdílu mezi vážením „na suchu“ a pod vodou.
Princip spočívá v rozdílných denzitách jednotlivých tkání. Kvůli nadlehčování
vzduchem v plicích se měření pod vodou provádí při maximálním výdechu
a odečítá se hodnota reziduálního objemu vzduchu (cca 30 % vitální kapacity
plic).

-

Ultrazvuk
Přístroje využívající ultrazvukové vlny využívají přeměnu elektrické energie na
vysokofrekvenční ultrazvukovou energii. Tyto vlny se odráží na hranicích mezi
tkáněmi, které mají odlišné akustické vlastnosti.

-

CT (počítačová tomografie) a NMR (nukleární magnetická rezonance)
Patří mezi zobrazovací metody, které se využívají pro účely měření tělesného
složení jen minimálně, především z důvodu finanční náročnosti. V některých
specializovaných

centrech

se

těmito

a subkutánní abdominální tuková tkáň.
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metodami

měří

intraabdominální

Vzhledem k povaze výzkumu se zaměřuji především na možnosti hodnocení
tělesného složení v terénu. Sem se dle Hráského (2014) řadí:
● Antropometrické metody (Kaliperace, Index BMI, Index WHR a obvod pasu),
● Bioelektrická impedance (BIA)
2.5.2.1 Antropometrie
V antropometrii se pro odhad složení těla pracuje s měřením kosterních rozměrů,
obvodových měr, a především s měřením kožních řas pomocí kaliperů.
Kaliperace
Poslední zmíněná metoda se u nás praktikuje převážně součtem deseti
naměřených kožních řas dle Pařízkové (1998). Je nutné zmínit, že odhad tělesného
složení pomocí této metody je značně ovlivněn předpokladem, že tloušťka podkožní
tukové tkáně je v konstantním poměru k celkovému množství tuku v těle a místa
zvolená pro měření tloušťky kožních řas reprezentují průměrnou tloušťku podkožní
tukové vrstvy. Tyto klíčové předpoklady nebyly jednoznačně potvrzeny. Distribuce
podkožního tuku v lidském organismu je ovlivněna pohybovou aktivitou, věkem,
pohlavím a dalšími faktory, tudíž regresní rovnice pro výpočet odhadu tělesného složení
využívající hodnoty naměřené kaliperací musí být odvozeny od identické populační
skupiny. Pro metodu odhadu tělesného složení je dále významné omezení v podobě
techniky měření. Je nutné přesně specifikovat typ použitého kaliperu, místa měření
a srovnávací metody, podle nichž byly rovnice vypočítány. Samotná technika měření
také vyžaduje pečlivý zácvik, a i v případě zkušeného antropologa může chyba měření
dosáhnout až 5 %. Připočteme-li k tomu interval spolehlivosti regresních rovnic, může
se chyba odhadu pohybovat až v rozmezí 9–10 %. Jako výhoda této metody je
zmiňována malá zátěž probandek, rychlost měření a možnost využití v terénních
podmínkách a rozsáhlejších studiích (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová, 2006).
BMI
Body mass index je definován jako poměr tělesné hmotnosti v kilogramech
a druhé mocniny tělesné výšky uvedené v metrech (Clark, 2014).
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BMI = m (kg)/ h2 (m)
Je považován za vhodný prostředek k rychlému a jednoduchému stanovení
diagnózy obezity. Tímto indexem není možné hodnotit tělesné složení, protože pracuje
s celkovou váhou jedince a nerozlišuje, v jaké míře jsou jednotlivé tkáně v naměřené
hmotnosti zastoupeny. Jedinci s vysokým podílem svalové hmoty proto může být
vypočítána stejná hodnota BMI, jako jedinci se stejnou tělesnou výškou a nadváhou,
mají-li oba dva shodnou tělesnou hmotnost.

WHR a obvod pasu
Poměr WHR (Waist Hip Ratio), neboli poměr obvodu pasu a boků, orientačně
stanovuje rozložení tuků v lidském těle. Vyšší hodnoty WHR signalizují abdominální
obezitu, která je spojována s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění,
metabolických poruch, inzulinové rezistence či vyšší koncentrace jednotlivých frakcí
cholesterolu (Pastucha, 2014). Dnes se od výpočtu tohoto indexu upouští. Ve studiích
byla zjištěna větší korelace mezi přesným měřením metabolicky rizikového
abdominálního tuku a měřením pouze obvodu pasu, které se ukázalo jako významnější
(Svačina, 2008). Vzhledem k odlišnostem z hlediska ukládání tukové tkáně a celkové
stavby těla mezi ženami a muži, jsou pro každé pohlaví stanoveny jiné rizikové
hodnoty. Obvod pasu je měřen páskovou krejčovskou mírou ve střední vzdálenosti
spodního okraje žeber a horního předního trnu kyčelní kosti. Obvod boků stejnou
pomůckou v úrovni střední vzdálenosti mezi rovinou proloženou úrovní předního trnu
kyčelní kosti a rovinou v úrovni horního okraje stydké kosti (Svačina, 2008).

Tabulka č. 9 Rizikové hodnoty obvodu pasu a WHR metabolických komplikací (WHO, 2008)
Indikátor
obvod pasu
obvod pasu
WHR

Hraniční hodnoty (cm)
> 94 (M); > 80 (Ž)
> 102 (M); > 88 (Ž)
≥ 0,90 (M); ≥ 0,85 (Ž)

Míra rizika metabolických komplikací
zvýšené riziko
podstatně zvýšené riziko
podstatně zvýšené riziko

M – muži; Ž – ženy
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Tabulka č. 10 Klasifikace WHR ve vztahu ke zdravotnímu riziku pro ženy dle věku (Pastucha,
2014)
Věk
40–49
50–59
60–69

nízké
<0,73
<0,74
<0,76

Zdravotní riziko
mírné
vysoké
0,73 - 0,79
0,80 - 0,87
0,74 - 0,81
0,82 - 0,88
0,76 - 0,83
0,84 - 0,90

velmi vysoké
> 0,87
> 0,88
> 0,90

2.5.2.2 BIA
Bioimpedanční analýza funguje na principu rozdílného odporu jednotlivých
tkání v těle. V průběhu měření prochází tělem pacienta slabý střídavý elektrický proud
s nízkou intenzitou a různými frekvencemi. Tkáně se chovají jako izolanty nebo vodiče
podle množství tekutiny v nich obsažené. V závislosti na zvoleném přístroji BIA a jeho
vlastnostech lze touto metodou zjistit množství tělesného tuku (BF), celkovou tělesnou
vodu (TBW), aktivní (beztukovou) tělesnou hmotu (LBM/ FFM), buněčnou hmotu
(BCM), mimobuněčnou hmotu (ECM) nebo mimobuněčnou (ECW) a nitrobuněčnou
(ICW) tekutinu. Pomocí výpočtů regresními rovnicemi se následně propočítávají
poměry a množství jednotlivých tkání (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003).
Existují studie prokazující dostatečnou spolehlivost bioimpedanční metody
v porovnání s referenční metodou DEXA (Wattanapenpaiboon et al., 1998; Lazzer
et al., 2005; Gupta, et al., 2011).
Hlavní rozdíly mezi jednotlivými přístroji jsou v počtu frekvencí, kterými je
přístroj schopný měřit, a v počtu elektrod a jejich rozmístění. Tyto vlastnosti se odrážejí
na ceně, přenosnosti a spolehlivosti měření daných přístrojů. Monofrekvenční
bioimpedance využívá při měření frekvence proudu obvykle 50 kHz. Výhodou této
metody je relativně přesné měření celkové tělesné vody (TBW) a tukuprosté hmoty
(FFM). Nevýhodou je pak relativní nepřesnost měření v případě výrazných změn
v hydrataci měřeného jedince. Multifrekvenční BIA využívá větší spektrum frekvencí
v rozmezí 0–500 kHz, a proto umožňuje získat detailnější rozbor složení těla, jako je
TBW, FFM, ICW, ECW a další parametry (Kyle et al., 2004a). Elektrody mohou být
rozmístěny tetrapolárně (dvě elektrody na zápěstí a dvě na hlezenní kloub
pravostranných končetin – Bodystat), bipedálně (elektrody jsou umístěny na ploskách
nohou – nášlapné váhy), bimanuálně (držení přístroje v rukách – Omron) a čtyři
elektrody využívající zároveň bipedální a bimanuální umístění (In-Body) (Stablová,
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Skorocká, Bunc, 2003; Kyle, 2004b). Pro přesnější výpočty tělesného složení jsou
vhodné přístroje měřící všechny segmenty lidského těla zvlášť. K tomu nejlépe slouží ty
přístroje, které využívají bipedální a zároveň bimanuální rozmístění elektrod (Kyle,
2004a). Při výzkumu jsem využila přístroj Bodystat 1500. Pro účely porovnání změn
mezi prvním měřením před intervencí a druhým měřením po intervenci byl tento
přístroj shledán dostačujícím.
Zásady měření
Před samotným měřením je důležité dodržet několik zásad, aby jeho případná
chyba byla co nejmenší. Zadávané požadované údaje, potřebné pro výpočty regresních
rovnic, musí být aktuální, zjištěné před každým měřením Bodystatem. Také je potřeba
dodržovat standardizované podmínky týkající se konzumace jídla a tekutin nebo
pohybové aktivity před měřením a polohy těla při měření. Jednotlivá měření by měla
probíhat vleže a přibližně ve stejnou denní dobu. Doporučuje se minimálně 8 h před
měřením necvičit, nekonzumovat alkohol a postit se. Důležitá je dostatečná hydratace,
která by ovšem před každým měřením měla být stejná (Kyle et al., 2004b).
Zdroje chyb BIA
Predikce TBW a FFM použitím metody BIA představuje 2–4% chybu měření.
Pro dosažení větší přesnosti je důležitá přesnost měření výšky a hmotnosti subjektů
a dodržení stejných standardizovaných podmínek pro polohu těla při měření a cvičení,
příjem potravy, tekutin a alkoholu před měřením (Kushner et al., 1996).
Chyby měření BIA vyplývají ze stavu hydratace organismu, měřící frekvence,
chyby vlastního zařízení, chyby zapříčiněné obsluhou, měření na jedné straně těla nebo
nedodržení zásad měření jakýmkoli účastníkem měření (Kyle et al, 2004a).
Důležitou roli hrají i zvolené predikční rovnice pro výpočet jednotlivých složek
tělesného složení. Bunc (2007) stanovuje 3 rozmezí hodnot % BF, které je potřeba
reflektovat pro zvolení vhodné predikční rovnice, pokud to podmínky měření dovolují.
Jiné rovnice by měly být použité pro množství BF menší než 15 %, 15,1–30 % a vyšší
než 30 %.
Bioimpedanční analýza jako metoda odhadu tělesného složení byla ve výzkumu
zvolena z důvodu snadné manipulace a obsluhy, neinvazivnosti a možnosti využití
v terénních podmínkách.
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2.6 Shrnutí teoretické části
Pro samostatné fungování a nezávislost na pomoci blízkých nebo institucionální
podpoře je nezbytné udržovat si určitou míru tělesné zdatnosti. V průběhu přibývajícího
věku dochází k mnoha involučním změnám, které mohou vést ve stáří právě k závislosti
na ostatních. Vhodně zvolenou a prováděnou pohybovou aktivitou lze tyto procesy
oddálit a prodloužit tak svůj aktivní samostatný život o několik let. Délka života se
prodlužuje v celosvětovém měřítku z důvodu zkvalitňování zdravotní péče nebo
změnami životního stylu. Pravidelnou pohybovou aktivitou lze tento čas navíc prožít
kvalitněji po fyzické i psychické stránce.
Aerobní

