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ABSTRAKT 

Název práce: Intervenční program XY a jeho efekt v redukci hmotnosti 

Cíle práce: Cílem práce bylo zjistit vliv komerčního cvičebního programu obsahujícího 

nutriční doporučení XY na vybrané ukazatele tělesné zdatnosti a tělesné kompozice 

Metoda práce: Práce byla realizována jako kvazi-experimentální studie, ve které 

výsledky byly hodnoceny jak kvantitativními tak kvalitativními metodami. 

Výsledky práce: Výsledky můžeme hodnotit ve dvou skupinách a sice podle výsledky 

tělesné kompozice a ukazatele tělesné zdatnosti. Průměrné hodnoty se kromě testu ve 

skoku dalekém z místa místa zlepšily statisticky významně (p < 0,05) ve všech 

sledovaných proměnných. Obecně lze intervenční progam XY zaměřený na redukci 

hmotnosti hodnotit kladně. 

Klíčová slova: obezita, tělesná kompozice, unifittest (6-60)



ABSTRACT 

Title: Intervention program XY and its effect in weight reduction 

Objectives: The main aim of the master thesis was to find out the influence of 

a commercial intervention program XY containing nutritional recommendations on 

selected indicators of physical fitness and body composition 

Methods: This thesis was implemented as a quasi-experimental study in which the 

results were evaluated by both quantitative and qualitative methods. 

Results: We can evaluate the results in two groups, namely according to the results of 

body composition and the indicator of physical fitness. In addition to the long jump test, 

the mean values improved statistically significantly (p <0.05) in all monitored variables. 

In general, the XY intervention program aimed at weight reduction can be evaluated 

positively. 

Key words: obesity, body composition, unifittest (6-60) 
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1 ÚVOD 

Životní styl je tématem, které se týká každého z nás. Ať už je to aktivní životní styl, 

nebo ten nezdravý. Slovní spojení životní styl by se dalo jinými slovy vyjádřit jako 

způsob života, ten v úzké souvislosti ovlivňuje náš zdravotní stav (Kebza, 1998). 

Životní styl ovlivňuje mnoho faktorů. Nejzásadnější faktory jsou prostředí, ve kterém 

žijeme, výživa, pitný režim, jak trávíme volný čas, dostatek pohybové aktivity 

a regenerace. Mezi další faktory patří zevní prostředí, ve kterém žijeme, sociální vztahy 

a mnoho dalších. 

Jeden z nejdůležitějších faktorů je prostředí, ve kterém vyrůstáme. Již od útlého dětství 

se od dospělých učíme. Nejprve formou pozorování a později sami vše zkoušíme. Jsme 

krmeni různými druhy potravin, jsme vedeni k určitým druhům pohybových aktivit, což 

zcela jistě, tvoří základy našeho životního stylu do dospělosti. Pevně věřím, že naši 

rodiče nám svým životním stylem jdou velkým příkladem. Jestli se jedná o příklady 

pozitivní, či negativní nemám v úmyslu hodnotit. 

V dospělosti si však z velké části můžeme životní styl přizpůsobit dle našich preferencí 

způsobem jakým se stravujeme, jak trávíme volný čas, s kým se stýkáme apod. Jako 

dospělý člověk máme více možností a jsme schopni mnohé ovlivnit. Někteří jedinci 

však volí nevhodný životní styl a na základě toho se u nich můžeme setkat s řadou 

problémů, jako je nadváha, která později vede k obezitě a následně kardiovaskulárním 

onemocněním. 

Jak v dnešní době zlepšit životní styl radí mnoho lidí. Od odborníků až po laiky, jejichž 

doporučeními se řídíme, mnohdy ne zcela ideálně. Já jsem si pro svou diplomovou práci 

vybrala jeden intervenční program, který dle jeho zakladatele, má za cíl naučit lidi 

lepším stravovacím návykům a pravidelnému pohybu. V rámci tohoto intervenčního 

programu si volíte, zda chcete redukovat hmotnost, nabrat svalovou hmotu nebo se 

dostat do lepší tělesné kondice, než ve které právě jste. Nabízí také různé druhy 

jídelníčku, jako například vegetariánský, rychlo jídelníček – to znamená, že si jídlo 

připravujete jednou za dva dny. Tento program se nazývá Transformers42 a jeho 

autorem je Jakub Bína (#TRANSFORMERS42, ©2021). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Obezita 

Obezita je definována jako nadměrný nárůst tukové hmoty, který je dostatečný pro 

nepříznivé ovlivnění zdraví a snížení průměrné délky života (Fontaine a kol., 2003). 

Přestože existuje celá řada genetických poruch, které ke vzniku obezity přispívají 

(Pigeyre a kol., 2016). Je to především nevhodný životní styl, který je považován za 

hlavní rizikový faktor obezity (Hills a kol., 2011). Základy obezity vznikají již 

v dětském věku, svou roli sehrává sociální prostředí, přičemž existuje vysoké riziko, že 

se z adolescentů s nadváhou se stanou obézní dospělí. Bez vhodné motivace do 

pohybových aktivit existuje větší pravděpodobnost, že děti budou žít méně zdravě než 

jejich rodiče. V mnoha západních zemích velká část dětí a dospívajících nesplňuje 

doporučené pokyny pro fyzickou aktivitu. Je prokázáno, že optimální výživa 

v kombinaci s pravidelnou fyzickou aktivitou zvyšuje pravděpodobnost zdravého 

dospívání v souladu s genetickým potenciálem jedince (Hills a kol., 2007). S obezitou 

jsou spojena četná zdravotní rizika. Zvyšující se prevalence obezity je doprovázena 

rostoucí prevalencí diabetu 2. typu. Obezita nejenže zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. 

typu, ale také zvyšuje jeho zdravotní rizika a komplikuje jeho léčbu (Maggio a Pi-

Sunyer, 2003). Kromě diabetu 2. typu jsou to kardiovaskulární onemocnění, jejichž 

zvýšené riziko je prokazatelně spojeno s obezitou. Vzhledem k častému souběhu 

obezity a hypertenze není náhoda, že jak roste prevalence obezity, zvyšuje se 

i prevalence hypertenze. Odhaduje se, že nejméně 75% výskytu hypertenze souvisí 

přímo s obezitou (Landsberg.a kol., 2013). V současné době poznamenané celosvětovou 

pandemií COVID-19 jsou právě obezita, hypertenze a diabetes 2. typu, nejčastěji 

zmiňovány jako rizikové faktory komplikací a především mortality (Muniyappa 

a Gubbi, 2020). 

2.2 Definice a stanovení obezity 

V mnoha případech je v naší populaci obezita chápána spíše jako estetický problém. 

Málokdo si uvědomuje veškeré zdravotní důsledky. Mezi lidmi se obezita definuje jako 

nadměrná hmotnost, otylost. Je ale důležité vědět, že vysoká hmotnost je pouze 

ukazatel. Obezita tedy je nakupení tukové tkáně. 
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Obezita znamená zmnožení tukové tkáně. V ČR trpí různou mírou obezity až 30 % 

obyvatel. Podklad vzniku obezity je jednak genetický a jednak behaviorální. Studie 

dvojčat ukázaly, že genetická dědičnost přispívá z 40–75%, nicméně obezogenní 

prostředí může buď zastínit pozorovatelný účinek genetických rozdílů, nebo ho posílit 

(Wardle a kol., 2008). Jelikož se ale genetická složka podmiňující sklony k obezitě 

nijak dynamicky nemění, veškerý nárůst počtu obézních můžeme přikládat vlivům 

životního stylu – nízká fyzická aktivita, vysokoenergetická strava, špatné složení složek 

potravy, chronický stres atd. 

Obezita je hlavním problémem veřejného zdraví, protože je spojena se zvyšujícími se 

zdravotními a společenskými náklady. Prevalence onemocnění celosvětově neustále 

roste, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy. 

„Obezita se stala na přelomu tisíciletí nejčastější metabolickou chorobou v důsledku 

životních podmínek a životního stylu, který vyústil v pozitivní energetickou bilanci“ 

(Hainer a kol., 2004, s. 21) 

Tabulka č. 1: Tabulka určení tělesné tloušťky podle % tuku (Blahušová, 2005) 

Klasifikace Vzhled Muži % tuku Ženy % tuku 

Málo tuku Štíhlý 10 - 13 17 - 20 

Průměrně tuku Normální 13 - 17 20 - 27 

Hodně tuku Mírně obézní 17 – 25  27 - 31 

Velmi hodně tuku Obézní 25 a více 31 a více 

Esenciální tuk  3 - 5 11 - 13 

Americká dietologická asociace definuje obezitu číselným údajem: jde o hmotnost o 20 

% vyšší než je hmotnost ideální, kdy BMI je vyšší než 30“ (Fontaine a kol., 2003). 

Obezita se dále dělí dle BMI na obezitu 1. stupně - 30 < 35, 2. stupně - 35 < 40 a 3. 

stupně někdy též klasifikovanou jako extrémní či těžkou obezitu - + 40. Zdá se, že BMI 

silně koreluje s různými nepříznivými dopady na zdraví a je v přímé korelaci rovněž 

s dalšími přímějšími metodami měření tělesného tuku (Flegal a Graubard, 2009). 
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PŘÍČINY VZNIKU OBEZITY 

Nadváha i obezita vznikají působením zevních i vrozených faktorů společně. Během 

života každého jedince potkají životní období, která jsou pro rozvoj obezity riziková. 

U žen se zpravidla jedná o období těhotenství a přechodu. U obou pohlaví je to pak 

doba dospívání, kdy energie k růstu přestane být potřebná a je jí potřeba méně (Středa, 

2005). 

Jednou ze zásadních příčin vzniku obezity také patří vyšší energetický příjem než 

energetický výdej, tedy porušená energetická bilance. Tento stav je zpravidla způsoben 

dvěma zásadními faktory, a sice nadměrným příjmem potravy a to především takové, 

která obsahuje redundantní množství energetických substrátů (sacharidů a tuků) 

a nedostatkem pohybových aktivit. Při redukci hmotnosti je nezbytným základem 

negativní energetická bilance. Negativní energetická bilance je taková, při které tělo 

jedince má vyšší energetický výdej než je příjem energie z potravin. 

Je zřejmé, že k příčinám vzniku obezity můžeme připočíst také vliv veřejných 

sdělovacích prostředků. Místo, aby podporovaly zdravý životní styl a podporovaly 

populaci ke konzumaci zdravých potravin, mnohdy prezentují pravý opak. Při 

porovnání druhů potravin vyskytujících se v reklamách, se jednoznačně na prvních 

místech objevují sladkosti a slazené nápoje (Pařízková a Lisá, 2007). 

2.2.1 Ovlivnitelné příčiny vzniku obezity 

Mezi ovlivnitelné příčiny vzniku obezity patří celá řada faktorů, z nichž mezi ty hlavní 

lze zařadit nevhodné stravovací návyky, stres, nepoměr příjmu a výdeje energie, strava 

a hypokinéza (Hills a kol., 2007). 

Nevhodné stravovací návyky 

Vztah k jídlu vzniká již v útlém věku. Všichni víme, že rodina má na stravovací návyky 

největší vliv. Pokud se v domácnosti převážně vaří smažená, tučná a zpracovaná jídla, 

těžko očekávat, že dítě bude jíst něco jiného. Pokud jedinec nemá znalosti o správných 

stravovacích návycích, vhodné skladbě potravin a jejich množství, měl by vyhledat 

výživového poradce nebo se jiným způsobem o tomto tématu vzdělat. 

Stres 

Je to především emoční stres, který způsobuje v organizmu psychickou nerovnováhu. 

Jedná se o nevyjádřené emoce, pocity napětí, které v organizmu zpravidla působí 
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dlouhodobě. Trvá-li působení stresorů dlouho, organizmus se vyčerpává. Klesá imunita 

a tím pádem je organismus náchylnější k funkčním a jiným poškozením. Těmto 

chorobám se říká psychosomatická onemocnění. Mezi psychosomatická onemocnění se 

mimo jiné řadí i poruchy příjmu potravy a obezita. Stres se může reflektovat přejídáním, 

dalšími důvody přejídání jsou také nervozita, samota, nedocenění, špatná nálada apod. 

Nepoměr příjmu a výdeje energie 

Mezi hlavní příčinu obezity patří vyšší energetický příjem nad energetickým výdejem. 

Jinými slovy narušená rovnováha příjmu a výdeje energie. Tento stav je zpravidla 

způsobený dvěma činiteli – přejídáním se a nedostatkem pohybové aktivity. Z toho 

vyplývá, že k udržování stálé hmotnosti by energetický výdej a příjem měl být v určité 

rovnováze. Při redukci hmotnosti by ideálně měl být energetický výdej vyšší, než 

energetický příjem. Není to ovšem ideální stav v dlouhodobém hledisku. 

Strava 

Strava je jedním z nejzásadnějších faktorů, které k obezitě přispívají. Přestože je to 

veliká součást denního života a z velké části ovlivňuje obezitu, bývá často zanedbávána. 

