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Abstrakt
Název:

Vliv Mladého ječmene a Chlorelly Pyrenoidosy na regeneraci u sportovců

z oblasti kulturistiky a fitness
Cíle:

Cílem této práce je zjistit, zda užívání produktů Chlorelly Pyrenoidosy

(CHP) a Mladého ječmene (MJ) má vliv na regeneraci svalů u silových sportovců z oblasti
kulturistiky a fitness, konkrétně na hladinu enzymu kreatinkinázy (CK) po silovém
tréninku. Dalším cílem je zjistit, zdali má užívání CHP a MJ vliv na kvalitu života
sportovců.
Metody:

Tato diplomová práce je kvalitativní korelační studií. Teoretická část práce

byla zpracována na základě informací z knižních i elektronických zdrojů v českém
a anglickém jazyce. Pro praktickou část bylo cíleně vybráno 5 probandů ze sportovního
odvětví kulturistika a fitness. Skupina absolvovala odběry krevních vzorků, které byly
analyzovány biochemickým analyzátorem BECKMAN COULTRE DxC 700 pro zjištění
hladiny CK. Data o vlivu Zelených potravin na kvalitu života byla získána pomocí
záznamového archu s názvem „Denní subjektivní záznamy“. Statistická analýza dat Denních

subjektivních záznamů byla provedena párovým t-testem na hladině významnosti α ≤ 0,05
a graficky zpracovány.
Výsledky:

Zjistili jsme celkové lineární snížení hladiny CK v krevním séru u 3/5

probandů po silovém tréninku. 24hodinový přírůstek, tzn. hladina CK PO (po 24 hodinách
od cvičení) minus hladina CK PŘED (po cvičení), se snížil u 3/5 probandů. Z výsledků
se tedy nedá obecně potvrdit, že hladina CK je ovlivněna užíváním CHP a MJ. Výsledky
Denních subjektivních záznamů potvrdili vliv užívání Chlorelly Pyrenoidosy a Mladého
ječmene, ale pouze u pocitu únavy, pití kávy a chutnosti Zelených potravin. Hypotézy
se nepodařilo potvrdit. Výsledky mohla významně ovlivnit pandemie COVID – 19,
která znemožnila pokračovat ve standardizované fyzické zátěži probandů.
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Abstract
Title:

Influence of Young Barley and Chlorella Pyrenoidosa on Regeneration

in Bodybuilding and Fitness Athletes
Target:

The aim of this work is to determine whether the use of Chlorella

Pyrenoidosa (CHP) and Young Barley (MJ) products have an effect on muscle regeneration
in strength athletes in the fields of bodybuilding and fitness, specifically addressing
the level of the creatine kinase (CK) enzyme after strength training. Additionally, it is to
find out whether the use of CHP and JM affects the quality of life of athletes.
Methods:

This diploma thesis is a qualitative correlation study. The theoretical part

of the work was processed on the basis of information from books and electronic sources
in Czech and English. For the practical part, 5 probands from the bodybuilding and fitness
sports sector were purposefully selected. The group underwent blood sampling analyzed
with a BECKMAN COULTRE DxC 700 analyzer for CK levels. Data on the impact
of Green Food on quality of life were obtained using a record sheet entitled: "Daily
Subjective Records". Statistical analysis of the Daily Subjective Record data was
performed by paired t-test at the significance level of α ≤ 0.05 and subsequently graphed.
Results:

We found an overall linear reduction in serum CK levels in 3/5 of

the probands. The 24 hour increase decreased in 3/5 probands. Therefore, it is not generally
possible to confirm from the results that the level of CK is influenced by the use
of Chlorella Pyrenoidosa and MJ. The results of the Daily Subjective Records confirmed
the effect of Chlorella Pyrenoidosa and Young Barley use, but only in the feeling
of fatigue, drinking coffee and the palatability of Green Foods. The hypotheses could not
be confirmed. The results could have been significantly affected by the COVID - 19
pandemic.
Keywords:

Chlorella Pyrenoidosa, Young barely, regeneration, fitnesss, bodybuilding,
creatine kinase, CK
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Seznam zkratek
µkat – mikrokatal
ADP – adenosindifosfát
ATP – adenosintrifosfát
BCAA – branched chain amino acids
CGF – chlorella growth factor
CK – kreatinkináza
Cr – kreatin
CrP – kreatinfosfát
ČSTV – československý svaz tělesné výchovy a sportu
DNA – deoxyribonukleová kyselina
GABA – kyselina gama-aminomáselná
H+ – vodík
HIIT – hing-intensity intermittent exercise trainingt
CHP – Chlorella Pyrenoidosa
LDH – laktátdehydrogenáza
Mb – myoglobin
MJ – Mladý ječmen
MtCK – mitochondriální kreatinkináza
PCr-CK – fosfokreatinkinázový systém
RNA – ribonuleová kyselina
SIgA – sekreční imunoglobulin A
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1. ÚVOD
Regenerace organismu je trvalou a neoddělitelnou součástí naší existence. Doprovází
všechny naše činnosti a značně souvisí s vyváženou stravou a jejím složením. Je základní
podmínkou pro svalový růst a navýšení svalové síly. Během posilování jednotlivých svalů
dochází k narušení až k přetrhání svalových vláken, a teprve po přísunu potřebných živit
a dostatečném odpočinku dochází k regeneraci těchto tkání, které následně zesílí a zbytní.
Pro správnou regeneraci je potřeba celá řada vitamínů, oxidantů, aminokyselin a enzymů,
které se hojně vyskytují v zelených potravinách konkrétně např. CHP a MJ
Sportovci v odvětví fitness a kulturistiky velmi často užívají doplňky stravy
obsahující valin, leucin a isoleucin, což jsou 3 esenciální aminokyseliny, které jsou jedním
z nejznámějších a nejoblíbenějších doplňků výživy ve sportu. Tyto aminokyseliny, spolu
s dalšími prospěšnými látkami, se vyskytují i ve zmiňovaných zelených potravinách,
v Chlorelle Pyrenoidose (valin – 3,2 mg/g, leucin – 4,5 mg/g, izoleucin 2,04 mg/g )
a Mladém ječmeni (valin – 13 mg/g, leucin 18,2 mg/g a izoleucin 18,2 mg/g). Z předchozích
studií víme, že suplementy obsahující tyto látky vykazují snížení vyplavování enzymu
kreatinkinázy, snižují svalovou bolestivost a urychlují „hojení“ svalového poškození,
tedy urychlují regeneraci.
Jako téma své diplomové práce jsem zvolila vliv Zelených potravin CHP a MJ
na regeneraci svalů u silových sportovců. Otázkou regenerace se zabývají výzkumy
ze sportovní oblasti, kde je regenerace jedním ze základních pilířů budování svalové hmoty.
Současná literatura se zabývá regenerací svalové hmoty u sportovců různých odvětví
pomocí doplňků stravy, jako jsou BCAA (branched chain amino acids), Kreatin a další
suplementy, které se v tomto odvětví užívají, ovšem je velmi málo zdrojů zabývající
se regenerací svalů pomocí výše zmiňovaných zelených potravin u silových sportovců.

Tato diplomová práce je kvalitativní korelační studií, která je zaměřena na vliv CHP
a MJ na hladinu enzymu kreatinkinázy po silovém tréninku a po 24 hodinách, tedy
i na regeneraci kosterních svalů u výkonnostních sportovců z oblasti fitness a kulturistika.
Cílem této práce je zhodnotit vliv Zelených potravin (CHP a MJ) společnosti
Green Ways na hladinu kreatinkinázy v krvi po silovém cvičení, Pro účely své práce byli
osloveni mladí výkonnostní sportovci z oblasti fitness a kulturistika. Design studie
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byl původně plánován na dobu 3 měsíců od ledna do března 2020, ale vzhledem pandemie
COVID – 19 byla studie prodloužena do května 2020.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Zelené potraviny
Označení „Zelené potraviny“ zahrnuje zelené rostliny (Mladý ječmen), zelené řasy
(Chlorella Pyrenoidosa) a produkty z nich, které jsou cíleně využívány pro své výživové
složení ke konzumaci. Jsou zdrojem vitamínů, minerálů, enzymů, chlorofylu, antioxidantů
a dalších látek, které jsou v ideálních poměrech, a to je nepostradatelné pro jejich správné
využívání a vstřebávání. Tyto látky fungují na principu synergie, což je vzájemné spolu
působení většího

počtu látek,

které mají

ve

výsledku

větší účinek.

Užívání

Zelených potraviny je vnímáno jako prevence řady chorob, a také jako doplněk jejich léčby.
(Dallen 2010).
Tyto potraviny se řadí mezi tzv. funkční potraviny, které konzumentovi poskytují nejen
živiny, ale také příznivě ovlivňují jeho fyziologické funkce a fyzický i duševní stav.
Významně posilují imunitní systém a projev jejich účinků může trvat od týdnů až po roky
(Rathouský 2008; Kalač 2003).

2. 1.1 Chlorella Pyrenoidosa
Chlorella Pyrenoidosa (dále jen CHP) je mikroskopická sladkovodní řasa, která patří
mezi organismy jednobuněčné a je nejjednodušší formou života, na které závisí formy vyšší
a složitější. Díky fotosyntéze je CHP a další řasy základ a předpoklad celého vyššího
potravního i životního řetězce. Je jednou z nejvíce vědecky zkoumaných řas v lidské historii
s

řadou

publikací

od

lékařských

institucí,

(Rathouský, 2008; Haresh, 2014)
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výzkumných

institucí

a univerzit.

2.1.1.1 Historie
Chlorella byla poprvé objevena na konci 19. století, v roce 1890 týmem vědce
Martinuse Beijernicka. Po druhé světové válce se většina výzkumu tohoto organismu
přesunula do Ameriky se studiemi provedenými na Stanfordském výzkumném ústavu
a Carnegie Institute. V roce 1951 vyvinula Nadace Rockfeller ve spolupráci s japonskou
vládou a Dr. Hiroshimem Tamijou technologii pro růst, sklizeň a zpracování CHP ve velkém
komerčním proveditelném měřítku. Velký úspěch tohoto japonského projektu upoutal
pozornost amerických a ruských vesmírných programů, které zkoumaly možnost použití
CHP jako ideálního jídla pro dlouhodobé vesmírné cestování a kolonizaci. Japonští vědci
v 60. letech 20. století používali CHP jako propagátora dobrého zdraví, protože obsahovala
řadu vitamínů a minerálů spolu s mnoha dalšími živinami podporujícími zdraví. V roce 1963
byl úspěšně zaveden „proces sušení rozprašováním“ využívaný pro sušení buněk CHP
bez snížení obsahu živin uvnitř. Nebyl hlášen ani jeden negativní účinek CHP na lidský
organismus. CHP je druhým nejprodávanějším doplňkem zdravé výživy v Japonsku s více
než 30% japonské populace, která je považuje za jeden ze svých hlavních doplňků stravy.
Spojené

státy

americké

jsou

další

zemí

s vysokou

konzumací

této

řasy

(Dallen 2010; Rathouský, 2008; Haresh, 2014).

2.1.1.2 Pěstování
CHP společnosti Green Ways se pěstuje převážně na Tchaj-Wanu ve velkých
sladkovodních nádržích, kde jsou výborné podmínky pro pěstování především díky
vyrovnanému slunečnímu záření. Řasy jsou přísně sledovány a zkoumány v laboratořích a
do nádrží, kde dochází k množení řas v cyklu osm dní, jsou dány pouze nejkvalitnější
vzorky. Sklízení CHP probíhá ve večerních hodinách, protože přes den se akumuluje energie
v buňkách řasy, se kterou v noci hospodaří (Dallen 2010; Rathouský, 2008).

2.1.1.3 Složení1
Stejně jako jiné rostliny obsahující chlorofyl, v dokonalých podmínkách pěstování
i CHP přeměňuje anorganické chemické prvky na organickou hmotu pomocí slunečního
světla prostřednictvím fotosyntézy. Je to přírodní, čisté, bohaté jídlo s vysoce kvalitními
1

Hodnoty složení uvedené v tabulkách jsou hodnoty CHP společnosti GreenWays
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bílkovinami, chlorofylem, dietní vlákninou, vitamíny, minerály, enzymy, nukleovými
kyselinami a fytonutrienty, které jsou prospěšné pro lidské tělo (Haresh, 2014).
Uvádí se, že CHP je velmi bohatá na vitamíny řady B a mnoho dalších, jako jsou
vitamín C, vitamín D, vitamín E a vitamín K. Vitamínu C je v CHP obsaženo více,
nežli v pomerančích a obsah beta -karotenu je vyšší než u karotky (Rathouský, 2008).

Tabulka 1 – Základní analýza CHP (Rathouský, 2008)
Vlhkost

3,1 %

Bílkoviny

60,3 %

Tuky

11,1 %

Vláknina

0,9 %

Cukry

16,3 %

Popel

8,3 %

Stravitelnost bílkovin min.