zdatnost

charakterizuje

výkonnost

a

kondiční

úroveň

kardiovaskulárního a dýchacího systému, která zajišťuje dostatečnou rychlost
a efektivnost dopravy kyslíku ke svalům vykonávajícím pohybovou aktivitu. Často
využívaným ukazatelem aerobní zdatnosti je maximální spotřeba kyslíku (VO2max),
která udává největší množství kyslíku, jaké je testovaný jedinec schopen spotřebovat.
VO2max je ovlivňována pohlavím, věkem, dědičností, složením těla nebo kondicí. Její
hodnota se dá zvýšit tréninkem. S přibývajícím věkem postupně klesá, zhruba o 10 %
každých 10 let. Tuto hodnotu je možné stanovit buď přímo pomocí laboratorních
zátěžových testů do maxima, nebo nepřímo prostřednictvím submaximálních zátěží
a následným výpočtem regresními rovnicemi. Optimálně se tato hodnota vztahuje na
hmotnost jedince za určitý časový úsek s použitím jednotek ml.kg-1.min-1. Hodnoty
VO2max představující pohybovou nezávislost z pohledu aerobní zdatnosti jsou
18 ml.kg-1.min-1 u mužů a 15 ml.kg-1.min-1 u žen (Shephard, 2015). Norma průměrných
hodnot maximální spotřeby kyslíku pro ženy středního věku (45–60 let), zjištěná na
základě testu chůze na 2 km, se pohybuje v rozmezí 27,6–33,1 ml.kg-1.min-1 (Novotná,
Čechovská, Bunc, 2006). Pro stanovení hodnoty VO2max jednotlivých účastnic
výzkumu v terénních podmínkách, byl zvolen test chůze na 2 km, který je vhodnou
alternativou stanovení AZ bez možnosti využití laboratorních podmínek (Oja,
Laukkanen, 1991). Tento test je součástí testové baterie UNIFITTEST 6–60 a je vhodný
pro jedince věkového rozmezí 20–60 let běžné netrénované populace. Jako další
alternativu pro zhodnocení aerobní zdatnosti jsem zvolila výpočet indexu zdatnosti,
který lze stejně jako hodnoty VO2max vypočítat pomocí rovnice na základě výsledků
testu chůze na 2 km. Pro zhodnocení subjektivního vnímání zátěže je často využívána
Borgova škála. V rámci testu chůze by se hodnoty na škále měly pohybovat v rozmezí
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10–12 (Máček, Radvanský, 2011). Předpokládá se pokles hodnot na této škále
označených účastnicemi získaných pomocí posttestu. Subjektivní pocit zatížení po
pohybovém programu by měl být při stejné intenzitě a objemu PA nižší.
Výzkumy ukazují, že vliv tělesného složení na aerobní zdatnost je znatelný
především z hlediska množství svalové hmoty. Procento tělesného tuku nemá významný
vliv na úroveň aerobní zdatnosti (Hráský, 2014; Všetulová, Bunc, 2004). Hodnota
tělesného tuku a její úbytek nebo nárůst obecně závisí na energetické bilanci, tedy
poměru mezi přijatou a vydanou energií. Pohybová aktivita je vhodným pomocníkem
pro zvýšení hodnoty vydané energie, a tudíž je považována za vhodný prostředek (za
určitých podmínek objemu a intenzity) pro změny tělesného složení. Pro zlepšení efektu
snižování množství BF je žádoucí se zaměřit i na příjem energie. Ten může významně
ovlivnit výsledky pohybové intervence v negativním i pozitivním slova smyslu. Tuto
skutečnost je třeba brát v potaz a počítat s ní jak při sestavování intervenčního
programu, tak při jeho vyhodnocování.
Bioimpedanční analýza (BIA) je vhodnou možností pro terénní zhodnocení
odhadu tělesného složení. Bylo provedeno několik studií prokazujících dostatečnou
spolehlivost BIA v porovnání s referenční metodou odhadu tělesného složení DEXA
(Wattanapenpaiboon et al., 1998; Lazzer et al., 2005; Gupta, et al., 2011). BIA funguje
na principu rozdílných odporů jednotlivých tkání v těle. Některé se chovají jako vodiče
a jiné jako izolanty. Na tomto základě jsou pak vypočítány odhady objemů jednotlivých
tkání. Pokud mají hodnoty naměřené touto metodou odpovídat co nejvíce realitě, je
potřeba dodržet zásady, které popisuji v kapitole 2.5.2.2, a tím co nejvíce omezit faktory
mající vliv na validitu výsledků. Jedná se především o konzumaci tekutin, jídla
a provádění pohybové aktivity před měřením, polohu těla při měření a jeho provedení
za celkově co nejvíce podobných podmínek v porovnání s předchozími měřeními.
V této studii je využit monofrekvenční přístroj Bodystat 1500 s tetrapolárním
rozmístěním elektrod. Pro účely porovnání změn mezi jednotlivými měřeními před a po
pohybové intervenci je shledán jako dostatečný.
Pro sestavení pohybového programu byla zvolena chůze, jako vhodná forma
pohybové aktivity pro rozvoj aerobní zdatnosti. Jedná se o relativně bezpečnou
a přirozenou PA nenáročnou na techniku provedení a vybavení s možností snadného
přizpůsobování její intenzity. Bylo provedeno několik studií potvrzujících pozitivní
účinky chůze na aerobní zdatnost i tělesné složení (Kukkonen-Harjula, Laukkanen
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et al., 1998; Pillard et al., 2004; Murphy et al., 2007; Cebula et al., 2017). Adherence
k pohybové aktivitě formou chůze je uspokojivá. Při porovnání s během bylo zjištěno
mnohem vyšší setrvání u prováděné PA formou chůze než formou běhu (Máček,
Radvanský, 2011).
Námi navržený 8týdenní pohybový program formou chodecké intervence, který
si dává za cíl ovlivnit aerobní zdatnost a tělesné složení žen středního věku se sedavým
zaměstnáním, které neprovozují pravidelnou pohybovou aktivitu nad rámec běžného
pohybu v průběhu dne, byl sestaven na základě odborných doporučení. Ta uvádějí, že
pohybový program založený na aerobní aktivitě intenzity 70–75 % SFmax po dobu
alespoň 40 min 3× týdně je dostačující pro rozvoj a zlepšení aerobní zdatnosti (Máček,
Máčková, 2002; McArdle, F. Katch, V. Katch, 2010, Benson, Connolly, 2012).
Vhodným prostředkem pro monitorování a udržení potřebné intenzity zatížení
u cvičebních jednotek v průběhu intervence byla zvolena procentuální hodnota SFmax
měřená pomocí sporttesteru.
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3 CÍL A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY
3.1 Cíl práce
Cílem práce je zhodnotit vliv dvouměsíční pohybové intervence na
aerobní zdatnost žen středního věku a zároveň vliv této intervence na změnu
tělesného složení jednotlivých účastnic studie.

3.2 Hypotézy
H1: Navržený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném
provádění chodeckých tréninků, minimálně 3× týdně s dobou trvání 40 minut
a intenzitou 75 % SFmax, pozitivně ovlivní aerobní zdatnost zapojených jedinců
zvýšením hodnot VO2max hodnocených pomocí chodeckého testu na 2 km.
H2: Navržený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném
provádění chodeckých tréninků minimálně 3× týdně s dobou trvání 40 minut
a intenzitou 75 % SFmax, bude mít pozitivní vliv na celkové % tukové tkáně a
FFM zapojených jedinců hodnocené pomocí bioimpedanční metody.
H3: Zvolený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném provádění
chodeckých tréninků příznivě ovlivní subjektivní vnímání náročnosti pohybové
zátěže stejné intenzity hodnocené Borgovou škálou před a po intervenci.

3.3 Úkoly práce
▪

Zpracovat rešerši dostupných informačních zdrojů vztahujících se k řešené
problematice.

▪

Vytvořit metodický postup výzkumné části práce.

▪

Vytvořit nástroje pro získání potřebných dat ke zkoumání (navržení
intervenčního programu, tištění dotazníků a ankety, protokol k zaznamenání
výchozího stavu a stavu po ukončení intervenčního programu, protokol pro
zaznamenání pohybových aktivit v průběhu pohybové intervence).

▪

Nechat schválit výzkumný projekt etickou komisí UK FTVS.

▪

Vyhledat vhodné kandidáty a vytvořit z nich výzkumný soubor.
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▪

Sestavit pohybovou anamnézu, zjistit úroveň aerobní zdatnosti pomocí
vstupního testu chůze na 2 km u jednotlivých účastníků (pretest) a porovnat
s populační normou.

▪

Vyplnit anketu a dotazník PAR-Q.

▪

Provést somatická měření a měření tělesného složení pomocí mobilního
přístroje Bodystat 1500.

▪

Aplikovat dvouměsíční pohybový program na výzkumné skupině.

▪

Shromáždit zápisy pohybových aktivit v průběhu dvouměsíční pohybové
intervence.

▪

Provést srovnávací test chůze na 2 km po ukončení intervenčního programu
(posttest) a měření tělesného složení přístrojem Bodystat 1500.

▪

Porovnat měření jednotlivých účastníků mezi pretestem a posttestem.

▪

Zhodnotit účinnost intervenčního programu a jeho vliv na zkoumané
parametry.

▪

Porovnat

výsledky

výzkumu

s literaturou

zabývající

se

řešenou

problematikou.

3.4 Rozsah platnosti
Vymezení
Studie byla provedena na skupině 5 účastnic středního věku v rozmezí 51–59 let.
Všechny účastnice studie splňovaly následující požadavky zkoumaného souboru: ženy
středního věku, převážně se sedavým zaměstnáním bez pravidelné pohybové aktivity
a bez zdravotních komplikací znemožňující provádění potřebné pohybové intervence.
Vyhodnocení dat bylo provedeno v rámci souboru a závěry z nich vyplývající
tudíž aplikovány na danou skupinu účastnic. Vzhledem k nízkému počtu subjektů
výzkumu nelze naměřené výsledky zobecňovat a aplikovat je na populaci stejných
parametrů.

Omezení
Mezi limity studie lze řadit podmínky, které znemožňovaly provézt výzkum na
více účastnících. Dalším limitujícím faktorem byla dobrovolná účast testovaných a míra
jejich motivace plnit svědomitě zadané úkoly. Na počátku intervence bylo účastnicím
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zdůrazněno, aby neměnily své stravovací návyky a veškerá pohybová aktivita zůstala
zachována na takové úrovni jako před předepsaným pohybovým programem, aby
případné výkyvy v těchto oblastech neovlivňovaly změny, které měly být iniciované
intervenčním programem. I tak je při interpretaci výsledků nutné brát v potaz tato
možná ovlivnění. Vzhledem k počtu účastníků studie nebyla stanovena kontrolní
skupina, tudíž výsledky jsou porovnávány pouze mezi prvním měřením před intervencí
a druhým po ní. Výsledné hodnoty jednotlivých parametrů jsou limitovány danou
chybou měření, která je brána v potaz při interpretaci na základě významnosti jejich
změn.

4 METODIKA PRÁCE
4.1 Výzkumný soubor
Věková skupina pro výzkum této práce byla vybrána na základě přístupu ke
kategorii žen splňující požadované vlastnosti, ve které byly jednotlivci ochotni se
dobrovolně účastnit pohybové intervence. Jedná se o ženy středního věku, se sedavým
zaměstnáním, bez pravidelné pohybové aktivity, s časovými možnostmi provádět
zadaný intervenční program.

4.1.1 Charakteristika výzkumného souboru
Výchozí počet souboru představoval 8 žen středního věku v rozmezí 45 až
59 let, z nichž 2 se ze zdravotních důvodů nemohly účastnit prvního měření. Jedna
účastnice musela ze stejných důvodů odstoupit v průběhu intervenčního programu.
Výše zmíněné zdravotní komplikace, které nedovolily účastnicím dále pokračovat ve
výzkumu, neměly žádnou souvislost s navrženou pohybovou intervencí. Průměrný věk
účastnic v době měření byl 54,6 ± 2,65 let. Všech 5 hodnocených splňovalo kritéria pro
výběr zkoumané skupiny. Všechny ženy se účastnily studie dobrovolně, četly
a podepsaly informovaný souhlas schválený Etickou komisí FTVS (Příloha č. 2).
V případě, že byla některou účastnicí studie prováděna pohybová aktivita i před
intervencí, zůstala zachována i v průběhu trvání předepsaného pohybového programu.
Všechny ženy absolvovaly před započetím intervenčního programu prohlídku u svého
praktického lékaře, který vyloučil možné zdravotní komplikace, které by mohly být
kontraindikacemi k zapojení do navrženého pohybového programu.
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4.2 Návrh a metodika studie
Sestavím skupinu žen splňující potřebné požadavky bez kontrolní skupiny
a randomizace. Pro zhodnocení výchozího stavu zkoumaných parametrů u jednotlivých
účastnic studie využiji dotazník – zjistím případná zdravotní rizika a vyselektuji
nevhodné kandidátky ještě před započetím měření. Míru zkušenosti s pohybovou
aktivitou jedinců zhodnotím pomocí ankety. Hlavními zkoumanými parametry jsou:
● tělesné složení, pro které je nutné provést somatická měření a poté provést
samotné měření přenosným přístrojem Bodystat 1500,
● aerobní zdatnost, která bude vyhodnocena pomocí testu chůze na 2 km na čas se
současným měřením tepové frekvence.
Subjektivní vnímání intenzity zatížení zjistím pomocí desetistupňové Borgovy škály, na
kterou budou probandky tázány bezprostředně po dokončení testovací zátěže. Po
provedení vstupního testování a měření (pretestu) bude zahájena dvouměsíční pohybová
intervence formou chůze. Intenzita pohybové aktivity bude vymezena 75 % SFmax,
které se stanoví výpočtem pro každou účastnici zvlášť. Tuto vypočtenou hodnotu
intenzity zatížení budou probandky udržovat během cvičebních jednotek pomocí
sporttesteru značky Sigma iD LIFE. Probandky budou vykonávat pohybovou aktivitu,
kterou běžně provádějí, a navíc zařadí do svého režimu pohybovou intervenci. Všechny
tyto aktivity budou zapisovat do připraveného formuláře (Příloha č. 6). Tento dokument
poslouží jako kontrola dodržení provádění celkového objemu navržené PI. Na závěr
intervence zopakuji měření tělesného složení pomocí Bodystatu 1500 a provedu test
chůze na 2 km (posttest). Pro porovnání s pretestem také využiji subjektivní vnímání
intenzity zátěže pomocí Borgovy škály. Vyhodnotím vliv dvouměsíční pohybové
aktivity na aerobní zdatnost a tělesné složení účastnic porovnáním zkoumaných
parametrů před a po absolvování pohybové intervence.
Přehled použitých metod
Metody funkční:
-

test chůze na 2 km,

-

výpočet odhadu VO2max a indexu zdatnosti pomocí rovnic,

-

hodnocení subjektivního vnímání tělesné zátěže pomocí Borgovy
škály.
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Metody morfologické:
-

somatická měření (tělesná výška, tělesná hmotnost, tělesné
obvody),

-

výpočty indexů BMI a WHR,

-

BIA.