Přestože bychom v dnešní době mohli očekávat, že populace je obeznámena s vhodným 

stravováním, bohužel tomu tak není a většina naší populace stále dělá základní chyby. 

Často se můžeme setkat s nedostatečnou četností jídel během dne. Ve snaze redukovat 

hmotnost se také mnohokrát setkáváme s nárazovým přejídáním nebo dlouhodobou 

disbalancí příjmu a výdeje energie. Lidé si málokdy plánují denní jídelní plán a proto se 

často stává, že hladoví celý den a večer vše dohánějí nebo řeší hlad fastfoody apod. 

Nedílnou součástí je také pitný režim. 

Hypokinéza 

Hypokinéza neboli nedostatek pohybu je průvodním jevem našeho způsobu života 

poslední století naší civilizace. Sedavý život se současnou psychickou zátěží je 

v protikladu s tělesnými dispozicemi k pohybu, které se u člověka vyvíjely po miliony 

let, jsou stále zakódovány v genech. 

Každý z nás je narozen pro pohyb. Jsme k tomu geneticky tak vybaveni. Bohužel 

v dnešní době trávíme převážnou většinu dní vsedě. Sedíme v práci, děti sedí valnou 

část dne ve školních lavicích. Pokud cestujeme, sedíme. Pohyb v dnešní době není pro 

většinu populace spontánní a přirozený. Naopak je často řízený, cílený a vynucený. 
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2.2.2 Neovlivnitelné faktory vzniku obezity 

Genetické dispozice 

Genetické faktory mají na tělesnou hmotnost vliv ze 40 %, zevní faktory plní 60 %. 

U určování tělesného složení, se počítá s vlivem genetických faktorů až 50 % (Hainer, 

2004). 

V případě obezity obou rodičů je důvodný předpoklad očekávat, že jejich dítě bude mít 

stejný problém. Neznamená to však, že by se zvýšeným úsilím pomocí správného 

stravování a dostatkem pohybové aktivity, nedal tento problém odstranit. 

Konzumace léků 

Léků, které mohou při dlouhodobém užívání vyvolat zvýšení hmotnosti je na trhu 

mnoho. Tyto léky ovlivňují ukládání tukových zásob, nebo působí na příjem potravy. 

Důvody vzniku těchto problému mohou být špatná indikace, či podání neadekvátní 

dávky léku. Přestože vzestup váhy nemusí být okamžitě viditelný, užívání těchto léků 

může negativně ovlivnit naši snahu redukovat hmotnost. Jedná se z pravidla o některé 

léky založené na hormonální bázi například gestageny (hormonální léčba u žen), či 

glukokortikoidy (hormonální léčba), různá antidepresiva či neuroleptika, tranquilizéry 

(léky na uklidnění), anxiolytika atd (Hainer a Kunešová, 1997). 

Hormonální vlivy 

Od obézních často slýcháme, že jejich hmotnost je důsledek nemoci. Nemusí to však 

být úplně pravda. Na vznik obezity může mít významný vliv například hypotyreóza 

(snížená funkce štítné žlázy) nebo zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin (Cushingův 

syndrom), nicméně děje se tak pouze u jednoho procenta těchto případů. Dá se tedy říci, 

že i zde je obezita z více než 95% ovlivněná životním stylem. 

Tento faktor je viditelnější u žen, kde se setkáváme s působením sexuálních hormonů 

a hormonů štítné žlázy. Sexuální hormon DHEA ovlivňuje ukládání tukových zásob. 

Způsobuje, že energii přijatou z potravy neuloží jako tukovou zásobu, ale zmetabolizuje 

ji jako tělesné teplo. Hormony tedy mohou ovlivnit chuť k jídlu a tělesnou váhu 

(Szwillus, 2006). 
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RIZIKA SPOJENÁ S OBEZITOU 

Mezi nejčastější zdravotní rizika spojená s obezitou patří onemocnění srdce a cév 

například hypertenze či ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus druhého typu. 

Přestože mezi největší rizika obezity patří riziko zdravotní, v posledních letech se 

zvyšují také rizika estetického hlediska, která mají společenský dopad (Středa a kol., 

2010). 

Onemocnění srdce a cév 

Tato onemocnění vycházejí z nevhodného metabolického ladění organismu v pásmu 

tukovitých látek v krvi. Hladina cholesterolu je u obézních lidí často zvýšená, což může 

vést k onemocnění věnčitých tepen srdci, které mohou vyvolat cévní mozkové příhody, 

onemocnění cév dolních končetin či infarkt myokardu (Mastná, 1999). 

Cukrovka, diabetes mellitus 

K nejčastějším komplikacím obezity se řadí především cukrovka 2.typu. Právě díky 

obezitě se riziko výskytu cukrovky 2.typu zvyšuje. Až přes 80% pacientů léčících se 

s cukrovkou 2.typu trpí obezitou. Přestože cukrovka 2.typu dříve postihovala populaci 

ve věku okolo šedesáti let, v nynější době se s cukrovkou 2.typu často setkáváme 

i u velice mladých lidí. 

Doporučuje se nepodceňovat ani preventivní vyšetření. Mezi pozdější komplikace patří 

postihnutí ledvin, srdce, cév či oční sítnice (Matoulek, 2016). 

Vysoký krevní tlak 

Vysoký krevní tlak (≥140/90 mm Hg) je charakteristický opakovaným zvýšením 

klidového krevního tlaku nad normální fyziologické hodnoty (Chobanian a kol., 2003). 

Více než 50% obézních jedinců trpí hypertenzí (Landsberg.a kol., 2013). Hypertenze je 

rozdělena do 3. stupňů podle závažnosti: 1. stupeň má hodnoty v rozmezí 140-159/90-

99, 2. stupeň 160-179/ 100-109 a poslední, nejvážnější 3. stupeň, má hodnoty ≥ 180/≥ 

110. Čím je krevní tlak vyšší, tím stoupá riziko rozvoje aterosklerózy 

a kardiovaskulárních onemocnění (Matoulek, 2016). 

OBEZITA VE SVĚTĚ 

Obezita je problémem celého světa. Je často nazývána jako ,,epidemie 3.tisíciletí“. 

V roce 1955 se počet obézních pohyboval okolo 200 miliónů lidí, v roce 2000 toto číslo 

stouplo na 300 miliónů. Celosvětově bylo v roce 2015 odhadováno 1,9 miliardy lidí 
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trpících nadváhou a 609 milionů obézních, což představuje přibližně 39% světové 

populace. Je to poprvé v celosvětovém měřítku, kdy počet lidí s nadváhou přesáhl počet 

hladovějících. Překvapivě se ale obezita netýká jen rozvinutých zemí, ale rozšířila se 

i do států, kde bychom takovou situaci neočekávali. Jedná se například o Melanésii, 

Mikronésii, Thajsko a některé Africké státy (Chooi a kol., 2018). 

OBEZITA V ČR 

V posledních letech se Češi ve statistikách obezity propracovali na přední místa. Mezi 

státy Evropské unie se v žebříčku počtu lidí s nadváhou v roce 2006 umístili na druhém 

místě, hned za Německem. V České republice v dospělé populaci je 52% obézních, 

z čehož 35% spadá do kategorie nadváhy a 17% do kategorie obezity. K nadměrné 

hmotnosti našeho národa přispívají více muži, než ženy, neboť nadváhu má téměř 52% 

mužské populace a 51% připadá na ženy (Obezita v ČR, ©2021). 

2.3 Tělesné složení 

Složení těla je jedním z nejdůležitějších ukazatelů vývojového stupně v průběhu 

ontogeneze, úrovně zdraví, tělesné zdatnosti dále výkonnosti a stavu výživy. Studie 

tělesného složení se v současné době soustřeďují na změny složení těla v průběhu růstu, 

vývoje a stárnutí, změny pod vlivem tělesné zátěže a sportovního tréninku, a dále při 

obezitě a jejím léčení (Šimek, 1995). 

„Chemicky je tělo tvořeno tukem, bílkovinami, uhlovodany, minerály a vodou. 

Anatomicky je tělo tvořeno tukovou tkání, svalstvem, kostmi, vnitřními orgány 

a ostatními tkáněmi. Pro potřeby praktického zjišťování tělesného složení byl tento 

problém zjednodušen na dvou komponentový model, který dělí lidské tělo na dvě 

složky: tuk a tukuprostou hmotu (angl. Fat free mass, dále jen zkr. FFM). Vedle 

konceptu FFM byl v literatuře zaveden ještě anglický termín Lean Body Mass (LBM), 

který podle původní definice představuje FFM plus určité množství tzv. esenciálních 

tuků sloužících jako zdroj energie, které představují životně důležité komponenty buněk 

a fyziologických funkcí a tvoří přibližně 10% z celkového tělesného tuku“ (Suchomel, 

2006). 
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Tělesné složení včetně množství tukové tkáně a stupeň obezity lze v praxi odhadnout 

pomocí: 

 Dual-emission X-ray absorciometrie (DXA) 

 Kaliperace 

 Bioelektrická impedance (BIA) 

 BMI – Body Mass Index 

 Brocův index 

 Měření tělesných obvodů 

 WHR Index 

2.3.1 Základní komponenty tělesného složení 

Dle dvoukomponentálního modelu jsou základní komponenty, ze kterých se lidské tělo 

skládá, tukuprostá hmota a tuk. Tukuprostou hmotu tedy tvoří svalstvo, opěrná a pojivá 

tkáň a vnitřní orgány. K základním komponentám také patří celková tělesná voda, 

bílkoviny a kosti, zbytek je potom tvořen tukem, který má funkci především ochrannou 

a je významným zásobním zdrojem energie (viz. Obrázek 1: Komponenty tělesného 

složení). 

Obrázek č. 1: Komponenty tělesného složení (Kyle et al., 2004). 

 

2.3.2 Tělesný tuk 

Tělesný tuk vzniká při nadbytečném příjmu energie z potravy, nejenom tuků, ale 

i sacharidů a bílkovin. Je-li příjem některé s těchto výživových složek vyšší než výdej 

energie (cvičení, běh, chůze atd.), tento nadbytek je posléze uložen ve formě tuku. Tuk 

nemá pro organismus jen špatné účinky, ale plní i ochrannou a zásobní funkci. Tělesný 
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tuk je velmi často sledovaný parametr, jelikož je ukazatelem tělesné zdatnosti jedince, 

ale i zdravotního stavu. Jeho množství můžeme regulovat výživou a pohybovou 

aktivitou. Jedná se tedy o velmi variabilní komponentu tělesné hmotnosti (Kutáč, 2009). 

Je snadno ovlivnitelný výživovými aspekty a pohybovou aktivitou, je však významným 

faktorem vzniku a průběhu řady onemocnění (Riegerová, 2006) Obezita je považována 

za heterogenní stav, kdy jednotlivci s podobným BMI mohou mít odlišné profily 

metabolického a kardiovaskulárního rizika. Náchylnost ke kardiometabolickým 

komplikacím souvisejícím s obezitou není zprostředkována pouze celkovou hmotou 

tělesného tuku, ale do značné míry závisí na individuálních rozdílech v regionální 

distribuci tělesného tuku a schopnosti expanze podkožní tukové tkáně (Piché a kol., 

2018). Nicméně množství tuk v lidském těle hraje celou řadu důležitých rolí pro celý 

organismus např. pomáhá při regulaci tělesné teploty, zajišťuje ukládání vitamínů, 

chrání klouby a orgány, slouží jako zásobárna energie. Funkce tukové hmoty je 

mechanická, metabolická, termoregulační. Tuk je důležitý pro zdravý vývoj. Dále je 

důležitým transportním systémem pro vitamíny (A, D, E, K) (Zvonař a Duvač, 2011). 

2.3.3 Tukuprostá hmota 

Tukuprostá hmota vyjadřuje aktivní tělesnou hmotu (dále jen ATH) a malé množství 

esenciálního tuku. Tukuprostá tělesná hmota zahrnuje především relativní zastoupení 

svalstva a parenchymatózních orgánu (játra, ledviny, slezina), slouží také slouží také 

především k zabezpečení pohybové činnosti (Pařízková, 1998). U žen tvoří 5-8%. 

Jelikož se tento esenciální tuk dá jen velmi těžko odlišit, doporučuje se používat 

výpočet tukuprosté hmoty, jako rozdíl celkové hmotnosti od extrahovatelného tuku 

(Behnke, 2006).  