79,6 %

Tabulka 1 znázorňuje procentuální základní analýzu CHP společnosti Green Ways.
CHP obsahuje poměrně velké množství bílkovin, které jsou lidským organismem dobře
stravitelné. Dále jsou zde zastoupeny cukry a tuky, které společně s bílkovinami tvoří
tři základní složky potravy.
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Tabulka 2 – Vitamíny, minerály, fytolátky CHP (Rathouský, 2008)
Železo (Fe)

225 mg/ 100 g

Vápník (Ca)

718 mg/ 100 g

Hořčík (Mg)

386 mg/ 100 g

Draslík (K)

992 mg/ 100 g

Jód (I)

50 mkg/ 100 g

Selen (Se)

10 mkg/ 100 g

Chrom (Cr)

0,31 mg/ 100 g

Zinek (Zi)

0,5 mg/ 100 g

Vitamín C

16 mg / 100 g

Karoteny

84,4 mg / 100 g

Vitamín E

5,7 mg/ 100 g

Thiamin (B1)

1,83 mg/ 100 g

Riboflavin (B2)

4,71 mg/100 g

Niacin (B3)

17,3 mg/ 100 g

Kyselina listová

1,1 mg/ 100 g

Kys. Panthotenová

2,7 mg / 100 g

Pyridoxin(B6)

1,81 mg / 100 g

B12

0,46 mg/ 100 g

Chlorofyl

2,57 %

Xantofyl

453 mg/100 g

Feoforbidy

18,7 mg/ 100 g
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Tabulka 3 – Aminokyseliny, nukleové kyseliny CHP (Rathouský, 2008)
DNA/RNA

3,3 % v sušině

Arginin

3,38 %

Lyzin

3,42%

Histidin

1,08 %

Fenylalanin

2,71 %

Leucin

4,5 %

Tyrosin

2,07 %

Isoleucin

2,04 %

Methionin

1,29 %

Valin

3,23 %

Alanin

4,56 %

Glycin

3,02 %

Prolin

2,5 %

Kys. Glutamová

5,9 %

Serin

2,29 %

Treonin

2,64 %

Kys. Aspartová

4,84 %

Tryptofan

1,18 %

Cystin

0,67 %

CGF

14,2 %

Legenda: CGF = chlorella growth factor, DNA = deoxyribonukleová kyselina, RNA = ribonukleová
kyselina
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V tabulce č. 2 je zaznamenáno množství vitamínů, minerálů a fytolátek v CHP
společnosti Green Ways, které jsou prospěšné a potřebné pro správné fungování organismu.
Hodnoty byly analyzovány ze 100g CHP.
Tabulka č. 3 znázorňuje procentuální zastoupení aminokyselin a nukleových kyselin.
Aminokyseliny jako valin, leucin a izoleucin jsou pávě ty aminokyseliny, které podporují
svalovou regeneraci a svalový růst a jsou obsaženy v doplňcích stravy kulturistů.
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2.1.2 Mladý ječmen
Ječmen je jednoletá jarní nebo ozimá plodina a je jedna z nejstarších zemědělských
plodin. Mladý ječmen (dále jen „MJ“), nebo také ječmenná tráva, je mladý list rostliny
ječmene (Hordeum vulgare). Prášek z MJ (ječmenné trávy) je nejlepší funkční potravou,
která zajišťuje výživu a vylučuje toxiny z buněk lidského organismu (Wong, 2019;
Zeng, 2018).

2.1.2.1 Historie
Zrna ječmene se běžně používají jako potravinový zdroj v různých kulturách
po celém světě. Pěstování ječmene je možno vysledovat už před 10 000 lety, což z něj činí
nejstarší domestikovanou plodinu. Starověcí Řekové, Římané a Egypťané konzumovali
mletý ječmen jako kaši nebo ji opékali na horkých kamenech a také jako chléb. To mělo
rozšířené použití mezi vojáky, protože jim ječmen zvyšoval vytrvalost. V Babylonii býval
mladý ječmen standardní měnou. Až na začátku 20. století však bylo zjištěno, že výhonky
mladých rostlin ječmene jsou zdrojem celé řady živin. Američtí lékárníci prodávali tablety
vyrobené ze sušeného ječmene jako vitamínové doplňky v období před druhou světovou
válkou (Vitaherbs, 2019).

2.1.2.2 Pěstování
Pěstovat MJ lze jak na polích, tak i v domácím prostředí. Aby ječmen dosáhl
té nejlepší nutriční kvality, je pěstován na panenských půdách, konkrétně se ukázalo, že
vysoce efektivní pěstování ječmene je na plochách bývalých sladkovodních jezer, kde se po
tisíce let z okolí hor splachovaly minerální látky a usazovaly se zde organické zbytky
vodních živočichů. Nyní je v této půdě bývalého jezera obrovské množství živin pro
produkci zdravých rostlin.
MJ se sklízí v době, kdy dosahuje 20 až 25 cm, jelikož v této růstové fázi obsahuje
nejvyšší množství aktivních složek. Pokud dosáhne délky 40 cm, množství a výtěžnost
těchto aktivních složek se výrazně snižuje. Pokud rostlina vytvoří první kolínko, přestává
být dužnatá a pružná, protože se dostává do reprodukčního stadia (Rathouský, 2004).
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2.1.2.3 Složení 2
V MJ jsou téměř veškeré živiny, které organismus potřebuje. Jedná se o jakýsi
komplex, který působí společně, a tak všechny živiny navzájem podporují svojí využitelnost
a vstřebatelnost. MJ je bohatý na chlorofyl a antioxidanty (jako je lutonarin a saponarin)
a také obsahuje kyselinu gama-aminomáselnou (GABA), kyselinu ferulovou, vitamíny
a minerály. V roce 1992 izoloval profesor Okawa a jeho kolektiv z mladých zelených
výhonků antioxidant 2“- 0 – glykosyl isovitexin, který tlumí v buňkách peroxidaci lipidů.
Také obsahuje více než 20 enzymů a vyznačuje se silnou antioxidační aktivitou
(Rathouský, 2004; Zeng, 2018).

Tabulka 4 – Nutriční analýza MJ (Rathouský, 2004)
Chlorofyl

300 mg/ 100g

Bílkoviny

280 mg/ 100g

Sacharidy

500 mg/ 100g

Tabulka 4 obsahuje nutriční analýzu chlorofylu, bílkovin a sacharidů na 100g MJ.
Nejvíce jsou zde zastoupeny sacharidy a chlorofyl.

2

Hodnoty složení uvedené v tabulkách jsou hodnoty CHP společnosti GreenWays
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Tabulka 5 – Vitamíny MJ (Rathouský, 2004)
Beta karoten

1370 IU/ g

Vitamín A

<50 IU/ 100 g

Vitamín B1

0,43 mg/ 100 g

Vitamín B2

2,41 mg/ 100g

Vitamín B5

5,1 mg/ 100 g

Vitamín B6

17,8 mg/ 100 g

Niacin

3,63 mg/ g

Biotin

0,8 mg/ 100 g

Vitamín C

457 mg/ 100 g

Vitamín E

22,5 IU/ 100 g

Vitamín K

0,78 mg/ 100 g

Kys. listová

1,5 mg/ 100 g

V tabulce 5 jsou uvedeny vitamíny vyskytující se v MJ. Největší zastoupení má
vitamín C, jehož dlouhodobým užíváním lze podpořit zotavení po náročném tréninku
(Thomson et al., 2001).
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Tabulka 6 – Minerály a stopové prvky MJ (Rathouský, 2004)
Vápník

6,8 mg/ g

Draslík

40,5 mg/ g

Hořčík

0,03 mg/ g

Železo

0,37 mg/ g

Křemík

0,04 mg/ g

Sodík

6,41 mg/ g

Fosfor

3,94 mg/ g

Bór

58 mcg/ g

Mangan

0,14 mg/ g

Měď

0,09 mg/ g

Stříbro

0,50 mcg/ g

Chróm

1,09 mcg/ g

V tabulce 6 je zaznamenáno množství minerálů a stopových prvků vyskytující se v MJ.
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Tabulka 7 – Aminokyseliny MJ (Rathouský, 2004)
Alanin

16,9 mg/ g

Methionin

3,6 mg/ g

Arginin

13,4 mg/ g

Fenylalanin

13,0 mg/ g

Prolin

14,8 mg/ g

Serin

11,4 mg/ g

Glycin

12,4 mg/ g

Threonin

11,5 mg/ g

Histidin

5,22 mg/ g

Tyrosin

8,29 mg/ g

Isoleucin

18,2 mg/ g

Valin

13 mg/ g

Leucin

18,2 mg/ g

Lysin

14,6 mg/ g

Kys. asparagová

19,7 mg/ g

Kys. glutamová

26,1 mg/ g

Tabulka 7 ukazuje množství aminokyselin vyskytujících se v MJ spol. GreenWays.
Zde máme opět v zastoupení 3 aminokyseliny podporující regeneraci a růst svalů – valin,
leucin a isoleucin, které jsou nejčastěji užívány ve světě fitness a kulturistika jako doplňky
stravy.
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2.1.3 Účinky Zelených potravin
CHP byla zkoumána v mnoha studiích, a díky jejím blahodárným účinkům
je využívána jako přírodní doplněk stravy. Jejím užíváním vzniká podpora imunitního
systému během fyzické zátěže, kde zmírňuje sníženou sekreci sekrečního imunoglobulinu A
(SIgA) ve slinách, který hraje významnou roli v imunitní funkci sliznic a slouží tedy jako
první obrana proti patogenním mikrobiálním invazím (Otsuki et al., 2012; Lamm, 1995;
Chidley, Davison, 2018).
Užívání CHP v kombinaci s HIIT (hing-intensity intermittent exercise training)
má výrazný vliv na výkon a svalový glykolytický a oxidační metabolismus, zejména pak
na metabolismus laktátu, kdy koncentrace laktátu v krvi u skupiny s HIIT spolu s podáváním
CHP byla významně nižší než u skupiny pouze s HIIT. Tato studie byla zkoumána
na krysách, které byly po užívání CHP schopny vykonat více náročných sekvencí. Podobné
výsledky prokázala i studie, která zkoumala dobu plavání myší před a po podávání CHP,
kdy se po 14 dnech užívání doba plavání dvojnásobně zvýšila. Z těchto studií tedy můžeme
usuzovat, že užívání CHP s intenzivním tréninkem zvyšuje výkonnost, snižuje svalovou
únavu a pozitivně ovlivňuje metabolismus v zatíženém svalstvu (Horii et al., 2017;
Mizoguchi et al., 2011).
Kromě zvýšené výkonnosti a rychlejší regeneraci byl výsledky ze studií potvrzen
i pozitivní

vliv

na

stres

a

protinádorový

účinek.

CHP

snižuje

aktivaci

hypotalamo – pituitárně – adrenální (dále jen HPA) osu související se stresem a také snižuje
hyperglykémii vyvolanou stresorem. (Souza Queiroz, et al., 2016) Ve vyšších dávkách
vykázala výrazný protinádorový účinek, kdy se u zvířat zjistil méně agresivní formy
karcinomu mléčné žlázy (Kubatka et al., 2014).
MJ má stejně jako CHP řadu benefitů ohledně lidského zdraví a je také využíván
jako doplněk stravy. Má komplexní pozitivní účinek na organismus, kdy se nejvíce
uplatňuje účinek antioxidační a zásadotvorný. MJ dokáže s vysokou pravděpodobností snížit
či zcela upravit chronické zvýšení počtu bílých krvinek způsobené zánětlivým procesem.
Je velmi silným pomocníkem v boji proti zánětům. Dále při užívání MJ byla potvrzena úleva
od alergických obtíží, kdy zlepšení stavu potvrdili pacienti, kteří uváděli subjektivní
zlepšení, ale i objektivní klinické nálezy. (Lacina, 2001; Merchant, Rice, Young, 1990;
Yang et al., 2006; Tabarzad, Atabaki, Hosseinabadi, 2020)
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2.2 Kreatinkináza
Kreatinkináza (dále jen „CK“) je buněčný enzym, který zajišťuje zpětnou přeměnu
ADP na ATP,

tedy

fosforylaci.

Tímto

procesem

vzniká

kreatinfosfát

(CrP),

který je nezbytný pro regeneraci adenosintrifosfátu (ATP), což je základní jednotka svalové
energie. (Grasgrubner, Cacek, 2008) Molekula ATP je hydrolyzována a energie je uvolněna
z její makroergní vazby. Dále se odštěpí fosfát a vzniká ADP (adenosindifosfát) a vodíkový
proton, jež lokálně okyseluje prostředí. Následně nastupuje CrP jako donor fosfátové
skupiny za současného spotřebovávání vodíkových protonů, vzniká ATP, kreatin (Cr) a pH
se udržuje na fyziologických hodnotách. Tato kreatinkinázová reakce je známá také
pod názvem Lohmannova reakce, která se dá popsat enzymatickou rovnicí:

CrP + ADP + H+ <—> Cr + ATP

Kreatinkinázový systém (CK systém) je u obratlovců jediný fosfagenový systém.
Jeho hlavní funkcí je udržovat stálý a vysoký poměr ATP/ADP při okamžitém i dlouhodobě
zvýšeném

požadavku

na

dodávku

energie

Ellington, 1989).
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(Žurmanová,

2014;

Ganong,

2005;

Obrázek č. 1- CK systém (Baird et al., 2012)

V CK systému (obrázek č. 1) je vysokoenergetický fosfát přenášen z ATP,
vytvořeného oxidační fosforylací (Oxid phos) v mitochondrii (místo produkce), na Cr
působením mitochondriální CK (MtCK), čímž se generují PCr a ADP. PCr difunduje
do cytoplazmy, kde působením cytosolických izoforem CK vytváří ATP a Cr. ATP je pak
používán ATPázami (místa použití), zatímco Cr se vrací do vnitřku mitochondrie.
Prostřednictvím tohoto systému plní PCr další důležitou funkci: podílí se na přenosu
vysokoenergetického

fosfátu

přítomného

v

ATP

z

mitochondrie

na

cytosol

(Guimaraes-Ferreira, 2014; Baird et al., 2012).