Studii lze dle Hendla (2016) charakterizovat jako evaluační kvantitativní
výzkum, který je zaměřený na hodnotové posouzení navržených intervencí. Tento typ
výzkumu hodnotí především programy pomocí zjištěných empirických dat na základě
určitých hodnotových kritérií. Výzkum je koncipovaný jako případová studie, která si
klade za cíl detailněji prozkoumat vybrané naměřené hodnoty několika málo jedinců
a popsat a zhodnotit jejich vztahy a celistvost.

4.3 Sběr dat
4.3.1 Somatická měření
Veškerá somatická měření probíhala v dopoledních hodinách, vždy přibližně
stejného času a podmínek, tak aby byl co nejvíce eliminován vliv vnějších faktorů.

Tělesná výška
Jeden z parametrů potřebných pro měření tělesného složení pomocí přístroje
Bodystat 1500 je tělesná výška. Ta byla měřena pomocí stupnice u stěny. Výsledný údaj
s přesností na 0,5 cm se rovná vzdálenosti tzv. bodu vertex od podložky u jedince
vzpřímeného bez obutí (Svačina, 2008).

Tělesná hmotnost
Tělesná hmotnost byla měřena pomocí kalibrované váhy s přesností na 0,1 kg.
Vyšetřovaný byl vážen ve spodním prádle, případně lehkém oděvu a bez obuvi.
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WHR (Waist Hip Ratio), obvod pasu
WHR neboli poměr obvodu pasu a boků, orientačně stanovuje rozložení tuků
v lidském těle. Vyšší hodnoty WHR signalizují abdominální obezitu, která je spojována
s vyšším rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění, metabolických poruch,
inzulinové rezistence či vyšší koncentrace jednotlivých frakcí cholesterolu (Pastucha,
2014). Vzhledem k odlišnostem z hlediska ukládání tukové tkáně a celkové stavby těla
mezi ženami a muži, jsou pro každé pohlaví stanoveny jiné rizikové hodnoty. Obvod
pasu je měřen páskovou krejčovskou mírou ve střední vzdálenosti spodního okraje
žeber a horního předního trnu kyčelní kosti. Obvod boků stejnou pomůckou v úrovni
střední vzdálenosti mezi rovinou proloženou úrovní předního trnu kyčelní kosti
a rovinou v úrovni horního okraje stydké kosti (Svačina, 2008).

4.3.2 Tělesné složení
Měření k získání dat potřebných pro interpretaci tělesného složení testovaných
jedinců probíhala v dopoledních hodinách, vždy přibližně stejného času a podmínek, tak
aby byl co nejvíce eliminován vliv vnějších faktorů.

BMI
Index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) je definován jako poměr tělesné
hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky uvedené v metrech.
BMI = m (kg)/ h2 (m)
Potřebné údaje pro výpočet BMI a postup jejich měření je popsán výše
v kapitole 4.3.1 Somatická měření.

Tabulka č. 11 Klasifikace tělesné hmotnosti podle BMI (Svačina, 2008)
Klasifikace hmotnosti
snížená hmotnost
normální hmotnost
nadváha
obezita I. stupně (mírná)
obezita II. stupně (střední)
obezita III. stupně (morbidní)

BMI (kg/m2)
do 18,5
18,6 - 25
25,1 - 30
30,1 - 35
35,1 - 40
nad 40
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BIA
Metoda odhadu tělesného složení BIA byla zvolena z důvodu dostupnosti
i v terénních podmínkách a jednoduchému postupu a neinvazivnosti měření.
Pro zjištění odhadu tělesného složení metodou bioelektrické impedance byl
použit přenosný přístroj Bodystat 1500 s tetrapolární konfigurací elektrod. Tento
přístroj využívá tzv. monofrekvenční bioimpedanční analýzu, která měří poměr
tělesných tkání pomocí proudu o frekvenci 50 kHz. Výhodou této metody je relativně
přesné měření celkové tělesné vody (TBW) a tukuprosté hmoty (FFM). Nevýhodou je
pak relativní nepřesnost měření v případě výrazných změn v hydrataci měřeného
jedince (Kyle et al., 2004 a). Pro posouzení tělesného složení byl využit
dvoukomponentový model (% BF + % FFM).
Před samotným měřením je důležité dodržet několik zásad, aby jeho případná
chyba byla co nejmenší. Zadávané požadované údaje, potřebné pro výpočty regresních
rovnic musí být aktuální, zjištěné před každým měřením Bodystatem. Také je potřeba
dodržovat standardizované podmínky týkající se konzumace jídla a tekutin nebo
pohybové aktivity před měřením a polohy těla při měření. Jednotlivá měření by měla
probíhat vleže a přibližně ve stejnou denní dobu. Doporučuje se minimálně 8 hod. před
měřením necvičit, nekonzumovat alkohol a postit se. Důležitá je dostatečná hydratace,
která by ovšem před každým měřením měla být stejná (Kyle et al, 2004b). U predikce
TBW a FFM s použitím metody BIA je potřeba počítat s 2–4% chybou měření
(Kushner et al., 1996).

4.3.3 Aerobní zdatnost
Pro zhodnocení aerobní zdatnosti byl využit terénní chodecký test aerobní
zdatnosti na 2 km, jehož výsledky byly dále zpracovány pomocí rovnice pro výpočet
odhadu VO2max a indexu zdatnosti. Tento test byl zvolen jako vhodný nástroj díky
možnosti vykonání na různých místech dle potřeby a jeho vhodnost využití pro subjekty
středního věku bez předchozího pravidelného provádění pohybové aktivity.
Měření času chodeckého testu bylo provedeno pomocí stopek na celé sekundy,
srdeční frekvence po zátěži pomocí sporttesteru Sigma iD LIFE, který měří hodnoty SF
optickým senzorem přímo na zápěstí. Měří aktuální i průměrnou SF, je možné na něm
nastavit požadované tréninkové pásmo. V případě, že se z něj trénovaný vychýlí,
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podává o tom informaci pomocí zvukových signálů. Udává aktuální rychlost a celkovou
vzdálenost, dobu tréninku.
Samotný test chůze je absolvován na danou vzdálenost 2000 m, individuálním
tempem, které by mělo být co nejvyšší. Pro možné využití výsledků testu k výpočtu
nepřímého odhadu VO2max a indexu zdatnosti pomocí predikčních rovnic je validní
intenzita výkonu minimálně 70 % SFmax, v ideálním případě 80 % SFmax a více. Je
zaznamenán čas testu, bezprostředně po zátěži změřena SF a určena hodnota zátěže na
Borgově škále subjektivně vnímaného úsilí (Měkota et al, 2002).
Aerobní zdatnost byla po provedení chodeckého testu, potažmo výsledků z něj
hodnocena pomocí výpočtu odhadu VO2max a indexu zdatnosti.
Index zdatnosti
Jedná se o orientační ukazatel zdatnosti, je-li cílem rychle posoudit zdatnost
daného jedince po absolvovaném testu (Tvrzník, Soumar, 2004). Hodnoty Indexu
zdatnosti jsem využila pro ověření hodnot změn VO2max před a po pohybové
intervenci. Předpokládám podobný trend ve změnách hodnot obou těchto parametrů.
Jinou normu pro porovnání nemám k dispozici.

Vzorec pro výpočet Indexu zdatnosti (Oja, Tuxworth, 1995):
Pro ženy
304 – [(dosažený čas (min) × 8,5 + dosažený čas (s) × 0,14 + TF (po testové
zátěži tep/min) × 0,32 + BMI × 1,1) – (věk × 0,4)]
Pro muže
420 – [(dosažený čas (min) × 11,6 + dosažený čas (s) × 0,2 × TF (po testové
zátěži tep/min) × 0,56 + BMI × 2,6) – (věk × 0,2)]
Tabulka č. 3 Vyhodnocení Indexu zdatnosti (Wilmore et al, 1986 in Pavlovic, 2016)
Body
pod 70
70–89
90–110
111–130
nad 130

Hodnocení
velmi nízká zdatnost
nízká zdatnost
průměrná zdatnost
vyšší zdatnost
velmi vysoká zdatnost
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Výpočet odhadu VO2max
Predikční rovnice VO2max za použití výsledků testu chůze na 2 km (výsledek
vychází v ml.kg-1.min-1) (Oja, Tuxworth, 1995):
Muži:
184,9 – 4,65 × čas chůze (min, sec) – 0,22 × srdeční frekvence po zátěži
(tepů/min) – 0,26 × věk (roky) – 1,05 × BMI (kg.m-2)
Ženy:
116,2 – 2,98 × čas chůze (min, sec) – 0,11 × srdeční frekvence po zátěži
(tepů/min) – 0,14 × věk (roky) – 0,39 × BMI (kg.m-2)

Test provádíme nejlépe za příznivého počasí bez deště a za teploty mezi
0-25 °C. Nezbytná je i adekvátní obuv a pohodlné oblečení. Před samotným testováním
je vhodné provést rozcvičení zahrnující protahovací cvičení především dolních končetin
a celkové zahřátí organismu (Sovová, Zapletalová, Cipryanová, 2008).

4.3.4 Subjektivní hodnocení intenzity zátěže podle Borga
Pro vyhodnocení subjektivního pocitu intenzity zátěže po provedeném testu
chůze na 2 km jsem využila Borgovu škálu o 20 stupních (Borg, 1962). Testovaná
osoba byla v okamžiku ukončení terénního testu chůze vyzvána k označení hodnoty na
Borgově škále v rozmezí 6–20 podle subjektivního pocitu vnímané intenzity zátěže. Pro
snadnější určení této úrovně je u čísel uvedeno i slovní hodnocení pro lepší orientaci
testovaného.

4.3.5 Monitoring pohybové intervence
Jednotlivé cvičební jednotky byly zapisovány do záznamového formuláře
pohybové aktivity (viz. Příloha 6), kde cvičící zapisovali data jednotlivých cvičebních
jednotek, začátek a konec jejich trvání, celkovou dobu trvání (min), absolvovanou
vzdálenost (m), průměrnou SF v průběhu zátěže (tepů/min) a formu pohybové aktivity.
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Pomocí těchto formulářů docházelo ke kontrole plnění zadaného pohybového
plánu.

4.3.6 Anamnéza
Osobní, farmakologická a pohybová anamnéza byly provedeny prostřednictvím
rozhovoru před započetím prvního měření před pohybovou intervencí.

4.3.7 Anketa a dotazník
Anketa o pohybové aktivitě (Příloha č. 3), která mapuje pravidelné provádění
pohybové aktivity v posledních 6 měsících až 5 letech, případně zkušenosti s PA do
18 let, je součástí testové baterie Eurofit pro dospělé (Oja, Tuxworth, 1997). Jedná se
o 6 tvrzení, přičemž testovaný by se měl přiklonit k jednomu, které nejvíce vystihuje
jeho pohybové zkušenosti.
Pro

zjištění

zdravotní

způsobilosti

testovaných

byl

využit

Dotazník

k orientačnímu posouzení zdravotního stavu-PAR-Q (Příloha č. 4), který byl vyvinut
jako jednoduchý nástroj pro počáteční screening. Jedná se o 7 otázek s možností
odpovědi „ANO” nebo „NE“, které zjišťují výskyt případných zdravotních komplikací,
které by mohly být kontraindikací pro absolvování plánované pohybové intervence.
Tento dotazník je doporučován jako minimální standard pro posouzení zdravotního
rizika před započetím středně intenzivního pohybového programu (American College
of Sports Medicine, 2012).
Dotazník i anketa byly předloženy k vyplnění testovaným před započetím
prvního měření před pohybovou intervencí.

4.4 Analýza dat
K analýze nashromážděných dat byly pro jejich lepší přehlednost využity
tabulky, případně grafy. Porovnávala jsem data z měření před a po pohybové intervenci,
abych vyhodnotila její vliv na parametry mající výpovědní hodnotu vzhledem k aerobní
zdatnosti, tělesnému složení a subjektivnímu vnímání zátěže pohybové aktivity.
K porovnání byly vybrány jak průměrné hodnoty celého souboru, tak hodnoty
jednotlivců. Bylo také vyhodnoceno největší a nejmenší zlepšení ve skupině u daných
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parametrů. V tabulkách jsem znázornila hodnoty mediánu a směrodatné odchylky
zmíněných proměnných. Rozdíly hodnot jsou v tabulkách znázorněny jak pomocí
jednotek příslušného hodnoceného parametru, tak pomocí procent. Hodnoceny byly
z hlediska významnosti jednotlivých parametrů.
Vyhodnocení dat bylo provedeno v rámci souboru a závěry z nich vyplývající
jsem aplikovala na daný zkoumaný soubor. Vzhledem k počtu účastníků studie nelze
brát výsledky jako statisticky významné a průkazné pro populaci stejných parametrů
a aplikovat je na všechny ženy středního věku se sedavým zaměstnáním a bez
pravidelné pohybové aktivity.
K vyhodnocení výsledků byl využit program Excel Professional Plus 2010.