Aktivní tělesná hmota je tvořena asi z 60 % svalstva, 25 % kostí a vazivové tkáně asi 

z 15 % vnitřních orgánů. Přičemž pro sportovní účely je podstatný hlavně podíl svalstva 

na celkové hmotnosti (Grasgruber a Cacek, 2008). Vzhledem k nemožnosti odlišení 

esenciálních a neesenciálních lipidů je v současné době doporučováno používat 

koncepci tukuprosté hmoty, která je definována jako hmotnost všech tkání minus 

extrahovaný odstraněný tuk (Riegerová a kol., 2006). Změny tukuprosté hmoty jsou od 

období růstu až do dospělosti relativně stabilní. Ve věku 13 let, se začínají objevovat 

intersexuální rozdíly. U chlapců je vyšší nárůst svalové hmoty v rámci tukuprosté 

hmoty, ale taky nárůst kostní hmoty (Guo a Studenski, 1997). 
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2.3.4 Celková tělesná voda 

Voda je důležitou součástí všech živých organismů. Všechny biochemické procesy 

v živých organismech probíhají ve vodním prostředí. Podle Rokyty a kol. (2000) je 

tělesná voda nedůležitější složkou tělesného složení. Průměrné množství tělesné vody 

u muže je 60% a u ženy 50% celkové tělesné hmotnosti. Nejvíce vody je obsaženo 

v tělních tekutinách asi 91-99%, ve svalech 75-80% a v kůži. Naopak nejméně vody 

máme v tukové hmotě cca 10% a v kostech 22%. Její množství je také závislé na věku, 

snižuje se s přibývajícím věkem. Zvonař, Duvač (2011) píšou: „Voda je nezbytná pro 

život, je důležitá pro správné fungování celého organismu. Pomáhá regulovat tělesnou 

teplotu, rozvádí živiny po těle, čistí a zvlhčuje pokožku, zlepšuje zažívací procesy, 

zabraňuje stárnutí a degeneraci kloubů“. Optimální hodnoty procentuálního zastoupení 

vody v těle je pro muže nad 18 let 55 – 65%, pro ženy nad 18 let 50 – 60%. Nízké 

procentuální zastoupení vody v těle představuje u mužů hodnota nižší než 50%, a už žen 

nižší než 45%. Snížená hladina intravaskulární vody například v důsledku pocení při 

vysokých teplotách může narušovat metabolické procesy a může být problémem 

především u starších jedinců, kteří hůře zvládají zvýšenou viskozitu krve, a proto jsou 

náchylnější k kardiocirkulačním problémům (Vogelaere a Pereira, 2005). 

2.4 Tělesná zdatnost 

Fyzická zdatnost je konstrukcí atributů souvisejících se zdravím a dovednostmi, které 

jsou spojeny s pohybovým projevem jedince (Santana a kol., 2017). Tělesná zdatnost 

jedince patří k důležitým parametrům ovlivňujícím životní styl, je součástí obecné 

zdatnosti člověka. Je nezbytným předpokladem pro účelné fungování lidského 

organismu. Do popředí vystupuje její zdravotně-preventivní působení a její pozitivní 

vliv na celkovou výkonnost. Existuje řada studií, která jednoznačně dokládá, že vyšší 

úroveň tělesné zdatnosti, jako důsledek pravidelně prováděných pohybových aktivit, 

redukuje některé rizikové faktory civilizačních chorob (Blair et al., 1989; Paffenbarger 

et al., 1986 aj.). 

Podle Bunce (1995) je tělesná zdatnost označována „jako způsobilost vykonávat 

každodenní úkoly energeticky, bez známek únavy, využívat s potěšením volný čas, čelit 

nepříznivým jevům, vzdorovat stresu, snášet jej a přežívat v obtížných podmínkách, 

které by nezdatný jedinec musel opustit.“ 
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Úroveň tělesné zdatnosti můžeme nepřímo odhadnout pomocí motorických testů, ale 

také pomocí somatických měření. Běžně se používají spíše terénní testy, které jsou na 

rozdíl od laboratorních lépe dostupné, snadněji přenosné a také méně finančně náročné. 

Nedílnou součástí tělesné zdatnosti jsou složky funkční a morfologické. 

2.4.1 Výkonově orientovaná zdatnost 

Výkonově orientovaná zdatnost je zdatnost podmiňující určitý pohybový výkon, který 

je výsledkem sportovního tréninku. Výsledek jako sportovní výkon realizovaný 

v závodě musí být vždy kvantifikován a hodnocen. V případě, že zájem o pohybovou 

aktivitu přeroste do úrovně soutěží, je třeba si hledat potřebné poznatky o teorii 

sportovního tréninku v odborné literatuře (Bunc a kol., 2006). 

Výkonově orientovaná zdatnost podmiňuje určitý pohybový výkon, jehož výsledek je 

kvantifikován a hodnocen, např. Opakované sportovní výkony v závodech (Hájek, 

2001). 

2.4.2 Zdravotně orientovaná zdatnost 

Definujeme ji jako způsobilost jak můžeme vykonávat každodenní úkoly energicky, bez 

jakýchkoliv známek únavy. S potěšením můžeme využívat volný čas, čelit tak 

nepříznivým jevům, stresu a také přežívat v podmínkách, které nejsou vhodné pro 

nezdatné jedince a museli by je opustit (Bunc, 1995). 

Zdravotně orientovaná zdatnost je zásadní pro funkčnost lidského organismu a tím 

předpokladem dobré sportovní, pracovní a duševní výkonnosti každého člověka. Cílem 

zdravotně orientované zdatnosti je pohybová a tělesná kultivace člověka, který se 

věnuje pohybovým činnostem podporujícím zdraví a zařazuje je do svého každodenního 

režimu tak, aby mu pohybová činnost přinášela naplnění, radost a energii. Na základě 

celosvětové literatury se zdravotně orientovaná zdatnost jeví především jako koncept 

ovlivňující zdravotní stav a preventivně působící na zdravotní problémy. Odhad úrovně 

zdravotně orientované zdatnosti navrhli Bouchard a Shepard (1994), kteří pro tyto účely 

sestavili strukturu utvořenou pěti komponentami: morfologickou, svalovou, motorickou, 

kardiorespirační a metabolickou, které lze samostatně měřit. 
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2.5 Diagnostika 

Diagnostika nám poskytuje objektivizované informace o aktuálním stavu jedince (Bunc, 

1989). 

Nezbytnou součástí každé diagnostiky je pohybová a zdravotní anamnéza. Předchozí 

pohybová zkušenost a hlavně realizovaný trénink, významně ovlivňuje výsledky 

diagnostiky. Dobrý zdravotní stav je zásadním předpokladem každého zátěžového 

vyšetření. 

Každé diagnostické šetření by mělo obsahovat: 

 Hodnocení antropometrických parametrů (tělesné složení, BCM, FFM, ECM, 

aj.). 

 Posouzení předpokladů pohybového výkonu 

 Stanovení individuálních tréninkových doporučení 

Diagnostiku můžeme realizovat ve dvou rovinách a sice kvantitativní a kvalitativní 

(Culver, Gilbert a Trudel, 2003). 

Kvantitativní diagnostika je hodnocení aktuální trénovanosti na základě posouzení 

výsledků kvantifikovatelných testů. Výsledky testů jsou ve fyzikálních jednotkách – m, 

s, počet cviků a pod. Kvantitativní diagnostika se přednostně uplatňuje při hodnocení 

kondičních předpokladů. (Bunc, 1989). 

Pohybové dovednosti patří do kategorie kvalitativního charakteru. Vztah mezi 

kvantitativními a kvalitativními předpoklady pohybových činností má 

pravděpodobnostní charakter (Culver, Gilbert a Trudel 2003; Williams a Kendall, 

2007). Tedy z aktuální úrovně kvantitativních předpokladů lze usuzovat na úroveň 

kvalitativních pouze s jistou pravděpodobností. Kvantitativní - kondiční předpoklady 

jsou nutnou nikoliv postačující podmínkou dobrých kvalitativních předpokladů – 

úrovně pohybových dovedností. Jinými slovy pro dosažení nezbytné úrovně 

pohybových dovedností je třeba dosáhnout jisté minimální úrovně kondičních 

předpokladů (Bunc, 2009). 

Obě složky diagnostiky - kvantitativní i kvalitativní jsou geneticky determinované. 

Základním krokem každé diagnostiky je podrobná analýza aktuálního stavu jedince, 

hlavně pak příčin, které jsou za tento stav zodpovědné (Bunc, 1989). 
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Diagnostiku můžeme realizovat buď v laboratoři, nebo v terénu. Každé prostředí má své 

výhody a nevýhody. Největší výhodou laboratorního měření jsou především stabilní 

podmínky, zatímco k nevýhodám laboratorního měření patří finanční náročnost 

přístrojů, školení personálu, nízká dostupnost apod. Terénní diagnostika má své výhody 

zejména ve snadné a levné realizaci, možnosti vyšetřovat velké množství jedinců 

a přímé využitelnosti v řízení tréninku. Mezi nevýhody terénního měření 

neodmyslitelně patří proměnlivé podmínky. Také rozlišujeme diagnostiku invazivní 

a neinvazivní. 

Způsobů, jakým můžeme diagnostiku provést je velké množství. Podle Pařízkové 

(1998) mohou být rozděleny do 3 skupin: 

 Metody přímé – U živých osob je toto měření nerealizovatelné, protože ho 

umožňuje pouze pitva 

 Metody jednou nepřímé (referenční) – Neboli také laboratorní metody, které 

jsou velmi přesné, používají se ke stanovení procentuálního zastoupení tuku 

a tukuprosté hmoty v těle. Tyto metody neměří přímo tělesný tuk, ale měří 

tělesnou denzitu, celkovou tělesnou vodu, atd. a používá se k nim jeden či více 

kvalitativních předpokladů pro určení výsledné hodnoty. Těmito předpoklady je 

myšlen určitý vztah mezi měřenou veličinou a množstvím tuku. Referenční 

metody jsou náročné na odbornost obsluhy, technickou vybavenost a pořizovací 

cenu. Patří 23 mezi ně především denzitometrie, metoda DEXA a magnetická 

rezonance (Kutáč, 2009). 

 Metody dvakrát nepřímé – Jsou to metody méně přesné, než laboratorní. Pracuje 

se s nimi ale rychleji a jsou levnější. Patří sem metoda BMI, kaliperace, 

hydrostatické vážení a také bioelektrická impedance. Tyto metody také 

používají predikční rovnice, které jsou převzaty z metod laboratorních. 

 

TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI 

Testy, pomocí kterých stanovujeme tělesnou zdatnost, se nazývají motorické testy. 

(Detailněji viz kapitola Diagnostika) Vyznačují se tím, že jejich obsah tvoří pohybová 

činnost, která je přesně vymezena pohybovým úkolem testu a příslušnými pravidly 

(Měkota a Blahuš, 1983). 
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Každý motorický test musí být standardizován. Tím je myšleno, že musí splňovat určité 

vlastnosti – validitu, reliabilitu a objektivitu. U jednotlivých testů musí být stanoveny 

postupy a podmínky testu, aby bylo možné test kdykoliv zopakovat, například jiným 

testujícím, na jiném místě apod. V neposlední řadě je nutný vypracovaný systém 

hodnocení, zejména pomocí testových norem. Testové baterie kombinují výsledky 

jednotlivých testů, aby bylo možné vytvořit výsledné skóre dané baterie (Hájek, 2001). 

Testy se také dělí na terénní a laboratorní. Testy pro jednu pohybovou schopnost 

nazýváme homogenní, naproti tomu testy heterogenní testují obecnou motorickou 

výkonnost. Každý test je zaměřen na jinou pohybovou schopnost jako latentní 

proměnnou (Měkota a Cuberek, 2007). 

Testové baterie nejčastěji nesou název podle zaměření testu, autora nebo účelu. Na 

základě motorických testů lze ve sportu měřit a porovnávat úroveň, změny a vývoj 

pohybových předpokladů, hodnotit obsah a efektivitu tréninkových aktivit. Je však 

nutné brát v potaz věk, pohlaví, zdravotní stav atd. Během testování je důležitá vhodná 

motivace testovaných jedinců. Vhodná motivace se významně podílí na úrovni výkonů 

(Kasa, 2006). 

2.5.1 Brocův index 

Brocův index je méně známá a používaná metoda. Je pojmenovaný podle 

francouzského lékaře a antropologa Paula Broca a byl využíván především před 

zavedením indexu tělesné hmotnosti BMI. Umožňuje zjistit, kolik kg hmotnosti přebývá 

nad krajní hranicí doporučené váhy, resp. kolik kg do této hranice chybí. Výpočet se tak 

stanovuje jako rozdíl hmotnosti v kg a výšky v cm zmenšené o 100. 

BI – m – (v – 100) 

2.5.2 BMI index 

BMI celými slovy Body Mass Index je nejčastěji používaným terénním prostředkem pro 

odhad obezity či podvýživy. BMI vypočítávám pomocí hmotnosti člověka 

v kilogramech a výšky v metrech násobeno dvěma. 

BMI Index = hmotnost (kg)/výška2 (m) 

Hodnoty výpočtu Body Mass Indexu jsou pouze orientační. Neurčují procentuální 

výskyt tělesného tuku v těle ani jiné zásadní hodnoty. Z BMI výpočtu se nedozvíme ani 

v jakých partiích se tuk hromadí. Z některých studií je prokázáno, že tělesný tuk 
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uložený v oblasti břicha je z hlediska zdravotních rizik mnohem nebezpečnější, než tuk 

uložený v oblasti hýždí a stehen. Také se BMI neukazuje jako spolehlivý ukazatel 

u těhotných či kojících žen, dětí a sportovců. Proto lze body mass index považovat 

pouze jako orientační ukazatel (Středa, 2005). 
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Tabulka č. 2: Hodnoty BMI a jejich vztah ke zdravotnímu riziku dle Hainara 

a Kunešové (1997).  