Saks (2008) ve svém článku zkoumal výsledky přinášející nový pohled na fungování
systému PCr-CK (fosfokreatinkinázový systém) ve svalových buňkách, které ukazují jeho
novou roli v zásobování energií pro remodelaci cytoskeletů, což znamená, že tento systém
napomáhá formovat a udržovat svalové buňky.
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CK také slouží jako zásobník energie, zvláště v energeticky náročných tkáních. Mezi
tyto tkáně řadíme kosterní svaly, myokard, nervová tkáň, retina, hladké svaly, Cortiho orgán
či spermie. Aktivita CK v séru může být použita jako marker poškození svalů
(Zajac, Was´kiewicz, Pilis, 2001), jelikož je považován za jeden z nejcitlivějších
laboratorních indikátorů svalového poškození (Voháňka, 2012), zatímco změny hladiny CK
po

cvičení

významně

korelují

s

rychlostí

regenerace

svalových

buněk

(Sargeant, Dolan, 1987).
Z předešlých výzkumů pouze kosterní a srdeční svalovina obsahuje velké množství
CK (Szasz, Gruber, Bernt, 1976). V normálním séru je celková hladina CK poskytována
hlavně kosterním svalem a její celkové hladiny závisí na věku, pohlaví, rase, svalové hmotě,
fyzické aktivitě a klimatických podmínkách (Brancaccio et al., 2007). Vzestup CK
v krevním řečišti je pouze dočasný, kdy ji lze vystopovat již 2 hodiny od svalového
poškození, ale vrcholí mezi 24. až 72. hodinami. U mužů se fyziologická hladina CK
pohybuje od 0,20 do 3,80 µkat/l v závislosti na věku. Ženy mají hodnoty CK o něco nižší,
od 0,20 do 2,50 µkat/l a opět závislosti na věku. Autoři se mohou trochu lišit v horních
hodnotách, kdy Voháňka (2012) uvádí hladinu CK u mužů 0,2 – 4,3 µkat/l a u žen 0,2 – 3,4
µkat/l, naopak ve studii Finsterer et al. (2007) uvádí normální hladinu CK: <170 U / L.
CK má tři isoformy, a to CK – MB, CK – BB a poslední CK – MM, které jsou
složeny ze dvou podjednotek M (muscle) a B (brain). První izoforma CK – MB se nachází
hlavně v myokardu, ale vyskytuje se i v příčně pruhovaném svalu. Druhý CK – BB
ve vyšších koncentracích převládá v mozku, prostatě, střevech, plicích, ledvinách, štítné
žláze i placentě a tuto izoformu může produkovat i tkáň některých nádorů. Třetí CK - MM
se vyskytuje převážně v srdeční a kosterní příčně pruhované svalovině a má největší
zastoupení v krevním séru. CK – MB má v séru velmi malé zastoupení a CK – BB není
prakticky přítomna u zdravých jedinců vůbec, díky práci hematoencefalické bariéry
(Dastych et al., 2011; Zima et al., 2007).
Na pohotovostních odděleních bylo až do poloviny 90. let určování hladiny CK
v séru klíčovým nástrojem v diagnostice infarktu myokardu u pacientů s bolestí
na hrudi. Následně byla diagnostická role do jisté míry nahrazena svalovým proteinem
troponinem. Zvýšené hladiny CK v séru však stále úzce souvisejí s poškozením buněk,
narušením svalových buněk nebo onemocněním. (Brancaccio, maffulli, Limongellii, 2007;
Totsuka et al., 2002) Namáhavé cvičení, které poškozuje buňky kosterních svalů,
vede ke zvýšení celkové CK v séru, ovšem Sayers a Clarkson (2003) ve svém výzkumu
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zjistili, že při imobilizaci ihned po cvičení se významně sníží zvýšení hladiny CK oproti
myoglobinu (Mb), což je svalová bílkovina, protože Mb se uvolňuje z poškozeného svalu
přímo do krevního řečiště, zatímco CK se uvolňuje nejprve do lymfy.
U většiny lidí dochází při intenzivní fyzické zátěži ke zvýšení hladiny CK.
Jednotlivci, kteří se pravidelně účastní středního a intenzivního cvičení, mají tendenci
výrazně zvýšit základní hladiny CK ve srovnání se sedavými a málo cvičícími jedinci,
ovšem aktivita CK po svalovém poškození vyvolaném cvičením úplně nesouvisí
s proporcemi svalových vláken (Baird et al. 2012; Magal, 2010) Tento vzestup nepochybně
záleží na stupni a typu aktivity, kdy k výraznému vzestupu vede hlavně silový trénink,
extrémní vytrvalostní trénink, kde převládá spíše excentrická kontrakce svalů. Šetrná
aerobní

zátěž

by k takovému

výraznému

zvýšení

hladiny

CK

vést

neměla

(Reinjeveld, J. et al., 2002) Míra poškození svalů po fyzicky náročné aktivitě bývá určována
z krevních

ukazatelů,

jako

je

CK,

myoglobin

a laktátdehydrogenáza

(Kodejška, Baláš, 2016). Celková hladina CK je výrazně zvýšena po dobu 24 hodin
po cvičení. Když pacient odpočívá, pak se postupně vrací k bazálním hladinám. Namáhavé
cvičení, které poškozuje strukturu kosterních svalových buněk na úrovni sarkolemu
a Z – disků vede ke zvýšení celkové CK.
Je-li intenzita cvičení mírná až střední, svalová tkáň je aktivována bez výrazných
změn v propustnosti membrány. Pokud intenzita cvičení překročí toto rozmezí, dojde
ke změnám propustnosti membrány a uvolnění enzymů. Hranicí rozsahu intenzity cvičení,
které svalová tkáň vydrží, je její zlomový bod. Pokud zatížení překročí určitou mez svalové
schopnosti, CK prosakuje do intersticiální tekutiny a dále je lymfatickým systémem
vrácena do oběhu (Brancaccio et al., 2007).
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2.3 Fitness a kulturistika
Kulturistika je koordinačně-estetický silový sport, který je v dnešní době velmi
populární, a jehož účelem je vytvořit postavu, která ukazuje svaly, tvar, symetrii
a rovnováhu. Slovo „kulturistika“ má základ z latinského slova „kultura“, neboli zušlechtit,
zpevnit. Účel tohoto cvičení, což je ovlivnění tvaru těla a jeho rozměrů, nejlépe vystihuje
anglické slovo „body building“.
Obecný význam slova „fitness“ je označení pro aktuální dobrý zdravotní stav
a vysokou úroveň fyzické zdatnosti.
Cvičení ve fitness centrech je v současné společnosti a době poměrně velkým
fenoménem, kdy bylo původní spojení s kulturistikou oslabeno. Hlavní aktivitou v těchto
centrech je stále posilování, ale bez vyšších kulturistických cílů, tedy bez cíle maximalizovat
svalovou hmotu a sílu. Cílem je optimalizace tělesné kompozice, dobrý zdravotní stav
a funkční stav pohybového aparátu, zlepšit celkovou kondici a psychický stav.
Dále dosáhnout pocitu harmonie a pohody (Stackeová, 2013).

2.3.1 Historie
Historie fyzické zdatnosti je známá už od počátku lidstva, kdy zdatnost byla důležitá
pro přežití. Postupem času se lidé začali zajímat o pěstování a utváření svalů,
ne jako prostředku k obraně či přežití, ale jako návrat k ideálu, kde je atletické tělo
považováno za oslavu humanity. Starobylá tradice vzpírání velkých kamenů se postupně
změnila až k modernímu sportovnímu vzpírání. Spolu s rozvojem sportovních disciplín
vznikala v různých kulturních podmínkách různá odvětví (Schwarzenegger, Dobbins, 1999).
V naší zemi má kulturistika dlouhou tradici, která sahá až před rok 1989, kdy byla
organizována v rámci ČSTV a dělila se na tzv. kondiční kulturistiku, což znamená,
že sportovci cvičí posilovací cvičení bez soutěžního cíle, a na klasickou soutěžní
kulturistiku. Kondiční kulturistiku, dnes označována jako fitness, lze definovat jako cvičení
v posilovnách a fitness centrech, kdy hlavní náplní je cvičení na strojích, trenažerech,
cvičení s volnými vahami a cvičení aerobního charakteru na speciálních trenažerech,
či na skupinových lekcích. Sportovci v kondiční kulturistice často dodržují dietní režim
včetně užívání doplňků stravy. Jde o životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti,
zlepšení postavy spolu se zlepšením držení těla, rozvoj síly, koordinace a upevnění zdraví.
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Po roce 1989 došlo u tzv. kondiční kulturistiky neboli fitness ke komercionalizaci
(Kolouch, 1990; Stackeová, 2003).

2. 3. 2 Soutěžní kulturistika a fitness
Soutěžení je ve sportovním porovnání, kterého se musí zúčastnit minimálně dva
soutěžící v jednotlivých kategoriích při dodržení předem daných pravidel a soutěžního řádu
(Louda, Čížová, 2019).

2. 3. 2. 1. Dělení soutěží v České republice
Soutěže v České republice se dělí podle:
a) disciplín:
– soutěže v kulturistice
– soutěže v klasické kulturistice
– soutěže ve physique
– soutěže ve fitness
– soutěže v bodyfitness
– soutěže ve wellness fitness
– soutěže v atletickém fitness
– soutěže v bikiny fitness
b) pohlaví:
– muži
– ženy
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c) věkových kategorií:
– soutěže dorostu
– soutěže juniorů
– soutěže mužů a žen
– soutěže masters
d) významu:
– mistrovství světa a mistrovství Evropy
– ostatní mezinárodní soutěže
– soutěže mistrovské – soutěže nemistrovské
(Louda, Čížová, 2019)

2. 3. 2. 1 Mužské kategorie:
V mužských kategoriích jsou dvě hlavní kategorie přírodní/naturální (známé jako
„natty“, což znamená bez dopingu) a otevřené (netestované), kde se již doping používá, a od
toho se odvíjí různé soutěžní kategorie.

Kulturistika:
Kulturistika je disciplína, ve které se soutěží v hmotnostních kategoriích a soutěžící
prezentuje maximálně vyvinuté a vyrýsované svaly při současném zachování symetrické
a estetické postavy. Sportovci trénují vývoj všech částí těla a svalů na maximální velikost,
ale v rovnováze a

harmonii.

Neměly

by

se vyskytovat

žádné

„slabé stránky“

nebo nedostatečně vyvinuté svaly. Kromě toho by se měli řídit speciálním tréninkovým
cyklem, aby se co nejvíce snížilo procento tělesného tuku a odstranila voda z podkožní,
aby se ukázala kvalita svalů. Kvalita svalů se posuzuje podle hustoty, oddělení a definování
svalových bříšek. Dalším kritériem je celkový pohled na postavu, která by měla být
symetrická a úměrná s širokými rameny, úzkým pasem, dostatečně dlouhé nohy a kratší
horní část těla (Louda, Čížová, 2019; Silverman, 2017).
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Klasická kulturistika
Klasická kulturistika je disciplína, ve které se soutěží ve výškových kategoriích
a soutěžící prezentuje muskulaturu, která je méně rozvinutá v porovnání s kulturisty,
s důrazem na

jemnější atletickou a estetickou stavbu těla s kvalitními svaly

(Louda, Čížová, 2019).

Soutěže ve physique
Tato kategorie byla představena v roce 2012 jako způsob, jak spojit svalnatý, štíhlý
vzhled s atletikou a celkovou estetikou. Je zaměřena na muže, kteří provádějí silový trénink,
udržují kondici a jedí zdravou vyváženou stravu, ale kteří dávají přednost vývoji méně
svalnaté, přesto atletické a esteticky příjemné postavy. Jsou to dobře vypadající soutěžící,
kteří vykazují správný tvar a symetrii těla, v kombinaci s určitou svalovou hmotností
a dobrým celkovým stavem. Měla by být viditelná jejich osobnost a schopnost sebevědomě
se prezentovat na pódiu (Silverman, 2017).

