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Abstrakt 

Název: Možnosti úpravy tělesného složení u "zaměstnaných" žen 

Jméno a příjmení: Anna Maroušková 

Studijní obor: Fyzioterapie 

Jméno školitele: Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Cíle práce: Zjistit, zda u zaměstnaných žen s nadváhou nebo obezitou stačí zvýšení úrovně 

pohybové aktivity o 90- 120 minut týdně spolu s úpravou stravovacích návyků po dobu 14 

týdnů k prokazatelným změnám kvality tělesného složení ve smyslu redukce tukové tkáně, 

nárůstu tukuprosté hmoty a snížení tělesné hmotnosti. 

Použité metody: Úroveň pohyboYé aktivity byla hodnocena pomocí dotazníku, stravovací 

návyky byly vyhodnoceny ze záznamů přijaté potravy během běžného týdne a tělesné složení 

bylo měřeno pomocí bioelektrické impedance 

Výsledky a závěry studie: Bylo zjištěno, že zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 

minut týdně a změna stravovacích návyků u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají 

sedavé zaměstnání, vyvolala po 14- ti týdnech statisticky významné snížení tělesné hmotnosti 

a podílu tělesného tuku oproti kontrolní skupině. Nedošlo k statisticky významné změně 

množství tukuprosté hmoty. 

Klíčová slova: biolelektrická impedanční analýza, tělesné složení, nadváha, obezita, 

pohybová aktivita 



Summary 

Title: Possibilities of changes of body composition of "employed" women 

Aim of thesis: To find out if raising the level of physical activity of employed women 

suffering from overweight and obesity by 90- 120 minutes a week together with changes of 

eating habits for 14 weeks leads to changes of quality of body composition in terms of 

reducing of fat mass, increase of fat free mas s and decrease of body weight. 

Methods: The level of physical activity was evaluated by a questionaire. Eating habits were 

monitored from the record of eaten food during a typical week. Body composition was 

measured by means of bioelectrical impedance. 

Results of the study: It was found out that raising the level of physical activity by 90- 120 

minutes a week and change of eating habits with women suffering from overweight and 

obesity being employed in the office reached statistically significantly lower body weight and 

percentage of body fat after 14 weeks compared to a control group. There was no significant 

change in the quantity offat free mass. 

Key words: biolelectrical impedance analysis, body composition, overweight, obesity, 

physical activity 
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I Úvod 

Nadváha a zejména obezita jsou významným zdravotním problémem, který byl vyhlášen 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) již v roce 1997 celosvětovou pandemií. 

Data z národních studií ukazují průměrný výskyt obezity u 10- 20% mužů a 10- 25% žen 

v Evropě. Analýza výskytu obezity a nadváhy v posledních letech prokázala ve většině 

evropských zemí vzestup prevalence o 10- 40% (Kunešová, 2005). 

Komplikace vedoucí zejména z androidního typu obezity významně přispívají k zvýšené 

mortalitě. Vyjma sekundární obezity je zvýšený podíl tuku způsoben pozitivní energetickou 

bilancí, která vzniká kromě přejídání se zejména v důsledku sedavého způsobu života. 

Významnou roli při snižování pohybové aktivity představuje automatizace a robotizace, a 

to jak v pracovním procesu, tak i v práci doma (Hainer, 2004). 

Prevenci proti nadváze a obezitě (primární i sekundární) je proto důležité dostat do 

podvědomí široké veřejnosti. 

Práce se bude zabývat možnostmi redukce hmotnosti a ovlivnění tělesného složení ve 

smyslu snížení tukové tkáně a zvýšení tukuprosté hmoty prostřednictvím mírného zvýšení 

pohybové aktivity u žen, které vykonávají sedavé zaměstnání. 
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II Teoretická část 

1 Obezita a nadváha 

Pojmy nadváha a obezita bývají často zaměňovány, ale technicky mají různé významy. 

Nadváha je vymezena velikostí BMI mezi 25,0 - 29,9 kg/m2
. Obezita je definována 

velikostí BMI od 30 kg/m2 a výše a je charakterizována jako závažné chronické metabolické 

onemocnění, které je typické zvýšeným podílem tuku na tělesném složení se současným 

vzestupem tělesné hmotnosti nad normální rozmezí (Kunešová, 2005). 

Obezita je významný rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných 

somatických nemocí. Mezi zdravotní komplikace způsobené obezitou patří metabolické 

komplikace jako diabetes mellitus 2. typu, dále poruchy endokrinní, kardiovaskulární, 

respirační, gastrointestinální, gynekologické, onkologické, ortopedické a kožní. Obezita 

rovněž zvyšuje riziko úmrtnosti. Zvýšená úmrtnost při zvyšujícím se BMI jde především na 

vrub právě diabetu, kardiovaskulárním onemocněním, onemocněním žlučníku a některých 

nádorů (Hainer, 2004). 

Je třeba si však uvědomit, že nebezpečná může b)rt i tzv. latentní neboli skrytá obezita, kdy 

i při ideální hmotnosti je nevýhodné složení těla s větším podílem tuku v organismu nežli se 

považuje za normu (Mastná, 1999). 

1.1 Prevalence nadváhy a obezity 

Výsledky rozsáhlých multicentrick)'ch studií zaměřených na hodnocení výživového stavu 

populace ve vztahu k riziku vzniku metabolických onemocnění, prováděných koncem 20. 

století dokumentují alarmující nárůst počtu osob postižených obezitou nebo nadváhou 

v celosvětovém měřítku. Již v roce 1997 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) 

kvůli vzestupu prevalence a incidence v dětské i dospělé populaci obezitu celosvětovou 

pandemií. V roce 2002 označila WHO problém nadváhy jako 6. nejdůležitější riziko 

ohrožující lidské zdraví. Analýza výskytu obezity a nadváhy v posledních letech prokázala ve 

většině evropských zemích vzestup prevalence o 10- 40%. Data z národních studií ukazují 

průměrný výskyt obezity u 10- 20% mužů a 10- 25% žen v Evropě. V roce 2000 byly 

publikovány výsledky sledování změn v)'skytu obezity v populaci České republiky. Mezi 
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roky 1985- 2000 došlo ke statisticky významnému zv)·šení BMI u mužů. V ČR se vyskytuje 

obezita u 20- 25% populace (Kunešová, 2005). 

1.2 Dělení obezity 

1.2.1 podle stupně nadváhy 

Celosvětově se stupeň hmotnosti dělí dle BMI (Body Mass Index- Queteletův index). Jako 

nadváha se označuje stav, kdy BMI je mezi 25,0 - 29,9 kg/m2
, zatímco obezita, která se dělí 

na 3 stupně se definuje BMI od 30 kg/m2 a výše. I. stupeň obezity se vymezuje BMI od 30 do 

34, 9 kg/m2
, obezita II. stupně jako 35,0- 39,9 kg/m2 a obezita III. stupně se vyznačuje BMI 

nad 40 kg/m2
• Lepší než podle BMI je obezitu a nadváhu hodnotit podle množství tělesného 

tuku (Bouchard, 2000). 

1.2.2 podle množství tělesného tuku 

Nadváha: muži > 20%, ženy > 25% celkové tělesné hmotnosti u bělošské rasy 

Obezita: muži > 25% , ženy > 30% celkové tělesné hmotnosti u bělošské rasy 

(Mullerová, 2003) 

1.2.3 podle antropomorfologie 

1.2.3.1 forma symetrická 

a) gynoidní (gluteofemorální) typ obezity- častější bývá u žen, tělesný tuk se ukládá 

především v dolní polovině těla (hlavně na hýždích a stehnech), tento typ obezity je z hlediska 

vzniku metabolických nemocí méně rizikový (Kunešová, 2005) 

b) androidní (abdominální, viscerální) typ obezity, který je charakteristický zmnožením 

viscerálního tuku, hraje hlavní roli ve vzniku metabolického syndromu. Vyskytuje se častěji u 

mužů, stoupá s věkem u mužů a u žen po menopauze. (Bouchard, Malina, Pérusse, 1997, 

Kunešová, 2005) 

c) cushingoidní (vyskytuje se např. po dlouhodobém podávání glukokortikoidů) 

d) smíšenou 

e) monstrózní 
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1.2.3.2 forma dysplastická 

a) steatopygie (nahromadění tuku v hýžďové krajině) 

b) adenolipomatózy 

Bouchard (2000) obezitu dělí dle umístění nadbytečné tukové tkáně na IV. typy 

obezitologických fenotypů z anatomického hlediska: 

I. nadbytek tělesného tuku všude po těle 

II. nadbytek podkožního tuku v oblasti trupu, nejvíce v abdominální oblasti (androidní typ), 

souvislost s diabetem II a hypertenzí, častěji u mužů, zahrnuje viscerální tuk 

III. přebytek abdominálního viscerálního tuku- tuk v oblasti tělesných orgánů, 

viscerální tuk je obsažen v hloubce břišní dutiny- ve vnitřních orgánech 

IV. přebytek tuku v gluteofemorální oblasti (gynoidní typ), častěji u žen (Bouchard, 2000) 

1.2.4 podle výskytu komplikací: 

a) bez výskytu komplikací 

b) s komplikacemi 

1.2.5 podle průběhu hmotnostní křivky: 

a) dynamickou (přírůstek větší než 5% během šesti měsíců) 

b) stabilizovanou (oscilace kolem 2-3% během několika let) 

c) adaptace na podstatnou redukci hmotnosti (úbytek o více než 10 až 15% iniciální 

hmotnosti) (Rath, 1988) 

1.2.6 Karelis a kol. (2004) rozdělili obézní jedince na 2 skupiny 

1.2.6.1 MHO (metabolically healthy, but obese) 

Jde o obézní, ale po interní stránce zdravé jedince, kteří navzdory velkému množství 

tělesného tuku mají normální metabolický profil a pozoruhodně normální až vysokou 

insulinovou sensitivitu. To souvisí nejspíše s menším množstvím viscerálního tuku a 

dřívějším počátkem obezity. Jedinci mají příznivý kardiovaskulární profil (nízká hladina 

triglyceridů, vysoký HDL) oproti obézním s velkým množstvím viscerálního tuku (nízká 

inzulínová sensitivita, vysoká hladina triglyceridů, nízká HDL). Četnost je okolo 15% 

obézních (Karelis et all., 2004). 
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1.2.6.2 MONW (the metabolically obese, but normal weight) 

Jde o normálně vážící, ale "metabolicky obézní" osoby s normálním BMI, ale se značnými 

rizikovými faktory pro vznik diabetu, metabolického syndromu a kardiovaskulárních nemocí, 

způsoben)· nejspíše větším množstvím viscerálního tuku, plasmových triglyceridů, vysokým 

obsah tuku v játrech, nízkou inzulínovou sensitivitou a nízkou hodnotou aktivní tělesné hmoty 

(Karelis et all., 2004). 

1.2. 7 podle etiopatogeneze 

1. primární- alimentární- způsobenou genetickými a zevními faktory 

(zvýšený energetický příjem) 

2. sekundární- jako komplikace některého jiného primárního (endokrinního) onemocnění 

(hypothyroidismus, Cushingův syndrom), dále obezita vzniklá v souvislosti 

s chromozomálními defekty, způsobená léky atd. 

(Cieslinska, Saulicz, Plewa, 2002) 

1.3 Etiopatogeneze nadváhy a obezity 

O příčinách nadváhy a obezity se vedou neustále diskuse. Je zřejmé, že hlavní roli hraje 

dysbalance mezi zvýšeným kalorickým příjmem a sníženým energetickým výdejem 

v organismu, tedy pozitivní energetická bilance. Energetická bilance se dá vyjádřit 

následující rovnicí: 

Energetická bilance = Energetický přijem - Energetický výdej 

O tom, jakým způsobem bude u konkrétního jedince vyvážen příjem a výdej energie, 

rozhoduje řada faktorů, které jsou zčásti ovlivnitelné změnou životního stylu, avšak do značné 

míry je celková energetická rovnováha řízena regulačními hormony, jejichž metabolické 

dráhy jsou geneticky kódovány a následně v časném období vývoje "naprogramovány" pro 

budoucí funkci během období života jedince. Byla popsána řada situací, v nichž genetická 

výbava významně předurčuje tělesnou hmotnost, jídelní vzory chování, celkový příjem 

potravy a nutriční stav organismu (Bronský, 2007, Hainer, 2004). 
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Tělesná hmotnost je podmíněna interakcí mezi genetickými, enviromentálními a 

psychosociálními faktory, působícími prostřednictvím fyziologické regulace energetického 

příjmu a výdeje(Kopelman, 2007). 

1.3.1 Příjem energie 

Na vývoj obezity má vliv frekvence příjmu potravy. Velké množství jedinců s nadváhou 

nebo obezitou vynechává snídani a konzumuje velké množství jídla, zejména ve večerních 

hodinách (Hainer, 2004). 

Průřezové studie však jednoznačně nedokázaly, že by energetický příjem obézních jedinců 

byl značně větší než u normálně vážících lidí (Hainer, 2004). 

Převyšuje- li příjem energie její výdej, jako první se tento efekt projeví na ukládání zásob 

triacylglycerolů v tukové tkáni. Zvětšuje se objem tukových buněk (hypetrofie) a stoupá 

tělesná hmotnost. Je- li dosaženo maximální velikosti adipocytů, musí být aktivovány další 

tukové buňky (zvyšování počtu tukových buněk- hyperplazie) k ukládání dalších 

triacylglycerolů, to se děje zhruba od hodnoty BMI nad 35 kg/m2 (Bray, 1992). 

1.3. 1.1 Jednotlivé komponenty potravy 

1.3.1.1.1. Lipidy 

Na pozitivní energetické bilanci se podílí zejména zvýšená konzumace tuků. Ty by se na 

celkovém příjmu měly podílet z 30%. Tuky mají přes svou vysokou energetickou denzitu 

(38kJ/g) malou sytící schopnost. Zvýšený podíl tuku v potravě nevede k okamžitému 

vzestupu jeho oxidace, ale jeho nadbytečný příjem je inkorporován do tukových zásob. Až po 

zvýšení tukových zásob se ustanoví nová rovnováha, při níž odpovídá spalování tuk jejich 

příjmu (Hainer, 2004). 

1.3 .1. 1.2 Sacharidy 

Na rozdíl od lipidů nesehrávají sacharidy podstatnou úlohu při rozvoji obezity a při jejich 

zvýšeném příjmu dochází k adaptačnímu zvýšení jejich spalování, které může stoupnout až na 

dvojnásobek. Až teprve při dlouhodobém nadměrném příjmu sacharidů je začne organismus 

přeměňovat na zásobní tuk. Na rozdíl od tuků mají sacharidy nižší energetickou denzitu 
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(17kJ/g) a dobrou sytící schopnost. Náhrada tuků sacharidy ve stravě vyvolá pokles 

hmotnosti, pozitivně ovlivní lipidové spektrum a zvýší citlivost inzulínu (Hainer, 2004). 

1.3. 1.1.3 Bílkoviny 

Nadbytečný příjem bílkovin nesehrává podstatnou úlohu při vzniku obezity v dospělosti. 

Bílkoviny mají nízkou energetickou denzitu (17kJ/g) a nejvyšší sytící schopnost ze všech 

živin. Při zvýšeném příjmu bílkovin dochází k promptnímu zvýšení jejich oxidace. Po požití 

bílkovin se nejvíce ze všech základních živin zvyšuje postprandiální termogeneze. Kapacita 

ukládání bílkovin v těle je na rozdíl od tuků omezená (Hainer, 2004). 

1.3.2 Energetický výdej 

Celkový výdej energie může být rozdělen na několik komponent: 

1.3.2.1 Klidový energetický výdej (Resting Metabolic Rate- RMR, Resting Energy 

Expenditure- REE) 

Klidový energetick)· výdej odpovídá 55- 70% celkového denního výdeje a slouží 

k zajištění základních životních funkcí organismu a k udržování tělesné teploty. Je závislý na 

genetických faktorech, věku, pohlaví Ge nižší u žen), hmotnosti, tělesném složení (stoupá 

s narůstajícím zastoupením FFM), aktivitě hormonů, aktivitě sympatoadrenálního systému, 

výši energetického příjmu, výši pravidelné fyzické aktivity, na zevní teplotě a malou měrou i 

na složení přijímané potravy (Hainer a kol, 1997, Hill, 1995). 

1.3.2.2 Energetický výdej z postprandiální termogeneze 

Energetický výdej z postprandiální termogeneze představuje 1 O % z celkového 

energetického výdeje a je spojen s trávením, ystřebáváním, metabolismem živin po požití 

potravy, ale také s aktivací sympatiku po jídle (Wim S., 1998, Hainer, 2004, Bouchard, 2000). 

1.3.2.3 Energetický výdej spojený při pohybové aktivitě 

Energetický výdej při pohybové aktivitě je ze všech složek nejvíce variabilní a může 

kolísat od 10- 15% u lidí, kteří se příliš nepohybují, přes 30- 40% u aktivních lidí až do 400% 

celkového energetického výdeje u vytrvalostních atletů za extrémních okolností. 1\tlnožství 

21 



energie vydané během pohybové aktivity je podmíněno objemem pohybové aktivity 

(intenzitou, dobou trvání, frekvencí a druhem), tělesnou hmotností a ekonomikou cvičení. 

Celkové množství energie vydané během dne je dáno součtem energie vydané během 

plánované fyzické aktivity, aktivit spojených s denním životem (chůze) a neproduktivní 

svalové aktivity (Wim S., 1998, Hainer, 2004, Bouchard, 2000). 

Výsledky studií nasvědčují tomu, že vzestup prevalence obezity nastal současně se 

změnami vzoru provádění PA (Wareham, 2007). 

V důsledku sedavého způsobu života se pohybová aktivita podílí čím dál tím méně na 

celkovém energetickém výdeji a je jedním z činitelů přispívajících v rozvinutých zemích 

k pozitivní energetické bilanci navzdory snižujícímu se příjmu energie a tuků. Významnou 

roli pro snižování pohybové aktivity představuje automatizace a robotizace, a to jak 

v pracovním procesu, tak i v práci doma. I když stupeň pohybové aktivity je významně 

ovlivněn sociokulturními vlivy současné civilizace, ukazuje se, že spontánní fyzická aktivita 

je ovlivňována i genetickými faktory (Hainer a kol., 1997). 

Celkový průměrný pokles denního energetického výdeje během posledních 50 let je 

zhruba odhadován na snížení o 250-500 kcal/den. (Fox, Hillsdon, 2007) 

1.3.2.3.1 Metabolismus energetických substrátů při pohybové aktivitě 

Zásoba sacharidů je tvořena jaterním a svalovým glykogenem, což vystačí zhruba na 2 

hod. sportovní činnosti. Lipidy působí jako zásobárna energie na neomezeně dlouhou dobu. 

Bílkoviny jsou výjimečným energetickým zdrojem, mají spíše funkci stavební a jejich 

energetický podíl stoupá jen při dlouhotrvajících zátěžích v období regenerace sil po 

pohybové činnosti (Havlíčková, 1994). 

1.3.3 Úloha genetických faktorů při vzniku obezity 

Podle Hainera (2004) se na určování tělesné hmotnosti podílí ze 25-40% genetické faktory. 

Bouchard uvádí až 50% spoluúčast dědičnosti. (Bouchard, Malina, Pérusse, 1997) 

U dvojčat jsou charakteristické značně podobné změny tělesného složení a topografie 

tukové tkáně při dlouhodobém vystavení podmínkám s pozitivní nebo negativní energetickou 

bilancí (Bouchard, Malina, Pérusse, 1997). 
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Obezita je všeobecně považována za onemocnění úzce související se životním stylem a 

podíl genetických faktorů je často podceňován. Významný vliv dědičnosti se však uplatňuje 

zejména u vyšších stupňů obezity (Hainer, 2004). 

Hainer (2004) rozlišuje faktory ovlivňující rozvoJ obezity, které JSOU geneticky 

podmíněny, do tří skupin: 

1.3.3.1 faktory související se základními živinami 

Jedná se o regulaci příjmu potravy v hypotalamickém regulačním centru, výběr a 

preferenci potravin (až návyk ke konzumaci některých potravin), složení kosterního svalu, 

schopnost spalovat tuky a sacharidy daná výší respiračního kvocientu, hormon sensitivní 

lipázu, lipoproteinovou lipázu, expresi~- receptorů v tukové tkáni (Hainer, 2004). 

1.3.3.2 faktory související s energetickým výdejem 

Zde jde o klidový energetický výdej, postprandiální energetický výdej a spontánní 

pohybovou aktivitu (Hainer, 2004). 

1.3.3.3 hormonální faktory 

Mezi hormonální vlivy patří inzulin a citlivost k inzulinu, leptin a citlivost k leptinu, pro

opoimelanokortin a melanokortinový receptor 4, inzulinu podobné růstové faktory , pohlavní 

hormony, glukokortikoidy a růstový hormon (Hainer, 2004). 

1.3.4 Další parametry ovlivňující vznik nadváhy a obezity 

Při vzniku obezity může spolupůsobit role sympatického nervoYého systému. Aktivita 

sympatiku ovlivňuje výši celkového energetického výdeje, postprandiální termogeneze, 

klidového energetického výdeje a spontánní fyzické aktivity. Všechny t)10 složky 

energetického výdeje jsou geneticky determinovány. Stimulace sympatiku vede ke zvýšení 

energetického výdeje. Vztah mezi sníženou aktivitou sympatiku a nárůstem hmotnosti byl 

potvrzen klinickými studiemi. Ty prokázaly vztah mezi sníženou exkrecí noradrenalinu a 

vzestupem hmotnosti a rovněž vztah mezi nízkou exkrecí adrenalinu a vznikem centrální 

obezity. (Hainer, 2004) 

Na vznik obezity má dále vliv užívání některých léků jako jsou antidiabetika, tyreostatika, 

dopaminergní blokátory z řady neuroleptik, tricyklická antidepresiva, některá antiepileptika, 

beta- blokátory, glukokortikoidy a estrogeny (Hainer, 2004). 
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Sekundárně vzniká obezita u některých endokrinopatií jako např. u hypotyreózy, 

Cushingova syndromu, hypotalamických poruch, hypopituitarismu, hypogonadismu, 

hyperestrogenismu, pseudohypoparatyreózy, atd. (Hainer, 2004) 

Je studován vliv adaptivní tennogeneze na vznik obezity. Adaptivní tennogeneze je 

snížený energetický výdej v důsledku adaptace na snížený příjem energie, tedy na léčbu 

obezity. Příčiny mohou být hormonální (způsobené leptinem, inzulinem, tyroidálními 

hormony), způsobené sympatoadrenální aktivitou, deplecí tuku sama v sobě, atd. U některých 

osob může adaptivní termogeneze způsobit minimální účinnost léčby obezity. Tento adaptivní 

mechanismus se může uplatňovat i v případě dosažení negativní energetické bilance zvýšením 

fyzické aktivity. (Kunešová, 2007) 

Vznik obezity ovlivňuje významně také vliv prostředí, pozitivní rodinná anamnéza 

obezity, socioekonomické prostředí (dosažené vzdělání, výše příjmu), psychická alterace 

(deprese, úzkost) nebo anamnéza kolísání hmotnosti (Hainer, 2004). 