4.5 Stanovení významnosti vybraných parametrů
Přesnost měření je dána chybou zařízení a chybou biologickou, která je
zpravidla větší než chyba přístroje. Při určení významnosti jsem vycházela z chyby
zařízení, případně chyby měření jednotlivých parametrů. Zároveň si uvědomuji, že
chyba biologická není v hodnocení významnosti změn zahrnuta. Za významné rozdíly
považuji ty, které jsou větší než chyba měření daného parametru.
Významnost u vybraných parametrů jsem podle Bunce (1989) stanovila takto:
VO2max

změna o 10 %

Index zdatnosti

změna o 10 %

SF po zátěži

změna o 1,5–2 %

doba trvání testu

změna času o 1,5–2 %

Borgova škála

změna o 10 %

tělesná hmotnost

změna o víc než 0,5 kg

BMI

změna o víc než 0,5 kg.m-2

WHR

změna o 0,02 bodu indexu

FFM

změna o 4 %

BF

změna o 4 %
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4.6 Intervenční program
Jako vhodná pohybová aktivita pro rozvoj aerobní zdatnosti byla zvolena chůze.
Jedná se o přirozenou formu pohybu, která není tak náročná na koordinaci a není nutný
dlouhý trénink její správné techniky. Výhodou chůze je zapojení velkých svalových
skupin a také snadná regulace intenzity dle potřeb. Dle principu FITT byl program
sestaven následovně. Frekvence pohybu představovala jeho provádění minimálně
3 × týdně, intenzitou 60 % VO2max, resp. 75 % SFmax po dobu 2 měsíců formou
chůze. Intenzita byla zvolena na dolní hranici rozmezí pro rozvoj aerobní zdatnosti
z důvodu zařazení účastnic výzkumu mezi nesportující jedince. V případné navazující
intervenci by mohla být zvolena intenzita PA s vyššími hodnotami SF.
Hodnoty SF pro provádění chůze v rámci pohybové intervence byly vypočítány
pro každou účastnici výzkumu zvlášť dle individuálních vypočítaných hodnot SFmax.
Tyto hodnoty pak byly monitorovány v průběhu jednotlivých cvičebních jednotek
pomocí sporttesteru. Účastnice přizpůsobovaly intenzitu chůze dle hodnot na
sporttesteru a snažily se udržovat předepsanou výši SF. Jednotlivé cvičební jednotky
byly zapisovány účastnicemi do předem připraveného formuláře, kam uváděly dobu
trvání PA, absolvovanou vzdálenost, intenzitu pomocí průměrné SF a formu PA – tedy
chůze v terénu příp. na běhacím pásu.
SFmax byla vypočítána pro každou účastnici zvlášť pomocí rovnice (Benson,
Connolly, 2012):
SFmax (ženy) = 216 – (1,09 × věk (roky)) tepů/min
Časová náročnost dané intervence byla stanovena na 2 měsíce. Jak je uvedeno
v teoretické části práce, z hlediska délky trvání intervenčního programu bylo cílem
prozkoumat, zda je tato časová dotace dostatečná pro změnu aerobní zdatnosti
hodnocenou pomocí VO2max a tělesného složení hodnoceného pomocí % FFM a % BF
z hlediska významnosti.
Subjektivně vnímaná zátěž byla hodnocena pomocí Borgovy škály v rozmezí
6–20 bezprostředně po absolvování testu chůze na 2 km. Subjektivně vnímaná intenzita
pohybového programu pro rozvoj aerobní zdatnosti byla stanovena na Borgově škále
dle Máčka a Radvanského (2011) okolo 10–12 stupně.
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5 VÝSLEDKY
5.1 Výsledky testovaného souboru
Legenda k tabulkám:
největší zlepšení
nejmenší zlepšení nebo největší zhoršení
změna předpokládaným směrem z hlediska významnosti
změna nepředpokládaným směrem z hlediska významnosti
Me…………… medián
Sd…………… směrodatná odchylka

5.1.1 Anketa a dotazník
Anketa o pohybové aktivitě (Příloha č. 3), která mapuje pravidelné provádění
pohybové aktivity v posledních 6 měsících až 5 letech, případně zkušenosti s PA do
18 let, je součástí testové baterie Eurofit pro dospělé (Oja, Tuxworth, 1995). Jedná se
o 6 tvrzení, přičemž testovaný by se měl přiklonit k jednomu, které nejvíce vystihuje
jeho pohybové zkušenosti. Čtyři testované ženy zvolily odpověď „V současné době
cvičím, ale nepravidelně – méně než 3× týdně“. Jedna pak odpověděla „V současné
době necvičím, cvičila jsem pravidelně do 18 let (mimo školní TV)“.
Otázky Dotazníku PAR-Q týkající se případných kardiovaskulárních komplikací
a zdravotních obtíží s pohybovým aparátem, byly všemi účastnicemi výzkumu
zodpovězeny negativně, tudíž z něj nevyplynulo riziko těchto zdravotních obtíží pro
žádnou zúčastněnou.

5.1.2 Anamnéza
Osobní a farmakologická anamnéza
Nejvyšší dosažené vzdělání je u jedné ženy vysokoškolské, u zbylých čtyř žen
středoškolské. Všech 5 žen má sedavé zaměstnání. Tři ženy neberou pravidelně žádná
léčiva. Jedna celoročně užívá antihistaminikum proti příznakům alergie (Zenaro).
Poslední pak užívá pravidelně hormonální antikoncepci a antidepresiva (Remood).

72

Pohybová anamnéza
Tři účastnice neuvedly žádné pravidelné cílené cvičení, ovšem dvě z nich
provádějí nepravidelně, přibližně 2 × do týdne lehkou práci na zahrádce. Dvě ženy
nepravidelně posilují 60 minut vlastní vahou cca 2 × týdně, přičemž jedna z nich chodí
pravidelně jednou týdně na 60 min jógy poslední 3 roky vždy s dvouměsíční přestávkou
přes letní prázdniny.

5.1.3 Aerobní zdatnost
Tabulka č. 12 Porovnání změn odhadu hodnot VO2max celého souboru (ml. kg -1.min-1)
Odhad VO2max (ml. kg -1.min-1)
n=5
1. měření 2. měření
průměr
30,4
34,3
nejvyšší hodnota
36,9
40,3
nejnižší hodnota
14,9
21,4
Me
33,4
37,6
Sd
8,03
6,87

V tabulce č. 12 jsou zobrazeny hodnoty odhadu VO2max v rámci celého testovaného
souboru získané pomocí výpočtu s hodnotami testu chůze na 2 km provedeného před
a po pohybové intervenci. Průměrná hodnota souboru byla při prvním měřením před
pohybovou intervencí 30,4 ± 8,03 (ml. kg -1.min-1), při druhém měření po pohybové
intervenci představovala hodnota průměru 34,3 ± 6,87 (ml. kg

-1

.min-1). Nejvyšší

hodnota prvního měření byla 36,9 (ml. kg -1.min-1), při druhém měření pak 40,3 (ml. kg
-1

.min-1). Naopak nejnižší hodnoty před pohybovou intervencí byla vypočítána na

14,9 (ml. kg -1.min-1), po intervenci 21,4 (ml. kg -1.min-1).
Tabulka č. 13 Změny odhadu VO2max dle testu chůze na 2 km u jednotlivců (ml. kg -1.min-1)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
36,9
33,4
14,7
35,3
31,5

2. měření
40,3
37,6
21,4
38,9
33,4

rozdíl
3,2
4,2
6,7
3,6
1,9

rozdíl %
9%
13 %
46 %
10 %
6%
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V tabulce č. 13 jsou zobrazeny hodnoty odhadu VO2max získané pomocí výpočtu
u jednotlivců, kteří absolvovali test chůze na 2 km před a po navržené pohybové
intervenci. Největší zlepšení hodnot při druhém měření po absolvované intervenci bylo
dosaženo u probandky PV a to o 6,7 (ml. kg -1.min-1), což představuje zlepšení o 46 %
oproti hodnotám naměřeným při prvním testu před intervencí. Nejmenšího zlepšení
došlo u probandky JF, kde představoval rozdíl mezi 1. a 2. měřením navýšení
o 1,9 (ml. kg -1.min-1), tedy změnu o 6 %.

Tabulka č. 14 Porovnání změn Indexu zdatnosti celého souboru
Index zdatnosti
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
98,5
110,6
117,3
127,6
47,3
69,3
107,6
119,6
25,7
21,3

V tabulce č. 14 jsou zobrazeny hodnoty indexu zdatnosti celého testovaného souboru
získané pomocí výpočtu s hodnotami testu chůze na 2 km provedeného před a po
pohybové intervenci. Průměrná hodnota souboru byla při prvním měřením před
pohybovou intervencí 98,5 ± 25,7, při druhém měření po pohybové intervenci
představovala hodnota průměru 110,6 ± 21,3. Nejvyšší hodnota prvního měření byla
117,3, při druhém měření pak 127,6. Naopak nejnižší hodnoty před pohybovou
intervencí byla vypočítána na 47,4, po intervenci 69,3.

Tabulka č. 15 Změny Indexu zdatnosti dle testu chůze na 2 km u jednotlivců
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
117,3
107,6
47,7
112,5
106,9

2. měření
127,6
119,6
69,3
124,2
112,5

rozdíl
10,3
12,0
21,6
11,7
5,6

rozdíl %
9%
11 %
45 %
10 %
5%

Tabulka č. 15 představuje přehled hodnot indexu zdatnosti u jednotlivců, vypočítaného
pomocí rovnice na základě dat shromážděných testem chůze na 2 km absolvovaného
před a po pohybové intervenci. Největší zlepšení těchto hodnot se podobně jako
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u předchozí hodnoty VO2max odehrálo u probandky PV, a to o 45 %, stejně jako
nejmenší zlepšení u probandky JF o 5 %.
Tabulka č. 16 Porovnání změn SF celého souboru po zátěžovém testu chůze na 2 km (tep/min)
SF po zátěži (tep/min)
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření
2. měření
122
116
138
132
102
108
125
112
10
9

V tabulce č. 16 jsou znázorněny změny SF naměřené bezprostředně po absolvování
testu chůze na 2 km. První měření proběhlo před absolvováním pohybové intervence,
druhé po něm. Průměrná hodnota při prvním měření představovala 122 ± 10 tep/min, při
druhém pak 116 ± 9. Nejvyšší naměřená hodnota při 1. měření byla 138 tep/min, při
2. měření 132 tep/min. Nejnižší hodnota pak představovala 102 tep/min při prvním
a 108 tep/min při druhém měření.

Tabulka č. 17 Změny SF po zátěžovém testu chůze na 2 km u jednotlivců (tep/min)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
138
132
125
102
114

2. měření
120
108
132
108
112

rozdíl
-18
-24
7
6
-2

rozdíl %
-13 %
-18 %
6%
6%
-2 %

V tabulce č. 17 jsou zřetelné změny SF u jednotlivců, mezi 1. a 2. měřením, naměřené
bezprostředně po zátěžovém testu chůze na 2 km. Největší snížení SF nastalo
u probandky IP, a to o 24 tepů (18 %). Naopak největší zvýšení bylo naměřeno
u probandky PV o 7 tepů (6 %).
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Tabulka č. 18 Porovnání změn doby trvání testu chůze na 2 km celého souboru (min)
Čas chůze na 2 km (min)
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
0:18:30
0:17:16
0:23:30
0:20:40
0:15:59
0:15:30
0:17:46
0:16:18
0:02:38
0:01:51

Doba trvání testu chůze na 2 km a její změny mezi 1. a 2. měřením u celé skupiny jsou
znázorněny v tabulce č. 18. Průměrná doba trvání při prvním měření představovala čas
18:30 ± 2:38 min, při druhém byl průměr skupiny snížen na 17:16 ± 1:51 min. Nejdelší
čas při prvním měření byl 23:30 min u druhého pak 20:40 min. Nejkratší doba
provedeného testu byla 15:59 min před intervencí a 15:30 po intervenci.

Tabulka č. 19 Změny doby trvání testu chůze na 2 km u jednotlivců (min)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
0:15:59
0:16:53
0:23:30
0:17:46
0:18:22

2. měření
0:15:30
0:16:06
0:20:40
0:16:18
0:17:48

rozdíl
0:00:29
0:00:47
0:02:50
0:01:28
0:00:34

rozdíl %
3%
5%
12 %
8%
3%

V tabulce č. 19 jsou zaznamenány změny délky trvání testu chůze na 2 km před a po
intervenci u jednotlivců. Největší časové zlepšení bylo naměřeno u probandky PV a to
o 2:50 min (12 %). Nejmenší posun byl zaznamenán u probandky JJ o 00:29 min (3 %).

5.1.4 Tělesné složení a morfologické ukazatele
Tabulka č. 20 Porovnání změn BMI celého souboru (kg/m2)
BMI (kg/m2)
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
28,2
28,5
34,7
35,0
25,6
25,6
26,9
27,2
3,3
3,4
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Tabulka č. 20 zobrazuje výsledky výpočtu BMI při prvním a druhém měření u celého
souboru. Průměrná hodnota celé skupiny před intervencí byla 28,2 ± 3,3 kg/m2 po
intervenci pak 28,5 ± 3,4 kg/m2. Nejvyšší hodnota při prvním měření byla spočítána na
34,7 kg/m2 při druhém pak 35 kg/m2. Nejnižší hodnota byla 25,6 kg/m2 u prvního
měření a 25,6 kg/m2 u druhého.