Classic Physique
Nejnovější kategorie pánské soutěže se nazývá Classic Physique a byla představena
v roce 2016. Toto je verze pro ty sportovce, kteří nechtějí rozvíjet svaly na „extrémní“ plný
potenciál, ale dávají přednost lehčím „klasickým“ postavám. Zvláštní pozornost je věnována
celkovému vzhledu, proporcím, liniím a tvaru a kvalitě svalů. Tato kategorie stojí mezi
kulturistikou (men’s bodybuilding) a Men’s Physique (Silverman, 2017).

3. 3. 2. 2 Ženské kategorie:
Na počátku osmdesátých let získává kulturistika nové směry. Vzniká ženská
kulturistika a s její vzrůstající popularitou vznikají i nové soutěže.
Kulturistika měla do té doby pouze jednu kategorii, ale jak se svaly stávaly většími
a elitnějšími, organizace zavedly nové kategorie pro zdůraznění velikostí, stylů a úrovně
kondice.
(Thorne, Embleton, 1998)
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Dnes do hlavních ženských kategorií patří:
– Bikiny fitness
– Figure
– Women‘s Physique
– Kulturistika
– Fitness

Bikini fitness:
Tato kategorie zdůrazňuje křivky, vyvážené postavy s dostatečným svalovým
rozvojem. Jaký je optimální „svalový rozvoj“ závisí na organizaci a úrovni konkurence.
Bikini fitness patří do nejoblíbenější ženské kategorie, kde soutěžící nosí závodní plavky
bikiny střihu s vysokými podpatky a lesklými šperky a posuzuje se celkový fyzický vzhled,
včetně pleti, pózování a makeupu. Vyžaduje se postava typu přesýpacích hodin. Především
se hodnotí tělesná stavba s nižší celkovou muskulaturou a s lehkým vyrýsováním
(málo viditelná separace základních svalových skupin), dobrá symetrie a vyvážená horní
a dolní polovina těla. Nadměrně muskulaturní a příliš vyrýsovaná postava je známkována
dolů.
(Louda, Čížová, 2019; Silverman, 2017)

Figure:
Soutěžící nosí podpatky a šperky jako v Bikini fitness, ale důraz je kladen
na rozvinutější postavu a dosažení svalové symetrie a proporce. Sportovkyně by měli mít
dobrou svalnatost, s viditelným oddělením svalů, ale bez viditelných pruhů, tedy svalových
vláken. Tón pleti a make-up jsou také posuzovány jako součást konečného skóre.
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Women‘s Physique:
V kategorie Women’s Physique je ideální postava v souladu s liniemi kategorie
Figure, ale větší, sportovnější a trochu svalnatější. Physique žen je kategorie pro závodnice,
které dávají v porovnání s kulturistikou přednost méně svalnaté, ale přesto sportovní
a estetické postavě. Sportovkyně nosí závodní plavky ze dvou kusů se spodky ve tvaru
písmene V a jsou na jevišti naboso a pózování je podobné jako tradiční soutěž v kulturistice.
Rozhodčí hledají symetrii, tvar, proporci, svalový tonus.

Kulturistika žen
Tyto soutěže se týkají nejvíce svalnatých ženských postav. Porotci hledají symetrii,
velikost a svalnatost.

Fitness:
Fitness byla první kategorií, která se oddělila od kulturistiky. Kromě srovnání
postavy zahrnuje fitness rutinu, která se provádí s hudbou a zahrnuje prvky tance, silové
pohyby a prvky a gymnastiku (Louda, Čížová, 2019; Silverman, 2017).

2.4 Regenerace ve sportu
Regenerace organismu je ve světě fitness a kulturistiky nedílnou součástí tréninku.
Je to poměrně opomíjená část, která je nesmírně podstatná pro svalový růst a zvýšení
svalové síly. Regenerace jako pojem zahrnuje činnosti, které vedou k rychlému a úplnému
zotavení tělesných i duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla narušena a posunuta
do jistého stupně únavy. Za důležité formy regenerace ve sportu se považuje kvalitní spánek,
strava, masáže a sportovci, zejména kulturisté a sportovci z oblasti fitness, hojně využívají
různé

doplňky

stravy

podporující

regeneraci,

(Havlová, 2018; Dovalil a kol., 2007).
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výkon

a

růst

svalů

2.4.1 Spánek
Spánek je nejpřirozenější forma pasivní regenerace, kdy záleží na jeho délce,
typu únavy a dalších faktorů a je zapotřebí si uvědomit, že potřeba spánku je velmi
individuální. Studie poukazují na to, že strava a kvalitní spánek mají vliv jak na regeneraci
fyzickou a psychickou, tak i na zvýšení výkonnosti. Spánek je považován za nezbytný
pro regeneraci svalů, hlavně kvůli jeho účinku na sekreci hormonů. Slouží jako důležitý
regulátor mnoha biologických aspektů, udržování životně důležitých fyziologických funkcí,
homeostázy, učení a paměti tím, že podporuje rozvoj centrální nervové soustavy a fyzické
zotavení, tedy regeneraci. Celková deprivace spánku po excentrickém cvičení modifikuje
zánětlivé a hormonální reakce (Datillo, 2011; Datillo, 2020; Jirka, 1990; Frodlová, 2012).

2.4.2 Masáže
Historie masáží sahá až do období Mezopotámie, kde jí bylo připisováno mnoho
blahodárných účinků. V dnešní době jsou velmi využívaným prostředkem pro regeneraci,
relaxaci a odpočinek a je jednou z metod používaných ke zlepšení a prevenci sportovních
úrazů. Masáž spolu s dalšími regeneračními prostředky má pozitivní dopad na zdraví
a předpokládá se, že sportovní masáž po intenzivním cvičení může zlepšit sílu, výkon
a zotavení sportovce a tudíž je nedílnou součástí regenerace. Během intenzivního, fyzicky
náročného silového tréninku se u cvičenců často objevuje svalová bolestivost, kdy tento typ
svalové bolesti má často negativní dopad na provádění fyzické činnosti. Navíc to může
bránit výkonu sportovce jak během soutěžní sezóny tak i mimo ni.
U kulturistů a dalších sportovců byly prováděny studie, kde se zaměřili
na blahodárné účinky masáže po intenzivním cvičení, která nejenže u cvičenců efektivně
zvýšila výkon, ale zlepšila intenzitu cvičení a míru regenerace.
(Kargarfard et al., 2015; Hemmings et al., 2000; Hošková, Majorová, Nováková, 2015;
Teimouri, Kargarfard, Sharifi, 2012)
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2.4.3 Doplňky stravy
Doplňky stravy jsou podpůrné prostředky sloužící k navýšení svalové hmoty
ve sportech se silovým zaměřením, nejvíce oblíbené v kulturistice, a zvýšení regeneračních
schopností. Pro výkonnostní a vrcholové sportovce jsou doplňky stravy nepostradatelnou
součástí jejich sportovního života (Fořt, 2005).
Jedny z nejoblíbenějších doplňků stravy, které se v kulturistice a fitness užívají
pro rychlejší regeneraci, jsou aminokyseliny BCAA. BCAA (branched chain amino acids)
valin, leucin a izoleucin jsou 3 esenciální aminokyseliny, které jsou jedním z nejznámějších
a nejoblíbenějších produktů, co se týče doplňků stravy a vyskytují se ve výše zmiňovaných
zelených potravinách CHP a MJ. Tělo tyto aminokyseliny nesyntetizuje, tudíž se musí
dodávat ve stravě
(Negro, 2008; Masaru, Masaaki, Kimiaki, 2006; Manuel, Heckman, 2016).
Je jasné, že namáhavé cvičení může poškodit kosterní sval, což je stav známý
jako námahová rabdomyolýza. Rhabdomyolýza je klinický syndrom, který zahrnuje
destrukci kosterního svalu s odtokem obsahu intracelulárního obsahu do krevního řečiště.
(Chavez et al., 2016) Toto poškození se projevuje bolestí, slabostí a zvýšeným oběhem
takových svalových bílkovin, jako je CK, laktátdehydrogenáza (LDH) a myoglobin. (Mb)
(Clarkson, Hubal, 2002) A právě suplementy obsahující valin, leucin a isoleucin vykazují
snížení vyplavování enzymu kreatinkinázy, snižují svalovou bolestivost, snižují indexy
svalového poškození a urychlují regeneraci. (Howatson et al., 2012; Negro, 2008; Ra, 2013)
Konzumace těchto volných aminokyselin je velmi efektivní pro regeneraci ihned
po tréninku, proti ztrátě a pro ochranu svalové hmoty a dále stimulují růstový hormon
pro snadnější nabývání svalové hmoty (Fořt, 1996).
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3. METODOLOGIE PRÁCE
Otázkou regenerace organismu se zpravidla zabývají studie a výzkumy ze sportovní
oblasti, kde je regenerace jedním ze základních pilířů budování svalové hmoty a síly.
Současná literatura se hojně zabývá regenerací svalové hmoty u sportovců různých odvětví
pomocí doplňků stravy, jako jsou BCAA, Kreatin a další suplementy, které se v tomto
odvětví užívají. Ovšem je velmi málo zdrojů zabývajících se regenerací u kulturistů
a fitness sportovců pomocí výše zmiňovaných zelených potravin. Diplomová práce se proto
zabývá vlivem CHP a MJ na hladinu celkové CK v krvi, což je indikátor svalového
poškození.

3.1 Cíle práce
Cílem této práce je zjistit, zda užívání produktů Chlorelly Pyrenoidosy (CHP)
a Mladého ječmene (MJ) má vliv na regeneraci svalů u silových sportovců z oblasti
kulturistiky a fitness, konkrétně na hladinu enzymu kreatinkinázy (CK) po silovém tréninku.
Dalším cílem je zjistit, zdali má užívání CHP a JM vliv na kvalitu života sportovců.
Pro hodnocení hladiny CK v krvi byly odebrány vzorky krve. Pro analýzu byl použit
analyzátor BECKMAN COULTER DxC 700 [CK], konkrétně fotometrická metoda a vše
bylo prováděno specializovaným pracovníkem laboratoře na oddělení Klinické biochemie
v nemocničním

zařízení.

Interní

kontrola

kvality

byla

kontrolována

pomocí

BioRad Lyphocheck assayed control. Pro účely této práce bylo využito dotazníkového
šetření pomocí záznamového archu, hodnotící kvality života, s názvem „Denní subjektivní
záznamy“, kam byla denně data jednotlivými probandy zaznamenávána.
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3.2 Výzkumné otázky

„Jakým způsobem se bude v návaznosti na silový trénink měnit hladina CK v krevním séru
u silových sportovců při užívání (po dobu pěti měsíců) CHP a MJ?“

„Jakým způsobem bude užívání CHP a MJ (po dobu pěti měsíců) ovlivňovat kvalitu života
sportovců zjištěnou specificky vytvořeným dotazníkem?“

„Jak významný bude pokles hladiny CK ve vzorcích krve 24h po silovém tréninku
při užívání CHP a MJ?“

3.3 Hypotézy
Na základě výše uvedených výzkumných otázek byly formulovány následující hypotézy:

H1A : Hladina CK, zjištěná z krevního vzorku séra po cvičení a s odstupem 24h po silovém
tréninku, se bude postupně snižovat od zahájení užívání CHP a MJ.
H10 : Hladina CK, zjištěná z krevního vzorku séra po cvičení a s odstupem 24h po silovém
tréninku, se nebude postupně snižovat od zahájení užívání CHP a MJ.

H2A : Při užívání CHP a MJ se výsledky dotazníkového šetření kvality života budou lišit
od vstupních údajů.
H20 : Při užívání CHP a MJ se výsledky dotazníkového šetření kvality života nebudou lišit
od vstupních údajů.

Výše uvedené hypotézy byly testovány na hladině významnosti α ≤ 0,05
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3.4 Úkoly práce
a) Seznámení a přiblížení produktů CHP a MJ
b) Seznámení se a přiblížení sportu kulturistika a fitness
c) Zpracování dostupné literatury, která se zabývá problematikou regenerace
u sportovců
d) Prostudování dostupných studií, zabývající se vlivem CHP a MJ na lidský
organismus
e) Stanovit specifické markery pro zhodnocení regenerace svalů, využitelné pro účely
práce
a) Zajištění studie a výběr výzkumného souboru
f) Vytvoření anamnestického dotazníku pro získání osobních informací s každodenním
záznamovým archem
g) Provedení vlastního výzkumu
h) Vyhodnocení a interpretace získaných dat
i) Vytvoření závěrů, diskuze, konfrontace stanovených hypotéz, zhodnocení výzkumu
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4. METODIKA PRÁCE
Jedná se o korelační kvalitativní studii deskriptivně asociačního charakteru. Teoretická
část byla zpracována na základě dostupných informací získaných z elektronických
i tištěných zdrojů zahraniční i české literatury. Práce se zabývá zelenými potravinami
a jejich účinkem a vztahy na regeneraci a kvalitu života. V první části diplomové práce jsou
zpracovány teoretické podklady k tématu Chlorella Pyrenoidosa a Mladý ječmen, jejich
složení a účinky na lidský organismus zejména ve sportovní oblasti. Dále je zde popsán
enzym kreatinkináza a její význam ve sportovním odvětví. Zdroje byly využity v tištěné
i elektronické formě (vědecké články a výzkumy, monografie a učebnice, periodika)
a odcitovány dle citační normy ISO 690. Praktická část je věnována popsání a hodnocení
výsledků měření, které byly statisticky zpracovány.