1.4 Komplikace způsobené nadváhou a obezitou 

Obezita je významným rizikovým faktorem, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných 

somatických nemocí. Nadváha nepředstavuje tak velké riziko vzniku komplikací jako obezita, 

přičemž se zvyšujícím se BMI se tato rizika obezity ještě více zvyšují. 

Tělesné složení a množství a rozložení tuku, zejména viscerálního, hraje velmi důležitou 

roli ve vzniku komplikací obezity (výskyt tuku v oblasti břicha nebo horní časti těla znamená 

větší riziko vzniku diabetu a dalších komplikací obezity) (Karelis et all., 2004). 

S množstvím viscerálního tuku koreluje obYod pasu. Zvýšené riziko výskytu zdravotních 

komplikací se objevuje při obvodu pasu nad 94 cm u mužů a nad 80 cm u žen (Noel, Pugh, 

2002). 

1.4.1 Nadváha a obezita a metabolické komplikace 

Solař uvádí, že u obézních pacientů se téměř 4x častěji objevuje diabetes mellitus 2. typu. 

S tím je spojen výskyt inzulinoresistence se všemi důsledky (Solař, 2007). 

Při obezitě dochází vlivem nadbytku tukové tkáně ke změnám metabolismu glukózy a tuků 

a změnám citlivosti tukové tkáně k působení inzulinu a katecholaminů. V tukové tkáni jsou 
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utlumeny všechny vlivy inzulinu a vázne oxidace glukózy z důvodu nedostatečného vstupu 

pyruvátu do Krebsova cyklu. Tak vzniká více laktátu, který je transportován do jater, kde 

podněcuje glukoneogenezi. Dále dochází k zvýšenému vyplavování volných mastn)rch 

kyselin z tukové tkáně do cirkulace. Mastné kyseliny z tukové tkáně navozují systémovou 

resistenci k inzulinu. Inzulinová resistence adipocytů a změny metabolismu tukové tkáně se 

tak propagují do dalších tkání a potencují rozvoj metabolického syndromu (Hainer, 2004). 

Metabolický syndrom je stanoven na základě přítomnosti kombinace hypertenze, obezity, 

dyslipidémie a přítomnosti diabetu mellitu 2. typu. Kromě kombinace základních klinických 

poruch mohou být nalezeny další metabolické abnormality, které ukazují na závažnost 

metabolických změn způsobených tímto syndromem (Souček, 2005 ). 

Zdravotní rizika metabolického syndromu se zvyšují již od BMI 25 kg/m2
, přičemž ostře 

stoupají od hodnoty BMI 27 kg/m2(Hainer, 2004). 

Metabolické důsledky inzulinové resistence se týkají především kosterního svalu, kde je 

porucha vstupu glukózy do buněk, dále tukové tkáně, kde je inhibována lipolýza (proto 

tuková tkáň uvolňuje volné mastné kyseliny, což dále zhoršuje inzulinorestenci) a jater, která 

vlivem inzulinoresistence produkují větší množství glukózy (Hainer, 2004, Braun et al, 2004). 

Dále vzniká hyperurikémie, hypertriacylglycerolemie či zvýšená koncentrace fibrinogenu a 

PAl-I a z toho plynoucí poruchy fibrinolýzy (Hainer, 2004). 

Obezita je spojena se zhoršenou schopností využívat tuku jako paliva. To může přispívat 

k dalšímu rozvoji a udržení velkých tukových zásob. Bylo zjištěno, že u žen s abdominálním 

typem obezity, se vyskytuje zhoršená postabsorbční utilizace FFA (free faty acids- volných 

mastn)·ch kyselin) v kosterních svalech. Pro tento jev existuje několik vysvětlení- nízká 

aktivita enzymů provádějících beta oxidaci, nízká aktivita lipoprotein- lipázy ve skeletálních 

svalech a tím zhoršená mobilizace tukových zásob (Van Aggel- Leijssen, et al2001 , 2002). 

1.4.1.1 Rozdíly mezi centrálně uloženou (UB- upper body) a gluteofemorální (LB- low body) 

tukovou tkání 

Ukládání triacylglycerolů v podkožní nebo viscerální oblasti je ovlivněno mnoha faktory. 

Vzestup výskytu abdominální a viscerální tukové tkáně je způsoben vlivem kortikosteroidů a 

aktivitou sympatiku. Zvýšení množství tukové tkáně v gluteální oblasti je podpořeno nízkou 

koncentrací kortisolu a vysokou koncentrací estradiolu ve vztahu k testosteronu (Bray, 1992). 
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1.4.1.2 Rozdíl mezi oxidací tuku u žen s centrálním a gluteofemorálním typem obezity 

Tělesný tuk v abdominálním regionu se zdá mít větší schopnost lipolýzi než tuková tkáň 

uložená v gluteofemorální oblasti. Výzkumy ukázaly, že ženy s centrálním typem obezity 

mají průměrně větší klidovou mobilizaci FF A (free faty acids- volných mastných kyselin) než 

ženy gluteofemorálním typem obezity. Mobilizace FF A je však v poměru k tukové hmotě 

vyšší u neobézních ve srovnání s UB obézními ženami (Van Baak, 2001 ). 

U zdravých neobézních mužů bylo zjištěno, že průtok krve v tukové tkáni gluteální oblasti 

je průměrně o 67% menší oproti průtoku v abdominální oblasti. Arterio-venózní rozdíl 

koncentrace mastných kyselin byl zjištěn o 39% menší v gluteální oblasti. Stupeň aktivity 

hormonu sensitivní lipázy-HSL, která je hlavním enzymem uvolňujícím mastné kyseliny 

z tukové tkáně, byl zjištěn o 87% menší v gluteální oblasti než v abdominální. Gluteální 

tuková tkáň je tedy metabolicky inertní zásobárnou tuku s malým průtokem krve a velmi 

malým stupněm uvolňování mastných kyselin oproti abdominálním tukové tkáni (Van Baak, 

2001). 

1.4.2 Nadváha a obezita a kardiovaskulárního komplikace 

Distribuce tuku v oblasti břicha má úzkou souvislost se změnami lipidového a 

lipoproteinového metabolismu, což může vést k zvýšenému riziku vzniku ICHS. Podle 

mnohých výzkumů vlivu nadváhy na mortalitu při ischemické chorobě srdeční je zřejmé, že 

kategorie nadváhy představuje významné riziko pro výskyt této nemoci. 

Vzestup zásob triglyceridů je spojen s lineárním vzestupem produkce cholesterolu. U 

obézních jedinců se tak objevuje zvýšená hladina celkového cholesterolu, LDL a 

triacylglyceridů a snížení HDL ve srovnání s jedinci s normální hmotností (Hlúbik a kol., 

2001, Bray, 1992). 

Mnohými autory bylo rovněž prokázáno, že zejména abdominální typ obezity úzce souvisí 

s výskytem hypertenze (jak systolické, tak diastolické) (Brochu, 2000). 

V poslední době byl zkoumán vztah vzniku fibrilace síní k obezitě. Ačkoliv závislost jejich 

vztahu je nevelká (nárůst o 4% na každou jednotku BMI) je jeho význam pro veřejné zdraví 

podstatný, protože obezita je ovlivnitelným rizikovým faktorem a fibrilace síní těsně koreluje 

se zvýšeným rizikem CMP a smrti (Coromilas, 2004). 

Dalšími závažnými komplikacemi obezity jsou hypetrofie a dilatace levé komory, výskyt 

arytmií, varixů či tromboembolická nemoc (Hainer, 2004). 
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Celková spotřeba 02 je při obezitě zvýšena kvůli rozšíření aktivní tělesné hmoty i tukové 

tkáně a to je doprovázeno vzestupem srdečního minutového objemu. Celkový krevní objem 

stoupá se zvyšující se tělesnou hmotností. Tento vzestup přispívá k přetížení levé komory a 

zvýšení klidového srdečního minutového objemu. Zároveň stoupá i tepová frekvence. To vše 

vede k strukturálním změnám srdce. (Kopelman, 2007) 

1.4.3 Endokrinní komplikace nadváhy a obezity 

Mezi endokrinní poruchy u žen, k nimž může přispívat nadváha a obezita, patří 

hyperestrogenismus v důsledku extraovariální produkce estrogenů, hyperandrogenismus, 

funkční hyperkortisolismus s následnou poruchou plasticity supresibility sekrece kortisolu, 

hyposekrece růstového hormonu či změny aktivity sympatoadrenálního systému (Hainer, 

1997). 

1.4.4 Gynekologické komplikace nadváhy a obezity 

Mezi gynekologické komplikace patří poruchy menstruačního cyklu (amenorea, poruchy 

ovulace, neplodnost), komplikace v těhotenství a při porodu nebo pokles dělohy (Hainer, 

2004). Dále u obézních žen byly v průběhu menstruačního cyklu sledovány dvě změny

v první polovině cyklu došlo nižšímu zvýšení hladiny FSH než u normálně vážících žen, ve 

druhé polovině cyklu pak u nich nedošlo ke zvýšení koncentrace progesteronu. Mechanismus 

těchto změn není jasný a je známo, že se upravují po redukci hmotnosti (Rath, 1988). 

1.4.5 Nadváha a obezita a respirační komplikace 

Zvýšené množství tukové tkáně v hrudní a břišní stěně má efekt na mechanické vlastnosti 

hrudníku a vede k změně dýchacích pohybů během nádechu i výdechu. Snižuje se kapacita 

plic a mění se způsob ventilace v každém regionu. Efekt zátěže tělesného tuku způsobuje 

zvýšení práce při dýchání. 

Změny respiračního systému jsou však nejdůležitější během spánku. Nepravidelné dýchání 

a občasné apnoické epizody se často vyskytují i u normálně vážících jedinců během fáze 

REM. Obezita však přispívá k zvýšení jejich frekvence a může vyústit v hypoxii a výslednou 

srdeční arytmii (Kopelman, 2007). 
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V poslední době byl prokázán významný vztah mezi fibrilací síní a obstrukční spánkovou 

apnoe, která se vyskytuje u 40% obézních osob. Přes tyto biologické vztahy nebyla dosud 

potvrzena jasná souvislost mezi obezitou a rizikem vzniku fibrilace síní (Coromilas, 2004). 

1.4.6 Nadváha a obezita a gastrointestinální a hepatobiliární systém 

Hainer (2004) uvádí jako hlavní komplikace gastroezofageální reflux, hiátovou hernii, 

cholelitiázu, kreatitidu a jaterní steatozu. 

Přírůstek tělesné hmotnosti je spojen s vzestupem koncentrace inzulinu, což vyžaduje 

yzestup sekrece inzulinu v pankreatu. Zvýšená inzulinová resistence a vzestup hladiny 

inzulinu mohou vést k poruchám pankreatu (Bray, 1992). 

Zvýšená koncentrace cholesterolu je spojena s vzestupem sekrece cholesterolu ve žluči a 

zvyšuje se tak riziko vzniku žlučových kamenů a rozvoje poruch žlučníku (Bray, 1992). 

1.4. 7 N ad váha a obezita a onkologické komplikace 

U obézních mužů byl prokázán častější výskyt kolorektáních malignit a rakoviny prostaty 

než u normálně vážících. U obézních žen (zejména BMI nad 40kg/m2
) se signifikantně častěji 

vyskytuje karcinom ovarií, endometria, cervixu, prsu a žlučovodů. Na prevalenci karcinomů u 

žen má prokazateln)· vliv pouze abdominální typ obezity (Hainer, 1997, Pi-Sunyer, 1991). 

1.4.8 Nadváha a obezita a pohybový systém 

Výzkumy ukazují, že u obézních pacientů se často yyskytuje snížená svalová síla, zhoršená 

posturální kontrola a změněná mechanika kloubů dolních končetin během chůze. Není však 

jasné, zda jde o důsledky vzniklé větším množstvím tělesné hmoty, fyzické inaktivity nebo 

metabolickými poruchami vyplývajícími z velkého množství tukové tkáně. Klinické teorie 

však tvrdí, že nadměrné množství tělesného tuku má za důsledek zvýšenou zátěž 

muskuloskeletálního systému a potencionálně vede k bolestivosti, snazšímu vzniku zranění a 

dřívějšímu omezení mobility oproti neobéznímjedincům (Wearing at al, 2006). 

Dále se u obézních často vyskytují degenerativní onemocnění kloubů zejména dolních 

končetin- gonartróza, koxartróza. Bylo zjištěno, že velikost BMI výrazně pozitivně koreluje 

s výskytem poškození chrupavek kolenního kloubu (Ding, 2005). 
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1.4.9 N ad váha a obezita a tolerance tělesné zátěže 

Reakce na tělesnou zátěž je podmíněna somatickými a motorickými zvláštnostmi

relativně nízkou úrovní svalové hmoty, sníženými hodnotami VOz max a nízkou fyzickou 

zdatností. Otylý člověk pracuje neekonomicky, se sníženou mechanickou účinností, má menší 

metabolickou rezervu. Na zátěže stejné intenzity reaguje vyšší srdeční frekvencí, vyšším 

krevním tlakem, nižším dechovým objemem a vyšší dechovou frekvencí než člověk 

s normální hmotností (Placheta, 1995). 

1.4.10 Nadváha a obezita a psychosociální komplikace 

Mnoho studií prokázalo, že obezita je velkou psychickou zátěží. U některých obézních se 

vyskytuje malá úroveň sebevědomí, deprese či úzkostlivé stavy. Dále se častěji než u 

normálně vážících lidí objevují poruchy příjmu potravy jako je záchvatovité přejídání. Často 

také dochází k společenské diskriminaci zejména u osob s vyšším stupněm obezity (Hainer, 

2004, Stunkard, Wadden, 1992). 

1.4.11 Nadváha a obezita a jiné zdravotní komplikace 

U obézních se častěji vyskytují edémy, horší hojení ran, úrazy a kýly než u normálně 

vážících jedinců. Hainer (2004) dále uvádí tyto možné kožní komplikace obezity: ekzémy, 

mykózy, strie, celulitida, hypertrichóza. 

2 Léčba u pacientů s nadváhou a obezitou 

Hlavním účelem léčby nadváhy a obezity je zabránit jejich vzniku a rozvoJI z nich 

vedoucích komplikací. 

Většina výzkumů udává za důležité zvolit pro redukci tělesné hmotnosti změnu stylu 

života, což zahrnuje jak zvýšení tělesné aktivity, tak i snížení energetického příjmu. Existuje 

shoda většiny autorů v tom, že cvičení podporuje redukci hmotnosti a její následné udržení, 

pokud je kombinováno s dietním režimem (Svačina, 2000, Svačinová, 2005, Jakicic, Otto, 

2005). 

Většina studií uvádí, že samotná tělesná aktivita není dostačující k snížení hmotnosti. 
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Výsledky některých výzkumů toto vyvrací, záleží však velmi na intenzitě a frekvenci tělesné 

zátěže. 

Dle Brocha (2000) má samotná fyzická aktivita bez omezení příjmu kalorií minimální 

dopad na změnu tělesné hmotnosti ve srovnání s kombinací s redukcí kalorického příjmu. 

Někteří autoři zmiňují, že provozování tělesných cvičení bez úpravy jídelníčku vede ke ztrátě 

tělesného tuku zejména v oblasti viscerální tukové tkáně, zatímco celková ztráta tukové tkáně 

je oproti tomu minimální. Přestože samotné cvičení bez úpravy stravovacích návyků nemá 

hlavní efekt na ztrátu tělesné hmotnosti, je považováno za nejvhodnější doplněk 

k nízkokalorické dietě, protože přispívá k udržování váhového úbytku po skončení 

redukčního programu. Dále se ukazuje, že cvičení brání nadměrné ztrátě FFM během 

redukčního programu (Brochu, 2000). 

Také dle výzkumu Winga a kol. (1999) samotné cvičení bez úpravy jídelníčku vede 

k minimálnímu váhovému úbytku. Výsledky jejich studie demonstrovaly, že pravidelné 

vytrvalostní aktivity (rychlá chůze 45-60 min, 4 x týdně) bez diety měly po roce za následek 

pouze minimální váhový úbytek (průměrné snížení o 2 kg váhy ve srovnání s kontrolní 

skupinou). 

Při snižování hmotnosti samotnou dietou je podle výzkumu Garrowa a Summerbella 

(1995) přibližně 75% redukované hmotnosti složeno z tuku a 25% z FFM. Přidání fyzické 

aktivity k dietnímu programu může zmírnit ztrátu FFM. U osob, které chtěli zhubnout 1 O kg, 

pravidelné cvičení snížilo procento ztráty FFM o polovinu- z 28 % na 13 % u mužů a z 24 % 

na ll% u žen. 

Pouhé kalorické dietní omezení po dobu 6 měsíců způsobilo u obézních žen mohutnější 

snížení tukové tkáně v podkožních periferních částech těla než v oblasti trupu. Kalorické 

omezení tedy snižuje stupeň obezity, ale nezlepšuje poměr centrální distribuce tuku ku 

periferní, což je spojeno s neustálou hrozbou působení komplikací obezity. Je tedy důležité 

do redukčního programu zařadit i zvýšení fyzické aktivity (Wang, 2002). 

Ross a kol. (2004) zkoumali vlivy redukce hmotnosti různými druhy intervencí u žen. 

Ženy byly rozděleny do 4 skupin. 1. skupina- dieta (snížení o 500 kcal/denně), 2. skupina

cvičení se ztrátou hmotnosti- stejn)· energetický příjem, denně cvičení o energetické 

náročnosti 500 kcaVdenně (cvičení průměrně 80% max. srdeční činnosti, 60 min./ denně), 3. 

skupina- cvičení bez ztráty hmotnosti- jako skupina 2. + s energetickým příjmem + 500 

kcal/denně, 4. kontrolní skupina. Hmotnost se snížila stejně u 1 i 2 skupiny, avšak rozdíly 

byly v redukci tukové tkáně. Největší redukce celkové i abdominální tukové tkáně bylo 
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dosaženo u skupiny 2., poté následovala l.skupina, poté 3. skupina, ovšem rozdíly mezi 1. a 

3. byly minimální. 

Ballor a kol. (1988) srovnávali efekt samotného cvičení, dietního omezení s energetickou 

restrikcí a kombinad obou předchozích intervencí s kontrolní skupinou u žen s obezitou po 

dobu 8 týdnů. Hmotnost se snížila nejvíce u žen, které držely dietu. Podíl tělesného tuku (kg) 

se snížil nejvíce u skupiny dodržující obě předepsané intervence, hned na druhém místě se ve 

snížení tuku umístila skupina dodržující pouze dietní omezení. LBM se zvýšila nejvíce u 

skupiny pouze cvičící, o něco méně se zvýšila u skupiny cvičící a zároveň dodržující dietu, 

naopak u skupiny, která pouze dodržovala předepsanou dietu se snížila. 

Podobného výsledku dosáhli ve svém výzkumu i Zuti a Golding (1976), kteří zkoumali 

rozdíl efektu samotného cvičení, dietního omezení a spojení obou intervencí na podíl 

tělesného tuku a LBM během 16- ti týdenního redukčního programu u žen s nadváhou a 

obesitou. 

Zkušenost ukazuje, že zahájení redukčního programu u žen s gynoidním typem obezity 

s následným poklesem hmotnosti nebývá na formování postavy příliš efektní, protože tuková 

tkáň se z dolní poloviny těla ztrácí velmi neochotně. Významnou roli tu hraje specifická 

stavba ženského těla s genetickými vlivy (Mastná, 1999). Zároveň řada výzkumu potvrdila, že 

tuková tkáň uložená centrálně- tedy na trupu se při redukčních programech ztrácí rychleji než 

tuková tkáň uložená na končetinách (Bouchard, Johnston, 1987). 

Pohybová aktivita (PA) je důležitý faktor v prevenci obezity, avšak skutečná podmíněnost 

není zjistitelná kvůli chybě měření- ve většině studií se objevují při hodnocení PA pouze 

subjektem udávané hodnoty provádění PA, nikoliv objektivně naměřené údaje (Wareham, 

2007). 

2.1 Dietetický přístup při léčbě pacientů s nadváhou a obezitou 

O dietě při léčbě obezity je vhodné uvažovat v jejím širším významu, což znamená změnit 

dlouhodobě životní styl (Hainer, 2004). 

Obecná pravidla ve vztahu k dietě při nadváze a obezitě jsou především omezení 

celkového energetického příjmu, snížení příjmu jednoduchých sacharidů a nasycen)·ch tuků a 
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relativní zvýšení příjmu mononasycených a polynasycených tuků. Proteiny sehrávají díky své 

dobré sytící schopnosti protektivní úlohu. Velmi důležitou roli hraje vláknina obsažená 

v zelenině, luštěninách, ovoci. Dále je důležité vyvarovat se přílišnému používání soli a 

konzumaci alkoholu (Hainer, 2004). 

Jakákoliv hypoenergetická dieta přináší okamžité snížení tělesné hmotnosti, ale pouze 

vyvážená dieta doplněná zvýšeným energetickým výdejem (pohybovou aktivitou) může 

zaručit udržení dosažených výsledků a obnovení správného vztahu mezi aktivní tělesnou 

hmotou a tělesným tukem (Dlouhá, 1998). 

2.2 Základní charakteristiky pohybové léčby pacientů s nadváhou a 

obezitou 

Preskripcí pohybové aktivity rozumíme takové dávkování tělesné aktivity, od kterého 

očekáváme optimální ovlivnění tělesného stavu (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004). 