Tabulka č. 21 Změny hodnot BMI u jednotlivců (kg/m2)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
26,8
26,9
34,7
27,2
25,6

2. měření
28,1
27,2
35,0
26,5
25,5

rozdíl
1,3
0,3
0,3
-0,7
-0,1

rozdíl %
5%
1%
1%
-3 %
0%

Tabulka č. 21 zobrazuje změny hodnot BMI před a po intervenci u jednotlivců.
Nejvýraznější pokles hodnoty BMI byla zaznamenána u probandky DF, a to o 0,7 kg/m2
(-3 %), naopak nejvýraznější nárůst BMI byl +1,3 (5 %) u probandky JJ.

Tabulka č. 22 Porovnání změn BF (body fat) – tukové tkáně celého souboru
BF %
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
39,8
41,1
45,5
46,5
36,1
37,9
39,1
40,4
3,1
3,0

Tabulka č. 22 zobrazuje změny hodnot tělesného tuku (BF) před a po pohybové
intervenci u celé skupiny. Průměrná hodnota skupiny před intervencí byla 39,8 ± 3,1 %
BF, po intervenci 41,1 ± 3 % BF. Nejvyšší naměřená hodnota BF byla 45,5 % při
prvním měření a 46,5 % při druhém. Nejnižší pak 36,1 % před intervencí a 37,9 % po
ní.
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Tabulka č. 23 Změny hodnot BF u jednotlivců (%)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
38,8
36,1
45,5
39,5
39,1

2. měření
41,6
37,9
46,5
40,4
39,1

rozdíl
2,8
1,8
1,0
0,9
0,0

rozdíl %
7%
5%
2%
2%
0%

Tabulka č. 23 ukazuje hodnoty BF v % u jednotlivců před a po pohybové intervenci.
Pouze u jedné probandky (JF) nenastal nárůst tukové tkáně. Nejvyšší nárůst množství
tělesného tuku byl naměřen u probanda JJ, a to o 7 % původní hodnoty při prvním
měřená.

Tabulka č. 24 Porovnání změn FMM (fat free mass) – beztukové hmoty celého souboru (%)
FFM %
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
60,1
58,8
63,9
62,1
54,5
53,5
60,5
59,6
3,1
2,9

Tabulka č. 24 zobrazuje hodnoty FFM (beztukové hmoty) celého souboru naměřené
před a po pohybové intervenci. Průměrná hodnota prvního měření je 60,1 ± 3,1 %,
druhého měření pak 58,8 ± 2,9 %. Nejvyšší naměřená hodnota FFM před intervencí je
63,9 %, po intervenci 62,1 %. Nejnižší hodnoty jsou 54,5 % při prvním a 53,5 % při
druhém měření.
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Tabulka č. 25 Změny hodnot FFM (fat free mass) – beztukové hmoty u jednotlivců (%)
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
61,2
63,9
54,5
60,5
60,1

2. měření
58,4
62,1
53,5
59,6
60,3

rozdíl
-2,8
-1,8
-1,0
-0,9
0,2

rozdíl %
-5 %
-3 %
-2 %
-1 %
0%

Tabulka č. 25 zobrazuje změny hodnot FFM v % před a po intervenci u jednotlivců.
Pouze u probandky JF byl naměřen mírný nárůst FFM po intervenčním programu
o 0,2 %. Největší pokles FFM byl zaznamenán u probandky JJ o 5 % z původní hodnoty
1. měření.

Tabulka č. 26 Porovnání změn indexu WHR (waist hip ratio) celého souboru
WHR
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
0,85
0,78
0,89
0,85
0,75
0,74
0,80
0,77
0,04
0,05

Tabulka č. 26 zobrazuje hodnoty indexu WHR celé skupiny, naměřené před a po
intervenci. Průměrná hodnota 1. měření je 0,85 ± 0,04, 2. měření je 0,78 ± 0,05.
Nejvyšší hodnota prvního měření byla zaznamenána 0,89, druhého měření 0,85.
Nejnižší hodnota pak 0,75 u prvního měření a 0,74 u druhého měření.

Tabulka č. 27 Změny hodnot indexu WHR (waist hip ratio) u jednotlivců
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
0,76
0,80
0,83
0,89
0,75

2. měření
0,75
0,77
0,81
0,85
0,74

rozdíl
-0,01
-0,03
-0,02
-0,04
-0,01

rozdíl %
-1 %
-4 %
-2 %
-4 %
-1 %
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Tabulka č. 27 zobrazuje hodnoty indexu WHR získané po prvním a druhém měření
u jednotlivců. Nejvyšší pokles při druhém měření byl zaznamenán u probandky DF
o 4 % (-0,04), nejnižší pak u dvou probandek JJ a JF, shodně o 1 % (-0,01).

5.1.5 Subjektivní vnímání zátěže
Tabulka č. 28 Porovnání změn hodnot subjektivního vnímání zátěže na Borgově škále celého
souboru
Borgova škála
n=5
průměr
nejvyšší hodnota
nejnižší hodnota
Me
Sd

1. měření 2. měření
7,6
12,4
10,0
14,0
6,0
8,0
8,0
14,0
1,5
2,3

Tabulka č. 28 zobrazuje průměrné hodnoty označených zátěží na Borgově škále celého
souboru. Průměr zvolených hodnot při prvním měření byl 7,6 ± 1,5 při druhém pak
12,4 ± 2,3. Nejnižší při první měření byla označena hodnota 6, nejvyšší 10. Při druhém
měření byla nejnižší 8 a nejvyšší 14.

Tabulka č. 29 Změny hodnot subjektivního vnímání zátěže na Borgově škále u jednotlivců
Proband
JJ
IP
PV
DF
JF

1. měření
6
6
10
8
8

2. měření
8
14
14
14
12

rozdíl
2
8
4
6
4

rozdíl %
10 %
40 %
20 %
30 %
20 %

Tabulka č. 29 udává rozdíly hodnot subjektivního vnímání zátěže na Borgově škále
u jednotlivců mezi 1. a 2. měřením. Hodnoty při druhém měření byly u všech probandek
vyšší. Největší nárůst byl o 40 % u probandky IP, nejmenší nárůst pak 10 %
u probandky JJ.
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5.2 Výsledky testovaných jedinců
Tabulka č. 30 Změny vybraných morfologických a funkčních parametrů a subjektivního vnímání
zátěže mezi prvním a druhým měřením u probandky JJ
Proband č. 1, JJ, věk 52 let
Morfologické ukazatele
hmotnost (kg)
WHR
BMI (kg/m2)
BF %
FFM %
Funkční ukazatele
VO2max (ml.kg-1.min-1)
index zdatnosti
SF po zátěži (tep/min)
čas chůze na 2 km (min)
Subjektivní vnímání zátěže
Borgova škála

1. měření 2. měření
75,8
79,3
0,76
0,75
26,8
28,1
38,8
41,6
61,2
58,4
1. měření 2. měření
36,9
40,3
117,3
127,6
132
108
0:15:59
0:15:30
1. měření 2. měření
6
8

rozdíl rozdíl %
3,5
5%
-0,01
-1 %
1,3
5%
2,8
7%
-2,8
-5 %
rozdíl rozdíl %
3,4
9%
10,3
9%
-24
-18 %
0:00:29
3%
rozdíl rozdíl %
2
10 %

Tabulka č. 30 zobrazuje změny hodnot mezi prvním a druhým měřením u probandky JJ.
Z hlediska významnosti se v rámci funkčních ukazatelů snížila hodnota SF po zátěži
o 18 %, čas chůze se zlepšil o 29 s (3 %). Téměř všechny morfologické ukazatele,
se změnily z hlediska významnosti, ale nepředpokládaných směrem. Hmotnost se
zvýšila o 3,5 kg, BMI o 1,3 kg.m-1, procento BF o 7 % a procento FFM se snížilo o 5 %.
Hodnota na Borgově škále se zvýšila o 2 body.
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Tabulka č. 31 Změny vybraných morfologických a funkčních parametrů a subjektivního vnímání
zátěže mezi prvním a druhým měřením u probandky IP
Proband č. 2, IP, věk 52 let
Morfologické ukazatele
hmotnost (kg)
WHR
BMI (kg/m2)
BF %
FFM %
Funkční ukazatele
VO2max (ml.kg-1.min-1)
index zdatnosti
SF po zátěži (tep/min)
čas chůze na 2 km (min)
Subjektivní vnímání zátěže
Borgova škála

1. měření 2. měření
77
77,8
0,8
0,77
26,9
27,2
36,1
37,9
63,9
62,1
1. měření 2. měření
33,4
37,6
107,6
119,6
138
120
0:16:53
0:16:06
1. měření 2. měření
6
14

rozdíl rozdíl %
0,8
1%
-0,03
-4 %
0,3
1%
1,8
5%
-1,8
-3 %
rozdíl rozdíl %
4,2
13 %
12
11 %
-18
-13 %
0:00:47
5%
rozdíl rozdíl %
8
40 %

Tabulka č. 31 zobrazuje změny hodnot mezi prvním a druhým měřením u probandky IP.
Všechny funkční ukazatelé se změnily z hlediska významnosti předpokládaným
směrem. Hodnota VO2max se zvýšila o 13 %, index zdatnosti o 11 %, SF po zátěži se
snížila o 13 % a čas testu chůze byl rychlejší o 47 s (5 %). Z morfologických ukazatelů
se změnil z hlediska významnosti předpokládaným směrem pouze index WHR.
Nepředpokládaně se zvýšila hmotnost o 0,8 kg a % BF o 5 %. Hodnota na Borgově
škále se zvýšila o 8 bodů.
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Tabulka č. 32 Změny vybraných morfologických a funkčních parametrů a subjektivního vnímání
zátěže mezi prvním a druhým měřením u probandky PV
Proband č. 3, PV, věk 54 let
Morfologické ukazatele
hmotnost (kg)
WHR
BMI (kg/m2)
BF %
FFM %
Funkční ukazatele
VO2max (ml.kg-1.min-1)
index zdatnosti
SF po zátěži (tep/min)
čas chůze na 2 km (min)
Subjektivní vnímání zátěže
Borgova škála

1. měření 2. měření
82,4
84
0,83
0,81
34,7
35
45,5
46,5
54,5
53,5
1. měření 2. měření
14,7
21,4
47,7
69,3
125
132
0:23:30
0:20:40
1. měření 2. měření
10
14

rozdíl rozdíl %
1,6
2%
-0,02
-2 %
0,3
1%
1
2%
-1
-2 %
rozdíl rozdíl %
6,7
46 %
21,6
45 %
7
6%
0:02:50
12 %
rozdíl rozdíl %
4
20 %

Tabulka č. 32 zobrazuje změny hodnot mezi prvním a druhým měřením u probandky
PV. Všechny funkční ukazatele se změnily z hlediska významnosti předpokládaným
směrem. Hodnota VO2max se zvýšila o 46 %, index zdatnosti o 45 %, SF po zátěži se
snížila o 6 % a čas chůze se zkrátil o 2 min 50 s. (12 %). Z morfologických ukazatelů se
z hlediska významnosti změnily dva ukazatele. Tělesná hmotnost se nepředpokládaným
směrem navýšila o 1,6 kg, WHR se dle předpokladů snížilo o 2 %. Hodnota na Borgově
škále se zvýšila o 4 body.
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Tabulka č. 33 Změny vybraných morfologických a funkčních parametrů a subjektivního vnímání
zátěže mezi prvním a druhým měřením u probandky DF
Proband č. 4, DF, věk 56 let
Morfologické ukazatele
hmotnost (kg)
WHR
BMI (kg/m2)
BF %
FFM %
Funkční ukazatele
VO2max (ml.kg-1.min-1)
index zdatnosti
SF po zátěži (tep/min)
čas chůze na 2 km (min)
Subjektivní vnímání zátěže
Borgova škála

1. měření 2. měření
74
73,1
0,89
0,85
27,2
26,5
39,5
40,4
60,5
59,6
1. měření 2. měření
35,3
38,9
112,9
124,2
102
108
0:17:46
0:16:18
1. měření 2. měření
8
14

rozdíl rozdíl %
-0,9
-1 %
-0,04
-4 %
-0,7
-3 %
0,9
2%
-0,9
-1 %
rozdíl rozdíl %
3,6
10 %
11,3
10 %
6
6%
0:01:28
8%
rozdíl rozdíl %
6
30 %