38

4.1 Charakteristika výzkumného souboru
Pro účel této diplomové byla vybrána skupinka dobrovolníků z mého okolí.
Výzkumná skupina, získaná záměrným výběrem, se skládala z pěti výkonnostních sportovců
ze sportovního odvětví fitness a kulturistika. Skupinu tvoří tři ženy a dva muži. Každý
z výzkumného souboru byl vybrán na základě specifických kritérií. Podmínkou výběru
probandů pro výzkum byl věk 20 – 30 lety, absolvování silových tréninků minimálně 3x
týdně, kdy tréninky byly silového rázu za účelem růstu svalů a zvyšování svalové síly,
a alespoň 1x účast

na závodech. Skupina nesměla pravidelně užívat

CHP a MJ

před začátkem výzkumu. Všichni uvedli plné zdraví bez chronických onemocnění
a dlouhodobého užívání léčiv. Průměrný věk celého výzkumného souboru byl 24,17 let
(SD± 2, 52). Průměrná váha v této skupině byla 68,40 kg (SD± 7,66), průměrná výška
168,90 cm (SD ± 3,14), průměrné BMI 23, 94 (SD ± 2,33). Průměrná hodnota hodin cvičení
za týden

byla

4,80h/týden

(SD±

0,75)

a

průměrná

hodnota

sportovních

let

byla 4,2 let (SD± 1,17). Každý z jedinců byl před testováním seznámen s průběhem celého
výzkumu.
Všechny testované osoby uvedly, že rozumí a souhlasí s průběhem celého výzkumu
a před zahájením samotného výzkumu podepsali informovaný souhlas (viz. Příloha č. 2),
ve kterém je uvedeno, že probandi souhlasí se zpracováním osobních údajů, naměřených
hodnot a zaznamenaných dat do této diplomové práce. Tento souhlas byl schválen etickou
komisí a je k nahlédnutí v příloze č. 1 této práce.
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Tabulka 8 - Charakteristika výzkumného souboru
Proband č.

Věk

Váha [kg]

Výška [cm]

BMI

Počet tréninků
hod./týden

Roky
cvičení

1. (ž)

23

57

163

21,45

4

5

2. (m)

27

80

169

28,1

5

6

3. (m)

20

70

169,5

24,36

6

3

4. (ž)

27

71

172

24

5

4

5.(ž)

24

64

171

21,89

4

3

Legenda: ž = žena, m= muž, BMI = body mass index

Tabulka 9 - Parametry výzkumného souboru
Průměr ± SD

(min – max); MED

Věk [roky]

24,17 ± 2,52

(20 – 27); 23,5

Váha [kg]

68,40 ± 7,66

(57 – 80); 68,5

Výška [cm]

168,9 ± 3,14

(163 – 172); 167,5

BMI [kg.m-2]

23,94 ± 2,33

(21,45 – 28,1); 24,775

Počet tréninků/týden

4,80 ± 0,75

(4 – 6); 5

Roky cvičení

4,20 ± 1,17

(3 – 6); 4,5

Legenda: SD = směrodatná odchylka, min = minimum, max = maximum, MED = MEDIAN
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4.2 Metody získávání dat
Data pro splnění cílů této práce byla získána na základě testování pěti záměrně
vybraných probandů, od kterých byly odebrány krevní vzorky (3-5ml venózní krve)
invazivní

metodou

specializovaným

pracovníkem.

Dále

byla

data

zpracována

a byla stanovena hladina CK pomocí Systém Calibrator (kalibrační sérum, které je určeno
pro použití s AU Beckman Coulter System Reagents v analyzátorech Beckman Coulter)
a analyzována na alyzátoru BECKMAN COULTER DxC 700 [CK] fotometrickou metodou,
tato metoda vychází z doporučení IFCC (Mezinárodní federace klinické chemie).
Data s hladinou CK prošla kontrolou kvality pomocí BioRad Lyphocheck assayed control.
Vyhodnocování hladiny CK analyzátorem je poměrně časově nenáročné. Data hladiny CK
byla získávána a zaznamenána v Masarykově nemocnici Jilemnice na Oddělení klinické
biochemie a následně poskytnuta v tištěné podobě.
Probandi měli za úkol každý den užívat CHP a MJ. Dávkování bylo doporučeno
odborníkem na užívání Zelených potravin s mnohaletými praktickými zkušenostmi.
Vhodná byla kombinace 3x1 bohatá čajová lžička MJ rozpuštěná ve vodě a 3x 10–15 tablet
CHP. Bylo třeba dodržovat důsledně pitný režim, tedy alespoň 2–3 litry kvalitních, pokud
možno neperlivých tekutin denně. Na cílové dávkování bylo vhodné nastoupat postupně,
během cca 4–8 týdnů. Zelené potraviny bylo možné užívat nalačno s jídlem i po jídle. MJ
pitý nalačno má rychlejší tendenci se vstřebávat a je výhodné s ním zahájit den, pití po jídle
však jeho účinek významně nesnižuje. CHP byla doporučena užívat s hodinovým odstupem
od léků podávaných per os.
Počáteční dávka začínala na MJ 3x1, CHP 3x2 po dobu prvních 3 dnů.
Následně si probandi individuálně zvyšovali dávku CHP na 3x4, 3x6, 3x8, 3x10, 3x12, 3x15
dle pocitu a příznaků zabarvení stolice do zelena. Na finální dávku se probandi měli dostat
během 2 – 3 týdnů. Probandi byli instruováni a poučeni o užívání Zelených potravin po celé
výzkumné období ústní formou a podpisem informovaného souhlasu potvrdili a souhlasili
s celým průběhem a užíváním CHP a MJ. V průběhu zkoumaného období byli prováděny
konzultace s probandy ohledně užívání CHP a MJ, ohledně různých obtíží či změn.
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Během užívání CHP a MJ probandi denně zaznamenávali data kvality běžného
života do záznamových archů „Denní subjektivní záznamy“ (viz příloha č. 3), inspirovaného
ze studií MUDr. M. Laciny, formou ankety. Jednotlivé položky v záznamovém archu byly
vybrány na základně výsledků studií M. Laciny a dalších pro společnost Green Ways.
Na základně všech získaných dat byly vyhodnoceny výsledky studie.
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4.2.1 BECKMAN COULTER DxC 700
Analyzátor klinické chemie DxC 700 AU je nejnovější inovací v řadě spolehlivých
chemických analyzátorů pro středně až velkoobjemovou laboratoř. DxC 700 AU je nová
kombinace hardwarových a softwarových funkcí z chemických analyzátorů řady DxC.
Tato výkonná kombinace poskytuje maximální dobu provozu, vysokou spolehlivost a přesný
výkon. Analyzátor DxC 700 byl podroben výzkumům a prokázal vynikající přesnost
v analýze většiny sérových/plazmatických testů (Busch, Smola, Schmitt, 2019).

obrázek č. 2 - BECKMAN COULTER DxC AU (cit. 3. 7. 2020, beckmancoulter.com)

4.3 Sběr dat
Sběr dat probíhal od prosince 2019 do května 2020 v Masarykově nemocnici
Jilemnice. Odběry krevních vzorků byly odebírány celkem 6x u každé testované osoby,
kdy byly odebírány vzorky mezi 13 – 14 h přibližně hodinu po cvičení a následně
po 24 hodinách. Tyto odběry probíhaly 3x, a to na začátku před užívání CHP a MJ, následně
po 6 týdnech a po 5 měsících. Odběry krve probíhaly po dobu 10 min., odborným
personálem nemocnice za standartních podmínek. Vzorky krevního séra byly v den odběru
předány na Oddělení klinické biochemie a zpracovány podle stanovených norem pro získání
hodnot. Měření jedinci denně vyplňovali záznamový arch „Denní subjektivní záznamy“,
kde subjektivně hodnotili jednotlivé denní činnosti, vlastnosti či potřeby.
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4.3.1 Denní subjektivní záznamy
Pro účely práce byl na základě konzultací s odborníkem sestaven záznamový arch
„Denní subjektivní záznamy“ (příloha č. 3), který byl inspirován archem „Subjektivní
hodnocení konkrétních zlepšení“ ze studií MJ (Lacina, 2002) pro hodnocení vlivu CHP a MJ
na kvality života účastníků této studie. Arch obsahuje celkem 33 bodů (otázek),
na které probandi denně odpovídali škálou 0 – 10, kdy 0 znamená nic a 10 maximum,
a odpovědí ANO/ NE, kdy za každé ANO byl udělen 1 bod, a každému NE bylo uděleno 0
bodů. Jednotlivé body byly zpracovávány samostatně u každého probanda a statisticky
a graficky znázorněny.

4.4 Analýza dat
Data měření hladiny CK byla zaznamenávána v rámci systému chemického
analyzátoru BECKMAN COULTER DxC 700. Následně byla data zaznamenána
do programu Microsoft Excel 2010 a zaznamenána do tabulek. Naměřené hodnoty byly
graficky zpracovány pro jednodušší orientaci a vyhodnocení výsledků. Data z Denních
subjektivních záznamů byla u jednotlivých bodů a jednotlivých probandů za jednotlivé
týdny sečtena, zprůměrována a zaznamenána do Microsoft Excel 2010 a vyhodnocena
pomocí statistické metody párového t – testu.
Pro statistické zjištění hypotézy byla data zpracována pomocí párového t – testu.
Hladina významnosti byla stanovena α = 0,05 a proto P – hodnota (p – value) by měla mít
hodnotu p – value ≤ 0,05, aby byl výsledek statisticky významný.
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5 VÝSLEDKY
V následujících kapitolách byly zpracovány zaznamenané hodnoty z jednotlivých
měření hladiny CK a z hodnot zaznamenaných ze záznamových archů jednotlivých
probandů. Výzkumný soubor dobrovolníků (n= 5, ženy n=3, muži n=2) byl charakterizován
v kapitole

4.1.

Celkem

bylo

statisticky

zpracováno

30 výsledků

hladiny

CK,

které byly analyzovány analyzátorem BECKMAN COULTER DxC 700 [CK] fotometrickou
metodou, a průměrné hodnoty z Denních subjektivních záznamů (viz. příloha č. 3)
z 22 týdnů. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí párového t – testu a zaneseny do grafů.
Grafy obsahují 5 barevných linií, kdy každá linie patří jednomu z probandů a u každého
probanda je v závorce uvedena p-hodnota.

5.1 Výsledky hladin CK
Data hladiny CK v séru byla získána celkem 6x u každého probanda.
Kdy 2x byla data získána před užíváním CHP a MJ, 2x, po 6 týdnech, a 2x na konci
výzkumu (po pandemii COVID – 19) dohromady bylo získáno 30 výsledků hladiny CK.
První odběr byl odebrán hodinu po cvičení. Druhý odběr byl odebrán po 24 hodinách
před užíváním CHP a MJ, po měsíci a půl a dále dle plánu po 3 měsících od prvního odběru,
ale vzhledem k situaci spojené s pandemií COVID – 19 byl poslední odběr posunut,
za stálého užívání Zelených potravin, na konec května 2020, tedy po 5 měsících od prvního
odběru. V tomto období probandi nemohli navštěvovat fitness centra, a proto přizpůsobili
trénink domácím podmínkám.
V tabulkách (Tabulka 10 – 12) níže jsou zaznamenány výsledné hodnoty měření
hladin CK v séru hodinu po cvičení (1. den) a 24 hodin po cvičení (2. den) před užíváním
Zelených potravin, po 6 týdnech a po 5 měsících. Dále zde byly zaznamenány přírůstky
po 24 hodinách, tj. výsledek den PO (2. den) mínus hodnota den PŘED (1. den). Následně
byly výsledky graficky zpracovány.
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Tabulka 10 – hladina CK před užíváním CHP a MJ
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
21. 12. 2019

2. den
22. 12. 2019

Přírůstky po 24
hodinách

MO

2,44 µkat/l

2,13 µkat/l

-0,31

2

FH

14,18 µkat/l

11,99 µkat/l

-2,19

3

RŠ

8,24 µkat/l

8,08 µkat/l

-0,16

4

IZ

5,35 µkat/l

18,02 µkat/l

12,67

5

KK

2,96 µkat/l

3,71 µkat/l

0,75

Legenda: µkat/l – mikrokatal

Tabulka 10 obsahuje data hladiny CK v krevním séru první a druhý den
před užíváním Zelených potravin. Dále je zde uveden „přírůstek“ po 24 hodinách,
což je hodnota naměřená PO mínus hodnota naměřená PŘED. Jelikož jsme předpokládali,
že první den bude hladina CK vyšší než hladina po 24h, očekávali jsme hodnotu přírůstku
v záporných číslech.