Problematika redukce tukové tkáně prostřednictvím pohybové aktivity je v odborném tisku 

velmi frekventovaná, avšak výsledky experimentálních nebo epidemiologických studií se 

často velmi liší. Vysokou rozdílnost efektů pohybové aktivity na tělesné složení můžeme 

přisuzovat vedle rozmanitých možností forem metodik cvičení z hlediska intenzity zátěže, 

doby trvání, délky intervence, frekvence a druhu PA i dalším faktorům jako je velká 

variabilita většinou geneticky podmíněných dispozic, které modulují změny energetické 

bilance, pohlaví nebo regionální distribuce tuku (Stejskal, 2000, 2003). 

Někteří autoři postrádají hlubší znalosti zátěžové fyziologie, a proto se v jejich studiích 

aplikují zátěže bez přesnějšího označení typu či charakteru nebo i tak nízké intenzity či trvání, 

že se žádný efekt nemůže projevit. Na závěr pak chybně usuzují na nedostatečný nebo žádný 

vliv PA (Máček a kol., 2006). 

Základní proměnné, které charakterizují intervenční pohybový program jsou frekvence, 

intenzita zatížení, doba trvání a forma pohybové aktivity. Frekvence určuje četnost jednotek 

zatěžování podle cíle pohybové činnosti. Intenzita uvádí úroveň zatěžování vzhledem 

k očekávanému efektu činnosti, doba trvání stanovuje délku trvání pohybového tréninku a 

forma představuje obsah a program činnosti. Intenzita je rozhodující pro získání efektu 

aplikovaných pohybových aktivit. Mnoho autorů uvádí, že dospělí jedinec by měl pro redukci 
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či udržení hmotnosti a pro pozitivní ovlivnění kardiovaskulárního systému provádět alespoň 

30 minutovou fyzickou aktivitu o mírné intenzitě (3-6 METs) po většinu dní v týdnu. 

Cílem je dosažení dlouhodobě přetrvávajících změn, kterých lze dosáhnout pouze tehdy, 

překročí- li intenzita zatížení minimální tzv. podnětovou úroveň. Intenzitu zatížení 

charakterizujeme rychlostí pohybu, počtem provedení cviků v daném čase a srdeční frekvencí 

(Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 

Podle Novotné a kol. (2006) JSOU zásady pro sestavování pohybového programu 

následující: 

1. optimální frekvence pohybových činností by měla být alespoň 3 tréninkové jednotky týdně 

2. doba tréninkové doby by měla trvat déle než 30 min., přičemž za optimální se považuje 45-

60 min. v závislosti na intenzitě zatížení 

3. pro dosažení nejlepšího efektu se doporučuje střídání pohybových činností 

4. vytrvalostní zátěž působí podnětně, jestliže její intenzita odpovídá 60- 90% maximální 

srdeční frekvence (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006) 

Problém zpravidla nečiní stanovení druhu sportu, frekvence a doby tréninku, i když i 

v tom jsou některé studie nejednotné. Celkový souhlas je s tím, že nejúčinnější vliv na 

zdravotní stav má aerobní zátěž vytrvalostního charakteru prováděna po delší dobu v určité 

intenzitě (Máček; Máčková, 2003 ). 

2.2.1 Intenzita pohybové aktivity 

Intenzita cvičení se ukazuje jako jedna z nejdůležitějších ukazatelů v určení substrátové 

utilizace. Mnoho studií se proto zabývalo problémem intenzity fyzické aktivity pro redukci 

tělesné hmotnosti či změny tělesného složení. 

Naprostá většina autorů udává, že pro větší oxidaci tuků během cvičení jsou vhodnější 

aktivity o nižší intenzitě (40% VOz max.) než aktivity o vysoké intenzitě (70% VOz max.). 

Cvičení o vysoké intenzitě je výhodné zejména pro zvýšení oxidace tuků po cvičení. (Blaak, 

Saris, 2002) Toto Melanson (2002) ve své studii vyvrací. Podle něj zde jde pouze vyšší 

energetický výdej oproti cvičení o nízké intenzitě. 

Venables (2005) ve své průřezové studii udává za nejvýhodnější intenzitu pro oxidaci tuků 

od 35% VOz max do 48 ± 1% VOz max. ( 45% VOz max. u mužů, 52 % VOz max. u žen). Hainer 
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(2004) jako nejvýhodnější udává intenzitu kolem 50% V02 max .• oproti Sarisovi (1996), který 

tvrdí, že pro oxidaci tuků se jeví jako nejvhodnější intenzita 60% vo2 max .• přičemž dodává, že 

tato intenzita se mění v průběhu tréninkového programu (v jeho studii za pouhých 12 týdnů 

z 38 vo2 max. na 58 vo2 max} 

Bjorntorp (1997) zmiňuje, že tuky mohou být přeměňovány na energu pouze za 

dostatečného přívodu kyslíku, proto je pro redukci tukové tkáně nejvhodnější nízká intenzita 

pohybové aktivity. Při fyzické činnosti o vysoké intenzitě v anaerobním režimu dochází 

k odbourávání glukózy, jejíž zdroj je omezen na jednu až dvě hodiny aktivity o mírné až 

vysoké intenzitě. Dále udává, že 20- 30-ti minutová chůze každý den má stejný pozitivní 

efekt na metabolismus jako běžné tréninkové programy zaměřené na redukci váhy. 

Byla popsána negativní korelace mezi hladinou mastných kyselin a kys. mléčné, což značí 

nízkou mobilizaci a zřejmě i utilizaci mastných kyselin při anaerobní práci (Pařízková, 1973). 

Podle některých autorů má však větší efekt na redukci tukové hmoty cvičení o větší 

intenzitě (Tremblay, 1999, Yoshioka, 2001). Např. podle studie Tremblaye (1999) vede 

pohybová aktivita o větší intenzitě k větší redukci tuku než program o nižší intenzitě, s větší 

energetickou spotřebou. Pro začátek pohybové aktivity udává jako ideální činnosti mírné 

intenzity (okolo 50% vo2 max.), 20- 30 min., 2-3-x týdně, přičemž intenzita a čas aktivity se 

má postupně zvyšovat. Jako výhody aktivit o vysoké intenzitě oproti tělesné zátěži o nižší 

intenzitě udává např. větší redukci podkožního tuku či větší vzestup potenciálu kosterních 

svalů k využití energie z tuků. 

Utilizace substrátů však závisí na mnoha ukazatelích, liší se například pohlavím. Mnoho 

autorů tvrdí, že ženy ve srovnání s muži využívají při vytrvalostních cvičeních méně 

glykogenu. Využívání substrátů se však liší i během menstruačního cyklu. Bylo zjištěno, že 

v sekreční fázi je využito méně karbohydrátů při vytrvalostním cvičení než ve fázi 

proliferační (Devries et al, 2006). 

Při vytrvalostní zátěži dochází převážně k mobilizaci tuku v abdominální oblasti, s nejYíce 

vyjádřeným metabolickým i endokrinním působením (Haluzíková, 2006). 
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2.2.2 Doba trvání pohybové aktivity 

Rozhodujícím faktorem, který musíme při sestavování pohybového programu brát v úvahu 

je množství času, které jsou ženy ochotny pohybové aktivitě věnovat. 

Všeobecně je doporučována doba trvání od 20- 30-ti minut pohybové aktivity. 

Bond Brill a kol. (2002) zkoumali vliv chůze na tělesné složení a další významné ukazatele 

u žen s nadváhou. Porovnávali dvě skupiny, které po dobu 12-ti týdnů provozovaly chůzi 30 

min. nebo 60 min., po 5 dní v týdnu s kontrolní skupinou. Všechny tři skupiny zároveň měly 

za úkol držet dietu o energetické hodnotě 5,0- 5,8 MJ denně. Studie ukázala, že všechny 

skupiny žen dosáhly podobných výsledků při snížení hmotnosti a tělesného tuku. A však ženy, 

které provozovaly fyzickou aktivitu, dosáhly lepších výsledků oproti kontrolní skupině při 

hodnocení změn V02 max., krevního tlaku, obvodu pasu a hýždí, koncentrace HDL a LDL 

cholesterolu, přičemž u obou cvičících skupin byly tyto výsledky velmi podobné. 

Zastoupení utilizace tuků stoupá s trváním zátěže (Hainer, 2004). 

Hainer (2004) uvádí, že při provádění velmi intenzivních cvičebních programů- tj. 

programů s velkým objemem pohybové aktivity (500- 800 minut týdně po dobu 8- 16 týdnů) 

byly zaznamenány významné redukce váhy (5-7 kg za dobu trvání programu). U programů 

s trváním pohybové aktivity mezi 90- 200 minutami týdně byly zaznamenány úbytky váhy 

přibližně do 3 kg při době trvání tréninku mezi 8- 24 týdny. 

Efekt různé délky trvání PA nebyl ještě hlouběji zkoumán. Byla však srovnána 2 cvičení o 

stejné intenzitě, ale trvající různé časové intervaly, byla zj ištěno, že délka cvičení má vliv na 

trvání spotřeby kyslíku po cvičení (Bouchard, 2000). 

2.2.3 Frekvence pohybové aktivity 

Většina studií hodnotí vliv pohybové intervence prováděné 2-3x týdně, tato frekvence 

většinou stačí k prokazatelným změnám tělesné hmotnosti. V mnoha pracích se však 

pohybová aktivita doporučuje provádět po většinu dní v týdnu. 

Byla prokázána signifikantní pozitivní korelace mezi dobou trvání a frekvencí fyzické 

aktivity ve vztahu k tělesné hmotnosti a změnám v tukové tkáni (Bouchard, 2000). 
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2.2.4 Druh pohybové aktivity 

Možnosti zvýšení fyzické aktivity mohou být zejména u obézních lidí limitovány. Při 

volbě pohybové intervence musíme vždy uvážit předchozí pohybové zkušenosti daného 

jedince, dále je důležité přizpůsobení zdravotnímu stavu, celkovému stavu organismu, 

celkové výkonnosti, věku, stupni obezity, momentálnímu stavu organismu, psychickému 

ladění, prostředí, v němž je pohybová aktivita realizována, ale např. i biorytmu daného 

jedince (Rath, 1988, Dylevský, Kálal, Kolář, et al, 1997). 

Jako vhodnější se při léčbě nadváhy a obezity jeví aerobní cvičení, nejlépe v kombinaci 

s odporovým cvičením. Při studiích vlivu samotného odporového cvičení (i s energetickou 

restrikcí) na tělesnou hmotnost nebyly zjištěny významné váhové úbytky. Při posilovacích 

cvičení dochází spíše k nárůstu FFM a shodnému poklesu FM, což má bezpochybně pozitivní 

dopad na minimalizaci zdravotních rizik spojených s nadváhou, ale nedochází k přílišnému 

snížení hmotnosti (Jakicic, 2005). 

2.2.4.1 Rychlá chůze (walking) 

Trénink ve formě rychlé chůze v předepsané intenzitě a objemu přináší řadu příznivých 

zdravotních efektů (podle doporučení ASCM- intenzita nejméně 50% V02 max, výkon pod 3 

W/kg). 

Tento způsob je vhodný zejména pro osoby začínající s pohybovou aktivitou, nízkou 

tělesnou zdatností, nadváhou nebo s některými poruchami funkce dolních končetin. Chůze má 

jako druh vytrvalostního tréninku nesporné výhody svým působením na oběh a metabolismus. 

Jde o motoricky nenáročný fyziologický pohyb, který vyvolává při poměrně malém tlakovém 

zatížení srdce intenzivní tréninkové působení. Výhodou je převážně oxidativní hrazení výdeje 

energie. Proto se chůze pokládá za mírnou formu V)irvalostního tréninku, bez vedlejších 

negativních účinků. Počáteční rychlost by měla b)1 asi 5 kmih, může stoupat až na 9 kmih. 

Pro zdravé osoby středního věku je vhodná rychlost 6,5-8 kmih., výkonnost 2-3 W/kg 

(20-30 kJ/min.) (Máček, 2003, 2005). 

2.2.4.2 Plavání 

Při plavání využíváme nadlehčujícího působení vodního prostředí, ale i relativního 

harmonického souměrného zatěžování SYalstva celého těla (Dylevský, Kálal, Kolář et al, 

1997). 
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2.2.4.3 Cyklistika 

Jízda na kole působí na rychlost, vytrvalost, sílu, koordinaci i na psychickou oblast. Poloha 

na sedle relativně snižuje hmotnost a to dovoluje využití cyklistiky i u obézních. Jízda na kole 

zvyšuje aerobní kapacitu, ovlivňuje aerobní i anaerobní metabolismus, cíleně působí na v)·dej 

energie a ovlivňuje i svalovou konfiguraci (Dylevský, Kálal, Kolář et al, 1997). 

2.2.4.4 Další druhy 

Oblíbené a efektivní jsou pro úpravu tělesného složení i snížení hmotnosti různá cvičení 

pod vedením instruktora. Obsahem těchto programů bývá aerobní trénink, kter)· je často 

kombinován s posilováním problematických partií těla. 

2.2.5 Energetický výdej pohybových aktivit 

Pro ženy do 60 let je pro potřeby udržujícího pohybového tréninku minimální energetická 

náročnost týdenních pohybových aktivit na úrovni 6270 kJ (1500kcal), pro potřeby 

rozvíjejícího tréninku ještě větší. Pohybové aktivity o energetické náročnosti 6270 kJ zajistí u 

žen úbytek tělesné hmotnosti cca o 0,5 kg/týden, za předpokladu nezměněného energetického 

příjmu (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006). 

Redukce hmotnosti při redukčním programu Je ovlivněna vedle nutriční a pohybové 

komponenty věkem, BMI, pohlavím, genetickými, metabolickými, hormonálními a psycho

behaviorálními faktory (Hainer, 2004). 

2.3 Další možnosti redukce tělesné hmotnosti 

2.3.1 Farmakologická léčba 

Farmakologická terapie se používá k redukci na hmotnosti, pokud léčba změnou životního 

stylu není dostatečně úspěšná. Obvykle trvá nejméně po dobu 3 měsíců. 

V současné době se používají dva typy- působící centrálně- mechanismus účinku spočívá 

\' inhibici zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu na nervových zakončeních v CNS 

(např. u nás dostupná Meridia tbl.) a působící na periferii v trávicím traktu, kde lék blokuje 
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vstřebání živin (např. Xenical, Orlistat). Tyto léky mají však vedlejší účinky a působí zejména 

na redukci abdominálního tuku, nezvyšují množství aktivní tělesné hmoty (Svačina, 2007). 

2.3.2 Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba je vyhrazena pro osoby s morbidním typem obezity. Bariatrické zákroky 

se dají rozdělit na restriktivní, jejichž hlavním představitelem je tzv. adjustabilní bandáž 

žaludku, kombinované (gastrický bypass) a malabsorpční (biliopankreatická diverze). 

Chirurgická terapie je nejúčinnější, dlouhodobou a efektivní terapií morbidní obezity (Fried, 

2007). 

Stejně jako farmakologická léčba nemají chirurgické přístupy v léčbě obezity vliv na 

zvýšení aktivní tělesné hmoty. 

2.3.3 Alternativní metody 

Alternativní metody léčby obezity nebývají příliš účinné (akupunktura, jóga). Zcela 

neúčinné jsou různé magické metody léčby obezity, slibující zhubnutí bez jakýchkoli změn ve 

stravování a v pohybové aktivitě po zakoupení drahých tablet, čajů, jídelních doplňků, 

přístrojů apod. 

3 Efekty pohybové aktivity na lidský organismus při nadváze a 

obezitě 

Fyzická aktivita vede k přímému ovlivnění morfometrických a metabolických 

charakteristik adipocytů. Jako důležité se však jeví i ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně 

fyzickou aktivitou. Změny v hormonální produkci tukové tkáně mohou následně přispívat ke 

zlepšení inzulínové sensitivity a snížení úrovně subklinického zánětu organismu, který se 

projevuje u pacientů s metabolickým syndromem. Statistiky ukazují, že prognóza lidí 

s mírnou nadváhou, kteří pravidelně cvičí, je často lepší než u štíhlých nesportujících jedinců 

(Haluzíková, 2006). 
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3.1 Pohybová aktivita a oxidace tuků 

Zdroji energie při tělesném cvičení jsou sacharidy Gaterní a svalový glykogen a krevní 

glukóza), tuky (triacylglyceroly v tukové tkáni a kosterním svalu) a v menší míře bílkoviny 

(aminokyseliny v kosterním svalu). V prvních zhruba 20-ti minutách jsou zdrojem energie 

sacharidy, poté jak sacharidy tak i tuky, přičemž jejich poměr závisí především na intenzitě 

zátěže a jejím trvání (Hainer, 2004, Venables, 2005). 

Mezi mechanismy zvýšené oxidace tuků patří zvýšení koncentrace mitochondrií, zvýšení 

množství svalové hmoty, zvýšená nabídka volných mastných kyselin svalu. K tomu dochází 

zejména díky vytrvalostním cvičením (Hainer, 2004, Venables, 2005, Saris,1996). 

Organismus adaptovaný na pracovní zatížení zvyšuje méně tepovou frekvenci a je zároveň 

schopen účinněji mobilizovat všechny zdroje energie z tukové tkáně (Pařízková, 1973). 

Substrátová oxidace je ovlivněna řadou faktorů. Vliv na ni má zejména dieta, kapacita 

svalového glykogenu, intenzita a délka trvání cvičení a stav trénovanosti (Venables, 2005). 

Studie prováděné u normálně vážících i obézních žen i mužů prokázaly, že trénink o nižší 

intenzitě ( 40% VOz max.) vede k většímu vzestupu oxidace tuků oproti tréninku s vyšší 

intenzitou (70% VOz max.). Tento vzestup je vysvětlován zvýšením oxidace non

plazmatických mastných kyselin. Klidová oxidace tuků zůstala u obou skupin stejná (Van 

Aggel- Leijssen, 2002). 

Cvičení Gízda na rotopedu) po dobu 12-ti měsíců, 3x týdně, po 60-ti minutách o intenzitě 

40% VOz max. zvýšilo relativně oxidaci tuků během cvičení u UB obézních žen o 19%, ale 

nikoliv u LB obézních žen. Klidová oxidace tuku však zůstala i u UB obézních žen stejná 

(Van Baak, 2001). 

3.2 Pohybová aktivita a tělesné složení 

Velikost změny tělesného složení prostřednictvím provádění fyzické aktivity je závislá na 

intenzitě, typu a době trvání aktivity (Malina, Bouchard, 1991). 

Obecně lze hlavní účinky tělesného cvičení na složení těla vymezit takto: snížení tělesného 

tuku s redukcí viscerálních tukových zásob a uchování nebo zvýšení podílu LBM (Saris, 

1996). Pro změnu tělesného složení připadají v úvahu zejména tyto dva druhy tréninků: 

39 



3.2.1 Silový trénink 

Silovým tréninkem se příliš nemění tělesná hmotnost, ale dochází spíše k nárůstu svalové 

hmoty (svalová hypertrofie) a redukci množství tukové tkáně (Zajacová, 2002). 

3.2.2 Vytrvalostní aerobní trénink 

Zejména dlouhodobě vytrvalostní trénink je spojen s aktivací lipidového metabolismu. 

Z hlediska optimální varianty tréninkového zatížení (časy přes ll min.) jde o to, aby intenzita 

byla vzhledem k hodnotě vo2 max. co nejvyšší, ale současně produkce kyseliny mléčné a tím 

změny ve vnitřním prostředí byly minimalizovány. Těmto požadavkům se blíží intenzita na 

úrovni anaerobního prahu. Jde o prakticky nejvyšší možnou intenzitu pracovní činnosti, při 

níž slouží k úhradě energetických potřeb aerobní procesy (metabolický systém zůstává ještě 

v dynamické rovnováze produkce a utilizace kys. mléčné. Aktivace lipidového metabolismu 

je úzce spjata s hormonální regulací (Havlíčková, 1994). 

Byly porovnávány efekty vytrvalostního a silového cvičení po dobu 6 měsíců. Vytrvalostní 

trénink se skládal z chůze a běhu (3x týdně, na počátku 25 min, poté 45 min, intenzita od 40 

do 90% max. tepové frekvence,) silové cvičení se skládalo z 5-ti minutové jízdy na rotopedu 

na rozehřátí, 1 O-ti minutového strečinku a poté 10 cviků na posílení 9 hlavních svalových 

skupin po 1 O opakováních, prováděných 3x týdně, po dobu 6 měsíců). Tělesné složení bylo 

měřeno pomocí metody DEXA. Po 6 měsících došlo k vzestupu FFM v průměru o 1 ,3 kg u 

skupiny provádějící silový trénink, množství FM se nezměnilo. U skupiny provádějící 

vytrvalostní trénink nedošlo ke změně tělesného složení. Celkový energetický výdej, tělesná 

hmotnost a BMI se nezměnily u žádné skupiny, V02 max. se zlepšilo o 18% u skupiny 

provádějící vytrvalostní cvičení (Poehlman, 2002). 

Tremblay a kol. (1994) zkoumali rozdíl mezi vlivy vytrvalostního tréninku a vysoce 

intenzivního intervalového tréninku během 20 týdnů. I když energetická spotřeba byla 

dvojnásobně větší u skupiny provádějící vytrvalostní trénink, následná ztráta tukové tkáně 

byla téměř 3x větší u skupiny provádějící vysoce intenzivní intervalový trénink o stejné délce 

a frekvenci. 

Westcott (1991) zkoumal vliv 30-ti minutového vytrvalostního cvičení s kombinací 15-ti 

minut vytrvalostního cvičení a 15-ti minut silového cvičení u jedinců s nadváhou a obezitou 

po dobu 8 týdnů. U skupiny provádějící kombinaci obou cvičení došlo k větší redukci tělesné 
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hmotnosti, většímu úbytku tukové hmoty a většímu nárůstu LBM oproti druhé skupině, kde 

došlo naopak ke snížení LBM. 

Při provádění cvičení o mírné intenzitě nedošlo k poklesu LBM v případě redukce tělesné 

hmotnosti do 1 ,5 kg. Při vyšších ztrátách hmotnosti již docházelo i přes provádění cvičení 

k poklesu LBM (Forbes, 1991). 

Velké rozdíly výsledků početn}·ch studií zkoumajících vliv pohybových intervencí na 

změny tělesného složení mohou být způsobeny zejména geneticky danou individuální 

variabilitou reakcí na určitou intervenci. Dále je rozdílnost účinků způsobena různým 

složením stravy a samozřejmě charakteristikou pohybového programu (Wilmore, 1996). 

3.3 Pohybová aktivita a kardiovaskulární systém 

Změny kardiovaskulárního systému prostřednictvím fyzické aktivity dělíme na změny 

reaktivní (bezprostřední reakce na pohybovou zátěž) a adaptační (výsledek dlouhodobého 

opakovacího procesu) (Havlíčková, 1994). 