Tabulka č. 33 zobrazuje změny hodnot mezi prvním a druhým měřením u probandky
DF. Funkční ukazatele se z hlediska významnosti změnily všechny. SF po zátěži se
nepředpokládaně zvýšila o 6 %. Hodnota VO2max se zvýšila o 10 %, stejně jako index
zdatnosti a čas chůze se zkrátil o 1 min 28 s (8 %). Z morfologických ukazatelů se
z hlediska významnosti dle předpokladů snížila tělesná hmotnost o 0,9 kg, WHR o 4 %
a BMI o 0,7 kg.m-1. Hodnota na Borgově škále se zvýšila o 6 bodů.
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Tabulka č.34 Změny vybraných morfologických a funkčních parametrů a subjektivního vnímání
zátěže mezi prvním a druhým měřením u probandky JF
Proband č. 5, JF, věk 59 let
Morfologické ukazatele
hmotnost (kg)
WHR
BMI (kg/m2)
BF %
FFM %
Funkční ukazatele
VO2max (ml.kg-1.min-1)
index zdatnosti
SF po zátěži (tep/min)
čas chůze na 2 km (min)
Subjektivní vnímání zátěže
Borgova škála

1. měření 2. měření
75
74,6
0,75
0,74
25,6
25,5
39,1
39,1
60,1
60,3
1. měření 2. měření
31,5
33,4
106,9
112,5
114
112
0:18:22
0:17:48
1. měření 2. měření
8
12

rozdíl rozdíl %
-0,4
-1 %
-0,01
-1 %
-0,1
0%
0
0%
0,2
0%
rozdíl rozdíl %
1,9
6%
5,6
5%
-2
-2 %
0:00:34
3%
rozdíl rozdíl %
4
20 %

Tabulka č. 34 zobrazuje změny hodnot mezi prvním a druhým měřením u probandky
JF. Z hlediska významnosti se změnily pouze tři ukazatelé. Z funkčních ukazatelů se
jednalo o předpokládané snížení SF po zátěži o 2 % a času chůze o 34 s (3 %). Hodnota
na Borgově škále se zvýšila o 4 body.
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6 DISKUSE
Ženy, vybrané pro výzkumnou část této práce, absolvovaly testování
a navrženou pohybovou intervenci bez finanční odměny, zcela dobrovolně. Tato
skutečnost se do jisté míry mohla projevit na míře jejich motivace, a proto ji při
vyhodnocování musím brát v potaz. Počet účastnic výzkumu se z původních 8 snížil
ještě před pretestem, který byl proveden před zahájením pohybové intervence, na
6 z důvodu zdravotních komplikací. V průběhu dvouměsíční intervence muselo být
testování ukončeno ještě u jedné ženy, také ze zdravotních důvodů. Tyto nečekané
komplikace neměly souvislost s navrženým pohybovým programem ani testováním.
Konečný počet účastnic výzkumu (n=5) je významným limitním faktorem
studie. Zjištěná data musí být vztažena pouze na testovaný soubor a nelze je zobecňovat
pro populační skupinu stejných parametrů.
Všech 5 testovaných žen absolvovalo navržený intervenční program bez obtíží.
Chůzi, jako zvolenou formu pohybové aktivity, hodnotily všechny intervenované jako
příjemnou aktivitu, kterou mohou bez dlouhého tréninku zařadit okamžitě do svého
pohybového programu. Také uvítaly možnost cvičení v terénu ve venkovních
podmínkách i uvnitř, pokud měly přístup k běžeckému pásu. Individuálně vypočítané
úrovně intenzity chůze hodnotily jako přiměřené. Žádná účastnice neměla problém
s dodržováním určených hodnot SF pro chodecký program. Všech 5 by také uvítalo
delší pohybovou intervenci, především z motivačních důvodů, které jim pohybový
program poskytoval. Při hodnocení intervence jako celku jsem zaznamenala u všech
5 zúčastněných pozitivní reakce a nadšení ze zařazení pravidelné pohybové aktivity do
svého životního stylu.

Anketa a dotazník
Čtyři z pěti vybraných žen, mají dle ankety snahu cvičit, ale nedaří se jim
dodržovat pravidelnost a cvičí méně než 3 × týdně. Jedna žena v současné době necvičí,
ale cvičila pravidelně do 18 let. Z těchto informací vyplývá, že většina účastnic
výzkumu má zájem zapojit pohybovou aktivitu do svého životního stylu.
Stejně jako uvádí American College of Sports Medicine (2012), dotazník
PAR-Q se i v tomto případě zdá být vhodným prostředkem k eliminaci závažných
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kardiovaskulárních komplikací a potíží s pohybovým aparátem, které by mohly být
kontraindikacemi k zahájení pohybového programu. Návštěva lékaře, který potvrdí
nepřítomnost dalších případných rizik, o kterých nemusí testovaná osoba vědět, je
základním předpokladem pro bezpečnou účast na intervenci.

Aerobní zdatnost
Zkoumanou hodnotu VO2max vztahuji ke standardům aerobní zdatnosti pro
ženy, sestavených na základě výsledků testu chůze na 2 km (Novotná, Čechovská,

Bunc, 2006). Pro srovnání jsem zvolila index zdatnosti vyhodnocený dle Wilmora
et al. z roku 1986 (Pavlovic, 2016).
Průměrná hodnota VO2max celého souboru při prvním měření je 30, 4 ± 8,03
ml. kg -1.min-1, což je lehce nad průměrem (29,1 ml. kg -1.min-1) pro danou věkovou
kategorii

žen.

U

druhého

měření

se

hodnota

VO2max

zvýšila

na

34,3 ± 6,87 ml.kg.-1.min-1, což se blíží nadprůměrné hodnotě 35,3 ml. kg -1.min-1. Rozdíl
mezi měřeními je necelých 13 %. Predikční chyba u terénních testů se pohybuje okolo
10 % (Bunc, 1996).
Kromě jedné testované ženy, vykazovaly účastnice průměrné nebo nadprůměrné
hodnoty aerobní zdatnosti už před zahájením pohybové intervence. U všech žen byla
hodnota VO2max po absolvované pohybové intervenci vyšší. Největšího zlepšení bylo
dosaženo u probandky PV o 46 %. Hodnoty této ženy byly i po takto velkém zlepšení
pod úrovní podprůměrné hodnoty. Tento významný nárůst hodnoty VO2max po
intervenci je pravděpodobně způsoben velmi podprůměrnou úrovní aerobní zdatnosti při
prvním měření. Příčinou je pravděpodobně nízká úroveň pohybové aktivity před
začátkem pohybového programu. Zde lze aplikovat princip počáteční hodnoty, který
značí tím nižší očekávání změn parametru, čím je jeho počáteční hodnota lepší a naopak
(Bunc, 1989). Nejmenší zlepšení o 6 % jsem zaznamenala u probandky JF. Tato
hodnota je pod hranicí predikční chyby měření, proto tuto změnu nelze považovat za
významnou. Pod hranicí chyby byla naměřena i hodnota probandky JJ – 9 %. U těchto
probandek s největší pravděpodobností nepřesáhl objem pohybové aktivity podnětový
práh, aby bylo dosaženo významných a dlouhodobých změn (Bunc, 1989).
U probandky JJ byla naměřena nejvyšší hodnota VO2max ve srovnání s ostatními
účastnicemi, a to při 1. i 2. měření. To je pravděpodobně také dle principu počáteční
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hodnoty důvod menšího zlepšení mezi oběma měřeními (Bunc, 1989). Nad hodnotou
10 % rozdílu hodnot se nacházely probandky DF (10 %) a IP (13 %).
Posouzením změn indexu zdatnosti mezi 1. a 2. měřením se průměrná hodnota
celého souboru zvýšila o 12 %. Takové navýšení koreluje s nárůstem hodnot VO2max.
Stejnou korelaci jsem zaznamenala i u hodnot jednotlivých testovaných žen, kdy byl
u většiny nárůst v procentech totožný nebo se lišil o 1 %. Jedinou výjimkou byla
probandka IP, u které bylo navýšení hodnoty VO2max o 13 % a u indexu zdatnosti
11 %. Opět je potřeba přihlédnout k predikční chybě, díky které je takto malý
procentuální rozdíl málo významný.
Navržený pohybový program zvýšil aerobní zdatnost u všech zúčastněných žen,
z toho u 3 z nich se dají výsledky považovat za významnou změnu. U zbylých 2 bylo
pravděpodobně dosaženo takového objemu pohybové aktivity, abychom dosáhly
podnětového prahu a tím navodily významnější změny ve zkoumaných parametrech.
Při navrhování pohybového programu jsem se držela doporučení týkajících se
frekvence, intenzity a délky cvičební jednotky pro rozvoj aerobní zdatnosti –
3–4 × týdně, 60–80 % VO2max, 30–60 min (Máčková, Máček, 2002; Máček,
Radvanský, 2011; McArdle, F. Katch, V. Katch 2010; Benson a Connolly 2012).
Zajímavým kritériem intervence zůstává délka pohybového programu, který byl
koncipován na 8 týdnů. Novotná et al. (2006) doporučují minimální dobu trvání
pohybového programu pro získání prokazatelně pozitivních výsledků ovlivnění aerobní
zdatnosti 6 týdnů. Zdá se, že 8 týdnů pohybové intervence navrženého objemu je
dostatečných pro zlepšení parametrů aerobní zdatnosti testovaných žen. Rozhodující
složkou je intenzita, jejíž nastavení nejvíce ovlivňuje efektivnost ale i bezpečnost
pohybové intervence (Bunc, 1989). Při zaměření se na změnu hodnot u účastnic
s nadprůměrnými počátečními hodnotami lze sledovat rozdílné tendence mezi těmi,
které dobrovolně absolvovaly vyšší počet cvičebních jednotek a těmi, které absolvovaly
pouze minimální předepsaný počet. U prvních dvou byly zaznamenány významné
změny sledovaných parametrů na rozdíl od zbylých, u kterých změny jednotlivých
hodnot nepřesáhly stanovenou míru významnosti.
Principem adaptace na opakující se pohybovou zátěž je snížení reakce
organismu na podnět stejné velikosti (Perič, Dovalil, 2010). Na základě tohoto principu
jsem očekávala ze strany testovaných žen stanovení nižších hodnot na Borgově škále
88

subjektivně vnímaného úsilí při testu chůze provedeného po absolvované intervenci.
Hodnoty při druhém měření byly ale vyšší u všech testovaných žen. Navýšení se
pohybovalo v rozmezí 10–40 %. Pravděpodobným důvodem bude vyšší intenzita testu
provedeného po pohybové intervenci než toho absolvovaného před ní, jelikož se jedná
o škálu zobrazující lineární vztah s intenzitou zátěže a fyziologickými parametry
(Daďová, 2016). Doba trvání testu chůze se při 2. měření zlepšila u všech zúčastněných
o 3–12 %. (29–170 s). Tento fakt se pravděpodobně projevil i na intenzitě pohybové
aktivity v průběhu druhého testu. Důvody přisuzuji zlepšené úrovni aerobní zdatnosti,
vyššímu sebevědomí v prováděné pohybové aktivitě získanému v průběhu intervence,
lepší ekonomice chodeckého projevu, větší zkušenosti s rozložením sil a motivaci podat
lepší výsledek než při prvním testování.

Morfologické ukazatele
U vybraných průměrných hodnot tělesného složení celého souboru – procento
tělesného tuku (BF) a aktivní tělesné hmoty (FFM), nebyly vlivem intervenčního
programu zaznamenány významné změny. Průměrná hodnota % BF sledovaného
souboru byla o 1,3 % vyšší než při prvním měření. Naopak aktivní tělesná hmota se
snížila o 1,3 %. Chyba přístroje při měření bioimpedanční analýzou se pohybuje okolo
4 %, tudíž nelze naměřená data považovat za významná. Ovšem vliv aerobní zdatnosti
na množství tělesného tuku nepotvrdila ani studie Všetulové a Bunce (2004). Vliv na
tyto změny mohly mít i některé další faktory, jako je míra psychického stresu, zásah do
stravovacích návyků nebo navýšení pohybové aktivity bez zápisu do intervenčního
monitorovacího formuláře, které nebyly v tomto výzkumu monitorovány, a tudíž
nemohly být ovlivněny.
Průměrné změny hodnot BMI nebyly významné. Opakovala se zde
tendence navýšení průměrné hodnoty celku o 0,3 kg/m2. Pouze u probandky DF došlo
k mírnému snížení indexu tělesné hmotnosti, a to o 0,7 kg/m2. WHR, které hodnotí
riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a metabolických poruch, bylo jako mírné
riziko dle Pastuchy (2014) klasifikováno při prvním měření u 3 žen, u jedné (PV) se
naměřená hodnota pohybovala v rozmezí vysokého zdravotního rizika a poslední (DF)
měla hodnotu v rozmezí velmi vysokého rizika. Po pohybové intervenci se žena s velmi
vysokým zdravotním rizikem (DF) dostala na hodnoty vysokého rizika a zbylé 4 se
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nacházely v oblasti mírného rizika. Vzhledem k překročení hranic mezi jednotlivými
skupinami směrem k nižšímu riziku u probandek PV a DF lze brát dopad pohybové
intervence z tohoto hlediska jako pozitivní.
Pravděpodobné příčiny nevýznamných hodnot naměřených po pohybové
intervenci je možné hledat v délce pohybového programu, který nebyl dlouhý natolik,
aby bylo dosaženo podnětového prahu a mohly se projevit případné významnější
změny. Také počáteční hodnoty u většiny účastnic se pohybovaly u BMI v oblasti
nadváhy a u WHR v hodnotách mírného rizika, tudíž nebyly dle principu počáteční
hodnoty na tak špatné úrovni, aby se daly očekávat lepší změny (Bunc, 1989).
Zásadní limit svého výzkumu v oblasti ovlivňování tělesného složení vidím
v tom, že jsem neměla možnost monitorovat stravovací návyky zúčastněných žen.
Účastnice byly na začátku výzkumu instruovány, aby neměnily v průběhu intervence
své stravovací návyky a bylo tak minimalizováno ovlivnění případnými výkyvy
energetické bilance ze strany příjmu. Dodržení této instrukce nebylo možné kontrolovat,
ale je pravděpodobné, že s možností zásahu do stravovacího režimu testovaných žen by
byly naměřeny významnější změny hodnot i při takto krátkém intervenčním programu.