Tohoto

záporného

přírůstku dosáhli pouze 3/5

probandů,

kdy se záporná hodnota pohybovala od -2,19 do -0,16, a celkové hodnoty se pohybovaly
od -2,19 do 12,67.
Tabulka 11- hladina CK po 6 týdnech
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
8. 2. 2020

2. den
9. 2. 2020

Přírůstky po 24
hodinách

MO

3,59 µkat/l

2,95 µkat/l

-0,64

2

FH

9,6 µkat/l

11,12 µkat/l

1,52

3

RŠ

10,01 µkat/l

9,1 µkat/l

-0,91

4

IZ

4,12 µkat/l

3,58 µkat/l

-0,54

5

KK

3,13 µkat/l

4,19 µkat/l

1,06

Legenda: µkat/l - mikrokatal
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V tabulce 11 jsou zaznamenány hodnoty CK po 6 týdnech užívání CHP a MJ.
Záporných hodnot v kolonkách „Přírůstek po 24 hodinách“ dosáhlo opět 3/5
probandů. Hodnoty přírůstků po 24h se pohybovali od -0,91 do 1,52, což je výrazný pokles
oproti prvním odběrům, kde byly hodnoty od -2,19 do 12,16. U probanda IZ došlo
k výraznému snížení hladiny CK po 24 hodinách, ale celkové výsledky jednotlivých
probandů nepotvrzují významný vliv CHP a MJ na hladinu CK.

Tabulka 12 - hladina CK po 5 měsících
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
23. 5. 2020

2. den
24. 5. 2020

Přírůstky po 24
hodinách

MO

2,89 µkat/l

1,97 µkat/l

-0,92

2

FH

7,89 µkat/l

5,96 µkat/l

-1,93

3

RŠ

14,72 µkat/l

11,79 µkat/l

-2,93

4

IZ

1,97 µkat/l

1,84 µkat/l

-0,13

5

KK

5,36 µkat/l

6,56 µkat/l

1,2

Legenda: µkat/l - mikrokatal

Tabulka 12 zaznamenává hladinu CK po 5 měsících užívání CHP a MJ.
V této tabulce záporných hodnot u „Přírůstku po 24 hodinách“ dosáhlo 4/5 probandů
a u pátého probanda hodnota nepřesáhla 1,2. Hodnoty se pohybovali od -2,93 do 1,2,
což by naznačovalo, že hladina CK se s odstupem 24 hodin po cvičení snižuje.
Nesmíme však opomenout krizové období COVID-19, kdy probandi museli uzpůsobit
trénink domácím podmínkám, jelikož byla uzavřená fitness centra. To by mohlo znamenat,
že probandi měli méně pohybu a méně náročný trénink, který mohl ovlivnit sílu, kvalitu
a kondici svalů, což by mohlo ovlivnit hladinu CK.
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Tabulka 13 - Barvy linií jednotlivých probandů v grafu 1 a 2
Proband č., iniciála

Barva linie

1. MO

Světle růžová

2. FH

Světle modrá

3. RŠ

Tmavě modrá

4. IZ

Červená

5. KK

Fialová

V tabulce 13 jsou přehledně přiřazeny barvy linií jednotlivých probandů v grafu 1 a 2

Graf 1 - Hodnoty hladin CK v krevním séru
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V Grafu 1 bylo znázorněno všech šest hodnot hladiny CK (hodnoty byly znázorněny
trojúhelníčkem) u každého probanda z předchozích tabulek 11 – 12. Dole na ose x je datum
prvního odběru ze všech tří odběrových cyklů. V prvních dvou lze zaznamenat prudký
vzestup hladin CK u probanda IZ, kdy po 24 hodinách se CK zvýšila až na 18,02 µkat/l.
Během dalších odběrů však hladina CK postupně klesala. Pokles můžeme pozorovat
u probanda FH, MO a IZ. Postupný nárůst hladiny CK byl zaznamenán u probandů RŠ
a KK, kdy se celková hladina CK zvyšovala v průběhu času. Musíme vzít v potaz působení
krize COVID – 19, kdy probandi neměli možnost absolvovat svůj běžný tréninkový plán
a tudíž byly bez pravidelného pohybu. Z grafu je tedy jasné, že pokles hladin CK můžeme
potvrdit pouze u 3/5 probandů, a z těchto výsledků tedy nemůžeme potvrdit, zda CHP a MJ
ovlivňuje hladinu CK.
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Tabulka 14 – 24hodinový přírůstek hladiny CK v krevním séru
Přírůstky po 24 hodinách (µkat/l)
Proband č.

1.
21. – 22. 12.

2.
8. – 9. 2.

3.
23. – 24. 5.

1. MO

-0,31

-0,64

-0,92

2. FH

-2,19

1,52

-1,93

3. RŠ

-0,16

-0,91

-2,93

4. IZ

12,67

-0,54

-0,13

5. KK

0,75

1,06

1,2

Legenda: µkat/l - mikrokatal

V tabulce 14 jsou znázorněny číselné hodnoty 24hodinového přírůstku hladiny CK
v krevním séru. Jsou to rozdíly dat získaných z hladin CK den PO (po 24hodinách
od cvičení) minus den PŘED (hodinu po cvičení) ze všech tří cyklů odběrů vzorku krve
a stanovení hladin CK.
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Graf 2 – 24hodinový přírůstek hladiny CK v krevním séru

V grafu 2 a tabulce 14 byly znázorněny přírůstky po 24 hodinách u jednotlivých
probandů, tj. hodnota den PO (1. den) mínus hodnota den PŘED (2. den). U tohoto přírůstku
očekáváme záporné výsledné hodnoty, jelikož jsme předpokládali pokles hladiny CK
po 24 hodinách. U probanda IZ můžeme pozorovat výraznou tendenci ke klesání, ovšem
následně je zřetelný malý nárůst zkoumaných hodnot. Výrazný celkový pokles můžeme
zaznamenat u probanda RŠ, kterému se hodnoty snížily z -0,16 postupně až na -2,93.
U probanda FH je naopak vidět nárůst prvních dvou přírůstku z

hodnoty -2,19

až na hodnotu 1,52, ovšem u poslední hodnoty je patrné opětovné snížení hladiny na -1,93,
která však nedosáhla na úroveň první hodnoty. U probandů MO a KK nejsou zaznamenány
tak výrazné změny ve výšce hodnot, ovšem u probanda MO mají hodnoty tendenci
k mírnému postupnému snižování, a u KK naopak dochází k mírnému vzestupu. Z daných
výsledků je jasné, že postupné lineární snížení hodnot přírůstku je u 2/3 probandů a pouze
u probanda

KK

nedošlo

za

celou

dobu
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ke

snížení

24hodinového

přírůstku.

Při porovnání mezi 1. a 3. přírůstkem je patrné snížení hodnot u 3/5 probandů, kdy hodnota
1. přírůstku je vyšší než hodnota 3. přírůstku. Je důležité připustit vliv období krize COVID
– 19, kdy probandi nemohli absolvovat běžné tréninky ve fitness centrech, což by mohlo mít
za následek změnu metabolismu CK a její vyplavování, z důvodu „odvyknutí si“, tj. snížení
svalové síly a nepatrný úbytek svalové hmoty, snížení kondice svalů, na zátěž, kterou
probandi podstupovali ve svých pravidelných cvičeních.

Tabulka 15 - T-test hodnot hladin CK 24. 5. - 21. 12.
One Sample t-test hladin CK 24.5. - 21.12.
p-value = 0.6758

t = 0.4504

df = 4

Legenda: df = degrees of freedom (supně volnosti), t = testová statistika

Tabulka 16 - T-test hodnot 24hodinových přírůstků
One Sample t-test 24hodinového přírůstku 21. – 22. 12. a 23. – 24. 5.
p-value = 0.2824

t = 1.2411

df = 4

Legenda: df = degrees of freedom (supně volnosti), t = testová statistika

Dále bylo provedeno statistické zpracování (tabulka 14 a 15) pomocí párového
t-testu (One Sample t-test), což je klasický jednovýběrový t-test na rozdíl koncového
a výchozího stavu. V prvním případě (tabulka 14) byl proveden rozdíl naměřených hodnot
CK mezi 24. 5. – 21. 12, kdy testová statistika t nabývá hodnot 0,4504 při 4 stupních
volnosti (pro testy tohoto typu je počet stupňů volnosti roven počtu kategorií mínus jedna
(k-1)). Odpovídající p – hodnota je 0,6758, což je větší než stanovená hladina významnosti
α = 0,05.
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Ve druhém případě (tabulka 15) byl proveden rozdíl rozdílů, tedy porovnání denních
přírůstků ze dnů 21. – 22. 12 a 23. – 24. 5., kdy testová statistika t nabývá hodnot 1,2411
při 4 stupních volnosti a p – hodnota dosahuje hodnot 0,2824, což je vyšší než hladina
významnosti α = 0,05.
Vzhledem k množství probandů a k daným výsledkům hodnot CK nelze říci,
že by CHP a MJ významně ovlivňovaly a snižovaly hladinu CK u sportovců z odvětví
fitness a kulturistika. Musíme také připustit vliv karantény při pandemii COVID – 19,
kdy nebyla možnost cvičit běžný trénink probandů pro rozvoj svalové síly a svalový růst,
proto můžeme přepokládat pokles celkové i svalová kondice a po návratu do fitness center
i navýšení hladiny CK.
P – hodnoty dosahují hodnot 0,6758 (tabulka14) a ve druhém případě (tabulka 15) dosahují
hodnot 0,2824, tedy ani jeden z těchto dvou výsledků není menší nebo roven hladině
významnosti α = 0,05, tedy nulovou hypotézu H10 nemůžeme zamítnout.
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5.2 Výsledky Denních subjektivních záznamů
Záznamový arch „Denní subjektivní záznamy“ byl denně vyplňován probandy
po celkovou dobu 22 týdnů. Probandi zapisovaly hodnoty na škále 0 – 10, kdy 0 znamenala
nic, 10 znamenalo maximum, a také hodnoty typu ANO/NE. Poté byly týdenní hodnoty
sečteny, zprůměrovány, statisticky zpracovány pomocí párového t - testu a graficky
znázorněny. U iniciálů je zaznamenána p-hodnota (p-value), kdy byla testována na hladině
významnosti α = 0,05.

V tabulce (tabulka 10) byly ke každému dobrovolníkovi přiřazeny iniciály a barvy
linií v následujících grafech pro lepší orientaci.

Tabulka 17 – Barevné linie v grafech
Proband č.

Iniciály

Barva linie

1

MO

Červená

2

FH

Světle modrá

3

RŠ

Tmavě modrá

4

IZ

Tmavě červená

5

KK

žlutá

Na níže přiložených obrázcích byly znázorněny grafy s výsledky z archu Denní
subjektivní záznamy (viz příloha č. 3.). V grafech jsou vidět výrazné změny v rámci vlivu
režimu života v období pandemie COVID – 19. Ze všech obrázků s grafy jsou vybrány
3 grafy (graf 3, graf 4 a graf 5) s nejlepšími statistickými výsledky a výpovědními
hodnotami.
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obrázek č. 3 - Grafy znázorňující subjektivní vnímání množství energie

Obrázek

č.

3

obsahuje

šest

grafů

z Denních

subjektivních

záznamů,

které jsou zaměřené na únavu a energii probandů. Na prvním grafu vidíme zaznamenaný
počet tréninků, kde si můžeme všimnout výrazného poklesu počtu tréninků v období
koronavirové krize. Na dalších grafech v obrázku č. 3 vidíme energii při tréninku,
kde je zaznamenán u 4/5 probandů mírný lineární vzestup energie, počet hodin spánku,
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kde můžeme pozorovat lineární nárůst u 4/5 probandů. U únavy a vyčerpanosti je jasný
lineární pokles u všech 5 probandů. Grafy smutná nálada a deprese spolu s užívání
„nakopávače“ před tréninkem jsou bez jasných výsledků, jelikož jsou zde zaznamenané
značné výkyvy, nebo žádné změny.

Graf 3 - Únava, vyčerpanost

Z obrázku č. 3 byl vybrán graf 3, který znázorňuje únavu a vyčerpanost probandů
při užívání CHP a MJ. Ačkoliv jsou zaznamenány patrné výkyvy, únava a vyčerpanost
postupně klesala, dle směru lineárních přímek, a p – hodnoty u probandů FH, RŠ, IZ a KK
odpovídají p ≤ 0,05, a což by poukazovalo na statisticky významný výsledek,
když stanovená hladina α = 0,05, ovšem vzhledem k výraznému poklesu únavy
v období pandemie COVID – 19 od 5. 3. - do 30. 4. 2020, je tento výsledek nejistý.
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obrázek č. 4 - Grafy znázorňující fyziologické procesy
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Na

obrázku

č.