Dokonce i mírné snížení hmotonosti o 5- 10% vede u obézních k výraznému snížení 

krevního tlaku, náchylnosti k vzniku aterosklerózy, zánětlivých markerů a značnému zlepšení 

lipidového profilu (Sharma, 2002). 

Díky vytrvalostnímu tréninku dochází k rozšíření komorových dutin, k zvětšení 

systolického a minutového srdečního objemu, snížení tepové frekvence a prodloužení systoly 

a diastoly v klidu a na srovnatelné zátěži. Dále dochází k novotvoření kolaterál, snížení 

spotřeby kyslíku v myokardu v klidu i na srovnatelné zátěži. Na periferii krevního objemu se 

zlepšuje prokrvení kosterního svalstva z otvírání preformovaných kapilár, zvyšuje se 

nitrobuněčná metabolická aktivita (zvýšením počtu mitochondrií, myoglobinu a 

enzymatického redox potenciálu). Dále se zvyšuje arteriovenózní diference v klidu i při 

maximálním výkonu a venózní návrat. Snižuje se periferní resistence a klesá krevní tlak 

v klidu a na srovnatelné zátěži (Vilikus, Brandejský, No\-otný, 2004). 
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3.4 Pohybová aktivita a hematologické parametry 

Vlivem fyzické aktivity dochází ke zvýšení fibrinolytické aktivity a snížení agregability 

destiček, dále ke zmnožení krevní plazmy, erytrocytů, hemoglobinu a k zvýšení vazebné 

kapacity pro kyslík (Vilikus, Brandejský, Novotn)·, 2004). 

3.4.1 Koncentrace lipoproteinů v krvi 

Velká většina studií se shoduje, že při váhovém úbytku (docíleném sníženým 

energetickým příjmem i zvýšením PA) dochází ke značnému snížení koncentrace sérových 

lipidů a lipoproteinů. Například redukce hmotnosti u obézních žen o ll % během 8 týdnů 

pomocí diety vedla ke snížení koncentrace triacylglycerolů o 22,7 % a celkového cholesterolu 

o 15,7 %. V podobné studii pomocí diety během 4 týdnů došlo k poklesu hmotnosti o 5,6% a 

snížení celkového cholesterolu o 21,1 % (Andersen et al, 1995). 

Při pravidelném provádění aerobních pohybových aktivit o celkové energetické náročnosti 

8,5 MJ týdně dochází u většiny dospělých se sedavým způsobem života k změnám hladin 

plazmatických lipoproteinů v krvi, snižuje se koncentrace triacylglyceridů, dochází 

k vzestupu HDL a snižuje se koncentrace LDL a apolipoproteinu B (Hardman, 1999). 

3.4.2 Koncentrace inzulínu v krvi 

S inzulínovou resistencí je spojován abnormální metabolismus volných mastných kyselin 

a změněný sacharidový metabolismus popisovaný u obézních a diabetiků. Cvičení (zejména 

silový trénink) zvyšuje obsah aktivní tělesné hmoty, jakožto hlavní cílové tkáně pro působení 

inzulínu. Dochází tak k absolutnímu zvýšení inzulínové sensitivity zvýšením počtu 

inzulínových receptorů (Ivy, 1997, Zajacová, 2002). 

V)1rvalostním aerobním tréninkem lze jednak dosáhnout kvalitativních změn inzulínem 

zprostředkovaného transportu ve svalu, jednak snížením množství tukové tkáně (především 

v abdominální oblasti dochází k relativnímu zvýšení insulinové sensitivity) (Zajacová, 2002). 
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3.4.3 Koncentrace leptinu v krvi 

Leptin je bílkovina produkovaná zralými tukmjmi buňkami, která ovlivňuje zásadním 

způsobem energetický metabolismus organismu a má pravděpodobně jednu z rozhodujících 

funkcí v redukci tělesné hmotnosti. Koncentraci leptinu v séru lze považovat za ukazatel 

množství tukové tkáně v organismu. Ačkoliv byl prokázán jasný vztah mezi leptinem a 

energetickým výdejem, málo je známo o vlivu cvičení na leptinov}· metabolismus. 

Kalina a kol. (2002) zjišťovali vliv jednorázového tělesného zatížení (30 min., 60 % V02 

max. na bicyklovém ergometru) na hladinu leptinu v krevní plazmě u osob s nadváhou a 

obezitou. Byl vyšetřen soubor 31 žen ve věku od 40 do 60 let. Práce byla také zaměřena na 

zjištění vztahu mezi koncentrací plazmatického leptinu a ukazateli obezity a její vliv na 

výkonnost kardiovaskulárního systému. Plazmatické koncentrace leptinu byly signifikantně 

nižší po cvičení než před cvičením a lišily se od hodnot získaných za klidových podmínek. 

Leptin koreloval pozitivně s množstvím tělesného tuku, s velikostí BMI a s ukazateli 

výkonnosti kardiovaskulárního systému. Výsledky studie naznačují, že hladiny plazmatického 

leptinu mohou být ovlivněny jednorázovým tělesným zatížením (Kalina a kol., 2002). 

3.5 Pohybová aktivita a aerobní zdatnost 

Pro zvýšení V02 max. je doporučováno provádění PA o intenzitě 50- 80% V02 max., po 

dobu alespoň 30- 40 min., o frekvenci minimálně 3 x týdně (Saris, 1996). 

Lepší aerobní zdatnost, která jde ruku v ruce s pravidelným každodenním prováděním 

fyzických aktivit, zlepšuje kapacitu pro oxidaci lipidů během cvičení při relativně stejné 

intenzitě. Vytrvalostní trénink má za následek biochemickou adaptaci, která zvyšuje oxidaci 

lipidů a snižuje odezvu sympatického NS při dané intenzitě cvičení (Saris, 1996). 

3.6 Pohybová aktivita a ovlivnění energetické bilance 

Zvýšení úrovně pohybové aktivity při terapii nadváhy či obezity znamená obecně zv)·šení 

energetického deficitu nad hodnotu dosaženou redukční dietou. Deficit energie závisí 

samozřejmě na intenzitě a délce a druhu cvičení (Rath, 1988, Saris, 1996). 

Při obvyklých doporučeních objemu pohybové aktivity ( 45 min., 3-4x týdně na úrovni 50-

70% vo2 max.) lze očekávat energetický výdej 1500-1800 kcal. týdně. Je zřejmé, že 
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energetický výdej dosažený programy pohybové aktivity není tak výrazný ve srovnání 

s deficity dosaženými redukcí energetického příjmu (Hainer, 2004). 

Většina studií se shoduje na tom, že cvičení má přímý vliv na velikost energetického 

výdeje a nepřímý vliv (cestou kvantitativních změn) na substrátovou rovnováhu (Saris, 1996). 

Další výhodou provádění fyzických cvičení je vzestup energetického výdeje na několik 

následujících hodin po skončení tělesné aktivity. Byl zkoumán vliv cvičení o intenzitě 70 % 

VOzmax. na velikost EPOC (spotřeba Oz po cvičení- excess post-exercise oxygen 

consumption) Po 80- ti minutovém cvičení se EPOC zvýšilo o 15 %na dobu 12 hodin (Bray 

et all, 1988). 

Mnoho studií srovnávalo PA o různé intenzitě o stejné délce trvání. Výsledky ukázaly, že 

cvičení o velké intenzitě podporuje Yětší spotřebu Oz po cvičení (post- exercise oxygen 

consumption- EPOC) a snižuje RQ (respirační kvocient- poměr mezi vydýchaným oxidem 

uhličitým a spotřebovaným kyslíkem- čím je jeho hodnota menší, tím dochází více ke 

spalování lipidů) po dobu následujících 24 hodin ve srovnání se cvičením o mírné intenzitě 

(Bouchard, 2000). 

3.6.1 Basální metabolismus 

Výsledky různých sledování vlivu pohybové aktivity na basální energetický výdej (BMR

basal metabolic rate) jsou rozporuplné. Velké množství autorů potvrdilo jeho zvýšení při 

současném zvýšení úrovně pohybové aktivity. Některá pozorování však těmto výsledkům 

odporují (Bray et all, 1988, Hainer, 2004). 

Obézní ženy, které prováděly 3x týdně aerobní trénink a zároveň dodržovaly dietní režim 

se sníženým množstvím přijatých kalorií, dosáhly značně menší redukce BMR po 24 týdnech 

cvičení oproti ženám, které prováděly 3x týdně silový trénink ve stejném časovém úseku a 

dodržovaly stejné dietní omezení (Wadden, 1997). 

3.6. 1. 1 Krátkodobá změna BMR 

Výzkumem Melansona a kol. (2002) bylo zjištěno, že 24- hodinový BMR po cvičení není 

ovlivněn intenzitou cvičení, ale je větší než bez předchozího cvičení. Nebyly nalezeny rozdíly 

v oxidaci tuků po různě intenzivních cvičeních. 
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3.6.1 .2 Dlouhodobá změna BMR 

Dlouhodobější změna BMR koleruje se změnou FFM, proto velmi záleží, zda při 

intervenci dochází k poklesu FFM, kdy se zmenší i BMR či k nárůstu tukuprosté hmoty (Hill 

et al, 1995). 

3.6.2 Velikost postprandiální termogeneze 

Výzkumy bylo zjištěno, že pravidelná pohybová aktivita nemá dlouhodobější vliv na 

velikost postprandiální termogeneze. Ovšem u normálně vážících i obézních lidí je po 

jednorázovém cvičení postprandiální termogeneze vyšší ve srovnání s klidovým stavem (Bray 

et all, 1988, Wilmore, 1996, Hainer, 2004). 

3.6.3 Energetický příjem 

Průřezové studie vlivu tělesného cvičení na energetický příjem dochází k rozporuplným 

výsledkům Někteří autoři tvrdí, že po cvičení (zejména o nižší intenzitě a delším trvání) 

dochází posléze k zvětšení energetického příjmu (Saris, 1996). 

Scheurink (1999) uvádí, že vlivem cvičení se mění hladiny hormonů v plazmě, což může 

přispívat ke krátkodobému sytícímu efektu. Tělesné cvičení je totiž spojeno s mnohými 

metabolickými a hormonálními změnami, které okamžitě brzdí příjem jídla k prevenci 

dramatických změn v homeostáze. Dále se zmiňuje, že v jedné studii bylo zjištěno, že 5- ti 

denní tréninky u mužů zvýšily energetický příjem oproti dnům bez sportoYní aktivity, i přesto 

však výdej převyšoval příjem kalorií. Zatímco u žen energetický příjem zůstal stejný jako 

v době, kdy sportovní aktivity neprovázely. Také popisuje, že dvou hodinové plavání je 

doprovázeno zvýšeným uvolněním glukagonu, který potlačuje příjem jídla, obzvláště 

v kombinaci s ostatními hormony se sytícím účinkem jako je serotonin nebo cholecystokinin. 

Podobný efekt má i kortikotropní hormon, jehož zvýšená produkce byla zjištěna při běhu 

běhátku (Scheurink et all, 1999). 
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3. 7 Pohybová aktivita a preference složení stravy 

Většina studií naznačila, že v důsledku tělesného cvičení se nemění podíl konzumace tuků 

a sacharidů, pouze některé výzkumy prezentovaly větší tendenci spotřeby sacharidů při 

zvyšování intenzity cvičení, kdy šlo zejména o potraviny s obsahem převážně jednoduchých 

sacharidů (Saris, 1996). 

3.8 Pohybová aktivita a psychický stav 

Provádění pohybové aktivity je doprovázeno navozením psychické pohody, odreagováním 

se či snížením psychického napětí (Minaříková, 1998). 

3.9 Dlouhodobé udržení váhy 

Jako hlavní problém po redukci hmotnosti se objevuje její dlouhodobé (resp. celoživotní) 

udržení. Většina výzkumů prezentuje opětovn)· nárůst tělesné hmotnosti během období po 

redukčním programu. 

Borg et a. (2002) zkoumali vliv rychlé chůze a silového tréninku na udržení hmotnosti u 

obézních mužů, kteří 2 měsíce předem dodržovali redukční dietu. Všechny skupiny 

dodržovaly nízkotučnou dietu, obě cvičící skupiny měly za úkol 3x týdně po dobu 45 minut 

provádět danou aktivitu o intenzitě 60-80 V02 max. Výsledky poté byly srovnány s kontrolní 

skupinou. Výsledky neukázaly signifikantní rozdíly ve váhovém přírůstku mezi zkouman)mi 

skupinami, pouze u skupiny cvičící došlo k nejmenšímu nárůstu tukové tkáně (Borg, 2002). 

Dále bylo zkoumáno udržení váhy u žen. Obézní ženy byly rozděleny po úpravě hmotnosti 

do 3 skupin (1. kontrolní, 2. mírná chůze- 4.2 MJ/týden, 3. chůze o objemu 8,4 Mf/t)·den). Po 

9-ti měsících sledování zůstala váha stabilní u obou cvičících skupin, zatímco u kontrolní 

skupiny značně vzrostla. Po dalších 2 letech došlo překvapivě u skupiny č. 2 k menšímu 

přírůstku váhy než u skupiny č. 3 (Borg, 2002). 

Významnými predikátory dlouhodobé úspěšnosti redukce váhy jsou psychobehaviorální 

faktory (Hainer et al, 2005). 
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U mnoha "ex-obézních" pacientů se objevuje post- obézní syndrom charakterizovan)· 

persistentním snížením úrovně složek celkového energetického výdeje. Tyto kompenzační 

změny energetického výdeje pak brání udržení hmotnosti. Obézní pacienti jsou proto nuceni 

dlouhodobě ještě více snížit energetický příjem nebo zvýšit energetický výdej a oxidaci 

lipidů zvýšením pohybové aktivity (Saris, 1996). 

4 Tělesné složení 

Na rozdíl od BMI je tělesné složení je rozhodující pro stanovení nadváhy a obezity a stupňů 

obezity. 

Tělesné složení má velkou dědičnou komponentu, ale je ovlh·něno i prostředím, přičemž 

výživa, onemocnění a tělesná aktivita jsou nejdůležitější vlivy. Tělesné složení (i redistribuce 

tukové tkáně) se výrazně mění vlivem věku (Pařízková, 1973, 1998, Hainer, 2004, Bunc, 

Štilec, 2002). 

4.1 Modely tělesného složení 

Lidské tělo je složeno z komponent, které můžeme dělit dle různých kritérií. Složení těla 

je v současné době chápáno z hlediska atomového, molekulárního, buněčného, tkáňového a 

celotělového modelu (Pařízková, 1998). 

4.1.1 Atomický model 

Tento model vychází z hlediska jednotlivých prvků vyskytujících se v organismu. 98 % 

tělesné hmotnosti je kryto šesti prvky (O> 60 % celkové tělesné hmoty, C, H, N, Ca, P), 

zbývající 2% jsou představovány dalšími 44 prvky. 

Toto složení se dá vyjádřit rovnicí: Tělesná hmotnost = O + C + H + N + Ca + P + S + K + 

Na + Cl +Mg +R, kde R jsou zbylé prvky, které tvoří < 0,2% celkové tělesné hmotnosti 

(Pařízková, 1998, Wang et al, 1992). 
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4.1.2 Molekulární model 

Molekulární úroveň je základem pro vyšší úrovně tělesného složení. Vychází ze 

skutečnosti, že ll hlavních prvků, které tvoří molekuly, představují více než 100 000 

chemických sloučenin tvořících lidské tělo. Tyto molekuly se značně liší svou složitostí. 

Tento model se dá vyjádřit rovnicí: Celková tělesná hmotnost= L (lipidy= 19,1%) +A 

(voda= 60%) + Pro (proteiny= 15%) + M (minerály= 5,3%) + G (glykogen) + R (zbylé 

chemické sloučeniny, které tvoří < 1% tělesné hmotnosti) (Pařízková, 1998, Wang et al, 

1992). 

4.1.3 Buněčný model 

Spojení molekulárních komponent v buňky je dalším stupněm v tvorbě lidského 

organismu. Tento model tělesného složení lze popsat rovnicí: 

Hmotnost těla= BM (buněčná masa)+ ECT (extracelulámí tekutina)+ ECPL (extracelulámí 

pevné látky), přičemž BM= svalové, pojivové, epitheliální a nervové buňky, ECT =plazma+ 

IT (intersticiální tekutina), ECPL tvoří anorganické a organické pevné látky. Protože většina 

komponent v těchto rovnicích se nedá měřit in vivo, je navrhována alternativa, která se dá 

vyjádřit tak, že hmotnost těla je tvořena součtem buněk tukové tkáně + buněčné masy (BCM) 

+ extracelulární tekutiny + extracelulárních pevných látek (Pařízková, 1998, W ang et al, 

1992). 

4.1.4 Tkáňově- systémový model 

Je tvořen organizováním komponent celulárního modelu do různých tkání, orgánů a 

systémů. 75% hmotnosti těla je představováno třemi tkáněmi- kostní, svalovou a tukovou. 

Z hlediska systémů je lidský organismus definován: Hmotnost těla = systém 

muskuloskeletální, kožní, nervový, oběhový, respirační, zažívací, vyměšovací a reprodukční 

(Pařízková, 1998). 

4.1.5 Biochemický model 

Dle biochemického modelu je tělo složeno ze čtyř součástí: vody, proteinů, minerálů a 

tuku (Malina, Bouchard, 1991). 
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4.1.6 Celotělový model 

Ke sledování v rámci tohoto modelu se používá antropometrických měření jednotlivých 

ukazatelů jako je výška, hmotnost, BMI, odvodové, šířkové a délkové rozměry, kožní řasy, 

atd. (Pařízková, 1998). 

4.1. 7 Dvoukomponentový model složení těla 

Tento model je rozhodující pro určení stupně nadváhy nebo obezity 

Zastoupení tukuprosté hmoty (fat free mass- FFM), zahrnující veškeré tkáně těla s 

výjimkou tělesného tuku (fat mass- FM), který tvoří druhou hlavní část. Tělesná hmotnost je 

tedy součtem FFM + FM. 

Dvoukomponentový model přistupuje k tělesnému složení v celostním pojetí. Kromě 

celkového množství FM však poskytuje málo informací o specifických tkáních. Například 

není rozlišován výskyt FFM v kostech, svalech a orgánech. Tento celostní přístup také 

nepodává údaje o regionální distribuci nebo rozvoji tělesných tkání (Malina, Bouchard, 1991). 

4.1.8 Tříkomponentový model složení těla 

Tento model tělesného složení dělí tělo na tuk, vodu a zbylou sušinu. 

Výhoda tohoto modelu oproti modelu dvoukomponentovému je, že se vyvarovává 

předpokladu, že voda obsažená v FFM je konstantní u jedinců daného věku a pohlaví, a 

poskytuje tak odhad hydratace a density FFM (Wells et al, 1999). 

4.1.9 Čtyřkomponentový model složení těla 

Dělí tělo na tuk, vodu, proteiny a minerály, tím se vyhýbá se hypotéze, že podíl mezi 

minerály a proteiny v FFMje konstantní (Wells et al, 1999). 
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4.2 Jednotlivé komponenty tělesného složení 

4.2.1 Celková tělesná voda- CTV (Total Body Water- TBW) 

Jde o složku s nejvyšším procentuelním zastoupením na hmotnosti člověka (50-60%), 

v závislosti na věku, pohlaví, poměru aktivní tělesné hmoty a tuku. Voda funguje jako 

rozpouštědlo anorganických solí a plynů a tvoří prostředí, které je roztokem či rozpouštědlem 

organických molekul. Další funkce je transportní- pro živiny, elektrolyty, hormony, krevní 

plyny, odpadní látky, teplo a elektrický proud (Rokyta, a kol., 2000, Dlouhá, 1998). 

Voda je rozdělena do dvou hlavních kompartmentů- intracelulárního a extracelulárního. 

Intracelulární tekutina (ICT, Intracellular water- ICW) tvoří 40% tělesné hmotnosti, neboli 

66% TBW, z tohoto množství odpovídající zhruba 30% až 35% TBW je v měkkých tkáních, 

především ve svalech. Zbytek, tj. množství odpovídající 8% až 10% TBW, je v pojivu, v 

chrupavkách a v kostech. Extracelulární tekutina (ECT, Extracellular water- ECW) 

představuje 20% celkové tělesné hmotnosti a dělí se na tekutinu intravazální (krevní plazma) 

a tekutinu intersticiální (tkáňový mok). Jde o tekutinu obklopující buňky, která slouží jako 

médium pro výměnu plynů, přenos živin a vyměšování odpadních látek. Intracelulární 

tekutina je vázána na draslík a extracelulární voda na sodík (Rokyta, a kol., 2000, Dlouhá, 

1998, Wang et al, 1992). 

Ženy mají obecně nižší podíl TBW než muži, tyto rozdíly mezi pohlavími jsou zřetelné již 

v dětství. Individuální rozdíly jsou pak způsobeny hlavně různým podílem tuku na tělesné 

hmotnosti. (Skorocká, 2005) 

Vysoký podíl TBW může znamenat přítomnost velkého množství svalové hmoty, 

hromadění vody např. při metabolickém syndromu, edémy nebo anasarku. Naopak malé 

množství TBW může značit malý podíl svalové tkáně nebo dehydrataci. Objem vody se může 

velmi rychle měnit u kriticky nemocných (Data-Input, 2004, Wang et al, 1992). 

4.2.2 Aktivní tělesná hmota- ATH (Lean Body Mass- LBM) 

Je třeba rozlišovat ATH od FFM. 

LBM byla definována densitou menší než 1,100 g/cm3 a obsahem malého množství 

esenciálního tuku (2-3%) (Lohman, 1992). 
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Pařízková (1973) uvádí, že LBM zahrnuje všechny tkáně těla kromě depotního tuku. LBM 

má ve srovnání s celkovou hmotností těla užší vztah k řadě fyziologických veličin jako je 

spotřeba 0 2, k minutovému objemu srdečnímu, vitální kapacitě, atd. (Pařízková, 1973). 

Rozvoj LBM během ontogeneze závisí jak na genetických faktorech, tak na tělesné stavbě 

a vnějších vlivech (výživa, onemocnění, fyzická aktivita atd.). ATH klesá s přibývajícím 

věkem. Regresivní změny se začínají projevovat již v třetím a čtvrtém deceniu, jsou velmi 

individuální a závislé na zdravotním a funkčním stavu (Pařízková, 1973, 1977). 