Hodnota BMI (kg/m²) Interpretace nálezu Zdravotní rizika 

< 18,5 Nízká hmotnost Nedefinováno 

18,5 – 24,9 Normální hmotnost minimální 

25,0 – 29,9 nadváha Nízká, lehce zvýšená 

30,0 – 34,9 I. stupeň obezity vysoká 

35,0 – 39,9 II. stupeň obezity vysoká 

>40,0 III. stupeň obezity Velmi vysoká 

2.5.3 Kaliperace 

Test čtyř bodů podkožních řas popsal poprvé v roce 1974 Durnin a Womersley - zadní 

část paže (triceps), přední část paže (biceps), pod lopatkou, v pase. 

Kaliperace patří mezi nejpoužívanější metodu měření kožních řas a provádí se pomocí 

tzv. kaliperu. Patří mezi terénní neinvazivní metody (Vilikus a kol., 2012). Podle 

Pařízkové se měří hodnoty deseti kožních řas (tvář, brada, hrudník I, II, paže, záda, 

břicho, bok, stehno, lýtko) (Riegerová, Přidalová a Ulbrichová, 2006). 

Kaliper je speciální nástroj, kterým lze stanovit tloušťku kožní řasy. Tu měříme na 

několika různých místech a díky tomu můžeme stanovit procentuální obsah tuku v těle. 

Tento test je možné orientačně provést také pomocí vlastní ruky, a to stisknutím kožní 

řasy mezi palcem a ukazovákem v pase. V tomto případě je nutné se ujistit, že jsme 

nestiskli i svalovinu. Muži i ženy by měli mít v pase podobné rozložení tuku. Tuková 

vrstva by při tomto testu měla dosahovat maximálně 2,5cm (Středa, 2005). 

Podle odborníků se spolehlivost měření kožních řas pomocí kaliperu odvíjí také od 

zkušeností měřitele. Pokud je ale měření prováděno stejnou osobou s delší dobou 

zácviku, stává se tato metoda poměrně spolehlivou a pomáhá nám přesněji určit 

množství tělesného tuku (Bunc a kol., 2004). Bunc a kol. (2001) také uvádí, jak je 

důležité být opatrný při používání predikčních rovnic, které stanovují z fyzikální 

veličiny potřebné složky tělesného složení. 
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Predikční rovnice jsou závislé na množství a distribuci tělesného tuku, věku a pohlaví. 

Je nutné rozlišovat minimálně tři odlišné oblasti množství tělesného tuku, u kterých je 

potřeba sestavit odlišné predikční rovnice (Bunc a kol., 1997). 

2.5.4 Měření tělesných obvodů 

V poslední době je měření tělesných obvodů často používaným prostředkem ke 

stanovení obezity. Především obvod některých partií je přínosným ukazatelem, jedná se 

především o obvod pasu. 

Tabulka č. 3: Hodnoty měření obvodu pasu a jejich vztah ke zdravotním rizikům dle 

Hainara a Kunešové (1997).  

 Hodnota obvodu v pase v cm Stupeň zdravotního rizika 

Muži 
94 – 102 cm Zvýšené riziko 

>102 cm Vysoké riziko 

Ženy 
80 – 88 cm Zvýšené riziko 

>88 cm Vysoké riziko 

2.5.5 WHR index 

Jak anglický celý název napovídá - Waist to Hip Ratio – se jedná o měření tělesných 

obvodů a sice obvodu pasu a boků. Tento index se používá k měření a indikaci 

zdravotního stavu a rizik vývoje vážných zdravotních komplikací. 

Výpočet WHR se provádí jako podíl obvodu pasu a boků: 

 

WHR je využíván k měření obezity, která je sma významným indikátorem závažných 

zdravotních problémů. Světová zdravotnická organizace uvádí, že obezita začíná na 

úrovni WHO vyšší, než 0,90 u mužů a 0,85 u žen, nebo v případě BMI indexu vyššího, 

než 30. 

U WHR indexu je zásadní rozložení tuku v těle. 

Rozlišujeme dva typy: 

1) gyniodní typ (ženský typ obezity, tzv. typ hruška), 

2) androidní typ (mužský typ obezity, tzv. typ jablko). 
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Gynoidní typ se vyznačuje nahromaděním tuku v oblasti hýždí a stehen, oproti 

androidnímu typu, který je specifický hromaděním tuku v oblasti břicha. Obecně se 

označuje, že osoby s větším množstvím tukové tkáně v obvodu pasu patří mezi 

rizikovější skupiny, než ti, kteří mají tukové zásoby spíš na bocích. Za problémovější se 

považuje obezita mužského typu, jelikož hromadění tuku v oblasti břicha je 

doprovázeno řadou metabolických komplikací, včetně cukrovky a aterosklerózy. 

Naopak obezita ženského typu je v dnešní době především kosmetickým problémem. 

Považuji za důležité také zmínit, že jednotlivé typy nejsou vázány na samotná pohlaví, 

tzn. že s obezitou mužského typu se můžeme setkat i žen a naopak (Rozdělení typů 

obezity, 2011). 

2.5.6 Bioelektrická impedance (BIA) 

Měření pomocí BIA je velice kompletní analýza složení těla založená na principech 

rozdílné vodivosti a odporu jednotlivých tkání. Tkáně s vyšším zastoupením vody např. 

svalová tkáň vedou lépe elektrický proud, respektive mají nižší odpor, naproti tomu tuk, 

který obsahuje relativně malý podíl vody, klade odpor vyšší. BIA určuje podíl tělesného 

tuku a aktivní tělesné hmotu (ATH) zahrnující intra a extra celulární tekutiny na základě 

odhadu celkového množství vody v těle. Metoda BIA je moderní, neinvazivní, rychlá 

a relativně levná. Používá se pro určení tělesného složení jak v laboratoři, tak 

v terénních podmínkách (Lukaski, 1987). 

Pořízení samotných přístrojů patří mezi finančně náročné. Existuje jich však několik 

 Bodystat 

 InBody 

 Tanita 

 BIA 2000-M 

 Omron 

2.5.7 Motorické testy 

Pro měření úrovně tělesné zdatnosti z pravidla slouží různé motorické testy. Výsledky 

motorických testů doplněny o odhad tělesné kompozice a antropometrická měření, 

umožní více či méně přesně odhadnout celkový stav tělesné zdatnosti jedince jako 

latentní proměnné. 
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2.5.7.1 EUROFIT TEST 

Eurofit test je motorický test, který byl vytvořen v rámci Evropské unie pro testování 

mládeže ve věku 6-18 let. První metodika testování byla publikována v roce 1988. Od 

roku 1995 se používá také upravená forma testů určená pro dospělou populaci, kterou 

pro Českou republiku upravil Rudolf Kovář. Tato testová baterie se skládá z devíti 

motorických schopností a tří somatických měření. 

Test motorických schopností zahrnuje: 

 Test rovnováhy „plameňák“ – statická rovnováha 

 Talířový tapping – frekvence rychlosti ruky 

 Předklon s dosahováním v sedě – kloubní pohyblivost 

 Skok do dálky z místa – výbušná síla dolních končetin 

 Ruční dynamometrie – statická síla dominantní ruky 

 Leh-sed opakovaně – dynamická síla břišního a bedrovo-stehenního svalstva 

 Výdrž ve shybu – statická síla svalstva horních končetin 

 Člunkový běh 10 x 5 metrů – běžecká rychlost se zaměřením na změny směru 

 Vytrvalostní člunkový běh – maximální aerobní vytrvalost 

Test somatických měření: 

 Hmotnost 

 Výška 

 Kožní řasy – triceps, biceps, subscapularní, supraspinální 

Eurofit test pro dospělou populaci obsahuje alternativní tety: 

 chůze na 2 km, výskok do výšky a úklon trupu a abdukce ramenního kloubu. 

2.5.7.2 FITNESSGRAM 

FITNESSGRAM je v současné době nejrozšířenější testovací baterií v USA. Vyvinul ji 

Cooperův Institut a jeho odborná rada, která reagovala na potřebu protokolu ke 

komplexnímu posouzení tělesné zdatnosti (Meredith a Welk, 2004) Cílem této testové 

baterie je sledování tělesné zdatnosti, podpora zdravotně orientované zdatnosti 

a pohybové aktivity. 

Fitnessgram je časově a materiálně nenáročná testová baterie. Je také reliabilní pro 

individuální diagnostiku. 
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Fitnessgram se skládá z pěti motorických testů: 

 Vytrvalostní člunkový běh, běh na jednu míli, chůze na jednu míli – aerobní 

kapacita (volba jednoho testu) 

 Hrudní předklony v lehu pokrčmo – síla a vytrvalost břišních svalů 

 Kliky, shyby ve svisu ležmo, shyby, výdrž ve shybu – síla a vytrvalost svalů 

horní části trupu (volba jednoho testu) 

 Záklon v lehu na břiše – síla a flexibilita extenzorů trupu 

 Předklony v sedu pokrčmo jednonož , dotyk prstů za zády – flexibilita (volba 

jednoho testu) 

Pro měření tělesného složení ve Fitnessgram testu se doporučuje výběr jednoho postupu 

z následujících – měření kožních řas, index tělesné hmotnosti (BMI), bioelektrická 

impedance nebo automatizovaný kaliper. 

2.5.7.3 UNIFITTEST (6-60) 

Pro svou diplomovou práci jsem zvolila motorický test nazvaný Unifittest (6-60), který 

byl vytvořil v čele s Rudolfem Kovářem a Karlem Měkotou v roce 1995. Tato testová 

baterie je určena pro posouzení a monitorování úrovně základní motorické výkonnosti 

a je vhodná pro věkové kategorie od 6 do 60 let věku. Posuzuje silové, vytrvalostní 

a rychlostní schopnosti (Měkota, Kovář, 2002). 

Unifittest (6-60) je testová baterie heterogenního typu obsahující čtyři subtesty T1, T2, 

T3 a T4. Testy T1 (skok daleký z místa) a T2 (leh-sed opakovaně) tvoří společný základ 

pro všechny věkové kategorie, pro test T3 máme tři volitelné varianty (běh po dobu 12 

minut, vytrvalostní člunkový běh nebo chůze na vzdálenost 2km) a test T4 má také tři 

varianty volitelné dle věku testované osoby (člunkový běh 4 x 10 m, shyby – chlapci, 

výdrž ve shybu – dívky nebo hluboký předklon v sedu) (Měkota a Kovář, 2002). 
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Tabulka č. 4: Přehled motorických testů (Měkota, Kovář, 2002). 

Označení a název testu 

(měření) 

Pohybový úkol 

(zadání) 
Oblast schopností 

Hodnocení 

výsledků 

(přesnost 

měření) 

T 1 
Skok daleký 

z místa 

Dosáhnout skokem 

z místa odrazem 

snožmo co nejdelší 

vzdálenost 

Dynamická - 

výbošně 

explozivně - 

silová schopnost 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 

T 2 
Leh sed 

opakovaně 

Provést maximální 

počet opakovaných 

změn polohy z lehu do 

sedu a zpět za dobu 60 

s 

Dynamická 

vytrvalostní silová 

schopnost 

Počet opakování 

(jeden cvik) 

T 3 (a)* 
Běh po dobu 12 

minut 

Uběhnout za dobu 12 

minut co nejdelší 

vzdálenost 

Dlouhodobá 

běžecká 

vytrvalostní 

schopnost 

Vzdálenost 

v m (10 m) 

T 3 (b)* 
Vytrvalostní 

člunkový běh 

Uběhnout zadanou 

rychlostí co nejdelší 

vzdálenost 

Dlouhodobá 

běžecká 

vytrvalostní 

schopnost 

Čas v min 

(0,5 min) 

T 3 ( c )* 
Chůze na 

vzdálenost 2 km 

Překonat chůzí 

vzdálenost 2 km 

v nejkratším čase 

Dlouhodobá 

lokomoční 

vytrvalostní 

schopnost 

a) Čas v min b) 

Index 

kardiorespirační 

zdatnosti 

T 4-1 
Člunkový běh 

4x10 m  

Čtyřikrát překonat 

během vzdálenost 10 

m předepsaným 

způsobem v nejkratším 

čase 

Běžecká 

rychlostní 

schopnost 

Čas v s (0,1 s) 

T 4-2 

Shyby (chlapci)  
Provést maximální 

počet shybů 

Vytrvalostně 

silová schopnost 
Počet 

Výdrž ve shybu 

(dívky) 

Vydržet ve shybu po 

dobu co nejdelší 

Vytrvalostně 

silová schopnost 
Čas v s (1 s) 

T 4-3 
Hluboký předklon 

v sedu 

Dosáhnout konečky 

prstů rukyv hlubokém 

předklonu v sedu co 

nejdále 

Pohyblivostní 

schopnost 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 

*) U testu T 3 (vytrvalostní lokomoce se provádí pouze jedna alternativa. Testy T 4 jsou 

volitelné dle věku: T 4-1 do 14 let, T 4-2 1525/30 let, T 4-3 nad 25/30 let. 