4

jsou

grafy

zaznamenávající

fyziologické

procesy,

jako je zaznamenávání teploty či chladu a nachlazení. Nejvíce je vidět lineární trend u grafu
„Studené končetiny“ a „Pocit chladu (zimomřivost)“ U těchto grafů mají hodnoty tendenci
klesat a p – hodnota se v obou případech pohybuje u 3/5 probandů pod hodnotu 0,05, avšak
tyto výsledky nejsou dostačující, protože pouze málo probandů má danou p - hodnotu ≤ 0,05
a pocity chladu a studených končetin by mohla ovlivňovat změna ročního období a postupné
oteplování. Stejný problém můžeme pozorovat u grafu „Nachlazení, rýma“, kdy lineární
trend obecně klesá, ale opět

musíme

vzít

v potaz působení ročního období.

Zbylé grafy jsou statisticky bezvýznamné, jelikož se hodnoty prakticky nemění.
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obrázek č. 5 - Grafy znázorňující subjektivní vnímání bolestí a obtíží
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Obrázek č. 5 znázorňuje grafy, ve kterých byly zaznamenány hodnoty pro bolest.
Z těchto grafů má nejlepší p – hodnoty graf s názvem „Bolesti hlavy“, kde si můžeme
povšimnout značných výkyvů, ale lineární trend poukazuje na obecné snížení vjemu dané
bolesti zejména u probanda IZ. U 3 probandů se pohybují p – hodnoty pod hladinu α.
Zbylí 2 probandi mají hodnoty RŠ, kdy p – hodnota = 0,064 a IZ, kdy p – hodnota = 0,059.
U dalších grafů, zejména graf „Bolesti svalů a šlach“ a „Bolesti páteře a kloubů“,
opět můžeme pozorovat propad hodnot při pandemii COVID – 19, kdy nebylo možné
pravidelně cvičit ve fitness centrech.
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obrázek č. 6 - Grafy znázorňující GIT procesy
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Obrázek č. 6 zahrnuje grafy zaznamenávající GIT procesy. Z tohoto obrázku
můžeme

vypozorovat

zlepšení

v grafu

„pálení

žáhy“

u

2/5

probandů,

kde je p – hodnota ≤ 0,05, další 2 probandi nezaznamenaly žádnou změnu. Výrazné zlepšení
lze pozorovat u probanda KK u grafu „Stolice“, kdy se hodnoty postupně zvyšovaly
a je zde vidět zlepšení, u ostatních probandů v tomto grafu není výrazná změna.
Menší změnu můžeme pozorovat u grafů „Průjem“, kde proband MO má p - hodnotu <0,01
a „Zácpa“, kde proband KK má výsledek p – hodnoty <0,01. O těchto grafech z obrázku č 6
můžeme říci, že lineární trend má tendenci klesat až a graf „Stolice“, kde má
naopak tendenci vzrůstat.
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obrázek č. 7 - Grafy znázorňující kožní procesy a obtíže

Na obrázku č. 7 jsou uvedeny grafy zaznamenávající kožní procesy a obtíže.
Zde nejsou příliš velké změny v lineárních trendech ani nejsou významné statistické údaje
p – hodnot. Mírné obtíže s alergiemi můžeme pozorovat u probanda KK v jarních měsících,
jinak v tomto grafu se obecně lineární trend nemění. U potivosti lineární trend má tendenci
obecně mírně klesat, stejně jako trend u oparů a aftů.
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obrázek č. 8 - Graf znázorňující změny chuti
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Na obrázku č. 8 jsou zaznamenány a graficky znázorněny data, která poukazují
na změny v chuti. Poměrně velké výkyvy můžeme pozorovat v grafech „Chuť na sladké“
a „Chuť na slané“, „Chuť k jídlu“ a „Změny chuti“ kdy z těchto výsledků nemůžeme jasně
potvrdit nějaký vliv užívání CHP a MJ. Data v grafu „Pitný režim“ se drží na podobných
hladinách po celou dobu výzkumu. Za povšimnutí však stojí grafy s názvem
„Káva (kolik/den)“ a „Jak vám chutná CH + J“, které jsou zvětšeny a popsány níže.

Graf 4 - Chutnost CHP a MJ

Z grafu 4 je zřejmé, že na začátku užívání CHP a MJ probandi udávali nízké
hodnocení týkající se chuti. Každý další týden byly udávány vyšší hodnoty chutnosti daných
Zelených potravin. U všech probandů se p – hodnota pohybovala pod stanovenou hladinou
významnosti α ≤ 0,05. Probandi MO, FH, RŠ a KK mají p – hodnoty < 0,01. Proband IZ
má p – hodnotu 0,03 a obecně lze říci, že lineární trend stoupá, což by mohlo vypovídat
o statisticky významném výsledku. I když se výsledek tváří jako statisticky významný,
musíme být kritičtí kvůli malému množství probandů a výsledků.
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Graf 5 – Průměrný počet káv za týden

Graf 5 udává průměrné množství káv za týden po dobu výzkumného období této
studie. Probandi zaznamenávali počet káv každý den, poté byl proveden týdenní průměr
a následně výsledky byly zaneseny do grafu. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán
u probandů RŠ a MO, kdy bylo množství káv významně sníženo během zkoumaného
období. Obecně se lineární přímky (lineární trend) snižují. U všech probandů se p – hodnoty
pohybovaly v nízkých hladinách, a to u 4/5 probandů p – hodnota <0,01, což je menší
výsledek, než byla stanovena hladina významnosti α. Pouze u 1 probanda se p – hodnota
pohybovala na hodnotě 0,38. Tento výsledek u probanda IZ byl nejspíš způsoben menšími
výkyvy v pití kávy. Lze si také povšimnout menšího propadu hodnot ohledně množství káv
v průběhu pandemie, což by se dalo vysvětlit menší únavou, v rámci uzavření fitness center
a karanténou, a proto i menší konzumací kávy. Z tohoto výsledku by se dalo říci,
že se ve většině případu užívání CHP a MJ snižuje počet zkonzumované kávy,
avšak je potřeba se opět zamyslet nad množstvím dat a probandů v této studii.
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obrázek č. 9 - Graf znázorňující gynekologické obtíže

Obrázek č. 9 ukazuje 2 grafy zaznamenávající data ohledně gynekologických obtíží
u žen. V těchto grafech jsou zaznamenány hodnoty pouze od 3 probandů (ž). V grafech jsou
vidět pravidelné výkyvy způsobené lunárními cykly. V rámci pravidelnosti a různých
intenzitách jsou zde statistické údaje bezvýznamné a tudíž i výsledky těchto grafů.
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6. DISKUZE
V úvodu této diskuze bych ráda upozornila na to, že probandi se této studie účastnili
zcela dobrovolně a všichni splňovali podmínky nezbytné pro účast. Skupinka není
rovnoměrně rozdělena na muže a ženy, účastnilo se více žen (n=3) než mužů (n=2).
Všichni probandi byli sportovci z odvětví kulturistika a fitness, kategorie man’s physique
nebo bikini fitness.
Pro účely této studie bylo vybráno 5 probandů, kde nebyl rovnoměrný počet mužů
(n=2) a žen (n=3). Velmi malé množství probandů a získaných dat mohlo ovlivnit statistické
výsledky této diplomové práce.
Jedním z úkolů této práce bylo popsat a definovat regeneraci, hladinu CK a účinky
CHP a MJ a zajistit podklady potřebné ke stanovení cílů práce a hypotéz pro ucelené
zpracování této diplomové práce. Vyplavování hladiny CK do krevního oběhu a regenerace
ve sportu je problematika, kterou se zabývá poměrně velké množství zahraničních
i tuzemských autorů, nejen ze sportovního odvětví. Mnoho autorů se zabývá hladinou CK
u sportovců a jejím vyplavováním po intenzivním tréninku, (Sayers a Clarkson, 2003;
Baird et al. 2012; Magal, 2010; Kodejška, Baláš, 2016), a vlivem CHP a MJ ve sportu,
přesto však doposud není mnoho prací, zabývající se zkoumáním vlivu CHP a MJ
na regeneraci svalů u silových a svalově rozvíjejících sportovců. Výzkumné otázky a z nich
následně utvořené hypotézy vycházejí z dostupných informací a literárních zdrojů.
Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda užívání Chlorelly Pyrenoidosy a Mladého
ječmene dokáže nějakým způsobem ovlivnit hladinu CK v krevním séru po cvičení
u probandů ze sportovního odvětví kulturistika a fitness.
Doposud nebyla publikována studie, diplomová nebo jiná práce, věnující se vlivu
Chlorelly Pyrenoidosy a Mladého ječmene společnosti Green Ways na svalovou regeneraci
a hladinu CK u kulturistů a fitness sportovců. Proto byla provedena rešerše z obdobných
zdrojů, zabývající se výše zmíněnou problematikou.
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6.1 Diskuze k hypotézám
Hypotézu H1A se nepodařilo potvrdit – hypotézu H10 se nepodařilo zamítnout. Mezi
výsledky hladin CK nebyl zjištěn významný statistický pokles. Subjektivně lze pozorovat
snížení hladiny CK u 3/5 probandů, ovšem tento výsledek nelze počítat, vzhledem
k množství probandů, za potvrzení této hypotézy H1A.
Tento výsledek by také mohl být značně ovlivněn pandemií COVID – 19,
kdy probandi museli po dobu cca 2 měsíců uzpůsobit trénink domácím podmínkám,
tzn., že trénink nemusel být tak intenzivní a zaměřený na budování síly a velikosti svalů.
Podle Bairda a kol. (2012) a Magala (2010) pravidelně cvičící lidé, kteří podstupují
intenzivní trénink, mají tendence k výraznému zvýšení základní hladiny CK ve srovnání
s málo cvičícími lidmi, lze tedy uvažovat nad tím, že výsledky mohli být ovlivněny
snížením intenzity tréninku a jejich počtem, tudíž se mohla snížit celková hladina CK v krvi,
a proto mohla hladina poklesnout u 3/5 probandů. Míra hladiny CK také závisí na věku,
pohlaví, genetice a fyzické aktivitě a CK byla navržená jako vhodný indikátor regenerace
a svalového poškození, ovšem vědci poukazují na její variabilitu v základních hladinách
a v odezvách na cvičení, kdy výsledky nejsou obecně shodné. (Giechaskiel, 2018)
Studie zabývající se CHP a její účinky při intenzivním tréninku se shodli, že CHP zvyšuje
výkonnost, snižuje svalovou únavu a pozitivně ovlivňuje metabolismus v zatíženém
svalstvu. (Horii et al., 2017; Mizoguchi et al., 2011) Z těchto studií by se dalo uvažovat
nad tím, že užívání Zelených potravin nějakým způsobem hladinu CK vyplavenou
z poškozených svalů ovlivní, nehledě na fakt, že pro správnou regeneraci je potřeba
množství vitamínů, oxidantů, aminokyselin a enzymů, které se hojně vyskytují v Zelených
potravinách s názvem Chlorella Pyrenoidosa a Mladý ječmen.
Výsledky bohužel tuto teorii nepotvrdily, což mohlo být způsobeno velmi malým počtem
probandů a výsledných dat. Nedá se zcela vyloučit, že probandi užívali Zelené potraviny
nepravidelně.
Dalším cílem této práce bylo zjistit, zda užívání CHP a MJ ovlivňuje kvalitu života
probandů. Probandi každý den zapisovali data do vytvořeného dotazníku (příloha č. 3)
inspirovaného a převzatého ze studie MUDr. Laciny (2002) a upravené pro potřeby
této studie, kde se zabývá vlivem dlouhodobého užívání CHP a MJ na hodnoty kvality
života a na různá onemocnění týkající se imunitního systému a jiné.
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Hypotézu H2A se nepodařilo potvrdit – hypotézu H20 se nepodařilo vyvrátit.
Výsledky těchto dat ze záznamového archu byly zpracovány opět statistickým výpočtem
t – testem na hladině významnosti α = 0,05. Podařilo se potvrdit pouze některé body
v dotazníku, znázorněné grafem 3 – Únava a vyčerpanost, grafem 4 – Chutnost CHP a MJ
a grafem 5 – průměrný počet káv za týden. Tyto tři grafy byly vybrány na základně jasného
„zlepšení“ u všech pěti probandů a výsledky splňovali p – hodnota ≤ 0,05 až na výsledek
u probanda IZ v grafu 5 (p – hodnota = 0,38) a výsledek probanda MO v grafu 3
(p-hodnota = 0,33). Výsledky těchto 2 probandů sice nesplňovali p – hodnota ≤ 0,05,
ale lineární trend obecně klesal. Tyto menší změny se u probanda MO mohli vyskytnout
z důvodu stresu z přípravy na státní závěrečné zkoušky. U probanda IZ tento výsledek může
být ovlivněno výkyvy v pití kávy, kde si v grafu můžeme povšimnout poměrně klidných
období téměř bez kávy a dále naopak výkyv, kde bylo kávy více. Celkově se zlepšila
a zvýšila chutnost Zelených potravin během dlouhodobějšího užívání. Celkově je v každém
grafu možné vidět u nějakého probanda zlepšení, či pozitivní výsledek p - hodnot,
nelze však konstatovat, že by CHP a MJ výrazně ovlivnili kvalitu života. Tento výsledek byl
poznamenán velmi malým počtem probandů. Dále korona virovou krizí a faktem,
že probandi opět nemuseli data zapisovat poctivě a pravidelně.