4.2.3 Tukuprostá hmota (Fat Free Mass- FFM) 

Při užití pojmu tukuprostá hmota máme na mysli pouze aktivní hmotu, která na rozdíl od 

LBM neobsahuje žádný tuk (Lohman, 1992). Okolo 72- 73% FFM tvoří voda (Heymsfield, 

1993). 

FFM se dá vyjádřit takto: 

FFM = tělesná hmotnost - FM (fat mass) 

FFM = BCM (body cell mass) + ECF (extracellular fluids, extracelulární tekutiny)+ 

+ ECS (extracellular solids, extracelulární pevné látky) 

FFM = ECM + BCM (Bunc, 2005) 

Podíl FFM je ovlivňován úrovní fyzické aktivity. FFM se dále mění v průběhu života. Ve 

výzkumu prováděném během 30 let byli zkoumáni jedinci, kteří neprováděli téměř žádné 

výraznější pohybové aktivity ani nedrželi diety. Ukázalo se, že je změna FFM ovlivněna 

zejména změnou tělesné hmotnosti. Jedinci, kteří udrželi dlouhodobě sYou hmotnost, ztratili 

průměrně 1.5 kg FFM/dekádu, ale zároveň získali stejné množství tuku. Jedinci, u kterých 

došlo během této doby k redukci hmotnosti, měli ještě větší ztráty FFM a ti, kteří zvýšili svou 

hmotnost, měli zároveň i větší podíl FFM. Z toho vyplynulo, že k vyvarování se ztráty FFM 

v průběhu stárnutí je vhodný váhový přírůstek 2,3 kg váhy/dekádu (Forbes, 1999). 

Nepatrně se tělesné složení mění i během roku, u postmenopauzálních žen bylo zjištěno, že 

v průběhu prosince- června došlo k malému nárůstu celkové tukové tkáně a úbytku LBM, 

zatímco od čen-na do prosince k opačn)m změnám. Tyto změny jsou vysvětlovány změnou 

hladin hormonů (thyroidních, růstových, gonádotroponích či adrenergních) (Dawson-Hughes, 

Harris, 1992). 
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4.2.3. 1 Buněčná hmota (BCM- Body Cell Mass) 

Jedná se o část tukuprosté hmoty- metabolicky aktivní aerobní buňky (buňky schopné 

využívat kyslík), které oxidují glukózu a jsou bohaté na kalcium. Jsou součástí svalů, 

vnitřních orgánů a CNS. Jedná se o buňky kostní tkáně, buňky kosterní svaloviny, buňky 

srdeční svaloviny, buňky vrůtřních orgánů (hlavně GITu). Dále sem patří buňky krve a 

mízního řečiště (W ang et al, 1992). 

BCM obsahuje protoplazmu v tukových buňkách, ale neobsahuje zásobní tuk, který zabírá 

85%-90% váhy tukových buněk (Wang et al, 1992). 

Tato proměnná může nepřímo charakterizovat schopnost jedince provádět mechanickou 

práci (Bunc, Štilec, 2002). 

BCM je hlavním rysem pro určování úrovně kvalitativního hlediska výživy pacienta, 

neboť různé změny metabolismu se projeví v buňkách BCM. BCM je základním měřítkem 

energetické spotřeby a kontrolou celkové kalorické spotřeby v organismu. Udržování BCM je 

důležitým faktorem při realizaci výživových programů. V případě indikace diety pro redukci 

hmotnosti by úbytek BCM neměl být vyšší než 20%. Redukce BCM je v lidském orgarůsmu 

mnohem pomaleji kompenzována než např. redukce množství tukové hmoty. 

Vysoké hodnoty odpovídají atletickým somatotypům, dobré úrovni tělesné zdatnosti nebo 

hromadění intracelulámí tekutiny různého původu. Naopak nízké hodnoty BCM nejčastěji 

souvisí malým podílem svalové tkáně např. u astenických somatotypů, se svalovou atrofií 

způsobenou inaktivitou, s malnutricí, kachexií nebo přechodnou ztrátou objemu intracelulární 

tekutiny. BCM se dále srůžuje vlivem rostoucího věku (Data-Input, 2004, Bunc, Štilec, 2002, 

W ang et al, 1992). 

4.2.3.2 Extracelulámí hmota (ECM- Extracelullar Mass) 

Jde o část tukuprosté hmoty mimo buňky, která se skládá z extracelulární tekutiny a 

extracelulámích pevných látek. Tento vztah se dá vyjádřit následující rovrůcí: 

ECM= ECF (extracellular fluids) + ECS (extracellular solids) (Bunc, 2005). 

Vzestup ECM často odpovídá vzestupu extracelulámí tekutiny (anasarka, edémy, 

metabolický syndrom), pokles se objevuje např. při užívání diuretik. (Data-Input, 2004) 

Extracelulámí pevné látky (extracellular solids- ECS) zahrnují pojivovou tkáň (kosti, 

chrupavky, šlachy). Jde o metabolicky neaktivní část lidského těla, která se skládá 
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z organických a anorganických chemických komponent. Organická část zahrnuje 3 typy 

vláken: kolagenová, síťovitá a elastická. Kolagenová a síťovitá vlákna jsou složena 

z kolagenu, zatímco elastická vlákna jsou složena z elastinu. Vápník, fosfor a kyslík obsažené 

v kostech jsou hlavní časti anorganické složky extracelulární hmoty (Wang et al, 1992). 

4.2.3.3 ECM/BCM 

Tato hodnota může být používána jako doplňkové kritérium pro hodnocení dispozic 

k tělesné práci. Nižší hodnota znamená lepší predispozice pro tělesnou práci. U vysoce 

trénovaných jedinců se tato hodnota pohybuje okolo 0,7. Tento podíl je rozhodující parametr 

pro sportovní disciplíny, ke kterým je potřeba velký výkon jako vytrvalostní běh, běh na 

lyžích, atd. (Bunc a kol., 1999). 

U zdravých jedinců je vždy BCM větší než ECM, ECMIBCM index je tedy menší než 1. 

Vzestup ECM/BCM indexu může být způsoben hromaděním extracelulární tekutiny, expanzí 

extracelulámího prostoru, nebo ztrátami BCM (způsobenými nízkým stupněm tělesné 

zdatnosti, malnutricí). Pokles ECM/BCM indexu je ve většině případů ovlivněn zlepšením 

tělesného složení (dobrou úrovní tělesné zdatnosti, dobrým výživovým stavem BCM). Snížení 

poměru může být způsobeno i ztrátou vody v extracelulámím prostoru (diuretika, dieta nebo 

jiného původu) Jedná se o hodnotu nezávislou na tělesné hmotnosti (Data-Input, 2004). 

4.2.4 Tuková tkáň (fat mass- FM) 

Tuk Je normální součástí lidského těla. Jde o velkou 

zásobárnu energie a vystačí teoreticky na nekonečně dlouhou činnost (Haluzíková, 2006, 

Havlíčková, 1994). 

Tuk a tuková tkáň není totéž. Tuková tkáň se skládá z adipocytů, extracelulární tekutiny, 

cév a pojivové tkáně, zatímco tuk představují lipidy extrahovatelné z homogenizované tkáně, 

většina z nich jsou triacylglyceroly z adipocytů (Hainer a kol., 1997). 

Specializovaná funkce tukové tkáně je vychytávání, uchovávání a uvolňování mastn}·ch 

kyselin, což je nejvýznamnější energetický zdroj, který je integrován do celkové energetické 

situace, zejména prostřednictvím hormonálních působků. Na pozitivní energetickou bilanci a 

zvyšování hmotnosti těla reaguje zv}'šením rozsahu. Na tom se podílí jak zvětšení objemu 

adipocytu (hypertrofie), tak i zvýšení počtu tukových buněk (hyperplazie) (Rath, 1988). 
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Výskyt tukové tkáně je ovlivněn zejména dietními návyky a úrovní fyzické aktivity, a proto 

je nejvíce variabilní komponentou tělesného složení (Malina, Bouchard, 1991). 

Hlavní složkou tukové tkáně jsou triacylglyceroly, kterých může b)1 více než 90% vlhké 

hmotnosti. Obsah dalších lipidů je malý a jde o cholesterol, fosfolipidy, dusík. Zbytek připadá 

na vodu (sušiny je 91,1 %) V tukové tkáni je v extracelulárním prostoru přibližně třikrát více 

vody než intracelulámě (Rath, 1988). 

Lidská podkožní tuková tkáň může u obézních převýšit i 50% z celkového tělesného tuku 

(Rath, 1988). 

Množství tukové tkáně je závislé na pohlaví (ženy mají více tukové tkáně, přičemž 

pohlavní rozdíly jsou více zjevné u podkožního tuku na končetinách než na trupu), na 

pohybové aktivitě nebo na etnických rozdílech a fázi menstruačního cyklu. Dále se rozložení 

a množství tukové tkáně významně mění vlivem věku. FM postupně stoupá během dětství a 

adolescence u žen, ale dočasně klesá v adolescenci u mužů v důsledku rapidního vzrůstu 

FFM. Průměrně procento FM stoupá postupně do 2. a 3. dekády u obou pohlaví. Během 3. a 

4. dekády FFM začíná klesat u obou pohlaví, zatímco procentuální zastoupení FM stále roste. 

Tento vzor je pak udržován i v dalších dekádách života. Vzestup podílu tukové tkáně a ztráta 

svalové hmoty s vzestupem věku může vést k značnému poklesu tělesné funkční kapacity 

(Bouchard, Malina, Pérusse, 1997, Bunc, Štilec, 2002). 

4.2.4.1 Dělení tukové tkáně 

a) Tuk základní (esenciální, strukturální, imobilní), který je součástí orgánů (kostní dřeň, 

srdce, plíce, játra, ledviny, svaly, střevo, slezina, mozek, periferní nervy a tuk vázan)· 

v souvislosti s ženskými sekundárními pohlavními znaky). Jeho přítomnost je nezbytná pro 

správnou funkci organismu. V membránách je tuk jednou z rozhodujících složek (ve formě 

fosfolipidů) a v kombinaci s bílkovinami vytváří "kostru" membrán (Dlouhá, 1998, Trojan, 

2003). 

b) Tuk zásobní, který je uložen v podkoží (podkožní, subkutánní tuk), ale i hlouběji, v břišní 

dutině, okolo vnitřních orgánů. Poskytuje ochranu orgánů a slouží jako izolátor tělesného 

tepla (Dlouhá, 1998). 

Tuková tkáň se dále může rozdělit na: 

A) hnědou, která je přítomna pouze u savců. Objevuje se již před narozením v typických 

lokalizacích (v podkoží mezi lopatkami, mezi krčními svaly, v hrudní dutině a perirenálně). 
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V prvním roce života hnědé tukové tkáně rychle ubývá, ale plně nezaniká. V dospělosti je 

přítomna v bílé tukové tkáni ve formě roztroušených ostrůvků. Obsahuje velký počet 

mitochondrií a slouží k termogenezi (Hainer, 2004). 

B) bílou- ostatní tuková tkáň 

Tuková tkáň přímo ovlivňuje krevní hladiny mastných kyselin, které jsou z ní 

vyplavovány. Změny hladin mastných kyselin v krvi pak ovlivňují i syntézu triacylglycerolů 

v játrech. Uvolňování mastných kyselin závisí zejména na aktivitě hormonu sensitivní lipáze 

(HSL), která je po jídle inhibována inzulinem. Při hladovění se zvyšuje adrenergní stimulace 

bílého tuku (zejména vlivem vzestupu krevních hladin noradrenalinu), je tak aktivována HSL 

a stoupá vyplavování mastných kyselin do krve. Lipolytický efekt katecholaminů je 

výraznější v abdominálním než v podkožním tuku. Naproti tomu v podkožní tkáni je silnější 

antilipolytický efekt inzulinu. V stup mastných kyselin do adipocytů závisí na aktivitě 

lipoproteinové lipázy (LPL), která extrahuje mastné kyseliny hydrolýzou krevních 

triacylglycerolů. Aktivita LPL v tukové tkáni je stimulována inzulinem (Hainer, 2004). 

4.2.4.2 Endokrinní funkce tukové tkáně 

Donedávna panoval názor, že adipocyt je zásobní buňka, jejíž hlavní funkcí je ukládat 

nadbytek energie ve formě triglyceridů, spolu s funkcí mechanické a tepelné izolace. 

V posledním desetiletí je však zjevné, že adipocyty mají v organismu mnohem komplexnější 

roli. Produkují totiž kromě metabolitů typu glycerolu a mastných kyselin také velké množství 

různ)•ch peptidů. Tyto působky (adipokiny), které mají funkci autokrinní, parakrinní a 

endokrinní, mají vliv na regulaci energetického metabolismu, glukózové tolerance a odpovědi 

na zánět a vznik řady onemocnění, která souvisejí s obezitou. Kromě lokálního působení tedy 

mohou ovlivňovat prakticky všechny tkáně a orgány lidského orgamsmu. K těmto 

systémovým účinkům patří regulace příjmu potravy, ovlivnění imunitního systému, 

inzulinosensitivity a reprodukčního systému. Proto se musí na tukovou tkáň pohlížet jako na 

endokrinní orgán. 

V)·znamným metabolitem je leptin, který se váže na receptor v hypotalamu, kde ovlivňuje 

energetickou rovnováhu, jednak zvýšením energetického výdeje aktivací sympatiku, ale i 

inhibičním vlivem na příjem potravy (Haluzíková, 2006, Sharma, 2002, Hainer, 2004). 

55 



5 Souhrn 

Nadváha a obezita jsou v dnešní době velkým celosvětovým problémem. 

Důležitou roli ve vzniku nadváhy a obezity hraje limitující potenciál volného času a 

převážně sedavý způsob života. V důsledku toho se pohybová aktivita podílí čím dál tím 

méně na celkovém energetickém výdeji a je jedním z hlavních činitelů přispívajících k 

nadbytku tukové tkáně. Zejména vyšší stupně obezity (především androidního typu) přispívají 

ke vzniku mnoha komplikací, které významně zvyšují mortalitu. Ke komplikacím 

způsobeným chronickým patologickým zmnožením tuku patří kardiovaskulární, metabolická, 

endokrinní, onkologická, respirační, gastrointestinální, hepatobiliární a další onemocnění. 

Dále může obezita pozitivně působit na vznik komplikací v pohybovém systému nebo 

v psychosociální oblasti. 

Většina autorů se shoduje na tom, že pro účinné snížení tělesné hmotnosti a redukci 

množství tukové tkáně je nutné změnit celkově životní styl, což znamená skombinovat změnu 

stravovacích návyků se zařazením vhodné pohybové aktivity. Redukcí tukové tkáně dochází 

k příznivému ovlivnění všech zvýše zmíněných komplikací. 

Závěr výsledků mnohých studií je takový, že pro redukci tělesného tuku (FM) je potřeba 

do denního režimu vpravit aerobně vytrvalostní pohybovou aktivitu. Aby docházelo 

k efektivnímu utilizaci lipidů měla by být intenzita pohybové aktivity okolo 40-50 vo2 max, 

doba tiYání pohybové aktivity by měla se měla pohybovat od 30 minut v)·š o frekvenci 

alespoň 2-3x týdně, nejlépe však každodenně. Chceme- li však navíc docílit udržení nebo 

zvýšení tukuprosté hmoty (FFM), což je důležité zejména z hlediska ovlivnění metabolické 

situace jedince, je vhodné toto kombinovat také se silovým tréninkem. Výběr druhu pohybové 

aktivity závisí na předchozích pohybových zkušenostech daného jedince, dále je důležité 

přizpůsobení zdravotnímu stavu, celkovému a momentálnímu stavu organismu, celkové 

výkonnosti, věku a stupni obezity. 

Z výše uvedených skutečností k ovlivnění tělesného složení jsem vycházela při 

sestavování vhodného pohybového programu pro zaměstnané ženy trpící nadváhou nebo 

obezitou, u kterých jsem však předpokládala limitující potenciál volného času. 
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III Experimentální část 

1 Cíl práce 

Zjistit, zda u zaměstnaných žen s nadváhou nebo obezitou stačí zvýšení úrovně pohybové 

aktivity o 90- 120 minut týdně spolu s úpravou stravovacích návyků po dobu 14 týdnů k 

prokazatelným změnám kvality tělesného složení ve smyslu redukce tukové tkáně, nárůstu 

tukuprosté hmoty a snížení tělesné hmotnosti. 

2 Hypotézy 

Hl: Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna stravovacích návyků u 

žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, vyvolá po 14- ti týdnech 

významné snížení tělesné hmotnosti. 

H2: Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna stravovacích návyků u 

žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, vyvolá po 14- ti týdnech 

kvalitativní změnu tělesného složení ve smyslu: 

a)redukcetukovétkáně(F~) 

b) nárůstu tukuprosté hmoty (FF~) 

3 Úkoly 

1. vybrat soubor žen vhodných pro provádění vý·zkumu 

2. zjistit úroveň jejich současné pohybové aktivity pomocí dotazníku a ohodnotit jejich 

stravovací návyky 

3. naměření parametrů tělesného složení 

4. navrhnout vhodný pohybový intervenční program 

5. po 14- ti týdnech zjistit pomocí dotazníku úroveň pohybové aktivity, ohodnocení 

stravovacích návyků 

6. výstupní naměření parametrů tělesného složení 

7. vyhodnocení dat 
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4 Rozsah platnosti 

4.1 Vymezení 

Výsledky a závěry platí pouze pro ženy vykonávající sedavé zaměstnání ve věkovém 

rozpětí 27- 58 let, s BMI nad 25kg/m2 a nelze je zobecňovat na širokou populaci. Výsledky 

jsou platné pouze pro danou skupinu také z důvodu nízkého počtu účastníků. 

4.2 Omezení 

Omezení plyne z heterogenity dané skupiny (různý zdravotní stav, stravovací návyky, jiná 

charakteristika pohybové aktivity, věkové rozdíly, jiný stupeň nadváhy, různá zaměstnání). 

Dále k omezení dochází v důsledku nedostatečně reprezentathního počtu účastníků. 

Nelze také použít ty nejpřesnější měřící metody jako je např. pro tělesné složení 

denzitometrie, která je velmi nákladná (Pařízková, 1998). 

5 Metodika práce 

5.1 Výzkumný soubor 

Experimenty byly prováděny na zdravých dospělých dobrovolnících- ženách. Kritériem 

výběru byla ochota ke spolupráci po celou dobu studie, BMI od 25 kg/m2 (včetně) a 

vykonávání sedavého zaměstnání před a po celou dobu výzkumu. Šlo o skupinu čítající 38 

osob ve věkovém rozmezí 27- 58 let. 

Zpracování a prezentace výsledků probíhaly anonymně s ohledem na zákon utajování 

osobních údajů. 
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5.2 Měření a sběr dat 

5.2.1 Měření hmotnosti a výšky těla 

K vyšetření tělesné hmotnosti byla použita lékařská decimální váha. Testovaná osoba (bez 

obuvi, oděna pouze ve spodním prádle) se postavila uprostřed nosné plochy a následně byla 

určena hmotnost. Naměřené hodnoty byly udávány v kg s přesností na 1 desetinné místo. 

Tělesná výška byla určena ve vzpřímeném stoji bez obuvi digitálním výškoměrem. 

Naměřené hodnoty jsou udávány v metrech s přesností na dvě desetinná místa. 

5.2.2 Dotazník 

Informace z anamnézy a údaje o kvalitě pohybové aktivity byly získávány pomocí 

dotazníku. Dotazník se týkal výskytu obezity v rodině, osobní anamnézy (výskyt některých 

nemocí) a farmakologické anamnézy, dále vÝ'·oje tělesné hmotnosti v průběhu života, 

přičemž u větších výkyvů měli probandi doplnit příčinu, proč k danému výkyvu hmotnosti 

došlo. Dále následovala křivka provozování fyzických aktivit (při kterých se proband 

zadýchal) v průběhu života. Dále probandi vyplnili důvod ke snížení nadváhy, kolik 

kilogramů by chtěli ideálně zhubnout a jaké aktivity jsou kvůli tomu ochotni provádět. 

Další část dotazníku sloužila k subjektivnímu ohodnocení pohybové aktivity během 

standardního týdne, kde byl kladen důraz na rozlišení pohybových aktivit o různých 

intenzitách (těžká, mírná, lehká intenzita, chůze). Dotazník je zobrazen v příloze. 

5.2.3 Hodnocení příjmu potravy 

Pro zhodnocení stravovacích návyků byli probandi požádáni o evidenci svého týdenního 

jídelníčku během standardního týdne. Byli upozorněni na nutnost zaznamenávat veškeré často 

opomíjené aspekty svého stravování (např. slazené nápoje). Účastníci zapisovali čas 

konzumace, množství a druh jídla či nápojů. Poté byly tyto údaje individuálně s každým 

probandem prokonzultovány a v případě nutnosti jim byla doporučena úprava stravovacích 

návyků. 

Doporučováno bylo zejména omezení příjmu vysokokalorických potravin (sladkostí a 

příliš tučn}·ch potravin), dále byla probandům vysvětlena nutnost pravidelného stravování 
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(přibližně 5x denně) a častější konzumace zeleniny a ovoce. Dále byly účastnice výzkumu 

poučeny o nevhodnosti konzumace vysokokalorických potravin ve večerních hodinách. 

5.2.4 Měření tělesného složení 

Měřící metody pro zjišťování tělesného složení můžeme rozdělit na: 

- Referenční metody: hydrodensitometrie, měření celkové tělesné vody (hydrometrie ), duální 

rentgenová absorpciometrie (DEXA), měření celkového tělesného draslíku, CT, NMR a 

celotělová uhlíková metoda 

- Antropometrické metody: měření kožních řas 

- Metody založené na vodivosti těla: bioelektrická impedanční analýza- BlA 

-Metody měření rozložení tukové tkáně: CT, NMR, DEXA, UZ 

(Evans, et al, 1999, Hainer, 2004, Pařízková, 1998) 

Metody pro měření tělesného složení se dále dají rozdělit podle jiného kritéria na 

laboratorní a terénní. 

Mezi laboratorní se řadí DEXA, radiografie, denzitometrie, hydrometrie, ultrazvuk, 

biochemické metody, biofyzikální metody. Mezi terénní metody patří kaliperace a 

bioelektrická impedance. 

Jako nejvhodnější pro hodnocení tělesného složení v tomto výzkumu se jeví bioimpedační 

metoda. Jde o moderní, neinvazivní, rychlou a relativně levnou nepřímou techniku pro určení 

dvoukomponentového modelu tělesného složení jak v laboratorních, tak v terénních 

podmínkách. 