Během testování byly použity testy T1, T2, T3 – alternativa c a T4 – varianty T4-

2 a T4-3 podle věku probandek.. Testy jsou dále podrobně popsány v následující 

kapitole. 
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Pro hodnocení Unifittestu (6-60) pro dospělé je použitá pětibodová norma, která byla 

zkonstruována na základě statistického principu. Dovoluje hodnotit testový výsledek jak 

kvalitativně, tak kvantitativně. Rozpětí stupnice je od 1 do 5 bodů, aritmetický průměr 

odpovídá hodnotě 3 body. Odstup bodu je 1,0 s. Žádný výsledek nemůže být oceněn 

hodnotou 0 (viz. Tabulka 5). 

Tabulka č. 5: Skóre testové baterie (vlastní zpracování) 

Skóre baterie B pětibodové hodnocení Hodnocení 

4-7 Výrazně podprůměrný 

8-10 Podprůměrný 

11-14 Průměrný 

15-17 Nadprůměrný 

18-20 Výrazně nadprůměrný 

Pětibodové normy byly zkonstruovány pro každé pohlaví a pro čtyři věkové kategorie, 

zahrnující osoby 21-60 leté. Níže uvádím bodovací tabulky pro ženy ve dvou věkových 

kategoriích, které jsou aktuální pro mou diplomovou práci. 

Tabulka č. 6: Pětibodová bodovací tabulka pro ženy 21 – 30 let (vlastní zpracování) 

Věková kategorie: 21 - 30 roků 

Hodnocení Body 
T 1 Skok 

daleký (cm) 

T 2 Leh-sed 

opakovaně 

(počet) 

T 3 c 2 km 

chůze (min) 

T 4-

2 Shyby - 

výdrž (s) 

Výr. Podprůměrný 1 -145 - 17 17.46 + - 2 

Podprůměrný 2 146 - 168 18 - 27 16.46 - 17.45 3 - 6 

Průměrný 3 169 - 191 28 - 37 15.46 - 16.45 7 - 15 

Nadprůměrný 4 192 - 214 38 - 47 14.46 - 15.45 16 - 33 

Výr. Nadprůměrný 5 215 + 48 + - 14.45 34 + 
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Tabulka č. 7: Pětibodová bodovací tabulka pro ženy 31 – 40 let (vlastní zpracování) 

Věková kategorie: 31 - 40 roků 

Hodnocení Body 
T 1 Skok 

daleký (cm) 

T 2 Leh-sed 

opakovaně 

(počet) 

T 3 c 2 km 

chůze (min) 

T 4-

2 Hloubka 

předklonu 

(cm) 

Výr. Podprůměrný 1 -129 - 12 18.01 + - 12 

Podprůměrný 2 130 - 152 13 - 21 17.01 - 18.00 13 - 18 

Průměrný 3 153 - 175 22 - 30 16.01 - 17.00 19 

Nadprůměrný 4 176 - 198 31 - 39 15.01 - 16.00 20 

Výr. Nadprůměrný 5 199 + 40 + - 15.00 21 + 
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE A HYPOTÉZA 

3.1 Cíle 

Cílem práce bylo zjistit vliv komerčního cvičebního programu obsahujícího nutriční 

doporučení XY na vybrané ukazatele tělesné zdatnosti a tělesné kompozice. 

3.2 Úkoly 

 literární rešerše 

 vytipování vhodné pohybové intervence 

 žádost o vyjádření etické komise 

 oslovení probandek 

 vstupní měření 

 sledování dodržování cvičebního programu 

 průběžné a výstupní měření 

 analýza dat 

 interpretace výsledků 

3.3 Hypotéza 

Po absolvování intervenčního programu XY dojde ke statisticky významnému zlepšení 

ve sledovaných proměnných. 
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4 METODY 

Práce byla realizována jako kvazi-experimentální studie, ve které výsledky byly 

hodnoceny jak kvantitativními tak kvalitativními metodami. 

4.1 Soubor 

Studie se zúčastnilo celkem 6 žen ve věku 25 - 39 let. Jednalo se o dobrovolné účastnice 

komerčního cvičebního v programu XY, který trval celkem 6 týdnů (42 dnů). Účastnice 

byly měřeny před a po programu, kontrolní skupina nebyla utvořena. Design studie byl 

odsouhlasen etickou komisí UK FTVS (282/2020) 

4.2 Intervenční program XY včetně nutričních doporučení 

Tento intervenční program byl sestaven tak, aby vyhověl co největšímu počtu lidí, ale 

zároveň byl účinný. Cílem tohoto programu je prostřednictvím cvičebního plánu 

a nutričních doporučení umožnit široké veřejnosti získat vědomosti o lepších 

stravovacích návycích, základních principech zdravého stravování a také o důležitosti 

pohybu, ale i regenerace. Pomocí tohoto programu se autor snaží ukázat, jak se 

dlouhodobě kvalitně a zdravě stravovat a pohybovat, a tak ukazuje, jak si lze zlepšit 

životní styl. 

V intervenčním programu XY si každý může zvolit jídelní i cvičební plán na základě 

svých cílů. Z možností je na výběr program na redukci hmotnosti, program na nabrání 

svalové hmoty nebo program pro již vysoce aktivní jedince, kteří si chtějí zlepšit svou 

kondici ještě o něco více. Cvičební plán se také liší podle zdatnosti každého jedince 

a sice 12 minutovým testem, během kterého se jedinec snaží dosáhnout co nejvyššího 

počtu opakování tzv. ,,angličáků“. Podle individuálního výsledku je po té zařazen do 

skupin startér, začátečník nebo pokročilý. Každá z těchto skupin má takový cvičební 

plán, který předpokládá jeho úspěšné zvládnutí. 

Podle cíle každého jednoho přihlášeného je také přizpůsobeno nutriční doporučení. Na 

výběr je nutriční doporučení pro redukci hmotnosti, získání svalové hmoty, nutriční 

doporučení pro vegetariány nebo tzv. rychlo jídelníček, který přizpůsoben časově 

vytíženým jedincům, kteří by si nezvládli připravovat porce každý den. 
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Do intervenčního programu XY se může přihlásit kdokoliv. Autor programu nevyžaduje 

žádnou vstupní diagnostiku ani zdravotní a pohybovou anamnézu. 

4.2.1 Výživa v intervenčním programu XY 

Nutriční doporučení je v intervenčním programu prezentováno s celým postupem 

přípravy prostřednictvím odkazů na požadovaný recept. V systému, do kterého se po 

zakoupení programu jedinci přihlašují, jsou jídelní plány nahrávány na každý týden a to 

vždy několik dní před jeho začátkem, aby si cvičící mohli snadno obstarat všechny 

potřebné ingredience. Jídelní plány jsou sestaveny vždy na týden a každý týden se mění. 

Během pohybového programu se nestane, že by se jídelní plán opakoval. V programu je 

také možná volba nutričních doporučení měnící se na základě cíle programu a sice 

z vegetariánského, rychlo-jídelníčku nebo jídelního plánu pro redukci hmotnosti nebo 

naopak pro získání svalové hmoty. Rychlo-jídelníček spočívá v tom, že se jídlo 

připravuje každý druhý den, je především pro velice časově vytížené osoby, které 

nemají prostor připravovat si jídlo každý den. V každém druhu jídelníčku je zařazeno 

pět porcí jídla na den – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. Přesnídávka 

a svačina je vždy stejné jídlo, tzn. na jeden den se připravují čtyři druhy jídla. Takto je 

to nastavené na všední dny. V sobotu a v neděli si cvičící připravují jídlo, které jim 

během týdne chutnalo nejvíce. 

Během programu jsou do jídelního plánu zařazované také tzv. cheat days a denní půsty. 

Denním půstem začíná první den programu a poté následuje ještě jeden denní půst 

a sice opět za týden. V tyto dny je povoleno pít pouze čistou vodu. Známé cheat days 

jsou v tomto programu oblíbené, ovšem také mají svá pravidla. Jakékoliv jídlo během 

cheat days by nemělo obsahovat potraviny z rafinovaného cukru nebo levné nekvalitní 

sladkosti. Jelikož si autor programu uvědomuje, že dlouhodobě žádné striktní diety 

nejsou účinné, cílem zařazení těchto cheat days je ukázat cvičícím možnost, že si 

mohou dopřát, co mají rádi, ale například zdravější variantu a za určitých podmínek, 

tzn. nejlépe bez mouky, rafinovaného cukru, bez GMO apod. Doporučuje se například 

velmi kvalitní kousek belgické čokolády. 

Autor programu ve svých reklamách uvádí, že jídla nejsou náročná na přípravu 

(#TRANSFORMERS42, ©2021). Jeho cílem je ukázat široké populaci, že zdravě se 

stravovat neznamená být otrokem ve své kuchyni, ale že je možné připravit si 

plnohodnotně výživné jídlo za 20 – 30 minut. Mezi další cíle jeho programu patří naučit 
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každého, kdo se do programu přihlásí, žít zdravěji. Snaží se jídelní plány připravovat 

tak, aby se každý přihlášený, za dobu 42 dnů, naučil těmto lepším stravovacím 

návykům a dále v tom pokračoval i bez programu. 

Níže uvádím nutriční doporučení pro jeden program trvající 42 dní určený pro redukci 

hmotnosti (#TRANSFORMERS42, ©2021). 

Tabulka č. 8: Nutriční doporučení Týden 1 

Týden 1 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Úterý Vejce do skla 
Mungo 

Hummus 

Řecký salát 

s balzamikem 

Mungo 

Hummus 

Tučný tvaroh 

s 80 % kakaem 

Středa Míchaná vejce 

Brokolice se 

slaninou, 

mozzarellou 

a ořechy 

Steakový salát 

Brokolice se 

slaninou, 

mozzarellou 

a ořechy 

Hrášková 

polévka 

Čtvrtek 
Kakaové 

smoothie 

Salát z pečené 

zeleniny 

Candát na víně 

s trochou 

brambor 

Salát z pečené 

zeleniny 

Vývar se 

zeleninou 

a masem 

Pátek 

Turecká vejce 

s jogurtem 

a chilli máslem 

Pečená rajčata 

s mozzarellou 

(bez pečiva) 

Pikantní kari 

s krůtím 

masem a rýží 

Pečená rajčata 

s mozzarellou 

(bez pečiva) 

Krevety 

s jarními 

cibulkami 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 
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Tabulka č. 9: Nutriční doporučení Týden 2 

Týden 2 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Půst/ pokud 

nezvládnete 

použijte odkaz 

pro náhradu 

(vaječná 

omeleta) 

Úterý Vývar 
Jahodové 

caprése 

Karbanátky se 

zeleninou 

Jahodové 

caprése 

Tučný tvaroh 

s 80 % kakaem 

Středa Citronáda 
Rychlý 

tuňákový salát 

Grilovaný rib 

eye steak 

s omáčkou 

chimichurri 

a batáty 

Rychlý 

tuňákový salát 

Pohár s lesním 

ovocem 

a mascarpone 

Čtvrtek 

Smoothie bowl 

s drobným 

ovocem 

a mandlemi 

Salát  

Čočkový salát 

s červenou cibulí 

a balkánským 

sýrem 

Salát  
Kořeněná mrkev 

po marocku 

Pátek Vývar 

Tuna bowl – 

grilovaný tuňák 

se zeleninou 

Batáty s cizrnou 

na středomořský 

způsob 

Tuna bowl – 

grilovaný 

tuňák se 

zeleninou 

Ovocný salát 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 
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Tabulka č. 10: Nutriční doporučení Týden 3 

Týden 3 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí Smoothie bowl 
Plněné chilli 

papričky 

Thajské nudle 

Pad Thai 

Plněné chilli 

papričky 

Brokolicová 

polévka 

Úterý 

Limetkový 

chia pohár 

s kešu krémem 

Salát 

s trhaným 

kuřecím 

masem 

Karbanátky se 

zeleninou 

Salát 

s trhaným 

kuřecím 

masem 

Vývar 

Středa Vejce benedikt 
Jahodovo-

špenátový salát 
Japonské špízy 

Jahodovo-

špenátový salát 
Řezy z lososa 

Čtvrtek 
Mrkvové 

smoothie 

Citronovo-

mátové 

cuketky 

Masové koule 

s mátovou 

omáčkou 

a rýžové nudle 

Citronovo-

mátové 

cuketky 

Koláč 

s kokosovým 

krémem 

a ovocem 

Pátek Voda Voda Voda Cheat meal Cheat meal 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Tabulka č. 11: Nutriční doporučení Týden 4 