Zhodnocení výsledků testovaných jedinců
Probandka č. 1, JJ, 52 let
Jedná se o nejmladší účastnici. Má středoškolské vzdělání a sedavé zaměstnání.
Sestavením anamnézy jsem zjistila, že neužívá žádná léčiva a nepravidelně, přibližně
1–2 × do týdne provádí lehké práce na zahrádce.
Probandka v průběhu intervence odcvičila minimální množství požadovaných
cvičebních jednotek – 24. Počáteční zdatnost před zahájením pohybové intervence byla
ze všech zúčastněných nejlepší – VO2max 36,9 ml.kg-1.min-1, index zdatnosti 117,3 –
obě hodnoty jsou pro danou věkovou kategorii nadprůměrné. Po pohybové intervenci
jsem naměřila ještě vyšší hodnoty – VO2max 40,3 ml.kg-1.min-1 a IZ 127,6. Zlepšení
u obou těchto proměnných bylo pouze o 9 %, což se nedá považovat za významné.
Výsledek lze přisuzovat vysoké úrovni zdatnosti již před zahájením programu, tudíž
zlepšení není tak viditelné. SF po zátěži se významně snížila o 18 % a čas testu chůze
o 3 % (29 s.). Zvýšenou hodnoty na Borgově škále o 10 % lze přisoudit pravděpodobné

90

vyšší pohybové zátěži při druhém testu, který probandka zvládla absolvovat o půl
minuty rychleji.
Dle hodnoty BMI by probandka mohla být zařazena do kategorie nadváhy před
i po pohybové intervenci (Svačina, 2008). Téměř všechny sledované morfologické
ukazatele se u probandky JJ změnily z hlediska významnosti nepředpokládaným
směrem. Došlo k navýšení hmotnosti o 3,5 kg, zvýšení BMI o 1,3 kg/m2, navýšení
procenta BF o 7 % a snížení % FFM o 5 %. WHR se nevýznamně snížil o 1 %.
Naměřené údaje jsou částečně ovlivněny predikční chybou měřících přístrojů, dalším
faktorem mohly být změny v jídelníčku probandky, které nebyly monitorovány.
Testovaná žena splnila objem PA v minimálním požadovaném množství. Její
přístup byl pozitivní a nejvíce se zajímala o to, jaké přinesl pohybový program
výsledky.

Probandka č. 2, IP, 52 let
Žena středoškolského vzdělání se sedavým zaměstnáním. Pravidelně užívá
antidepresivum Remood a hormonální antikoncepci. V anketě o pohybové aktivitě
zvolila variantu: „V současné době cvičím, ale nepravidelně – méně než 3 × týdně“.
Nepravidelně posiluje vlastní vahou cca 2 × týdně po dobu 60 minut. Poslední 3 roky
dochází 1 × týdně na 60minutovou lekci jógy vyjma dvouměsíční přestávky každý rok
během letních prázdnin.
Probandka odcvičila v průběhu intervence 29 cvičebních jednotek. Hodnoty
VO2max a IZ v rámci testovaného souboru se při obou měřeních nacházely ve středu
hodnot testovaných žen. I v případě této ženy byl výsledky prvního měření aerobní
zdatnosti lehce nad průměrem standardů dle Novotné et al. (2006). IZ se pohyboval
v hodnotách průměrné zdatnosti. Po ukončené PI se s oběma hodnotami dostala do
nadprůměrných hodnot. SF po zátěži se při druhém měření snížila oproti testu před
intervencí o 13 %, čas chodeckého testu se zlepšil o 5 % (47 s). Všechny parametry
probandky IP se z hlediska významnosti změnily v očekávaném směru. Pozitivní
výsledky přisuzuji vyššímu nasazení v porovnání s dalšími účastnicemi. Počet
odcvičených jednotek byl celkem 29, což vychází přibližně na 3,6 jednotek na týden.
Motivaci k pravidelnému cvičení také podpořil fakt, že cvičila ve dvojici s probandkou
DF. U obou žen došlo k významnému zlepšení parametrů aerobní zdatnosti a počet
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jejich cvičebních jednotek intervenčního programu byl nejvyšší ze všech testovaných.
Z rozhovoru po pohybové intervenci samy potvrdily, že přítomnost druhé osoby při
cvičení považovaly za velice motivační faktor k tomu vykonávat pravidelně pohybovou
aktivitu předepsaného objemu a zátěže. Hodnocení subjektivně vnímané zátěže pomocí
Borgovy škály se při druhém měření zvýšilo o 40 %, což odpovídá vyšší míře zatížení
vzhledem ke kratšímu času provedeného testu o 47 s.
Z morfologických ukazatelů se významně změnila pouze hodnota WHR, u které
byl při druhém měření sledován pokles o 4 %. Hodnota BMI řadí probandku do skupiny
s nadváhou v obou případech měření. K navýšení měřených parametrů došlo u celkové
hmotnosti o 0,8 kg i procenta tělesného tuku o 5 %. Snížení bylo zaznamenáno
u hodnoty % FFM, ale z hlediska významnosti bylo nedostatečné.
Probandka přistupovala k pohybové intervenci velmi pozitivně. Ze všech pěti
účastnic se zdála nejvíce motivovaná svědomitě provádět předepsaná cvičení. Ona sama
si program pochvalovala především proto, že ji motivoval pravidelně provádět
pohybovou aktivitu, ke které by se sama nepřinutila.

Probandka č. 3, PV, 54 let
Žena s naměřenou hodnotou BMI se nachází v rozmezí obezity I. stupně. Je
jediná s vysokoškolským vzděláním v testovaném souboru, před pohybovou intervencí
uvedla, že neprovádí žádnou pravidelnou pohybovou aktivitu a pravidelně celoročně
užívá antihistaminikum Zenaro proti příznakům alergie.
Probandka

v průběhu

intervence

absolvovala

26

cvičebních

jednotek.

Zaznamenala jsem u ní největší rozdíly měřených parametrů aerobní zdatnosti před a po
intervenci. Hodnota VO2max se zvýšila o 46 %, IZ o 45 %, přičemž výchozí hodnoty se
nacházely hluboko v podprůměrných hodnotách. Po chodeckém programu se z hodnoty
VO2max 14,7 ml.kg-1.min-1 dostala na hodnotu 21,4 ml.kg-1.min-1, kterou se přiblížila
standardu podprůměru aerobní zdatnosti podle Novotné el al. (2006). Hodnota IZ se při
druhém měření přiblížila hranici mezi velmi nízkou zdatností a nízkou zdatností. Sama
probandka hodnotila vliv pohybové intervence velmi pozitivně z hlediska subjektivních
pocitů náročnosti pohybové aktivity. Na konci programu se cítila při cvičebních
jednotkám mnohem lépe a pohodlněji v porovnání se začátkem intervence. SF po zátěži
byla při 2. měření o 6 % vyšší. Žena velmi významně snížila čas u druhého měření
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chodeckého testu, a to o 2 min 50 s (12 %). To se pravděpodobně podepsalo i na
navýšení hodnoty subjektivního vnímání zátěže o 20 %. Důvod takto významných změn
u ukazatelů aerobní zdatnosti vidím ve výrazně podprůměrných hodnotách AZ při
prvním měření a nízké úrovni pohybové aktivity před započatou intervencí.
Morfologické ukazatele se podobně jako u zbylých účastnic změnily jen
minimálně. Z hlediska významnosti se změnila pouze hodnota WHR, která se snížila
o 2 % a hmotnost, která se na rozdíl od očekávání zvýšila o 1,6 kg (2 %).
U této probandky došlo u hodnot aerobní zdatnosti k největším změnám
z důvodu snadnějšího dosažení podnětového prahu, protože úroveň aktivity před
pohybovou intervencí byla nízká. Dle principu počáteční hodnoty, která se nacházela na
velice podprůměrné úrovni u VO2max i u indexu zdatnosti, se daly očekávat
významnější změny těchto parametrů než u ostatních účastnic. Sama probandka byla
s pohybovou intervencí spokojená. Objem PA ji nedělal problém. Po pohybové
intervenci ústně potvrdila, že na konci programu byly její subjektivní pocity
z prováděné PA mnohem lepší než na začátku. Uvedla, že se tolik nezadýchávala a ke
konci cvičební jednotky byla méně unavená.

Probandka č. 4, DF, 56 let
Žena středoškolského vzdělání se sedavým zaměstnáním, neužívá žádná léčiva
a do pohybové anamnézy uvedla nepravidelné posilování vlastní vahou přibližně
2 × týdně 60 min.
Žena absolvovala v průběhu 8týdenní pohybové intervence, stejně jako
probandka IP, 29 cvičebních jednotek. I ona uvedla možnost cvičení ve dvojici jako
silný motivační faktor, který podpořil její snažení během pohybového programu.
Hodnota aerobní zdatnosti dosahovala už při prvním měření na úroveň nadprůměru
u hodnoty VO2max a na úroveň vyšší zdatnosti u IZ. U všech funkčních ukazatelů jsem
zaznamenala významnou změnu. Navýšení VO2max o 10 %, stejně jako indexu
zdatnosti, doba testu chůze se zkrátila o 1 min 28 s. SF po zátěži se zvýšila o 6 %.
Hodnotu na Borgově škále udala probandka o 30 % vyšší než při prvním měření, což
přisuzuji opět vyšší intenzitě pohybové zátěže absolvované v průběhu testu chůze,
kterou naznačuje významné zkrácení doby trvání testu chůze.
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U této probandky došlo ke zlepšení z hlediska významnosti u třech
morfologických parametrů. Tělesná hmotnost se snížila o 0,9 kg (1 %), WHR kleslo
o 4 % a BMI o 0,7 kg/m2 (3 %). Změny zbylých parametrů nepřesáhly hodnoty
predikční chyby měřících přístrojů. Ke snížení hodnot morfologických parametrů mohlo
dojít z důvodu zásahu do stravovacích návyků, přítomností psychického stresu nebo
přidáním pohybové aktivity, kterou probandka zapomněla zaznamenat do intervenčního
formuláře. Tyto proměnné nebylo možné v tomto výzkumu ovlivnit.
Probandka prováděla pohybový program svědomitě a nad rámec minimálního
množství požadovaného objemu PA. Sama potvrdila lepší subjektivní pocity
z prováděné PA než na počátku PI.

Probandka č. 5, JF, 59 let
Probandka JF byla nejstarší účastnicí souboru. V anketě pohybové
aktivity uvedla v současné době nepravidelné provozování pohybové aktivity, méně než
3 × týdně. Nepravidelně provádí také lehkou práci na zahrádce. Neužívá žádné léky
a má středoškolské vzdělání. V současné době má sedavé zaměstnání.
Celkový počet cvičebních jednotek, které probandka absolvovala po dobu
intervence je 24. Hodnota VO2max při prvním měření se pohybovala někde mezi
průměrným a nadprůměrným standardem aerobní zdatnosti dle Novotné et al. (2006).
Při druhém měření téměř dosáhla na nadprůměrnou hodnotu totožných standardů. IZ
před intervencí byla ohodnocena jako průměrná zdatnost, po intervenci dosáhla do
kategorie vyšší zdatnosti. U této probandky došlo ke změnám stanovené významnosti
pouze u hodnoty SF po zátěži – snížení o 2 %, času testové chůze o 34 s (3 %)
a u hodnoty na Borgově škále – zvýšení o 20 %. U ostatních funkčních ani
morfologických ukazatelů nebylo dosaženo změn z hlediska významnosti. Minimální
změny vybraných parametrů mohly být způsobeny, stejně jako u předchozí probandky,
stejnými faktory, které jsem nebyla schopna v tomto výzkumu ovlivnit.
Probandka zodpovědně prováděla navržený pohybový program. I když jsem u ní
nezaznamenala větší úsilí provádět větší objem PA, než byl předepsaný pohybovou
intervencí, její hodnocení programu bylo velmi pozitivní. Zvolená forma pohybové
aktivity – chůze – jí byla příjemná a velmi rychle si zvykla ji zařazovat do svého
programu dle požadavků.
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Zhodnocení hypotéz
H1: Navržený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném provádění
chodeckých tréninků, minimálně 3 × týdně s dobou trvání 40 minut a intenzitou 75 %
SFmax, pozitivně ovlivní aerobní zdatnost zapojených jedinců zvýšením hodnot
VO2max hodnocených pomocí chodeckého testu na 2 km.
Hypotéza byla potvrzena. Navržený dvouměsíční intervenční program se
projevil jako dostačující pro zlepšení aerobní zdatnosti testované skupiny žen středního
věku. Průměrné hodnoty VO2max celého souboru se zlepšily o necelých 13 %. Vstupní
průměrná hodnota byla 30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1. Výstupní průměrná hodnota byla 34,3
± 6,87 ml.kg-1.min-1. Nejvýznamnější změny jsem zaznamenala u ženy s velmi
podprůměrnou počáteční úrovní aerobní zdatnosti, u té se hodnota VO2max zlepšila
o 46 %. Tato probandka prokázala ze všech největší senzitivitu na navržený pohybový
program. K navýšení hodnot došlo u všech 5 probandek, z toho u tří se dají změny
s přihlédnutím k predikční chybě považovat za významné. Tento výzkum potvrdil
vhodnost navrženého pohybového programu o objemu pohybové aktivity min.
3 × týdně, 40 min, intenzitou 75 % SFmax formou chůze pro ovlivnění aerobní
zdatnosti u testovaného souboru.