5.2.4.1 Bioelektrická impedance (BlA) (Bioelectric Impedance Analysis) 

Multifrekvenční bioimpedanční analýza (BlA) je založena na šíření střídavého proudu 

nízké intenzity biologickými strukturami při využití většího počtu frekvencí od O do cca. 100 

kHz (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003). 

Princip BlA je založen na odlišných elektrických vlastnostech tkání, tuku a hlavně tělesné 

vody. Spočívá v tom, že tukuprostá hmota, obsahující vysoký podíl vody a elektrolytů je 
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dobrým vodičem proudu, zatímco tuková tkáň se chová jako izolátor (Stablová, Skorocká, 

Bunc, 2003). 

Na základě regresních rovnic jsou pak z hodnot impedance vypočteny hodnoty celkové 

tělesné vody (TBW), procento tělesného tuku (FM), hodnoty aktivní tělesné hmoty (ATH), 

buněčné hmoty (BCM - body cell mass) atd. (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

Proud o nízké frekvenci cca. 1 a 5 kHz neproniká do intracelulárního prostoru, lze jím tak 

měřit hodnoty pouze extracelulární tekutiny (ECW) a naopak proud o vysoké frekvenci cca. 

50 až 100 kHz proniká přes buněčnou membránu do buňky a lze jím tak měřit hodnoty 

celkové tělesné vody (TBW). Měření pomocí multifrekvenční BlA tak může rozlišit množství 

celkové a extracelulární tekutiny v organismu. BlA je velice citlivá na stav hydratace 

organismu a je schopna zachytit příjem nebo ztrátu tekutiny v objemu nižším než O, 5 litru 

(Stablová, Skorocká, Bunc, 2003, Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Výsledky této metody korelují s výsledky denzitometrie, ale tyto vztahy nejsou 

významnější než např. korelace s tloušťkou kožních řas s použitím našich regresních rovnic 

(Pařízková, 1998). 

5.2.4.1.1 Charakteristika přístroje BlA 2000-M (Bioelectrical Impedance Analyser) 

Přístroj BlA 2000-M užívá k měření multifrekvenční fázově citlivý odpor měřící na 

frekvencích 1, 5, 50 a 100kHz. Jde o měření plné impedance, která má kapacitní a odporovou 

složku. V praxi je využíváno při měření tetrapolárního uspořádání elektrod, kdy dvěma 

vnějšími elektrodami je do těla pouštěn slabý elektrický proud ( 400-800 flA) různ)·ch 

frekvencí a druhou vnitřní dvojící elektrod je snímáno napětí a vyhodnocována elektrická 

impedance úseku těla mezi oběma elektrodami. Velikost kontaktního povrchu elektrody by 

neměla b}i menší než 4 cm2 a přechodový odpor mezi povrchem elektrody a kůží by měl být 

menší než 250 ohmů (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003). 

5.2.4.1 .2 Program pro zpracování naměřených hodnot 

Po zadání informací o pacientovi (tělesná hmotnost, v)-ška, pohlaví, věk) je spočítána 

detailní anal)·za tělesného složení pomocí 3 parametrů (resistence, reactance a fázového úhlu). 
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Data se zpracovávají programem NUTRI 4 Software, který z naměřených hodnot spočítá 

parametry tělesného složení podle zadaných regresních rovnic. Program NUTRI 4 Software 

byl navržen a odzkoušen na vzorku 2000 probandů do věku 55 let s optimálním rozsah hodnot 

BMI (19-25) v okolí Frankfurtu nad Mohanem. Tato skutečnost není vážnou překážkou pro 

jeho využití v této práci, protože v tomto případě není nutné vycházet z absolutních hodnot 

měření, jde o porovnání dvou měření s časovým odstupem. Tento software slouží ke 

zpracování naměřených dat pomocí BlA a k výpočtu jednotlivých parametrů, 

charakterizujících vlastní tělesné složení (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

5.2.4.1.3 Podmínky pro měření BlA 

Pro dosažení správných výsledků měření pomocí BlA jsou nutná jistá režimová opatření u 

měřeného probanda. Důležité je vyloučení příjmu potravin a tekutin 4- 5 hodiny před 

měřením, absence sportovní aktivity 12 hod. před měřením a 24 hodinová abstinence před 

měřením (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Důležit)m prvkem ovlivňujícím objektivitu měření jsou i stejné hodnoty teploty, vlhkosti a 

tlaku vzduchu (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Pacient by měl být relaxován v celém průběhu měření v horizontální poloze, obvykle 

\"leže na zádech (možný je i leh na břiše) (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Horní ani dolní končetiny se nesmějí navzájem dotýkat, mělo by se zabránit i dotyku 

horních končetin s trupem. Trup a končetiny musí ležet při měření ve stejné úrovni. 

Pacient ani kabely přístroje by neměly být v kontaktu s kovovými materiály. Šperky, 

hodinky, osteosyntetické materiály nebo pacemakery nemají na výsledky měření vliv. 

Z důvodu standardizace by mělo být měření vždy prováděno na dominantní straně těla 

(většinou na pravé ruce a pravé noze) (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Pokožka pacienta by měla být čistá, suchá a teplá. Mastná nebo vlhká kůže způsobuje 

nedostatečnou přilnavost elektrod, proto by měla být před umístěním elektrod pokožka 

očištěna alkoholem. V případě extrémně suché nebo chlupaté pokožky může být pro zlepšení 

přenosu proudu aplikováno pod elektrody malé množství ECG pasty. Používány jsou ECG 

elektrody. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků a z hygienických důvodů mají být 

elektrody použity vždy pouze jednou. (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) 

Další údaje t)·kající měření pomocí BlA (veličiny měřené pomocí BlA, technické údaje) 

jsou v příloze. 
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5.2.4.1.4 Technické příčiny chyb měření 

• Chybné umístění elektrod, porušení vodivé vrstvy (gelu na elektrodě), nedostatečná styčná 

plocha elektrody 

• Odpor mezi gelem a kůží- nesmí být vyšší než 1 O ohmů (projevem špatně umístěných nebo 

špatně vodivých elektrod je mohou být nápadné chyby naměřených dat a prodloužení času 

měření BlA) 

• Mokrá nebo mastná pokožka 

• Poškozené nebo zapletené spojovací kabely, kontakt kabelů s kovovými předměty v okolí, 

špatný kontakt kabelu s elektrodou 

• Jiné příčiny- vhodná volba měřícího zařízení, špatná obsluha přístroje pracovníkem, 

nezajištění standardních podmínek měření, stav měřeného pro banda 

(lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) 

5.2.4. 1.5 Proměnné měřené přístrojem BlA 2000-M 

TBW 

Měřeno je pouze množství vody absorbované tělesnými tkáněmi. Vypočítává se z hodnoty 

resistance při 50 a 1OOkHz a z faktorů: věk, hmotnost a pohlaví. Počítána dle Kushnera a 

Schoellera (1986) (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

Normální hodnoty objemu vody: muži: 50- 65%, ženy: 45- 60% 

Z toho: intracelulární voda: 57% TBW, extracelulární voda: 43% TBW 

(Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

LBM 

Je vypočítávána z hodnoty TBW. Ve zdravém, normálně hydratovaném těle organismu 

platí následující vztah: LBM= TBW/0,732 (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) 

BCM je Yypočítáváno z LBM. (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

ECM= LBM- BCM 

ECW je vypočítáváno z hodnoty resistance při 1 a 5 kHZ [Počítána dle Deurenbergra a 

Schoutena (1992)] (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 
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ICW je vypočítáváno ze vztahu ICW= TBW- ECW (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

BODY FAT 

BF se počítá z TBW jako procentuální podíl. Velké výkyvy v objemu TBW mohou vést 

ke kolísání vypočítávaných hodnot tělesného tuku. Tukové buňky nemají stejnou 

charakteristiku jako buňky BCM a proto nevykazují hodnoty reactance. Tělesný tuk tvoří 

průměrně 10-15% celkové tělesné hmotnosti u mužů a 20-25% u žen. 

(Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) 

Kapa index 

Jde o podíl reactance a BMI (Xc/BMI). Pomocí tohoto indexu můžeme kvalitativně 

analyzovat množství buněčných membrán z BMI a z denzity buněk, nezávisle na hmotnosti 

těla. Tento jev nám pomůže odlišit redukci BCM způsobenou ztrátou intracelulámí vody a 

ztrátou původní hmoty buněk. Normální hodnota je 2,2-3,6. 

Meta index 

Jde o podíl resistance a BMI (RIBMI). Pomocí tohoto indexu kvalitativně analyzujeme 

vedení proudu a z tohoto následně objem vody a elektrol)1Ů v LBM. 

Normální hodnota: 18-30 

Buněčn)· poměr (Cell quota- %) 

Vyjadřuje poměr buněk BCM v LBM. 

6 Výsledky 

Celkový počet účastníků (38) se dělil na ty, kteří zvýšili svoji pohybovou aktivitu o 

90- 120 minut týdně a upravili stravovací návyky (21 osob), v práci bude tato skupina 

označena jako skupina 1 a na kontrolní skupinu (17 osob), která nijak nezměnila svůj životní 

styl a v práci bude označena jako skupina K. 
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Grafč.l 

Rozdělení účastníků výzkumu 
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Získané údaje obou skupin (před a po intervenci) porovnám a následně vyhodnotím 

výsledky obou skupin mezi sebou. 

6.1 Základní údaje o účastnících výzkumu 

6.1.1 Věk a tělesná výška 

Tyto parametry byly hodnoceny zvlášť u skupiny 1 a u skupiny K. 

Tabulkač. 1 

Věk (roky) Výška (m) 

Skupina 1 Skupina K. Skupina 1 Skupina K. 

Aritmetický průměr 38,8 43,5 1,68 1,65 

Max. 58 55 1,93 1,76 

Min. 27 27 1,56 1,56 

Medián 34 43 1,65 1,65 

Směrodatná odchylka 9,11 8,54 0,1 0,06 
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6.1.2 Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost (kg) byla hodnocena u obou skupin zvlášť- před a po výzkumu. 

Pro testování byl použit dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu. 

Z hlediska věcné významnosti je důležité, aby rozdíly mezi naměřenými hodnotami obou 

skupin byly větší než předpokládaná chyba měření, která je v tomto případě 5%. 

Testování 

Důkaz rozdílu před a po výzkumu 

Testové hypotézy: 

HO: Naměřené hodnoty před a po se rovnají 

E(X)=E(Y) 

Hl: Naměřené hodnoty před a po se nerovnají 

E(X)=E(Y) 

6.1.2.1 Tělesná hmotnost (kg) -Skupina 1 

Tabulkač.2 

Před(kg) Po (kg) 
Aritmetický průměr 76,8 74 

Rozptyl 178,9 180,7 
Pozorování 21 21 

Pears. korelace 0,979 
Hyp. rozdíl arit. průměru o 

Rozdrl 20 
t stat 4,756 

PCT<=t) (1} 6,023 
t krit_(1) 1,725 

P(T<=t) (2) 0,0001 
t krit (2) 2,085 

t> t(1) zamítnutí nulové hypotézy, t> t(2) zamítnuti nulové hypotézy 
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Grafč. 2 

Skupina 1: Rozdíly tělesné hmotnosti 
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Závěr: Na 5% hladině výmamnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrnou tělesnou 

hmotností (kg) před zahájením a po skončení intervence u skupiny 1. 

Došlo k snížení tělesné hmotnosti průměrně o 2,9 kg. 

6.1.2.2 Tělesná hmotnost (kg)- Skupina K 

Tabulkač. 3 

Před (kg) Po (kg) 
Aritmetický průměr 749 750 

Max. 104 104 
Min. 622 61 2 
Počet 17 17 
Součet 1272,5 1274,6 
Medián 72 9 72,2 

Směrodatná odchylka 10,5 10,6 
Rozptyl 109 5 112,4 

Před(kg) Po (leg) 

Aritmetický průměr 74,9 75,0 
Rozptyl 109,5 112 5 

Pozorováni 17 17 
Pears. korelace 0988 

Hyp. rozdíl arit. průměru o 
Rozdll 16 
t stat -0,31 

P{T<=t) (1) 0,38 
t krit (1) 1,746 

P(T<=t) (2) 0,761 
t krit (2) 2,12 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 
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Graf č.3 

Skupina K: Rozdíly tělesné hmotnosti 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrnou tělesnou 

hmotnosti (kg) před zahájením a po skončeni výzkumu u skupiny K. 

Rozdfly tělesné hmotnosti obou skupin 

Graf č.4 

Rozdíly tělesné hmotnosti 
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6.1.3 Velikost DMI (kg/m2
) 

Velikost BMI byla vypočítávána podle vzorce: BMI = tělesná váha(kg)/ tělesná výška2(m) 

před začátkem a na konci výzkumu a byla udávána s přesností na jedno desetinné místo. 

Tabulkač. 4 

BMI(kg[m2
) Skupina č. 1 Skupina K. 

Před (kg/m2
) Po (kg/m2

) Před (kg/m2
) Po (kg/m2

) 

Aritmetický průměr 27,1 26 27,5 27,5 

Max. 36,8 36,4 36,6 37 

Min. 24,8 23 25,1 24,4 

Medián 25,7 24,9 26,2 26,6 

Směrodatná odchylka 2,9 3,3 1,8 3,3 

6.2 Výsledky dotazníkového šetření 

6.2.1 Rodinná, osobní a farmakologická anamnéza 

V dotazníku byla zjišťována genetická podmíněnost nadváhy a obezity. Byl zjišťován 

výskyt v rodině (rodiče, sourozenci, děti). Třicet jedna účastnic uvedlo výskyt nadváhy či 

obezity v rodině. Sedm účastnic toto vyvrátilo. 

Dále byl zjišťován výskyt různých onemocnění či jiných zdravotních problémů. V grafu č. 

5 je znázorněna většina z nich. Výskyt ischemické choroby srdeční neuvedla žádná osoba. 

Graf č.5 

Výskyt zdravotních problémů 
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Dále byla zjišťována farmakologická anamnéza. 6 účastnic uvedlo, že pravidelně užívá 

antihypertenziva, 19 probandů uvedlo užívání hormonální léčby. 

6.2.2 Důvody k redukci hmotnosti 

Byly zjišťovány důvody ke snížení hmotnosti. Všechny účastnice udaly estetické důvody 

a devět z nich mělo pro snížení nadváhy navíc i důvody zdravotní. 

6.2.3 Pohybová aktivita 

Pro rozbor pohybové aktivity před začátkem intervence byla hodnocena aktivita 

v zaměstnání a způsob, jakým účastnice výzkumu tráví volný čas. 

Graf č.6 

Aktivita v zaměstnání 
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Dále bylo zjišťováno, jak často účastnice provozují pohybové aktivity o různých 

intenzitách zátěže. Aktivity byly rozděleny do 4 kategorií. 

6.2.3.1 Těžká fyzická aktivita 

Těžká fyzická aktivita byla probandům popsána jako aktivita vedoucí k zrychlení dechu, 

kterou je obtížné provádět déle než 15 minut (např. aerobic, rychlá jízda na kole, běh). Tato 

aktivita měla být započítána pouze v případě, trvala- li tato déle než 5 min. 

Úroveň provozování těžké fyzické aktivity před výzkumem byla hodnocena u obou 

skupina zvlášť a v grafu je porovnána s pohybovou aktivitou v průběhu výzkumu, jak ji 

probandi subjektivně zhodnotili. Hodnoceno bylo, kolikrát týdně účastníci těžkou fyzickou 

aktivitu provozují. 

Graf č.8 

Skupina 1: RozdH mezi častostí provádění 
těžké fyzické aktivity 
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Dále jsem hodnotila, kolik času týdně se obě skupiny věnovaly těžké fyzické aktivitě před 

a v průběhu výzkumu. 

Graf č.lO 

Skupina 1:Rozdíl mezi časem stráveným 
prováděn lm těžké fyzické aktivity před a v 

průběhu výzkumu 
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Průměrně došlo u každého člena skupiny 1 ke zvýšení úrovně těžké fyzické aktivity o 24 

minut týdně. Jde však pouze o přibližný údaj subjektivního hodnocení probandů. 

Graf č.ll 

Skupina K: Rozdrl mezi časem stráveným 
prováděnim těžké fyzické aktivity před a v 

průběhu výzkumu 
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Podle subjektivního hodnocení průměrně došlo ve skupině K u každého probanda k 

nevýznmanému snížení úrovně těžké fyzické aktivity (o 8 minut týdně). 
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6.2.3.2 Mírná fyzická aktivita 

Mírná fyzická aktivita byla probandům vysvětlena jako aktivita, která vede k mírnému 

ztížení dýchání a zhruba po 15 minutách při ní dochází k zapocení. Jde např. o středně 

rychlou jízdu na kole nebo tenis. Tato aktivita měla být započítána pouze v případě, trvala- li 

déle než 5 min. a neměla do ní být zahrnována chůze. 

Úroveň provozování mírné fyzické aktivity před i během výzkumu byla hodnocena u obou 

skupina zvlášť podle subjektivm'ho hodnocení probandů. Hodnoceno bylo, kolikrát týdně 

účastníci těžkou fyzickou aktivitu provozovali (před a během výzkumu). 

Graf č.l2 

Skupina 1: Rozdíl mezi častostí provádění mírné 
fyzické aktivity během týdne 
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Dále jsem hodnotila, kolik času týdně se obě skupiny věnovaly mírné fyzické aktivitě před 

a v průběhu výzkumu. 

Graf č.l4 
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Skupina 1: Rozdíl mezi časem stráveným 
mírnou fyzickou aktivitou před a v průběhu 

výzkumu 
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Podle subjektivního hodnocení ve skupině 1 došlo u každého pro banda k průměrnému 

zvýšení mírné fyzické aktivity o 38 minut týdně. 
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Skupina K: Rozdíl mezi časem stráveným 
mírnou fyzickou aktivitou před a v průběhu 
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Podle subjektivního hodnocení v kontrolní skupině došlo u každého probanda 

k nevýznamnému snížení mírné pohybové aktivity (o 4 minuty týdně). 
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6.2.3.3 Lehká fyzická aktivita 

Dále bylo zjišťováno, jak často a kolik času probandi věnují lehké pohybové aktivitě. Ta 

byla popsána jako aktivita, která nevede k ztížení dýchání ani k zapocení (např. práce na 

zahrádce, domácí práce .... ) Do této kategorie neměla být zahrnována chůze a neměly být 

započítávány aktivity trvající méně než 5 minut. 

Úroveň provozování lehké fyzické aktivity před i během výzkumu byla hodnocena u obou 

skupina zvlášť podle subjektivního hodnocení probandů. Hodnoceno bylo kolikrát týdně 

účastníci těžkou fyzickou aktivitu provozovali (před a během výzkumu) 
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Graf č.l7 

Skupina K: Rozdíl mezi častosti provádění lehké 
fyzické aktivity během týdne 
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Dále jsem hodnotila, kolik času týdně se obě skupiny věnovaly lehké fyzické aktivitě před a 

v průběhu výzkumu. 

Graf č.18 

Skupina 1: Rozdíl mezi časem stráveným 
lehkou fyzickou aktivitou pfed a v průběhu 

výzkumu 
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Podle subjektivního hodnocení ve skupině 1 došlo u každého probanda ke zvýšení lehké 

pohybové aktivity průměrně o 45 minut týdně. 
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Skupina K: Rozdíl mezi časem stráveným 
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Podle subjektivního hodnocení ve skupině K došlo u každého probanda k snížení lehké 

pohybové aktivity průměrně o 35 minut týdně. 
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6.2.3.4 Chůze 

Dále bylo hodnoceno, kolik času účastníci věnují chůzi. Neměly být započítávány časy 

pod 5 minut. 

Bylo hodnoceno, kolik dní v týdnu se účastníci věnovali chůzi. Obě skupiny byly 

hodnoceny zvlášť a bylo porovnány údaje před a během výzkumu. 
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Dále je mázorněn čas, který průměrně obě skupiny věnovaly chůzi za týden. 

Graf č.22 

Skupina 1: Rozdíl mezi časem stráveným 
chůzí před a během výzkumu 

8 - - -------v--- ---- - -----, 
7 i 

·~ 
v v IV I l! 6 

I ! 5 ... r- j opřed 
~ 4 1--

! c:Jvprůběhu výzkumu 
& 3 - r- -~ 

1_2 '' ' i 
I - 1--

H IJ-T11 l I I 
1 ll v 

- r- vl. 11 i o 
2 3 4 5 6 7 8 

hod. hod. hod. hod. hod. hod. hod. 

čas/týdně 

Ve skupině 1 došlo u každého probanda podle subjek.tivm'ho hodnocení ke zvýšení času 

stráveným chůzí průměrně o 20 minut týdně. 

Graf č.23 

Skupina K: Rozdíl mezi časem stráveným 
chůzi před a během výzkumu 
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Podle subjektivního hodnocení ve skupině K došlo u každého probanda k snížení času 

stráveného chůzí průměrně o 50 minut týdně. 
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6.2.3.5 Rozdíly fyzické aktivity před a po výzkumu u obou skupin 

I když je nevhodné sčítat dobu trvání aktivit o různých intenzitách dohromady, celkově u 

skupiny 1 došlo ke zvýšení pohybové aktivity průměrně o 127 minut týdně. 

U skupiny K došlo celkově (sečtením rozdílů časů všech pohybových aktivit o různých 

intenzitách a chůze) ke snížení pohybové aktivity průměrně o 90 minut týdně. 

Tyto údaje jsou však s největší pravděpodobností ovlivněny chybou způsobenou 

subjektivním hodnocením pohybové aktivity. Proto na ně nebude brán příliš zřetel. 

6.3 Výsledky hodnocení příjmu potravy 

6.3.1 Před výzkumem 

Z většiny záznamů příjmu potravy během obvyklého týdne jsem zjistila, že téměř polovina 

účastnic vynechává snídani a konzumuje větší množství jídla ve večerních hodinách. Dále 

byla sledována u velkého počtu probandů častá konzumace vysokokalorických potravin, opět 

zejména v odpoledních a večerních hodinách. 

6.3.2 Během výzkumu 

6.3 .2.1 Skupina 1 

Během výzkumu došlo u 17 probandů k snížení karolického příjmu ve večerních hodinách 

a k omezení konzumace vysokokalorických potravin. Dále účastnice více zařazovaly do 

jídelníčku zeleninu a ovoce. U zbylých čtyř účastnic nedošlo ke změně stravovacích návyků. 