Týden 4 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí 
Avokádový 

toast bez lepku 

Salát 

s malinami 

a kozím sýrem 

Paneng kai 

s trochou rýže 

Salát 

s malinami 

a kozím sýrem 

Vývar 

Úterý 
Borůvková 

kaše 

Salát se 

šunkou 

a mozzarellou 

Kořeněná 

hrachová kaše 

s pečenou 

sezamovou 

mrkví 

Salát se 

šunkou 

a mozzarellou 

Kefír 

Středa 
Rančevská 

vejce 
Tuna bowl 

Rump steak se 

zeleninou 
Tuna bowl 

Tvaroh 

s kakaem 

Čtvrtek 

Banán 

s čokoládovo-

kokosovou 

omáčkou – bez 

cukru 

Gratinovaný 

špenát 

Buddha bowl 

s krevetami 

Gratinovaný 

špenát 
Kefír 

Pátek Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 
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Tabulka č. 12: Nutriční doporučení Týden 5 

Týden 5 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí Smoothie bowl Frittata 

Kuřecí supreme se 

zeleninou na cideru 

a estragonovou 

omáčkou, brambor 

Frittata 
Okurkový salát 

s česnekem 

Úterý 
Vejce se 

šunkou 

Salát 

s pomerančem, 

červenou řepou 

a oříšky 

Vepřová líčka na 

víně s kaší 

Salát 

s pomerančem, 

červenou 

řepou a oříšky 

Meloun 

s grilovaným 

tuňákem 

a pomerančem 

Středa 

Čokoládovo-

banánový chia 

pudink 

Avokádo Krevetové kung pao Avokádo 

Čekankový 

salát s jablky 

a uzeným 

pstruhem 

Čtvrtek 

Zastřená vejce 

se zakysanou 

smetanou 

Mini burgery 

Letní salát 

s mozzarellou 

a ovocem 

Mini burgery 
Krevety se 

zeleninou 

Pátek Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Tabulka č. 13: Nutriční doporučení Týden 6 

Týden 6 Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře 

Pondělí 
Kakaové 

smoothie 

Tuna bowl – 

grilovaný 

tuňák se 

zeleninou 

Letní špagety bez 

lepku s rajčaty, 

kozím sýrem 

a fazolkami 

Tuna bowl – 

grilovaný 

tuňák se 

zeleninou 

Vývar 

Úterý Ginger shot 

Brokolice se 

slaninou, 

mozzarellou 

a ořechy 

Kuřecí supreme se 

zeleninou na cideru 

s estragonovou 

omáčkou, brambor 

Brokolice se 

slaninou, 

mozzarellou 

a ořechy 

Pohár s lesním 

ovocem 

a mascarpone 

Středa 
Mrkvové 

smoothie 

Jahodové 

caprése 

Pikantní kari 

s krůtím masem 

a rýží 

Jahodové 

caprése 
Řezy z lososa 

Čtvrtek 

Turecká vejce 

s jogurtem 

a chilli máslem 

Tuňákový salát 
Salát se šunkou 

a mozzarellou 

Tuňákový 

salát 
Kefír 

Pátek Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day Cheat day 

Sobota 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Neděle 
Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte z celého 

týdne 

Skládáte 

z celého týdne 

Skládáte 

z celého týdne 
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4.2.2 Pohyb v intervenčním programu XY 

Cvičební plán v intervenčním programu XY se liší na základě cílů každého 

přihlášeného. Jak jsem již zmiňovala výše, je možné vybrat si cvičební plán pro redukci 

hmotnosti, získání svalové hmoty, či pro již vysoce aktivní jedince. Tréninky jsou 

zveřejňovány formou videí, ve kterých autor programu vždy detailně popisuje 

a předvádí správné technické provedení cviků. K úspěšnému plnění tréninků není 

nepotřeba žádné speciální vybavení. Převážná většina cvičebního programu se skládá ze 

cvičení s vlastní vahou. Jen výjimečně se používají například malé činky, které je 

možné nahradit petlahvemi s vodou. Během video tréninku autor programu také 

popisuje a předvádí modifikace cviků pro ty, kteří mají např. zdravotní omezení nebo 

z jiných důvodů nejsou schopni daný cvik zvládnout. Důležitou roli v tomto cvičebním 

plánu hraje také regenerace a protahovaní, na které autor programu klade důraz. 

Cvičební plán je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit kvalitu svého života.
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Tabulka č. 14: Tréninkový plán Týden 1 

Týden 1 Název  Doba trvání Doba odpočinku Počet opakování Intenzita Popis 

Pondělí Rozřazení  12 minut podle potřeby co nejvíce co nejvyšší angličáky 

Úterý 
Video trénink 

AKROBAT 
3 minuty 2 minuty 5 sérií přiměřená akrobati 

Středa volno volno volno volno volno volno 

Čtvrtek 
Video trénink 

REGENERACE 
20 minut není potřeba 8 opakování slabá 

protahování podle 

autora programu 

Pátek 
Video trénink KLIKS 

AND DŘEPS 
15 – 20 minut podle potřeby individuální přiměřená 3 x klik, 3 x dřep 

Sobota volno volno volno volno volno volno 

Neděle Turistika/běh/kolo 90 minut podle potřeby x střední x 
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Tabulka č. 15: Tréninkový plán Týden 2 

   

Týden 2 Název Doba trvání 
Doba 

odpočinku 

Počet 

opakování 
Intenzita Popis 

Pondělí volno volno volno volno volno volno 

Úterý video trénink ADAPTAČNÍ 20 minut dle potřeby 5 opakování střední dřep, klik 

Středa Video trénink AEROBKA 25 minut dle potřeby x střední 
libovolná činnost aerobního charakteru – 

švihadlo, box, veslo, apod. 

Čtvrtek 
Online trénink CVIČÍ CELÉ 

ČESKO 
X X X X 

libovolný trénink z pořadu Cvičí celé Česko 

dostupný z www.mall.tv 

Pátek Video trénink KOMBA individuální dle potřeby 
10 opakování/ 

8 sérií 

maximální dle 

pocitu 

1.box, 2.výpady vzad, 3.kliky, 4. dřepy 

s výskokem, 5. prkno, 6. výpady vzad, 7. 

hmitání v upažování 

Sobota 
Video trénink FIRST 

TISÍCOVKA 
individuální dle potřeby 

10 opakování / 

10 sérií 
střední 

1.Panáci, 2.Chůze po čtyřech, 3. leh – 

zvedání dolních končetin ke stropu, 4. dřepy, 

5. běžky, 6 - leh-sedy, 7. prkno s rotací do 

stran, 8. kliky, 9. box háky, 10. box kopy 

Neděle Turistika/běh/kolo/plavání 40 minut podle potřeby x střední x 
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Tabulka č. 16: Tréninkový plán Týden 3 

Týden 3 Název Doba trvání 
Doba 

odpočinku 

Počet 

opakování 
Intenzita Popis 

Pondělí volno volno volno volno volno volno 

Úterý 
video trénink TABATA NA 

CORE 
20 sekund 10 sekund 8 sérií vysoká 

1. dřepy, 2. prkno, 3. zvedání pánve, 4. nízké 

kliky, 5. prkno – předpažování 

Středa On-line video trénink 
2 minuty 

jeden cvik 
1 minuta 1 – 2 série vysoká 

1. panáci, 2. obrácený plank – pět úkroků do 

strany, výdrž a zpět, 3. zajíc – poskoky, 4. 

kočičky – vzpor na loktech – do střechy 

a zpět, 5. motýl – leh na břiše, upažit – 

zvedat 30s, vzpažit a zapažit 30s, rotace paží 

– supinace, pronace, plácání do stehen + 

tlesk nad hlavou – ruce ve vzduchu po celou 

dobu 30s, 5. spiderman, 6. chrbák, 7. 

angličák 

Čtvrtek Yoga nebo plavání 
Ideálně 60 

minut 
X X X x 

Pátek Video trénink SALLY 
2 minuty 

jeden cvik 

ideálně bez 

odpočinku 

maximální počet 

opakování 

během 2 minut 

vysoká 

1. dřepy, 2. kliky, 3. prkno s vytáčením do 

stran, 4. výpady vpřed, 5. spiderman (klik 

s přitáhnutím kolen k loktu) 

Sobota 
Plavání/ procházka rychlá 

chůze 
60 minut dle potřeby x střední x 

Neděle Procházka individuální dle potřeby 10 – 15 km střední x 
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Tabulka č. 17: Tréninkový plán Týden 4 

Týden 4 Název  Doba trvání 
Doba 

odpočinku 

Počet 

opakování 
Intenzita Popis 

Pondělí volno/sauna/masáž volno volno volno volno volno 

Úterý 
video trénink TISÍCOVKA 

VE SLANÉM NÁLEVU 
individuální dle potřeby 

100 x každý 

cvik 
vysoká 

1.panák, 2. mrtvý pták ( leh na břiše, ruce 

v upažení hmitají nad zemí, 3. přeskoky 

snožmo, 4. přeskok přes švihadlo (bez 

švihadla), 5. box, 6. běžky, 7. dřepy, 8. kliky, 

9. leh-sed, 10. nůžky (leh na zádech, nohy 

hmitají mírně nad podložkou) 

Středa On-line video trénink 20 sekund 10 sekund 8 sérií vysoká 

1. horolezec (dřep, ručkuji do prkna a zpět), 

2. box, 3. dřep s výskokem, 4. kliky – 

pérování nad zemí, 5. běh na místě 

Čtvrtek procházka/lehký běh 
Ideálně 60 

minut 
X X X x 

Pátek Video trénink TABATA 20 sekund  10 sekund 8 x každý cvik vysoká 
1. dřepy, 2. kliky, 3. plank, 4. výpady vzad, 

5. akrobat, 6. držení v kliku 

Sobota volno/sauna/masáž volno volno volno volno volno 

Neděle Procházka 
60 – 90 

minut 
dle potřeby x střední x 
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Tabulka č. 18: Tréninkový plán Týden 5 

Týden 5 Název  Doba trvání 
Doba 

odpočinku 

Počet 

opakování 
Intenzita Popis 

Pondělí Online video trénink x x x x cvičení živě podle autora programu 

Úterý AREOBKA 
40 – 60 

minut 
dle potřeby x střední švihadlo/veslo/box 

Středa Online video trénink x x x x cvičení živě podle autora programu 

Čtvrtek Video trénink MINUTKY 1 minuta 1 minuta 1 – 2 série vysoká 

1. dřepy 2. klik 3. výkopy do stran 4. plank 

na loktech 5. výpady do stran 6. kočičky 7. 

leh na zádech, zvedání nohou ke stropu 8. 

výpady vpřed s rotací do stran 9. chrobák 10. 

držení na čtyřech, kolena odlepená od země 

Pátek AREOBKA 
40 – 60 

minut 
dle potřeby x střední 

švihadlo/veslo/box 

Sobota volno volno volno volno volno volno 

Neděle Turistika/běh/kolo 60 minut podle potřeby x střední x 
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Tabulka č. 19: Tréninkový plán Týden 6 

Týden 6 Název  Doba trvání 
Doba 

odpočinku 

Počet 

opakování 
Intenzita Popis 

Pondělí Sauna/relax/masáže x x x x x 

Úterý Video trénink SPALOVAČ 
40 – 60 

minut 
dle potřeby x střední 

50x přeskok přes švihadlo 5x horolezec 

s klikem 50x přeskok přes švihadlo 10x dřep 

s výskokem 50x přeskok přes švihadlo 5x 

angličák 50x přeskok přes švihadlo 1min 

držení v pozici prkna 

Středa 
Online video Cvičí celé 

Česko 
1 minuta 1 minuta po sérii 5 sérií vysoká 

1. horolezec, 2. vysoká kolena, 3. kliky, 4. 

prkno na lokty a zpět do natažených paží, 5. 

kočičky, 6. výpady stranou 

Čtvrtek Yoga/plavání 60 minut x x x x 

Pátek 
Video trénink RADOST 

V KŘEČI 
2 minuty 1 minuta maximální vysoká 

náhodně vybrané cviky během on-line 

tréninku 

Sobota volno volno volno volno volno volno 

Neděle Turistika/běh/kolo 60 minut podle potřeby x střední x 
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4.3 Popis a způsob provedení UNIFITTESTU (6 - 60) 

Pro hodnocení efektu intervenčního programu XY jsem zvolila motorický test Unifittest 

(6-60) především pro jeho jednoduchý způsob postihnout úroveň a profil motorické 

výkonnosti s ohledem na základní pohybové schopnosti a jeho nízkou závislost na 

předchozí pohybové zkušenosti. 

Pro svou diplomovou práci jsem vzhledem k věkovým kategoriím použila následující 

položky Unifittestu (6-60) (viz.Tabulka č. 20). 