H2: Navržený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném provádění
chodeckých tréninků minimálně 3 × týdně s dobou trvání 40 minut a intenzitou 75 %
SFmax, bude mít pozitivní vliv na celkové % tukové tkáně a FFM zapojených jedinců
hodnocené pomocí bioimpedanční metody.
Hypotéza byla vyvrácena. Navržený program nepomohl pozitivně ovlivnit
hodnoty % BF a % FFM. Ve většině případů nenabyly naměřené hodnoty stanovené
významnosti. Ve čtyřech případech se hodnota % BF navýšila a hodnota % FFM
naopak snížila, což představuje opačný trend, než který byl předpokládaný. Ty hodnoty,
které se tímto způsobem významně změnily – u probandky JJ byl nárůst tělesného tuku
mezi 1. a 2. měřením o 2,8 %, naopak hodnota aktivní tělesné hmoty se snížila o 2,8 %,
u probandky IP se zvýšila hodnota BF o 1,8 % – neprokázaly pozitivní vliv 2měsíčního
intervenčního programu na tělesné složení. Některé faktory, které mohly mít vliv na
výsledky naměřených parametrů, jako je míra psychického stresu, zapomenutí
zaznamenání pohybové aktivity do monitorovacího formuláře nebo nevědomá změna
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stravovacích návyků, nebylo možné v tomto výzkumu ovlivnit. Je pravděpodobné, že
s přispěním zásahu do stravovacích zvyklostí a jejich monitorováním, by pohybový
program mohl zaznamenat příznivější a významnější změny tělesného složení.

H3: Zvolený dvouměsíční intervenční program založený na pravidelném provádění
chodeckých tréninků příznivě ovlivní subjektivní vnímání náročnosti pohybové zátěže
stejné intenzity hodnocené Borgovou škálou před a po intervenci.
Tato hypotéza nemůže být potvrzena ani vyvrácena. Ze získaných dat nejsem
schopna vyhodnotit změny v míře subjektivního vnímání pohybové zátěže, jelikož se
nepodařilo navodit stejnou intenzitu testu jako při prvním měření. Při druhém testování
po PI jsem na základě principu adaptace organismu na opakující se pohybovou zátěž
očekávala ze strany testovaných žen stanovení nižších hodnot na Borgově škále
subjektivně vnímaného úsilí. Hodnoty při druhém měření byly ale vyšší u všech
testovaných žen. Navýšení se pohybovalo v rozmezí 10–40 %. Všechny účastnice měly
významně lepší čas testu chůze na 2 km při druhém měření. Tento fakt se
pravděpodobně projevil i na intenzitě pohybové aktivity v průběhu druhého testu.
Důvody přisuzuji zlepšené úrovni aerobní zdatnosti, vyššímu sebevědomí v prováděné
pohybové aktivitě získanému v průběhu intervence, lepší ekonomice chodeckého
projevu, větší zkušenosti s rozložením sil a motivaci podat lepší výsledek než při
prvním testování.
Z těchto důvodů je pravděpodobné, že by subjektivní vnímání pohybové zátěže
stejné intenzity bylo po absolvování pohybové intervence nižší. Ze získaných výsledků
však nejde vyvodit jasné závěry, týkající se této hypotézy.
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7 ZÁVĚR
Touto diplomovou prací jsem se snažila zhodnotit vliv pohybové intervence
sestavené na základě doporučení na hodnoty aerobní zdatnosti a tělesného složení.
U všech 5 testovaných žen došlo k navýšení hodnoty VO2max, z toho u 3 se dají
změny s přihlédnutím k predikční chybě považovat za významné. Průměrné hodnoty
odhadu VO2max po PI byly 34,3 ± 6,87 ml.kg-1.min-1, výchozí odhad byl
30,4 ± 8,03 ml.kg-1.min-1. Průměrná hodnota VO2max celého souboru se zlepšila
významně v průměru o 13 ± 3,8 %. Hodnoty tělesného složení (% BF a % FFM)
nevykázaly po absolvování pohybového programu významné změny. Průměrné
procentuální hodnoty BF byly před PI 39,8 ± 3,1 %, po PI 41,1 ± 3 %. Průměrné
procento FFM bylo po intervenci nižší (58,8 ± 2,9 %) než před ní (60,1 ± 3,1 %).
Porovnáním dat naměřených před a po navrhnuté pohybové intervenci jsem
došla k závěru, že řízená pohybová aktivita formou chůze po dobu 8 týdnů s frekvencí
cvičebních jednotek minimálně 3 × týdně, minimálně 40 min, intenzitou 75 % SFmax,
měla pozitivní vliv na aerobní zdatnost žen středního věku v testovaném souboru.
Na hodnotu procenta tělesného tuku a procenta aktivní tělesné hmoty neměl
pohybový program významný vliv. Svou roli ale mohly sehrát i faktory, které nebylo
možné ovlivnit, jako nevědomá změna stravovacích návyků, míra psychického stresu
nebo opomenutí zapsání pohybové aktivity do formuláře záznamu pohybové aktivity.
Všechny testované ženy s radostí přistoupily na účast ve výzkumu, především
pro vítanou motivaci zařadit pohybovou aktivitu do svého životního stylu. Ovlivněny
příznivými výsledky především v oblasti aerobní zdatnosti, ale také zlepšujícího se
subjektivního pocitu při vykonávané pohybové aktivitě v průběhu intervence, byly
odhodlané pokračovat v nastaveném režimu i po ukončení výzkumu. S odstupem času
vím, že se všechny vrátily do původního stavu před intervencí. Z toho důvodu soudím,
že 8týdenní pohybový program není dostatečně dlouhý pro zafixování pravidelné
pohybové aktivity do každodenního režimu.
Pro případné budoucí zkoumání stejné problematiky bych doporučila
prodloužení pohybové intervence nejméně na 12 týdnů s možností zásahu do
stravovacích zvyklostí testovaných osob.
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy
(jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964
ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a
biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném
projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS s názvem Režimová opatření pro ovlivnění aerobní
zdatnosti žen středního věku, prováděné na atletickém oválu UK FTVS.
Výzkumná část diplomové práce se zabývá ovlivňováním aerobní zdatnosti u žen středního věku pomocí
chůze.
Před zahájením pohybové intervence budete otestována Vaše úroveň současné aerobní zdatnosti pomocí
testu chůze na 2 km – jedná se o test chůze na 2 km za co nejkratší čas. Bezprostředně po ukončení testu
Vám bude odečtena tepová frekvence pomocí sporttesteru. Bude Vám provedeno neinvazivní měření
složení těla prostřednictvím bioimpedanční metody-pomocí přenosného přístroje BODYSTAT 1500,
bude změřeno vaše tělesné složení, měření probíhá v leže na pevné podložce, kdy pomocí čtyř elektrod
připevněných na vaši kůži přístroj změří dle jednotlivých odporů vůči elektrickému proudění z přístroje
vaše tělesné složení – měření trvá cca 5 minut, je neinvazivní a bezbolestné. Poté vyplníte jednoduché
dotazníky ohledně předchozí pohybové zkušenosti a zdravotního stavu. Stejný test chůze i měření
absolvujete po intervenčním programu – dvouměsíční pohybová intervence bude zahrnovat pohybovou
aktivitu–chůzi-minimálně 3x týdně a minimální délce trvání 40 min, se sledováním tepové frekvence.
Abychom předešly případným zdravotním komplikacím je nutné si provádění dané pohybové aktivity
nechat schválit Vaším ošetřujícím lékařem. Potvrzení od lékaře uznání o Vaší způsobilosti vykonávat
požadovanou aktivitu odevzdáte před zahájením testování.
Během testování bude přítomen, jako odborný dozor prof. Ing. Václav Bunc, CSc. Jedná se o neinvazivní
výzkum ovlivňování aerobní zdatnosti pomocí přirozeného pohybu-chůze v terénu. Před započetím
programu budete poučena o správném provedení požadovaného pohybu, adekvátním vybavení (oděv dle
venkovních podmínek a počasí, vhodná obuv) a dostatečné hydrataci. Také budete informována a
poučena o správném provedení nezbytného rozcvičení před danou intervenční pohybovou aktivitou.
Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocená.
Výsledky diplomové práce budou zveřejněny v rámci UK FTVS v elektronické podobě v repozitáři
závěrečných prací UK, originál svazku diplomové práce bude k nahlédnutí ve studovně UK FTVS,
eventuálně po vyžádání na emailové adrese: k.katerina.kralova@gmail.com
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové
práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou
využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Během
výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. Veškerá získaná data a anamnestické
údaje budou zpracovány anonymně a nebudou poskytovány třetím osobám.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Kateřina Králová
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Kateřina Králová Podpis: ....................….
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve
výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve
výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum ...................................................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ..................................

Příloha č. 3 – Anketa o pohybové aktivitě

Anketa o pohybové aktivitě
PA1 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem nepravidelně méně než 3x týdně do 18
let (mimo školní TV)

PA2 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem pravidelně do 18 let (mimo školní TV)

PA3 V současné době cvičím, ale nepravidelně –méně než 3x týdně

PA4 V současné době cvičím pravidelně, ale až posledních 6 měsíců

PA5 V současné době cvičím, a to již déle než 6 měsíců

PA6 V současné době cvičím, a to již déle než 5 let

(OJA, P. TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-469-1.)

Příloha č. 4 – Dotazník PAR-Q

Dotazník PAR-Q pro osoby ve věku 15 až 69 let
Při odpovídání na otázky se řiďte jen svým zdravým rozumem. Dotazník čtěte pečlivě
a odpovídejte pravdivě ANO nebo NE.
ANO NE
1. ☐ ☐ Řekl Vám někdy lékař, že máte nemocné srdce a že byste se mel zúčastňovat
jenom pohybových aktivit doporučených lékařem?

2. ☐ ☐ Cítíte při pohybové aktivitě bolest na prsou?

3. ☐ ☐ Pociťovali jste v uplynulém měsíci bolest na prsou, i když jste nebyli
pohybově aktivní?

4. ☐ ☐ Ztrácíte rovnováhu kvůli závrati a ztratili jste někdy vědomí?

5. ☐ ☐ Máte problémy kostního nebo kloubního rázu (např. v zádech, v kolenou
nebo v kyčli), které by se mohly při změně vaší pohybové aktivnosti zhoršit?

6. ☐ ☐ Předepisuje Vám lékař léky na krevní tlak nebo na srdeční chorobu?

7. ☐ ☐ Víte o nějaké jiné příčině, která by vám mohla zabránit v účasti na
pohybových aktivitách?

Pokud jste odpověděli ANO na jednu otázku nebo více otázek
Poraďte se osobně nebo Telefonicky s lékařem před zahájením pohybového programu
nebo před otestováním vaší tělesné zdatnosti. Informujte ho o dotazníku a o otázkách,
na které jste odpověděli ANO.
(Ettinger et al., 2007)

Příloha č. 5 - Postup měření přístrojem Bodystat 1500

Postup měření přístrojem Bodystat 1500
Postup měření přístrojem Bodystat 1500 je jednoduchý a nevyžaduje rozsáhlé
školení. Vyšetřovaný se nachází v poloze vleže na rovném povrchu. Přístroj má
k dispozici dva hlavní vodivé kabely, z nichž každý má dvě krokosvorky, červenou
a černou. Svorky jsou připojeny k exponovaným úchytům na elektrodách, které se
umisťují na zápěstí pravé horní končetiny a hlezenní kloub pravé dolní končetiny. Po
zadání povinných údajů měřeného jedince do přístroje (věk, výška, hmotnost, úroveň
fyzické aktivity a míry pasu a boků), se po odsouhlasení těchto údajů spustí měření
slabým elektrickým proudem vygenerovaným bateriemi přístroje a měří bioelektrickou
impedanci při pevné frekvenci 50 kHz. Po ukončení měření se po pár vteřinách zobrazí
jednotlivé naměřené parametry složení těla (Fitsport-Komplex, 2016).

Obrázek č. 3 Umístění elektrod pro měření přístrojem Bodystat 1500 (Fitsport-Komplex,

2016)

Příloha č. 6 – Formulář záznamu pohybové aktivity v průběhu intervence

Záznam pohybové aktivity –
intervence
celková
čas
čas
doba
začátku konce
trvání
datum aktivity aktivity (min)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Iniciály probanda:
celková
průměrná
vzdálenost SF
forma pohybové
(m)
(tep/min) aktivity