6.3.2.2 Skupina K 

V kontrolní skupině nedošlo po dobu výzkumu k větší změně stravovacích návyků. 
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6.4 Výsledky měření metodou BlA 

Pro testování všech proměnných byl použit dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu. 

Z hlediska věcné významnosti je důležité, aby rozdíly mezi naměřenými hodnotami obou 

skupin byly větší než předpokládaná chyba měření, která je v tomto případě 5%. 

Testování 

Důkaz rozdílu před a po intervenci 

Testové hypotézy: 

HO: Naměřené hodnoty před a po se rovnají: E(X)= E(Y) 

Hl: Naměřené hodnoty před a po se nerovnají: E(X)= E(Y) 

6.4.1 Tuková tkáň (FM- %) 

6.4.1.1 Tuková tkáň (%) -Skupina 1 

Tabulkač.5 

!ti~~:·~ i: Před(%) Po(%) 
Aritmetický průměr 30,8 27 

Max. 37,1 344 
Min. 22,8 18,8 
Počet 21 21 
Součet 6451 567 
Medián 30,8 258 

Směrodatné odchylka 3,9 4,2 
Rozptyl 15,5 17,9 

Výsledek FM(%) FM (%) 

Před Po 
Aritmetický průměr 30,8 27 

Rozptyl 15,5 17 9 
Pozorováni 21 21 

Pears. korelace 0,76 
H__yp. rozdíl arit. průměru o 

Rozdll 20 
tstat 5,988 

P(T<=t)(1) 3,718 
tkrit(1) 1,725 

P(T<=t) (2) 7,437 
t krit (2) 2,086 

t> t(1) zamltnutl nulové hypotézy, t> t(2) zamítnuti nulové hypotézy 
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Graf č. 24 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrným procentem 

FM pfed zahájením a po skončení intervence u skupiny 1. 

Došlo k průměrnému snížení množství tukové tkáně o 3, 7%. 

6.4.1.2 Tuková tkáň (%) -Skupina K 

Tabulkač. 6 

I'--~ 
Před(%) 

Aritmetický _průměr 31 
Max. 39 2 
Min. 2311 
Počet 17 
Součet 526,4 
Medián 3013 

Směrodatná odchylka 513 
Rozptyl 28,4 

Výsledek: FM (%) 

Před 

Aritmetický průměr 31 

Rozptyl 28,4 

Pozorovánr 17 

Pears. korelace 0,924 
Hyp. rozdll arit průměru o 

Rozdíl 16 
tstat -3,037 

P(T<=t) {1) 0,004 
t krit (1) 1,746 

P(T<=t) (2) 01008 
t krit (2) 2,12 

Po(%) 
325 
41 3 
23 3 
17 

5526 
331 
5,4 

2~8 

FM (%) 

Po 
3215 
28 8 

17 
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t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 

Graf č.25 

Skupina K: Rozdíl FM (%) o PŘED (X) 

o PO (Y) 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrným procentem 

FM před zahájením a po skončeni výzkumu u skupiny K. 

Porovnání rozdílů FM (%) obou skupin 

Graf č.26 
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6.4.2 Tukuprostá hmota- FFM (kg) 

6.4.2.1 FFM (kg) - Skupina 1 

Množství tukuprosté hmoty bylo vypočteno z následujícího vzorce: 

FFM (kg) = Tělesná hmotnost (kg) - Tuková tkáň (kg) 

Tabulkač.7 

= 
Pfed (kg) 

Aritmetický průměr 53,2 
Max. 75,9 
Min. 442 
Počet 21 
Součet 1116 2 
Medián 49,4 

Směrodatná odchylka 93 
Rozptyl 86,9 

Před (kg) 
Aritmetický průměr 53,2 

Rozptyl 86,9 
Pozorování 21 

Pears. korelace 0,983 
Hvo. rozdrl arit. průměru o 

Rozdíl 20 
t stat -0 924 

P(T<=t) (1) 0,183 
t krit (1) 1 725 

P(T<=t) (2) 0,367 
t krit (2) 2,086 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy 

t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 

Po (kg) 

53,5 
78,2 
44 
21 

1123 4 
50,2 
91 
82,7 

Polkg)_ 
53,5 

82,7 
21 

83 



Graf č.27 
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Skupina 1 : Rozdíly FFM (kg) 
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Závěr: Na 5°/o hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrným FFM (kg) 

před zahájením a po skončeni intervence u skupiny 1. 

6.4.2.2 FFM (kg) -Skupina K 

Tabulkač.8 

Pfed (kg) 
Aritmetický průměr 51,4 

Max. 69 9 
Min. 43,8 
Počet 17 
Součet 873,5 
Medián 50,6 

Směrodatná odchylka 6,0 
Rozptyl 36,5 

Před (kg) 
Aritmetický prúměr 51,4 

Rozptyl 36 5 

Pozorováni 17 

Pears. korelace o 967 
Hyp. rozdll arit. průměru o 

Rozdll 16 

t stat 2,759 
P(T<=t) (1) 0,007 

t krit {1) 1,746 
P(T<=t) (2) 0,014 

t krit (2) 2,119 

Po (k2) 
50,3 
67,6 
42,3 
17 

855,7 
50 5 
6 1 
36,6 

Po (kg) 
50 3 

36 6 

17 

t> t(l) zamítnutí nulové hypotézy, t> t(2) zamítnutí nulové hypotézy 
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Graf č.28 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrným FFM (kg) 

před zahájením a po skončení výzkumu u skupiny K. 

Došlo ke snížení množství FFM průměrně o 1 kg. 

Porovnání roztb.1ů FFM (kg) obou skupin 

Graf č.29 
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6.4.3 ECM/BCM 

6.4.3.1 ECMIBCM- Skupina 1 

Tabulkač.9 

Pfed 
Aritmetický průměr 0,8 

Max. 1,02 
Min. 0,7 
Poěet 21 
Součet 17 43 
Medián 08 

Směrodatná odchylka o 1 
Rozptyl o 01 

Před 

Aritmetický průměr 08 
Rozptyl 0,01 

Pozorováni 21 
Pears. korelace 

Hyp. rozdrl arit. průměru 

Rozdrl 
tstat 

P(T<=t) (1} 
t krit (1) 

P(T<=t) (2} 
t krit (2) 

Po 
08 
1,01 
07 
21 

17 79 
0,9 
o 09 
o 01 

Po 

08 
0,01 
21 

0,51 
o 
20 

-0 78 
0,22 
1,72 
0,44 
2,09 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrným ECM/BCM 

před zahájením a po skončení intervence u skupiny 1. 

6.4.3.2 ECM/BCM- Skupina K 

Tabulka č.lO 

Aritmetický průměr 
Rozptyl 

Pozorováni 
Pears. korelace 

Hyp. rozdrl arit. průměru 

Rozdíl 
tstat 

P(T<=t)(1) 

t krit (1) 
P(T<=t) (2) 

t krit (2) 

Před 

0,9 
0,02 
17 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy 

t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 

Po 
09 

0,02 
17 

0,776 
o 
16 

0,096 

0,462 
1,746 

0,924 
2,119 
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Graf č.31 

Skupina K: Rozdíly ECMIBCM 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrným ECM/ 

BCM před zahájením a po skončení výzkumu u skupiny K. 

Porovnání rozdOů ECMI BCM obou skupin 

Graf č.32 
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6.4.4 Celková tělesná voda- TBW 0) 

6.4.4.1 TBW (1)- Skupina 1 

Tabulka č.ll 

-"'"-
Před (I) 

Aritmetický průměr 38,9 
Max. 55,8 
Min. 324 
Počet 21 
Součet 816 9 
Medián 36,1 

Směrodatná odchylka 6,9 
Rozptyl 474 

Pfed(IJ 

Aritmetický průměr 38,9 
Rozptyl 474 

Pozorovánr 21 
Pears. korelace 0,984 

Hyp. rozdíl arit. průměru o 
Rozdíl 20 
t stat -0,58 

P{T<=t} {1} 0,284 
t krit (1) 1,725 

P{T<=t) (2} 0568 
t krit (2) 2,086 

Po (I) 
39,1 
56 8 
32,1 
21 

820,2 
36,8 
664 
4412 

Po (I) 

39,1 
44,2 
21 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 
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Závěr: Na 5% hladině výmamnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrnou TBW (I) 

před zahájením a po skončeni intervence u skupiny 1. 

6.4.4.2 TBW (1)- Skupina K 

Tabulka č.l2 
..-;..h# ... ~ •• ,=. ---".~=-~=----=7~..-, - - ~ '' -_ - -. 

Arltmetick • růmir 37,7 
Max. 51,1 
Min. 32 3 
Počet 17 
Součet 6404 

37 
4,4 

Roz 19,5 

Pfed (I) 

Aritmetický průměr 37,7 
Rozptyl 19 5 

Pozorováni 17 
Pears. korelace 

Hyp. rozdíl arit. průměru 
Rozdll 
tstat 

P(T<=t)(1) 
t krit (1) 

P(T<=t) (2) 
t krit (2) 

t> t(l) zamítnutí nulové hypotézy 

t> t(2) zamítnutí nulové hypotézy 

17 
6264 
372 
44 
19,5 

Po(/) 

36,8 

19,5 
17 

o 969 
o 
16 

3,125 

o 003 
1,746 
0007 
2,119 
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Graf č.34 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrnou TBW (I) před 

zahájením a po skončení výzkumu u skupiny K. 

Došlo k průměrnému snížení TBW o 0,8 I. 

Porovnání rozdílů TBW (I) u obou skupin 
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6.4.5 Extracelulámi tekutina- ECW (l) 

6.4.5.1 ECW (I) -Skupina 1 

Tabulka č.13 

Pfed (I) 
Aritmetický průměr 16,6 

Max. 28,4 
Min. 11,7 
Počet 21 
Součet 3482 
Medián 14,5 

Směrodatná odchylka 49 
Rozptyl 23,7 

Pled(l) 

Aritmetický průměr 16,6 
Rozptyl 23,7 

Pozorování 21 
Pears. korelace 0,979 

Hyp. rozdll arit. průměru o 
Rozdrl 20 
t stat -0,067 

P(T<=t}(1) 0,473 
t krit (1) 1,725 

P(T<=t) (2) 0,947 
t krit (2) 2,086 

Po (I) 
16,6 
29 2 
11 ,5 
21 

3485 
15,4 
48 

22,8 

Po (I) 

16,6 
228 
21 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 
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Skupina 1: Rozdíly ECW (I) 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdll mezi průměrnou ECW (I) 

před zahájením a po skoněení intervence u skupiny 1. 

6.4.5.2 ECW (1)- Skupina K 

Tabulka č.l4 

Aritmetický průměr 
Max. 
Min. 
Počet 

Součet 

Medián 
Směrodatná odchylka 

Rozptyl 

Aritmetický průměr 
Rozptyl 

Pozorováni 
Pears. korelace 

Hyp. rozdll arit. průměru 
Rozdrl 
tstat 

P(T<=t) (1) 

t krit (1) 
P(T<=t)(2) 
t krit (2) 

PPed (I) 
15 8 
25,5 
12 
17 

267,8 
15,1 
3,1 
9,7 

Před(Q 

15,8 
9,7 

17 

0,965 
o 
16 

2,319 

0,017 
1,746 
0,034 
2,119 

t> t(l) zamítnutí nulové hypotézy 

t> t(2) zamítnutí nulové hypotézy 

Po (I) 
15 3 
24,2 
11 4 
17 

2599 
15 
3 1 
96 

Po (I) 
15,3 

96 
17 
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Graf č.37 

Skupina K: Rozdíly ECW (I) 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrnou ECW 0) před 

zahájením a po skončení výzkumu u skupiny K. 

Došlo k průměrnému snížení objemu ECW o 0,5 I. 

Porovnání rozd1lů ECW (I) obou skupin 

Graf č.38 
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6.4.6 lntracelulámí tekutina- ICW Q) 

6.4.6.1 ICW (1)- Skupina 1 

Tabulka č.l5 

Před (!l 
Aritmetický průměr 22,3 

Max. 274 
Min. 201 
Počet 21 
Součet 468,7 
Medián 21 6 

Směrodatná odchylka 2 1 
Rozptyl 42 

Před (I) 
Aritmetický průměr 22,3 

Rozptyl 4,2 
Pozorovánr 21 

Pears. korelace 0,978 
Hyp. rozdrl arit. průměru o 

Rozdrl 20 
t stat -1,492 

P(T<=t) (1) 0,075 
t krit (1) 1,725 

P(T<=t} (2} 0,151 
t krit (2) 2,086 

Po_ill_ 
22,5 
276 
201 
21 

471 7 
21,9 
1 9 
36 

PoJil 
225 
36 
21 

t< t(l) nezamítnutí nulové hypotézy, t< t(2) nezamítnutí nulové hypotézy 

Graf č.39 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti neprokazujeme rozdíl mezi průměrnou ICW (I) 

před zahájením a po skončení intervence u skupiny 1. 

6.4.6.2 ICW (I) -Skupina K 

Tabulka č.l6 

Před (I) 
Aritmetický průměr 21,9 

Max. 25,6 
Min. 20,3 
Počet 17 
Součet 372,5 
Medián 21,7 

Směrodatné odchylka 1 4 
Rozptyl 1,9 

Před(/) 

Aritmetický pruměr 21,9 

Rozptyl 1,9 

Pozorovánr 17 

Pears. korelace 

Hyp. rozdll arit. průměru 

Rozdíl 

tstat 
P(T<=t)(1) 

t krit(1) 
P(T<=t) (2) 

t krit (2) 

t> t(l) zamítnutí nulové hypotézy 

t> t(2) zamítnutí nulové hypotézy 

Po_(l) 
216 
253 
19 5 
17 

3665 
21,4 
14 
1,9 

Po(/) 
21,6 

1,9 

17 

0,947 

o 
16 

3,184 
0,003 

1,746 
0,006 
2,119 
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Graf č.40 

Skupina K: Rozdíly ICW (I) 
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Závěr: Na 5% hladině významnosti prokazujeme rozdíl mezi průměrnou ICW (I) před 

zahájením a po skončení výzkumu u skupiny K. 

Došlo ke snížení objemu ICW průměrně o 0,4 L 

Porovnáni rozdilů ICW (I) u obou skupin 

Graf č.41 
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6.4. 7 Souhrn rozdilů všech proměnných před a po výzkumu u obou skupin 

Tabulka č.l7 

Proměnná Skupina Výsledek párového t- testu Průměrný rozdíl 
hodnot 

HMOTNOST Skupina 1 prokazujeme rozdrl před a po -2,9 
(kg) Skupina K neprokazujeme rozdll před a po + 0,1 

Skupina 1 prokazujeme rozdrl před a po -3,7 

FM(%) Skupina K neprokazujeme rozdrl před a po + 1,5 

Skupina 1 neprokazujeme rozdrl před a po + 0,3 

FFM (kg) Skupina K prokazujeme rozdrl před a po -1 

Skupina 1 neprokazujeme rozdrl před a po + 0,01 

ECM/BCM Skupina K neprokazujeme rozdll před a po -0,002 

Skupina 1 neprokazujeme rozdíl před a po + 0,2 

TBW (I) Skupina K prokazujeme rozdrl před a po -0,8 

Skupina 1 neprokazujeme rozdrl před a po + 0,01 

ECW (I) Skupina K prokazujeme rozdrl před a po -0,5 

Skupina 1 neprokazujeme rozdrl před a po + 0,1 

ICW (I) Skupina K prokazujeme rozdrl před a po -0,4 
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IV Diskuse 

Nadváha a zejména obezita jsou významným zdravotním problémem. S v)·jimkou 

sekundární obezity je zvýšený podíl tuku způsoben pozitivní energetickou bilancí. Ta vzniká 

v naprosté většině případů v důsledku nevhodného stravování a tomu neúměrně nízké úrovni 

pohybové aktivity. Poměrně velký objem pohybových aktivit potřebných pro redukci tělesné 

hmotnosti a kvalitativní změnu tělesného složení ve smyslu redukce tukové tkáně a zvýšení 

podílu tukuprosté hmoty je v dnešní společnosti zejména z časových důvodů obtížně 

dodržován. Proto jsem se snažila zjistit, zda u zaměstnaných žen s nadváhou či obezitou stačí 

zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 minut týdně spolu s úpravou stravovacích návyků 

po dobu 14 týdnů k prokazatelným změnám kvality tělesného složení a snížení tělesné 

hmotnosti. 

Výběr probandů 

Ve výzkumu byla sledována 38-mi členná skupina žen, které po dobu studie vykonávaly 

sedavé zaměstnání. Kritériem výběru bylo BMI od 25kg/m2 výše. Šlo o heterogenní skupinu 

žen s různým povoláním, různou předchozí pohybovou aktivitou i odlišnými parametry 

pohybové aktivity během výzkumu. Také s různými stravovacími návyky, odlišným 

stupněm nadváhy a s odlišnostmi ve zdravotním stavu. Věk zúčastněných se pohyboval v 

rozmezí od 27 do 58 let, což je velmi široké rozpětí. Soubor probandů jsem dále rozdělila na 

dvě skupiny. Skupina 1 (21 účastnic) podle daných instrukcí zvýšila úroveň pohybové aktivity 

o 90-120 minut týdně a upravila stravovací návyky. Skupina K (17 účastnic) měla za úkol 

nijak neměnit dosavadní úroveň pohybové aktivity ani stravovací návyky. Z hlediska počtu 

účastníků šlo o málo reprezentativní soubor, proto výsledky práce vztahuji pouze na danou 

skupinu. 

Výběr metody měření tělesného složení 

Pro stanovení tělesného složení existuje řada metod. Jejich výběr závisí na sledovaných 

osobách, na podmínkách a cílech šetření (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003). 

Jelikož šlo o terénní studii, a z toho důvodu nemohly b)i použity nejpřesnější laboratorní 

metody pro měření tělesného složení (DEXA, měření celkové tělesné vody, duální rentgenová 
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absorpciometrie, CT, atd.), byla využita metoda multifrekvenční bioimpedance, která byla 

verifikována pomocí přesnějších metod. Jde o běžně užívanou, moderní terénní metodu pro 

hodnocení tělesného složení, která nevyžaduje vysoký stupeň technické zkušenosti 

obsluhujícího pracovníka a zároveň nezatěžuje pacienta ani jeho soukromí (Bunc, 2006). 

Při výběru terénních metod pro měření tělesného složení jde vždy o kompromis mezi 

přesností a realizovatelností meření. 

Obecně jsou metody bioelektrické impedance limitovány tím, že zde není možné měření 

celého těla (hlavy, nohou, rukou) nebo že tvar lidského těla se nepodobá ideálnímu válci. Dále 

hraje významnou roli také nerovnoměrná distribuce vodivých tkání v organismu. Hodnocení 

metod se navíc provádí většinou na poměrně malém vzorku lidí (Bunc, 2006). 

Výsledky měření jsou závislé na působení vnitřních faktorů (pitný režim, hydratace, 

zdravotní stav organismu, stav pokožky pacienta) a vnějších faktorů (okolní teplota, tlak, 

vlhkost). Dále musíme uvážit možnost nepřesnosti měření způsobenou samotnou obsluhou 

přístroje (ne vždy identické přiložení elektrod). 

Software NUTRI 4, který je určený pro výpočet parametrů tělesného složení, byl 

vyzkoušen na vzorku 2000 jedinců s BMI v rozmezí 19-25 kg/m2
. Tato skutečnost není 

vážnou překážkou pro využití softwaru pro účely této práce, protože zde není nutné vycházet 

z absolutních hodnot. Je zde pouze snaha o zachycení trendu mezi měřením před a po 

výzkumu. 

Maximální chyba měření udávána výrobci přístroje je 5%. Nejčastěji se vyskytuje u jedinců 

trpících vyšším stupněm obezity. 

Jednotlivé parametry tělesného složení 

Velikost hodnot proměnných je závislá na mnohých faktorech. 

Je znám Yliv ročního období na množství tělesného tuku. V zimních měsících, kdy 

probíhal výzkum (začátek prosince- polovina března) dochází k mírnému fyziologickému 

zvýšení podílu tukové tkáně v organismu a snížení LBM, což souvisí s hormonálním 

působením, ale i se snížením úrovně pohybové aktivity vlivem nepřízniYého zimního počasí 

(Dawson-Hughes, Harris, 1992). 

Dále bylo prokázáno, že u obézních osob dochází při měření BlA k nevýznamnému 

ovlivnění hodnoty resistance a k tím nadhodnocení údaje o FFM a následnému podhodnocení 
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FM, (nejspíše z důvodu změněné hydratace a distribuce tekutin ve tkáních), přičemž chyba 

určení FFM koreluje s procentem tělesného tuku (Baumgartner, 1998). 

Důležitou roli také hraje fáze menstruačního cyklu při měření. Týden před a týden po 

menstruačním cyklu byl zjištěn statisticky významný rozdíl hodnot impedance (Deurenberg, 

1988). 

Výsledky jsou závislé na pitném režimu, konzumaci potravin či provádění náročné 

pohybové aktivity před měřením (Slinde, Rossander-Hulthén, 2001). 

Hodnocení pohybové aktivity 

Problém činí i hodnocení náročnosti pohybové aktivity, pro které neexistuje v dané situaci 

žádná obecně použitelná metoda. Objektivně se dá objem pohybové aktivity zhodnotit 

někter)·mi technicky náročnými metodami jako je kalorimetrie, sledování fyziologických 

markerů (metoda dvojitě značené vody, sledování a záznam průběhu TF), hodnocení pomocí 

pohybových senzorů či pozorování chování. (Hejnová, 2001) 

V mé práci jsem pro zjištění údajů o pohybové aktivitě použila na začátku i na konci 

výzkumu metodu dotazníku, u které je však nevýhoda subjektivního zkreslení údajů. 

Věrohodnost dat vycházejících z dotazníků je závislá na jeho srozumitelnosti a ochotě 

jednotlivých účastníků k jeho vyplnění. Pro lepší kontrolu informací vyplývajících 

z dotazníku je vhodné ověřit informace řízeným rozhovorem. Probandi zapisovali údaje o své 

fyzické aktivitě (dobu trvání/týdně, frekvenci, druh a intenzitu pohybové aktivity). 

K nepřesnostem vede vědomé či nevědomé nadhodnocování nebo podhodnocování 

charakteristik pohybové aktivity, jež hrají ve v)·sledném efektu pohybové aktivity velkou roli. 