6.2 Diskuze k výzkumným otázkám
První výzkumnou otázkou, která byla položena a na kterou byla hledána odpověď,
byla: „Jakým způsobem se bude v návaznosti na silový trénink měnit hladina CK v krevním
séru u silových sportovců při užívání (po dobu pěti měsíců) CHP a MJ?“
Hlavní výzkumná otázka, která byla reprezentována první hypotézou, se zabývala
zkoumáním hladiny CK u sportovců kulturistiky a fitness užívající CHP a MJ.
Předpokládala jsem, že hladina CK by se mohla pozitivním vlivem Zelených potravin snížit,
jelikož mají pozitivní vliv na imunitní systém, hladinu laktátu a regeneraci u sportovců.
(Horii et al., 2017; Mizoguchi et al., 2011)
Výsledky měření hladin CK ukázaly, že hladina CK se postupně snížila u 3/5
probandů, čímž danou hypotézu H10 nemůžeme zamítnout.

Tento výsledek je možné

přisuzovat pandemii COVID – 19, kdy nebylo možné pokračovat v běžném tréninku,
dále není vyloučené, že probandi užívali Zelené potraviny nepravidelně. Velké ovlivnění
výsledků také mohl způsobit malý počet probandů (n = 5) a jejich různá fyzická kondice.
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Ačkoliv tento výsledek nemůžeme považovat za obecně platný, je zde patrný náznak
možného účinku sledovaných zelených rostlin na hladinu CK v krvi.
Výsledky měřené z Denních subjektivních záznamů ukázaly, že u většiny bodů
v archu došlo u probandů k subjektivním změnám, zejména u tří sledovaných fenoménů
a to únava, chutnost CHP+MJ a káva (graf 3, 4 a 5), kde je u všech patrný lineární pokles.
Probandi potvrdily, že se celkově zlepšila kvalita života, avšak výsledky tuto skutečnost
obecně nepotvrzují.
Za limity své práce považuji nevyrovnaný podíl pohlaví probandů (2 muži a 3 ženy).
V neposlední řadě za limit své práce považuji nízký počet testovaných jedinců (n=5)
pro zobecnění závěrů. Další velkou nevýhodou může být období COVID – 19, které mohlo
velmi ovlivnit výsledky, jelikož probandi nemohli cvičit svůj běžný trénink ve fitness
centru.
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7. ZÁVĚR
Tato diplomová práce měla za cíl zhodnotit vliv Chlorelly Pyrenoidosy a Mladého
ječmene, společnosti Green Ways, na hladinu kreatinkinázy v krvi po silovém cvičení,
tedy i na regenerační procesy kosterních svalů u výkonnostních silových sportovců.
Jedná se o kvalitativní korelační studii, které se účastnilo celkem 5 probandů, kteří byli
vybráni řešitelem práce na základě vstupních kritérií.
Mezi úkoly práce patřilo: seznámení a přiblížení produktů CHP a MJ,
seznámení se a přiblížení sportu kulturistika a fitness, zpracování dostupné literatury,
která se zabývá problematikou regenerace u sportovců, prostudování dostupných studií,
zabývající se vlivem CHP a MJ na lidský organismus, stanovit specifické markery
pro zhodnocení regenerace svalů, využitelné pro účely práce, zajištění studie a výběr
výzkumného souboru, vytvoření anamnestického dotazníku pro získání osobních informací
s každodenním záznamovým archem, provedení vlastního

výzkumu, vyhodnocení

a interpretace získaných dat, vytvoření závěrů, diskuze, konfrontace stanovených hypotéz,
zhodnocení výzkumu. Všechny úkoly práce byly splněny.
Testování hladiny CK v krevním séru byly prováděny pomocí odběrů krevních
vzorků a analyzátorem BECKMAN COULTER DxC 700 na pracovišti Klinické biochemie
v Masarykově nemocnici Jilemnice. Data o subjektivních změnách kvality života každý
z probandů denně zapisoval do záznamového archu Denní subjektivní záznamy. Všechna
měření probíhala u probandů stejným způsobem, kdy každý proband absolvoval celkem 6
odběrů venózní krve. 2 před užíváním CHP a MJ, 2 po šesti týdnech užívání a 2 po pěti
měsících užívání (původní plánovaná doba studie byla 3 měsíce, vzhledem k pandemii
COVID – 19 bylo nutné výzkum protáhnout o dva měsíce). Všechna data byla následně
zpracována a vyhodnocena.
Výsledky ukázaly, že u 3/5 probandů došlo k výraznému poklesu hladiny CK v krvi
hodinu po cvičení. U 24hodinového přírůstku hladiny CK konečné hodnoty poklesy u 4/5
probandů od počáteční hodnoty. Tyto výsledky naznačují možný účinek sledovaných
zelených rostlin na hladinu CK v krvi po zátěži ovšem vzhledem k malému počtu probandů
nemůžeme obecně výsledky potvrdit.
Výsledky Denních subjektivních záznamů poskytly zajímavé údaje zejména u tří
sledovaných fenoménů a to únava, chutnost CHP+MJ a káva (graf 3, 4 a 5), kde je u všech
probandů patrný lineární pokles, či vzrůst (graf 4). U ostatních sledovaných jevů lze vidět
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subjektivní změny u jednotlivých probandů. Vzhledem k výše zmíněným překážkám nelze
pozorování prohlásit za obecně platná a vytyčené hypotézy tak nemohly být statisticky
potvrzeny nebo vyvráceny. Práce však může sloužit jako inspirace pro budoucí podrobnější
zkoumání této problematiky.
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Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření etické komise
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane, 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 na UK FTVS v rámci diplomové práce
s názvem „Vliv mladého ječmene a chlorelly na regeneraci u sportovců z oblasti kulturistiky a
fitness“, prováděné na Fakultě tělesné výchovy a sportu University Karlovy a v Nemocnici Jilemnice
– Oddělení klinické biochemie.
Hlavním cílem této práce je zhodnotit vliv zelených potravin na rychlost a kvalitu regeneračních
procesů u sportovců pohybujících se v oblasti fitness a kulturistiky. Období realizace výzkumu bude
od ledna 2020 do dubna 2020.
Ke zpracování dat bude použita invazivní metoda odběru venózní krve (3-5ml), která bude
prováděna specializovaným pracovníkem MUDr. Lenkou Nejmanovou za standardních podmínek.
Odběry se budou konat celkem 6x, a to 2x před užíváním, 2x po 1,5 měsíci (v polovině zkoumané
doby) a 2x po užívání, tedy po 3 měsících, mladého ječmene a chlorelly. Odběr venózní krve bude
trvat méně než 15 min. Dále před a po užívání ječmene a chlorelly vyplníte Vstupní a Výstupní
anamnestický dotazník, který bude hodnotit subjektivní změny kvality života při užívání zelených
potravin. Jeho vyplnění Vám zabere cca 10 minut. Během celého výzkumu by se neměl výrazně
změnit Váš tréninkový plán a stravovací návyky.
Vaše maximální denní dávka chlorelly je 20 tablet denně (1 dávka 20ti tablet = 5 g) a ječmene 1
dávka (5 g) 2x denně, tj. 10 g za den. Potvrzuji, že nebudu překračovat denní dávku chlorelly a
ječmene.
Při užití vyššího množství se může objevit bolest hlavy, únava, trávicí obtíže, nadýmaní,
zácpa či alergická reakce (tj. zarudnutí kůže, vyrážka, svědění, otok tváře a úst, zhoršení dýchání,
těžkost v oblasti hrudníku). Stolice se může zabarvit do zelena. V případě nežádoucích účinků
přestaňte užívat zelené potraviny a kontaktujte řešitele práce a MUDr. Lenku Nejmanovou.
Do projektu nemohou být zařazeny osoby, které v nejbližší době (1 měsíc) prodělaly
infekční či bakteriální onemocnění spojené s užíváním antibiotických či antivirotických léčiv, osoby,
které mají onemocnění žilního systému, jsou po transplantaci orgánů, užívají léky na potlačení
imunity, mají hyperfunkci štítné žlázy, chronické záněty trávicího traktu, srdeční a jiná závažná
onemocnění spojená s orgánovou soustavou a těhotné ženy.
Celková doba sledování a užívání zelených potravin je 3 měsíce, odběry krve budou
prováděny 6x, a to 2x před začátkem užívání, 2x v polovině zkoumané doby (tedy po měsíci a půl) a
2x po 3 měsících užívání. První odběr se bude provádět ihned po tréninku a druhý po 24 hodinách.
Po prvních dvou odběrech obdržíte balení chlorelly a ječmene od značky GreenWays a budete každý
den užívat stanovené množství po dobu 3 měsíců na základě předchozího poučení. Dále vyplníte
Vstupní anamnestický dotazník. Po uplynutí zkoumané doby, tedy po 3 měsících, vyplníte Výstupní
anamnestický otazník.
Cca po 1 a půl měsíci a po 3 měsících se budou odběry opakovat a výsledky budou
porovnány a zpracovány.
Budete poučen(a) o všech postupech při odběru a průběhu intervenčního programu. Na Vaši
bezpečnost během odběrů venózní krve bude dohlížet odborný personál MUDr. Lenka Nejmanová.
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Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování
prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Očekávaným přínosem výzkumného projektu je objektivní posouzení vlivu mladého
ječmene a chlorelly značky GreenWays na rychlost a kvalitu regeneračních procesů. Následně po
potvrzení či vyvrácení této myšlenky, využít tento poznatek v praxi.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové práci v
studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: tyna.kalenska@seznam.cz
Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením Evropské
Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou získávány
následující osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, váha, výška, hodnota CK v krvi, které
budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v uzamčeném prostoru), přístup k nim bude
mít řešitel diplomové práce Kristýna Kalenská a vedoucí diplomové práce Mgr. Helena Vomáčková,
a budou do 1 dne p ukončení výzkumu smazány.
Anonymizace osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním znaků či dat, které by
mohly vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou bezpečně uchovány na heslem
zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Neanonymizované fotografie budou bezprostředně po
skončení výzkumu smazány.
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
bezprostředně osobní data smazána. Neanonymizované údaje bezpečně uchovány na heslem
zajištěném počítači v uzamčeném prostoru. Anonymizace osobních dat bude provedená do jednoho
dne po testování.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Kristýna Kalenská
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Kristýna Kalenská 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. Potvrzuji, že mám platnou
zdravotní prohlídku.
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: ....................................
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Příloha č. 3 – Denní subjektivní záznamy
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Příloha č. 4 – Výsledky hodnot hladiny CK v krvi

Tabulka 18 – hladina CK před užíváním CHP a MJ
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
21. 12. 2019

2. den
22. 12. 2019

Přírůstky po 24
hodinách

MO

2,44 µkat/l

2,13 µkat/l

-0,31

2

FH

14,18 µkat/l

11,99 µkat/l

-2,19

3

RŠ

8,24 µkat/l

8,08 µkat/l

-0,16

4

IZ

5,35 µkat/l

18,02 µkat/l

12,67

5

KK

2,96 µkat/l

3,71 µkat/l

0,75

Legenda: µkat/l - mikrokatal

Tabulka 19- hladina CK po 6 týdnech
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
8. 2. 2020

2. den
9. 2. 2020

Přírůstky po 24
hodinách

MO

3,59 µkat/l

2,95 µkat/l

-0,64

2

FH

9,6 µkat/l

11,12 µkat/l

1,52

3

RŠ

10,01 µkat/l

9,1 µkat/l

-0,91

4

IZ

4,12 µkat/l

3,58 µkat/l

-0,54

5

KK

3,13 µkat/l

4,19 µkat/l

1,06

Legenda: µkat/l - mikrokatal
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Tabulka 20 - hladina CK po 5 měsících
Hladina CK
Proband č.

Iniciály

1

1. den
23. 5. 2020

2. den
24. 5. 2020

Přírůstky po 24
hodinách

MO

2,89µkat/l

1,97 µkat/l

-0,92

2

FH

7,89 µkat/l

5,96 µkat/l

-1,93

3

RŠ

14,72 µkat/l

11,79 µkat/l

-2,93

4

IZ

1,97 µkat/l

1,84 µkat/l

-0,13

5

KK

5,36 µkat/l

6,56 µkat/l

1,2

Legenda: µkat/l - mikrokatal
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Graf 6 - Hodnoty hladin CK v krevním séru

Graf 7 – 24hodinový přírůstek hladiny CK v krevním séru
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Příloha č. 5 – Výsledky denních subjektivních záznamů

obrázek č. 10 - Grafy znázorňující únavu
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Graf 8 - Únava, vyčerpanost

97

obrázek č. 11 - Grafy znázorňující fyziologicé procesy
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obrázek č. 12 - Grafy znázorňující bolest
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obrázek č. 13 - Grafy znázorňující GIT procesy
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obrázek č. 14 - Grafy znázorňující kožní procesy a obtíže
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obrázek č. 15 - Graf znázorňující změny chuti
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Graf 9 - Chutnost CHP a MJ

Graf 10 – Průměrný počet káv za týden
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