Tabulka č. 20: Položky Unifittestu (6-60) vlastní tvorba 

Označení a název testu (měření) 
Pohybový úkol 

(zadání) 

Oblast 

schopností 

Hodnocení 

výsledků 

(přesnost měření) 

T 1 Skok daleký z místa 

Dosáhnout skokem 

z místa odrazem 

snožmo co nejdelší 

vzdálenost 

Dynamická - 

výbošně 

explozivně - 

silová schopnost 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 

T 2 Leh sed opakovaně 

Provést maximální 

počet opakovaných 

změn polohy z lehu 

do sedu a zpět za 

dobu 60 s 

Dynamická 

vytrvalostní 

silová schopnost 

Počet opakování 

(jeden cvik) 

T 3 (c) 
Chůze na vzdálenost 

2 km 

Překonat chůzí 

vzdálenost 2 km 

v nejkratším čase 

Dlouhodobá 

lokomoční 

vytrvalostní 

schopnost 

a) Čas v min b) 

Index 

kardiorespirační 

zdatnosti 

T 4-2 Výdrž ve shybu (dívky) 
Vydržet ve shybu 

po dobu co nejdelší 

Vytrvalostně 

silová schopnost 
Čas v s (1 s) 

T 4-3 
Hluboký předklon 

v sedu 

Dosáhnout konečky 

prstů rukyv 

hlubokém 

předklonu v sedu 

co nejdále 

Pohyblivostní 

schopnost 

Vzdálenost v cm 

(1 cm) 
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4.4 Popis a způsob provedení měření tělesných komponent pomocí 

BODYSTAT 1500 

Měření tělesných komponent probandek probíhalo pomocí přístoje Bodystat 1500. 

Bodystat 1500 je přenosný přístoj, který měří tělesné komponenty na principu 

bioelektrické impedance. 

Během testování ležely probandky v klidu na zádech, zatímco jim byly aplikovány 

celkem čtyři elektrody napředem určená místa na těle. Dvě elektrody se umisťují na 

pravou ruku, z toho jedna za prstní klouby a druhá na zápěstí. Další dvě elektrody se 

aplikují na pravé chodidlo a to stejně jako u ruky, za prstní klouby a na kotník. Na 

elektrody jsem následně připojila kabely, které jsou napojeny na Bodystat 1500. Do 

přístroje je nutné zadat vstupní informace o měřeném jedinci a sice pohlaví, věk 

a hmotnost. Poté se zahájí měření, které trvá pouze několik vtěřin. 

4.5 Analýza dat 

V rámci kvalitativní analýzy dat byly podrobně analyzovány výsledky jednotlivých 

účastnic výzkumu. V rámci kvantitativní analýz byly vypočítány průměrné změny 

(před-po) a směrodatné odchylky pro tyto změny. Z důvodu malého studijního vzorku 

byly vypočítány minimální, maximální hodnoty, mediány a mezikvartilová rozpětí pro 

každou proměnnou. K testování hypotéz byl použit neparametrický Friedmanův test. 

Hladina významnosti byla stanovena na α = 0,05. Kromě samotné analýzy byly 

z důvodu lepší přehlednosti vytvořeny grafy pro každou kontinuální proměnnou. 

Analýza dat a grafy byly vytvořeny ve statistickém programu IBM SPSS Statistics 24. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Individuální výsledky 

V této kapitole představím výsledky programu XY individuálně, jaký vliv měl na 

každou probandku individuálně. 

5.1.1 Probandka 1 

Probandce 1 je 29 let a před intervencí byla dle BMI na hranici nadváhy. Procento 

tělesného tuku v průběhu intervence klesalo nepřímo úměrně stoupajícímu množství 

LBM. Rovněž celkové množství vody v organismu stouplo z rizikové oblasti 48,3 %. 

Výsledky změn tělesné kompozice probandky 1 jsou uvedeny v Tabulce č. 21. 

Tabulka č. 21: Tělesná kompozice probandka 1 

P1 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 29,80 % 26,80 % 24,90 % 

Aktivní tukuprostá hmota 70,20 % 73,20 % 75,10 % 

Celková tělesná voda 48,30 % 50,90 % 52,40 % 

BMI 25,6 24,8 24,2 

Hmotnot (kg) 74,1 71,7 70 

Probandka 1 se zlepšila ve většině ukazatelů v rámci testování UNIFITTESTem. 

Především změna v testu Výdrž ve shybu stojí za zmínku, probandka se v tomto testu 

zlepšila téměř tří nasobně (Tabulka č. 22) 

Tabulka č. 22: UNIFITTEST probandka 1 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1Skok daleký z místa (cm) 144 123 148 

T 2 Lehsed 23 23 32 

T 3c Chůze 2km (min) 18.43 16.50 16.15 

T 4-2 Výdrž ve shybu (s) 4 9 11 

Hodnocení celkem (body) 6 8 11 
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5.1.2 Probandka 2 

Probandce 2 je 39 let a před intervencí se dle BMI vyskytovala na hranici mírné 

obezity. Výsledky změn tělesné kompozice probandky 2 jsou uvedeny v Tabulce č. 23. 

Tabulka č. 23: Tělesná kompozice probandka 2 

P2 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 34,90 % 28,70 % 29,90 % 

Aktivní tukuprostá hmota 65,10 % 71,30 % 70,10 % 

Celková tělesná voda 47,90 % 53,50 % 52,40 % 

BMI 28,5 27,5 27,1 

Hmotnost (kg) 73 70,5 69,5 

V tabulce můžeme vidět, že ve výsledném měření se probandka 2 zlepšila, přestože 

podle pětibodového hodnocení zůstala v kategorii Podprůměrný. 

Tabulka č. 24: UNIFITTEST probandka 2 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1 Skok daleký (cm) 144 140 145 

T 2 Leh-sed opakovaně 15 22 27 

T 3 c 2km chůze (min) 17.28 17.33 16.27 

T -3 Hluboký předklon (cm) 14 18 18 

Hodnocení celkem (body) 8 9 10 

5.1.3 Probandka 3 

Probandka 3 ve věku 28 let začínala dle BMI na středním stupni obezity, i přesto, že se 

BMI na konci programu příliš neliší, můžeme vidět pokles tělesného tuku a zároveň 

příbytek aktivní tukuprosté hmoty a celkové tělesné vody. 

Tabulka č. 25: Tělesná kompozice probandka 3 

P3 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 36,40 % 33,70 % 30,90 % 

Aktivní tukuprostá hmota 63,60 % 66,30 % 69,10 % 

Celková tělesná voda 44,10 % 46,70 % 48,90 % 

BMI 29 29 28,3 

Hmotnost (kg) 78 78 76 
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Jelikož probandka 3 utrpěla v minulosti zranění zápěstí, které jí do jisté míry omezovalo 

v plnění cvičebního plánu, nebyla proto schopná zúčastnit se testu T 4-2. 

Tabulka č. 26: UNIFITTEST probandka 3 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1 Skok daleký (cm) 140 141 142 

T 2 Leh-sed opakovaně 15 17 17 

T 3 c 2km chůze (min) 17.19 16.38 17.18 

T 4-2Výdrž ve shybu (s) - - - 

Hodnocení celkem (body) 5 6 5 

5.1.4 Probandka 4 

Probandka ve věku 31 let se na začátku intervence nacházela dle BMI na horní hranici 

mírné obezity, což se jí během intervence podařilo snížit (viz. Tabulka č. 27) 

Tabulka č. 27: Tělesná kompozice probandka 4 

P4 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 30,30 % 23,40 % 28,90 % 

Aktivní tukuprostá hmota 69,70 % 76,60 % 71,10 % 

Celková tělesná voda 49,30 % 55,40 % 50,30 % 

BMI 27,2 26,1 25,6 

Hmotnost (kg) 74 71 69,8 

V Tabulce č. 28 si všimněme relativně velikého posunu z celkového hodnocení 7 bodů 

(výrazně podprůměrný) na 11 bodů (průměrný). 

Tabulka č. 28: UNIFITTEST probandka 4 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1 Skok daleký (cm) 146 148 160 

T 2 Leh-sed opakovaně 27 31 32 

T 3 c 2km chůze (min) 18,12 16,11 16,26 

T 4-3 Hluboký předklon 

(cm) 
2 2 4 

Hodnocení celkem (body) 7 10 11 
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5.1.5 Probandka 5 

Probandka 5 je ve věku 33 let a před intervenčním programem se dle BMI pohybovala 

na 2. stupni obezity, přičemž na konci programu její BMI kleslo do 1. stupně obezity. 

Více je uvedeno v Tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29: Tělesná kompozice probandka 5 

P5 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 41,70 % 40,20 % 39,20 % 

Aktivní tukuprostá 

hmota 
58,30 % 59,80 % 60,80 % 

Celková tělesná voda 40,90 % 41,60 % 42,40 % 

BMI 35,3 33,5 33,3 

Hmotnost (kg) 111,7 106 105,5 

V motorickém testu se probandka umístila v kategorii výrazně podprůměrná, přičemž 

na konci programu se zlepšila a dle výsledných 8 bodů se zařadila do skupiny 

podprůměrná. 

Tabulka č. 30: UNIFITTEST probandka 5 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1 Skok daleký (cm) 130 145 140 

T 2 Leh-sed opakovaně 24 28 34 

T 3 c 2km chůze (min) 25.20 23.31 21.51 

T 4-3 Hluboký předklon 

(cm) 
4 6 8 

Hodnocení celkem 

(body) 
7 7 8 
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5.1.6 Probandka 6 

Probandce 6 bylo v době intervenčního programu 29 let. V tabulce č. 31 je názorně 

vidět zlepšení u každé měřené komponenty. 

Tabulka č. 31: Tělesná kompozice probandka 6 

P6 1. 2. 3. 

Tělesný tuk 40,30 % 39,40 % 36,90 % 

Aktivní tukuprostá hmota 59,70 % 60,60 % 63,10 % 

Celková tělesná voda 43,10 % 43,80 % 46,00 % 

BMI 36,1 35,4 35,8 

Hmotnost (kg) 96 94 95 

Jak lze vidět v Tabulce č. 32 probandka 6 v testu statické, vytrvalostně silové 

schopnosti horních končetin dosáhla nulového výsledku a ani během intervenčního 

programu zlepšení nenastalo. 

Tabulka č. 32: UNIFITTEST probandka 6 

UNIFITTEST 1. 2. 3. 

T 1 Skok daleký (cm) 90 94 84 

T 2 Leh-sed opakovaně 25 29 29 

T 3 c 2km chůze (min) 19.58 19.15 19.10 

T 4-2 Výdrž ve shybu (s) 0 0 0 

Hodnocení celkem (body) 5 6 6 

5.2 Skupinové výsledky 

Výzkumu se účastnilo 6 žen průměrný věk 31,3 ± 4,1 let. Nejstarší účastnici bylo 39 

a nejmladší 28 let. Průměrné hodnoty se kromě testu ve skoku dalekém z místa zlepšily 

statisticky významně (p < 0,05) ve všech sledovaných proměnných. Mezi prvním 

a třetím měřením průměrná hmotnost klesla o 3,5 ± 1,7 kg, průměrné procenta tuku 

klesla o 4,7 ± 1,4 (%), analogicky k tomu průměrné procento LBM stouplo o 4,7 ± 

1,4 (%), průměrné množství vody v těle se zvýšilo o 4,0 ± 1,5 (%), BMI klesl o 1,2 ± 

0,6 (kg/m2), skok daleký se prodloužil průměrně o 4,2 ± 6,4 (cm), průměrný počet leh-

sedů se zvýšil o 7 ± 3,6 a chůze na 2 km se průměrně zrychlila o 1,5 ± 1,1 minuty. 

Minimální, maximální hodnoty, mediány, mezikvartilové rozpětí a p hodnoty pro každý 

test jsou uvedeny v Tabulce 33. 
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Tabulka č. 33: Minimální, maximální hodnoty, mediány, mezikvartilové rozpětí 

a p hodnoty pro každý test 

  N Minimum Maximum Medián 

Mezikvartilové 

rozpětí 

Hmotnost 1 6 73 111,7 76,1 26,2 

Hmotnost 2 6 70,5 106 74,9 26,1 

Hmotnost 3 6 69,5 105,5 73,0 27,6 

p hodnota       0,008   

Tuk (%) 1 6 30 42 35,5 10,5 

Tuk (%) 2 6 27 40 31,5 10,8 

Tuk (%) 3 6 23 39 30,5 13,0 

p hodnota       0,006   

LBM (%) 1 6 58 70 64,5 10,5 

LBM (%) 2 6 60 73 68,5 10,5 

LBM (%) 3 6 61 77 69,5 13,0 

p hodnota       0,006   

Voda (%) 1 6 41 49 46,0 5,8 

Voda (%) 2 6 42 54 48,5 8,3 

Voda (%) 3 6 42 55 50,5 7,8 

p hodnota       0,006   

BMI (kg/m2) 1 6 25,6 36,1 28,8 8,7 

BMI (kg/m2) 2 6 24,8 35,4 28,3 8,2 

BMI (kg/m2) 3 6 24,2 35,8 27,7 8,7 

p hodnota       0,008   

Skok daleký z místa (cm) 1 6 90 146 142,0 24,5 

Skok daleký z místa (cm) 2 6 94 148 140,5 30,0 

Skok daleký z místa (cm) 3 6 84 160 143,5 25,0 

p hodnota       0,223   

Leh-sed 1 6 15 27 23,5 10,5 

Leh-sed 2 6 17 31 25,5 8,8 

Leh-sed 3 6 17 34 30,5 8,0 

p hodnota       0,005   

Chůze 2 km (min) 1 6 17,31 25,03 18,5 3,8 

Chůze 2 km (min) 2 6 16,18 23,51 17,2 3,8 

Chůze 2 km (min) 3 6 16,25 21,85 16,9 3,5 

p hodnota       0,030   
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Na Obrázku č. 2 jsou uvedeny krabicové grafy pro jednotlivá měření hmotnosti (kg). 

