
Abstrakt 

Název diplomové práce Stacionární kola a redukce nadváhy 

Cíle práce 

Cílem bylo shrnout informace o obezitě a nadváze, vytvořit, podrobně popsat a následně 

vyhodnotit redukční program, který byl na základě dotazníkového průzkumu z roku 2005 

(viz. má bakalářská práce) sestaven ze tří částí tj. Spinning Programu, pohybové aktivitě 

ve fitness a úpravě stravovacích zvyklostí klienta. 
, 

Soubor a metody 

Do studie informativního charakteru bylo zařazeno náhodným výběrem 41 žen, 

průměrný věk byl 36 let. 

Metodou řízeného rozhovoru byla odebrána osobní, pracovní, farmakologická a 

gynekologická anamnéza. Před začátkem redukčního programu a po osmi týdnech 

programu byla stanovena hmotnost (v kg), výška (v cm), obvody prsa - pas - boky (v 

cm), tloušťka podkožních řas podle Pařízkové a určeno celkové procento podkožního 

tuku. Z odebraných hodnot byl určen BM! a vypočítány hodnoty MSF, 65% SF max., 

75% SF max., 85% SF max. Následně bylo provedeno vyšetření vybraných (ovlivněno 

odběrem anamnézy) zkrácených a oslabených svalů podle J andy. Metodou regresní 

analýzy na základě nashromážděných dat byla hodnocena závislost mezi naměřenými 

hodnotami a porovnány změny naměřených hodnot po ukončení redukčního programu. 

Výsledky 

Programu se zúčastnily ženy se sedavým zaměstnáním, a ženy na nebo po mateřské 

dovolené. S tím souvisí nález oslabených svalů a to nejvíce flexorů krku, břišních svalů a 

dolní části m. trapezius, a nález zkrácených svalů hlavně v oblasti horní části 

m.trapezius, m. pectoralis, na dolních končetinách bylo největší zkrácení na flexorech 

kyčelních a kolenních kloubů. 

Průměrný úbytek celkové hmotnosti byl 4,8 kg, tj. snížení o 6, 25% hmotnosti. BM! po 

ukončení programu klesl na hodnotu 25,1. Průměrný úbytek podkožního tuku byl 5,5 

% . Ze 41 klientek dosahovalo před programem 11 klientek vysokého rizika podle 

indexu pas-boky a 10 klientek rizika středního. Po ukončení programu se tyto hodnoty 

snížily. Nelze jednoznačně určit závislosti mezi snižováním tělesné hmotnosti s ostatními 

sledovanými charakteristikami. Jedná se o komplexní působení všech poměřovaných 

vlivů. 
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