Z uvedeného obrázku je patrná postupná sestupná tendence. Podobný jev je možno 

vidět i na dalších Obrázcích č. 3, 4 a 9. Mediány v jednotlivých měřeních mají 

sestupnou tendenci u tuku (%), BMI (kg/m2) a doby trvání testu chůze na 2 km (min). 

Vzestupnou tendenci mají u LBM (%), vody (%) v organismu a počtu leh-sedů 

(Obrázky č. 4, 5 a 8). Na Obrázku č. 7 je vidět, že mediány u skoku dalekého se příliš 

nelišily, kromě toho jsou na grafech vidět dvě odlehlé hodnoty v prvním respektive 

třetím měření. 

Obrázek č. 2: Krabicové grafy pro jednotlivá měření hmotnosti (kg) 
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Obrázek č. 3: Krabicové grafy pro jednotlivá měření tuku (%) 

 

Obrázek č. 4: Krabicové grafy pro jednotlivá měření LBM (%) 
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Obrázek č. 5: Krabicové grafy pro jednotlivá měření vody (%) 

 

Obrázek č. 6: Krabicové grafy pro jednotlivá měření BMI (kg/m2) 
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Obrázek č. 7: Krabicové grafy pro jednotlivá skok daleký z místa (cm) 

 

Obrázek č. 8: Krabicové grafy pro jednotlivá měření leh-sedů 
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Obrázek č. 9: Krabicové grafy pro jednotlivá měření chůze na 2 km (min) 
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6 DISKUZE 

Cílem této diplomové práce bylo sledovat, jaký vliv na redukci hmotnosti a vybranné 

ukazatele tělesné zdatnosti má intervenční program XY. V rámci analýzy dat byly 

analyzovány změny jednotlivých účastnic a rovněž byly testovány hypotézy vztahující 

se k jednotlivým proměnným. Podle výsledků jednotlivých probandek můžeme vidět, že 

efekt v redukci hmotnosti je pozitivní. U každé probandky můžeme sledovat úbytek 

hmotnosti, přestože podle hodnot BMI nevidíme výrazný úbytek. Většina hypotéz byla 

potvrzena. Ke statisticky významnému zlepšení nedošlo pouze v testu skok daleký 

z místa. 

Výsledky této studie jsou v souladu s předchozími studiemi, které prokázaly pozitivní 

efekt na cvičení doplněné kalorickou restrikcí na tělesnou kompozici u žen s nadváhou 

(Hernández-Reyes a kol., 2019, Skrypnik a kol., 2015). Pozitivní efekt pohybového 

programu doplněného kalorickou restrikcí byl potvrzen i nedávno publikovanou meta-

analýzou (Clark, 2015). Podobně jako pozitivní změny tělesné kompozice po pohybové 

intervenci byly zjištěny v minulosti rovněž pozitivní změny ve výkonnosti u žen. Naše 

výsledky jsou v souladu se studií Martinse a kol. (2018), ve které se ženy po pohybové 

intervenci zlepšily v chodeckém šestiminutovém testu. 

Jak již bylo dříve zmíněno, probandky se v rámci intervence statisticky významně 

zlepšily ve všech sledovaných proměnných kromě skoku z místa. Tento test je zaměřen 

na výbušnou sílu dolních končetin, která však nebyla v rámci programu primárně 

ovlivňována. Test navíc je velmi citlivý na momentální nálady testovaných, což je 

v našich výsledcích vidět z průběžného měření, ve kterém se probandky oproti prvnímu 

měření dokonce zhoršily. 

Je třeba zmínit rovně některé limity studie. Především malý počet probandek 

zařazených do studie. V kontextu vzniku studie byl počet probandek ovlivněn 

celosvětovou krizí způsobenou pandemií COVID 19. Zároveň jako limit je třeba brát 

celkový design studie, která původně byla plánována jako randomizovaná, ale právě 

vzhledem k pandemii nakonec byla realizována pouze jako částečný kvazi experiment, 

bez kontrolní skupiny. 

Nicméně i přes výše zmíněná omezení, je třeba konstatovat, že v průběhu programu 

došlo k naplnění dílčích cílů a i přes malý počet zařazených probandek, se dají výsledky 

zobecnit, neboť byly až na jedinou vyjímku potvrzeny všechny hypotézy. 
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7 ZÁVĚR 

Intervenční program XY se jeví, jako spolehlivý program pro redukci hmotnosti. 

Přestože je zde vysoká pravděpodobnost, že absolventi programu mnohdy nedodržují 

nutriční doporučení je vidět, že i v takovém případě můžeme sledovat úbytek hmotnosti. 

Jednotliví absolventi programu často navazují dalším programem nebo se alespoň 

naučili lepším stravovacím a pohybovým návykům, které se snaží aplikovat i bez 

intervenčního programu XY. Osobně oceňuji autora tohoto programu za to, jakou 

komunitu lidí se mu podařilo vytvořit a motivovat k lepší verzi sebe sama. Přála bych si, 

aby osvěta o zdravotním životním stylu byla šířena už na základních školách a z žáků 

by vyrostli vzdělaní dospělí se zájmem žít zrdravý a aktivní život. 
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PŘÍLOHY 

Popis a způsob provedení Unifittestu (6-60): 

T 1 SKOK DALEKÝ Z MÍSTA 

Jedná se o test dynamické, explozivně silové schopnosti dolních končetin. K tomuto 

testu je nutná rovná, pevná plocha a pásmo. 

Tento cvik se provádí z mírně rozkročného stoje těsně před odrazovou čárou. Ze 

základního postoje provede testovaná osoba podřep a předklon, zapaží a odrazem 

snožmo a současným švihem paží vpřed skočí co nejdále. Před odrazem není povolené 

poskočení. Provádí se tři pokusy. 

Hodnotí se zde délka skoku v centimetrech s přesností na 1 cm. Počítá se nejlepší ze tří 

pokusů. 

Nejprve úkol předvedeme a vysvětlíme. Odraz je prováděn z rovné, neklouzavé plochy 

a není zde povolena žádná jiná opora ani tretry. Doskok může být do pískoviště, na 

žíněnku nebo plstěný pás,. Pohyblivá doskočiště je nutné zajistit před posouváním. Obě 

plochy – odrazová i dopadová – by měly být ve stejné úrovni. Měříme vzdálenost od 

čáry odrazu k zadnímu okraji poslední stopy dopadu nebo jiné části těla (Měkota, 

Kovář, 2002). 

T 2 LEH SED OPAKOVANĚ 

Tento test má dynamickou, vytrvalostně silovou charakteristiku. Testuje se zde 

dynamická, vytrvalostně silová schopnost břišního svalstva a bedrokyčlostehenních 

flexorů. 

Tento úkol je vhodné provádět na gymnastické žíněnce nebo koberci. K provedení 

úkolu také potřebujeme stopky. 

Testovaná osoba zaujme základní polohu v lehu na zádech pokrčmo, paže skrčit 

vzpažmo zevnitř, ruce v týl, sepnout prsty, lokty se dotýkají podložky. Dolní končetiny 

jsou pokrčeny v kolenou pod úhlem 90°, chodidla jsou od sebe vzdálené na šíři kyčlí, 

u země jsou fixovány pomocníkem. Na povel provádí testovaná osoba co nejrychleji 

opakovaně sed (oběma lokty se dotýká souhlasných kolen) a leh (záda a hřbety rukou se 

dotýkají podložky) s cílem dosáhnout maximální počet cyklů během 60 sekund. 
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Hodnotíme pouze počet úplných a správně provedených cyklů během časové dotace 60 

sekund přičemž jeden cyklus představuje přechod z lehu do sedu a zpět do lehu. 

Přerušení cvičení je dovoleno. 

Cvik vysvětlíme a předvedeme. Testovaná osoba si vyzkouší správné provedení – 

pomalu provede dva kompletní cykly. Test se provádí pouze jednou. Při tomto úkolu je 

důležité dbát na dodržení úhlu pokrčení v kolenou, paty na podložce, ruce v týl, prsty 

sepnuté, v lehu hlava, prsty a lokty na podložce, v sedu dotek kolen lokty. Není 

dovoleno jakékoli odražení od podložky, přestávky z důvodu únavy jsou povoleny. 

Hlásíme průběžně čas po 15 sekundách (Měkota, Kovář 2002). 

T 3 BĚH PO DOBU 12 MINUT – ALTERNATIVA C – CHŮZE NA 

VZDÁLENOST 2 KM 

Jedná se o test dlouhodobé, vytrvalostní schopnosti s ohledem na chodeckou lokomoci. 

Z fyziologického hlediska je spolu s dalšími údaji (tepová frekvence, váhovýškový 

index) vhodným indikátorem maximálního aerobního výkonu. 

Pro plnění tohoto úkolu budeme potřebovat atletickou dráhu nebo silnici s pevným, 

rovným povrchem s naměřenou vzdáleností 2 km a stopky. 

Úkol je zahájen povelem ke startu a sice s cílem překonat vzdálenost chůzí v co 

nejkratším čase. 

Pro svou diplomovou práci jsem hodnotila výsledky tohoto úkolu tzv. zjednodušenou 

variantou, která vychází z měření času potřebného pro překonání vzdálenosti 2km 

s přesností měření a záznamu na 1sekundu. 

Test chůze na 2 km je určen pro jedince středního až staršího věku a pro jedince se 

sníženou zdravotní zdatností. Nepředpokládá se proto chůze závodním způsobem, běh 

není povolen. Jako obuv a výstroj se doporučuje běžné, lehké sportovní obutí 

a oblečení. 

T 4-2 VÝDRŽ VE SHYBU 

Test statické, vytrvalostně silové schopnosti horních končetin a pletence ramenního. 

Tento test je určen pro dívky a ženy věkové kategorie 15-25/30 roků. 

Ke splnění úkolu potřebujeme doskočnou hrazdu s průměrem žerdi 2 – 4 cm, stoličku 

a stopky. 
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Cvičenec zahajuje úkol zaujmutím základní polohy a sice shyb na hrazdě držení 

nadhmatem, brada nad žerdí. V této poloze se snaží setrvat co nejdelší dobu. 

V tomto testu se měří čas výdrže v sekundách s přesností záznamu na 1 sekundu. 

Základní poloha se zaujímá s dopomocí ( s použitím stoličky, apod.), nohy se nesmějí 

dotýkat podložky. Test končí, klesne li brada pod úroveň žerdě. 

T 4-3 HLUBOKÝ PŘEDKLON 

Test aktivní kloubní pohyblivosti, ohebnosti a svalové pružnosti, především s ohledem 

na lokalitu páteře, bederního segmentu a kyčelní kloub. Tento test je vhodný pro 

věkovou kategorii 26/30 – 60 roků. 

Vhodné zařízení pro plnění daného testu je v nejlepším případě standardní 

a unifikované měřící zařízení originálně použité v Eurofittestu pro dospělé. Sestává ze 

stolku, či bedny následujících rozměrů: délka 35 cm, šířka 45 cm, výška 32 cm. 

Rozměry vrchní desky jsou: délka 55 cm, šířka 45 cm. Vrchní deska přesahuje o 25 cm 

stěnu, o niž se opírají chodidla. Na vrchní desce je vyznačena stupnice od 0 do 50, 

eventuálně instalováno měřící zařízení, jehož základ tvoří posuvný jezdec. Nula je na 

přední straně desky. 

Provedení tohoto úkolu začíná tak, že jedinec zaujme polohu sed snožmo u testovacího 

zařízení, o jehož přední stěnu se opírá chodidly. Nohy jsou v kolenou napjaté. Předpaží 

a postupně se předklání tak, že napnuté prsty rukou sune po délkovém měřítku na vrchní 

desce co nejdále. Nohy musí zůstat po celou dobu výkonu v kolenou napjaté, v krajní 

poloze výdrž 2 sekundy. 

Hodnotíme zde délku dosahu prostředních prstů na centimetrovém měřidle, v případě 

nestejné vzdálenosti obou rukou se hodnotí průměr dosahů prstů obou rukou. Přesnost 

záznamu 1cm. Test se provádí dvakrát, zaznamená se lepší výsledek. 

Test zahajujeme výkladem a ukázkou. Testu předchází jednoduché standardní 

rozcvičení: 4 strečinkově provedené předklony v sedu, u posledního z nich kontrolní 

výdrž 2 sekundy. Testovaná osoba je bosa. Napnutá kolena fixuje u testované osoby 

examinátor nebo jeho pomocník. Pokus s pokrčenými koleny se zruší a nařídí se nový 

pokus. Krajní polohy v předklonu nesmí být dosaženo hmitem. Platný je pouze dotyk 

v poloze, v níž je možná výdrž 2 sekundy. 

 