Výběr pohybové aktivity 

Každému probandovi ze skupiny 1 byly podány informace o vhodnosti jednotlivých druhů 

pohybové aktivity a jejich charakteristik pro redukci tělesné hmotnosti a tukové tkáně a 

zv}·šení podílu tukuprosté hmoty. Při jejich výběru se zvážily předchozí pohybové zkušenosti 

a oblíbenost jednotlivých aktivit, přičemž mělo jít o činnosti, při kterých dochází k aktivaci 

velkých svalových skupin. Výběr z doporučených fyzických aktivit záležel na samotných 

probandech. Účastnice byly dále poučeny, že pohybová aktivita by měla dohromady činit 90-

120 minut týdně. Absolutní dodržení této doby a kontrola pohybových aktivit však nebyly 
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možné. Další omezení plyne z rozdílnosti pohybových aktivit u všech probandů (rozdílná 

intenzita, frekvence doba trvání a druh PA). 

Probandi z kontrolní skupiny byli poučeni, že nemají měnit svůj dosavadní denní režim. To 

znamená, že neměli zvyšovat ani snižovat dosavadní úroveň pohybové aktivity a neměnit 

stravovací návyky. Úplné dodržení a kontrola těchto požadavků však také nebyly možné. 

Záznam a změna stravovacích návyků 

Před začátkem výzkumu si každý proband zapisoval po dobu jednoho týdne svůj běžný 

jídelníček, který měl odpovídat skutečným zvyklostem při stravování. Z důvodu subjektivního 

hodnocení mohly být tyto záznamy podhodnocovány nebo nadhodnocovány. Zjištěné 

stravovací návyky byly pak individuálně prokonzultovány a probandi měli své jídelní 

zvyklosti upravit podle zásad zdravé výživy. 

Probandi nepodléhali během výzkumu žádné kontrole, proto mohly být i ve stravovacích 

návycích obou skupin velké rozdíly, které musím při interpretaci výsledků zvážit. U většiny 

probandů ve skupině 1 došlo podle jídelníčku vyplněného při ukončení výzkumu k pozitivním 

změnám stravovacích návyků. Ve skupině K ke změnám stravovacích návyků nedošlo. 

Výsledky měření parametrů tělesného složení 

ECM/BCM 

Tento podíl extracelulární a buněčné hmoty může být používán jako doplňkové kritérium 

pro hodnocení dispozic k tělesné práci. Jde o rozhodující parametr zejména pro druhy 

pohybov)·ch aktivit, které vyžadují vynaložení velkého výkonu jako vytrvalostní běh, běh na 

lyžích, atd. (Bunc a kol., 1999). Nižší hodnota ECM/BCM znamená lepší predispozice pro 

tělesnou práci. Je pozorován pozitivní vliv zvýšení úrovně pohybové aktivity na ovlivnění 

kvality morfologie svalové hmoty a zlepšení předpokladů pro vykonávání tělesné zátěže. 

Proto i v této studii by mělo dojít vlivem zvýšení úrovně pohybové aktivity k snížení hodnoty 

ECMIBCM. 

U skupiny č. 1 však nebyl zjištěn při výstupním měření věcně významný pokles hodnoty 

ECMIBCM oproti vstupnímu měření. Tento výsledek si vysvětluji tím, že nebyly prováděny 
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pohybové aktivity vyžadující dostatečně velký tělesný výkon pro změnu této hodnoty. Dále je 

tato hodnota determinována přesuny intracelulární či extraceulární tekutiny, které u skupiny 1 

podle měření jednotlivých oddílů tělesné vody zůstaly taktéž nezměněné. 

U kontrolní skupiny také nebyl zjištěn věcně významný rozdíl mezi průměrným 

ECM/BCM před zahájením a po skončení výzkumu. To odpovídá situaci, kdy nebyla 

změněna úroveň pohybové aktivity. 

TBW (l)(Celková tělesné voda) 

Stavy doprovázející redukci tělesné hmotnosti jsou často spojeny s nepříznivým úbytkem 

celkové tělesné vody. Z toho důvodu je důležité kontrolovat objem celkové tělesné vody 

během redukčního programu. 

U skupiny 1 nebyl zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný rozdíl mezi průměrnou 

hodnotou TBW (1) před zahájením a po skončení intervence. To souvisí pravděpodobně 

s udržením tukuprosté hmoty během výzkumu. Tento stav, kdy nedošlo vlivem redukčního 

programu k dehydrataci organismu, považuji za příznivý. 

U skupiny K byl zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný úbytek TBW během 

výzkumu. Průměrný pokles objemu celkové tělesné vody o 0,8 1 si vysvětluji snížením podílu 

tukuprosté hmoty během výzkumu, dále mohlo být snížení TBW způsobeno dehydratací 

organismu a dalšími faktory. Důležité je, v jakém oddílu TBW k změnám hydratace došlo. 

ICW (I) (lntracelulární tekutina) 

Během redukčních programů je důležité sledovat kromě objemu TBW také distribuci 

jejích jednotlivých částí, zejména její intracelulární složku. 

U skupiny 1 nebyl zjištěn a statisticky prokázán Yěcně významný rozdíl mezi průměrným 

objemem ICW (1) před zahájením a po skončení v)·zkumu. Častými nálezy při redukčních 

programech je snížení této složky celkové tělesné vody, což je pro organismus nevhodné, 

proto věcně nevýznamný rozdíl objemu ICW v tomto výzkumu můžeme považovat za 

příznivý. 

U skupiny K byl zjištěn a statisticky potvrzen věcně v)·znamný úbytek ICW v průběhu 

výzkumu. Toto průměrné snížení objemu ICW o 0,4 1 odpoYídá polovině úbytku TBW. Je 

tedy rovnoměrně rozloženo mezi oba oddíly TBW a může souviset s dehydratací organismu. 
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ECW (I) (Extracelulární tekutina) 

U osob s nadváhou a obezitou bývá často pozorovaným jevem zmnožení extracelulární 

tekutiny oproti normálně vážícím jedincům. Z toho důvodu předpokládám, že redukce tělesné 

hmotnosti a tělesného tuku by měla vést k poklesu této složky celkové tělesné vody. 

U skupiny 1 však nebyl zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný rozdíl mez1 

průměrným objemem ECW před zahájením a po skončení intervence. Tento výsledek mohly 

ovlivnit mnohé faktory. Musím zvážit roli nedostačující doby a objemu pohybové aktivity pro 

snížení objemu ECW či nevhodně zvolenou dietu probandek. 

U skupiny K byl zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný úbytek objemu ECW 

během výzkumu o 0,5 1. Ten odpovídal polovině úb)iku celkové tělesné vody a souvisí 

nejspíše s dehydratací organismu. 

Odpovědi na hypotézy 

Hypotéza Hl: Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna 

stravovacích návyků u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, 

vyvolá po 14- ti týdnech významné snížení tělesné hmotnosti. 

U skupiny 1 byl zjištěn věcně významný úbytek (- 2,9 kg) tělesné hmotnosti během 

intervence. Tento úbytek byl i statisticky potvrzen. To znamená, že zvýšení úrovně pohybové 

aktivity o 90- 120 minut týdně spolu se změnou stravovacích návyků po dobu 14- ti týdnů 

bylo dostačující pro snížení tělesné hmotnosti u žen s nadváhou nebo obezitou. Dále to 

dokazuje, že i zaměstnané ženy s ohledem na předpokládaný limitující potenciál volného času 

byly schopny toto časové rozmezí v průběhu týdne dodržet a vyhradit jej k provozování 

pohybové aktivity. Zhodnocení tělesné hmotnosti však nepodává žádné informace o 

kvalitativní změně jednotlivých částí tělesného složení (tuková tkáň, tukuprostá hmota), která 

je u redukčních programů stěžejní. 

U kontrolní skupiny nebyl zjištěn věcně významný rozdíl mez1 průměrnou tělesnou 

hmotností (kg) před zahájením a po skončení výzkumu. 

Hypotéza Hl se potvrdila. 
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Hypotéza H2 a): Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna 

stravovacích návyků u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, 

vyvolá po 14- ti týdnech kvalitativní změnu tělesného složení ve smyslu redukce tukové tkáně 

(FM). 

Při snižování tělesné hmotnosti je důležité, jaký podíl připadá na redukci tukové tkáně. 

Množství a rozložení tuku, zejména viscerálního, hraje velmi důležitou roli při vzniku 

komplikací obezity (Karelis et all., 2004). 

U skupiny 1 byl zjištěn věcně významný úbytek (- 3,7%) tukové tkáně během 14- ti 

týdenního zvýšení úrovně pohybové aktivity a změny stravovacích návyků. Tento rozdíl byl i 

statisticky potvrzen. I když většina studií doporučuje větší objem pohybových aktivit, tento 

výsledek dokazuje příznivý vliv i relativně nevelkého zvýšení úrovně pohybové aktivity (90-

120 minut týdně) na snížení množství tukové tkáně. Tento výsledek však nevypovídá o 

distribuci tělesného tuku, která je stěžejní pro ovlivnění možných komplikací vedoucích z 

nadváhy a obezity. 

U kontrolní skupiny nebyl zjištěn věcně významný rozdíl mezi průměrným procentem 

tukové tkáně před zahájením a po skončení výzkumu. Došlo k statisticky nevýznamnému 

procentuelnímu zvýšení podílu tukové tkáně ( + 1 ,5% ). Zde mohl sehrát roli vliv zimních 

měsíců, ve kterém výzkum probíhal, kdy v důsledku nepříznivého počasí dochází k snižování 

úrovně pohybové aktivity. Dále v zimním období dochází nejspíše vlivem hormonálního 

působení k fyziologickému zvýšení množství tukové tkáně (Dawson-Hughes, Harris, 1992). 

Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna stravovacích 

návyků u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, vyvolala 

po 14- ti týdnech věcně významný rozdíl v tělesném složení ve smyslu redukce tukové 

tkáně (FM). 

Hypotéza H2 a) se potvrdila. 
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Hypotéza H2 b): Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna 

stravovacích návyků u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, 

vyvolá po 14- ti týdnech kvalitativní změnu tělesného složení ve smyslu nárůstu tukuprosté 

hmoty (FFM) 

Při redukčních programech je důležité, aby nedocházelo ke snižování množství tukuprosté 

hmoty, která je rozhodujícím parametrem pro svalovou práci a realizaci pohybových aktivit. 

U skupiny 1 nebyl zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný rozdíl mezi průměrnou 

hodnotou FFM (kg) před zahájením a po skončení intervence. U sledované skupiny tedy 

nedošlo ani k poklesu FFM, což je při redukci tělesné hmotnosti příznivé. Tento stav mohl 

nastat v důsledku nedostatečné úrovně pohybové aktivity ve smyslu převahy vytrvalostních 

pohybových aktivit oproti silovým cvičením, nedostatečné frekvence a doby trvání pohybové 

aktivity. Dále mohly být výsledky ovlivněny interindividuálními rozdíly v reakcích na 

intervenci, nevhodným složením stravy nebo z důvodu fyziologického snižování FFM během 

zimních měsíců, kde svou úlohu sehrává nejspíše vliv hormonálního působení (Dawson

Hughes, Harris, 1992). Svou úlohu ve výsledcích měření BlA mohla sehrát i rozdílná fáze 

menstruačního cyklu při obou vyšetřeních. 

U kontrolní skupiny nebyl zjištěn a statisticky prokázán věcně významný rozdíl mezi 

průměrnou hodnotou FFM (kg) před zahájením a po skončení výzkumu. Došlo k statisticky 

nevýznamnému úbytku FFM průměrně o 1 kg, což bylo způsobeno nejspíše snížením úrovně 

pohybové aktivity během výzkumu vlivem nepříznivého zimního počasí a fyziologick)·m 

úbytkem FFM během zimních měsíců. (Dawson-Hughes, Harris, 1992) 

Zvýšení úrovně pohybové aktivity o 90- 120 min. týdně a změna stravovacích návyků 

u žen s nadváhou nebo obezitou, které vykonávají sedavé zaměstnání, nevyvolalo po 14-

ti týdnech statisticky významnou změnu tělesného složení ve smyslu nárůstu tukuprosté 

hmoty (FFM). 

Hypotéza H2 b) se nepotvrdila. 
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V Závěr 

Po vyhodnocení výsledků výzkumu u souboru 38 žen s nadváhou či obezitou jsem došla 

k závěru, že při hodnocení tělesné hmotnosti u skupiny 1 byl na rozdíl od kontrolní skupiny 

zjištěn a statisticky potvrzen věcně významný úbytek tělesné hmotnosti (- 2,9 kg) během 

výzkumu. 

Při hodnocení tukové tkáně u skupiny 1 byl zjištěn věcně významný úbytek (- 3,7%) 

tukové tkáně během 14- ti týdenního zvýšení úrovně pohybové aktivity a změny stravovacích 

návyků, zatímco u kontrolní skupiny k věcně významnému rozdílu množství tukové tkáně 

nedošlo. 

Při hodnocení tukuprosté hmoty u skupiny 1 ani u kontrolní skupiny nebyl zjištěn ani 

statisticky potvrzen věcně významný rozdíl mezi průměrnou hodnotou FFM (kg) před 

zahájením a po skončení intervence. 

Problém interpretace tohoto výzkumu tkví v nedostatečně reprezentativním souboru 

probandů. Dále je zde riziko zkreslení charakteristiky pohybové aktivity způsobené 

subjektivním hodnocením účastnic výzkumu. Případný vliv mohly mít i faktory ovlivňující 

exaktnost měření metodou bioelektrické impedance. 

I přes výše uvedená omezení prokazuje tato práce u zaměstnaných žen příznivý dopad i 

relativně malého množství pohybové aktivity na snížení tělesné hmotnosti. Zároveň dochází 

k poklesu podílu tělesného tuku, jehož množství koreluje se vznikem mnoha zdravotních 

komplikací. 
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VII Seznam zkratek 

ATH aktivní tělesná hmota 

BCM body cell mass 

BMI body mass index 

BMR basal metabolit rate 

CMP cévní mozková příhoda 

CTV celková tělesná voda 

DXA dual energy X-ray absorptiometry 

ECF extracellular fluids 

ECM extracelular mass 

ECS extracellular solids 

ECT extracelulámí tekutina 

ECW extracellular water 

EPOC excess post-exercise oxygen consumption 

ERW extracelullar water 

FFA fatty free acids 

FFM fat free mass 

FQ food quocient 

FM fat mass 

FSH folikuly stimulující hormon 

HDL high density lipoprotein 

HSL hormon sensitivní lipáza 

ICT intracelulární tekutina 

ICW intacelullar water 

ID identifikační číslo 

kl kiloJoule 

LB lowbody 

LBM lean body mass 

LDL low density lipoprotein 

MET metabolic equivalent 

NS nervová soustava 

PA pohybová aktivita 
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PAI-1 inhibitor aktivátoru plazminogenu typ 1 

REM rapid eyes movement (fáze spánku) 

RQ respiratory quocient 

BMR basal metabolic rate 

02 kyslík 

TBW total body water 

TEE total energy expenditure 

UB upper body 

V02max maximální spotřeba kyslíku 
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VIII Přílohy 

Příloha č. 1 

5 modelů tělesného složení (Wang, 1992) 

Příloha č. 2 

Vztah mezi tělesnými tekutinami 

r 
I 

'! •f I 

I 
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IC .. 
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J.--.•·· ·-

r \'. 

ECF: extracellular fluid, ECW: extracelullar water, ICF: intracellular fluid, ICW: 

intracellular water, Re and Ri: extracelullar and intracellular residual, TBW: total body water 

(Wang, 1992) 
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Příloha č. 3 

Molekulární model tělesného složení 

Vlatrr 

1 Fd i.o • 

FFM: fat free mass, LFM: lipid- free body mass, Le and Ln: essentials and nonessentiallipids 

(Wang, 1992) 
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Příloha č. 4 

Bioelektrická impedance a důležité veličiny: 

1. IMPEDANCE (Z) 

Jedná se o fyzikální veličinu, jejíž hodnota je protikladem vedení střídavého proudu 

biologickými tkáněmi. Značí se jako Z. Impedance vzniká skládáním dvou vektorů, resistance 

(R) a reactance (Xc). Základem pro její výpočet je rov-nice: Z= R+Xc. Resistance je odpor 

celkové tělesné vody, reaktance je velikost odporu na lipidových membránách buněk. Rozdíly 

a vymezení těchto 2 vektorů impedance je možné na základě měření hodnoty phase angle 

(lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

2. RESISTANCE (R) 

Resistance je odpor vedení střídavého proudu. Je nepřímo úměrná k objemu celkové 

tělesné vody. Díky vysokému poměru vody a elektrolytů je LBM dobr)·m vodičem proudu, 

zatímco tuková tkáň má vysoký odpor a chová se proto jako izolátor. 

Jedná se o fyzikální veličinu, jejíž jednotkou je 1 ohm (Instructions for use B.I.A. 2000-M, 

1998). 

Resistance Je vhodnou výpovědní hodnotou ke kalkulaci tělesné vody u zdravých, 

normálně hmotných lidí. Přibližně u 80% případů měření můžeme sledovat vliv stavu 

končetin na výsledky měření. Tento jev může způsobit případné odchylky v naměřených 

hodnotách resistance. Důležitou úlohu při tom hraje krevní oběh, dále je zde závislost na 

okolních podmínkách při měření (teplota okolního prostředí, tlak vzduchu) a na vnitřních 

podmínkách v organismu (fyzická aktivita, onemocnění vnitřních orgánů). 

Naměřené hodnoty resistance mohou být ovlivněny objemem krve v cévách. Vlivem nízké 

teploty okolního prostředí nebo vysokým tlakem vzduchu, může dojít k vasokonstrikci a 

zmenšení objemu cév, což povede k výsledným nízkým hodnotám tělesné vody a LBM. 

Naopak hodnoty tělesného tuku mohou b)i vyhodnoceny jako velmi vysoké. 

Toto platí i naopak (Kushner, 1992, Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Normální hodnoty resistance: muži : 380-480 ohmu, ženy 480- 580 ohmu 
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3. REACTANCE (Xc) 

Reactance vyplývá z dalšího odporu vedení střídavého proudu při průchodu na buněčných 

membránách v těle. Každá buněčná membrána působí jako minikondenzátor díky své lipidové 

složce. Reactance je proto měřením hodnot BCM (Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Normální hodnoty reactance : 10-12% resistance 

4. FÁZOVÝ ÚHEL (a) (Phase angle) 

Vektorový součet resistance a reaktance reprezentuje fázový úhel (Dlouhá, 1998). 

Fázový úhel je přímý výsledek měření či základní hodnota naměřených údajů, málo 

závislá na technických problémech nebo jiných příčinách vzniku chyb při měření. 

Jedná se o konečný údaj měření, který nám podává informaci o integritě buněk a dovoluje 

nám analyzovat stav těchto buněk. Princip měření phase angle je založen na změně času (t) 

způsobené kondenzací při průchodu střídavého proudu buněčnou stěnou. Odpovídá fázi 

proudění mezi elektrickým proudem a napětím. 

Protože střídavý proud má sinusový tvar (ve stupních), rozdíly jsou měřeny ve stupních a 

prezentovány jako phase angle. Buněčná membrána nabývá hodnoty phase angle 90 stupňů, 

čistá voda s elektrolyty má hodnotu phase angle O stupňů. Phase angle je tedy přímým 

poměrem pro BCM Ge závislý na membránovém potenciálu buněk BCM). Je přímo úměrný 

množství, densitě a stavu BCM. Normální naměřenou hodnotou pro phase angle je rozmezí 

mezi 5 a 9 stupni. U dobrého stavu v)·živy a tělesné zdatnosti se objevuje vysoký fázový úhel 

(atletické somatotypy- velké množství BCM především v důsledku velkého podílu svalové 

masy, velký membránový potenciál, velká membránová densita, vysoký stupeň hydratace 

buněk, dobrý výživov)· stav BCM buněk). Naopak malá hodnota fázového úhlu (snížení 

hodnoty phase angle pod 4 stupně) se objevuje v souvislosti s malým podílem BCM 

(především v důsledku malého množství svalové masy) s nízkým stupněm tělesné zdatnosti, 

nízkým membránovým potenciálem, nízkou membránovou densitou, nízk}·m stupněm 

hydratace buněk, špatným výživovým stavem BCM buněk nebo se svalovou atrofií při 

inaktivitě nebo zmenšením BCM různého původu (dočasně např. při chřipkové infekci) 

(Data-lnput, 2004) (lnstructions for use B.I.A. 2000-M, 1998) (Baumgartner,1988). 
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Technické požadavky pro měření BlA 

Elektrody a kabely 

S přístrojem jsou dodávány speciální elektrody určené k tomuto měření. Důležité je jejich 

umístění. Elektrody se připevňují vždy z dorsální strany končetin. Na horní končetině se 

umisťují proximálně v horizontální linii na art. radioulnare dist., spíše ulnárním směrem a 

distálně těsně proximálně pod 2. a 3. metakarpofalangeální kloubní spojení. Na dolní 

končetině se elektrody umisťují proximálně na štěrbinu horního hlezenního kloubu (blíže 

k Ynitřnímu kotníku) a distálně těsně proximálně pod 2. a 3. metatarsofalangeální spojení 

(Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 

Odpory mezi dvěma elektrodami ruky a nohy 

Tyto hodnoty slouží jako kontrola kvality elektrod, správného umístění elektrod a pro 

kontrolu správné krevní cirkulace končetin. Hodnoty > 250 ohmů značí nesprávné umístění 

elektrod, nekompatibilní elektrody, vícečetné použití stejných elektrod, vyschlé elektrody, 

nedostatečný kontakt mezi elektrodami a kůží, studenou pokožku způsobenou okolní teplotou 

nebo ischémií (Instructions for use B.I.A. 2000-M, 1998). 
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Příloha č. 5 

Umístění elektrod přístroje BlA 2000-M - noha (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 

Umístění elektrod přístroje BlA 2000-M - ruka (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003) 
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Příloha č.6 

DOTAZNÍK 

Jméno: Věk: 

1. Mají Vaši blízcí příbuzní nadváhu či obezitu? • ne • ano (kdo?) 

2. Jak se vyvíjela Vaše tělesná hmotnosti v průběhu života? 

(kg) 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

o 10 20 30 40 50 

Qejich BMI?) 

60 let 

V případě výraznějších výkyvů Vaší hmotnosti, prosím napište z jakého důvodu k výkyvu 
došlo: 

3. Trpíte nějakou z těchto nemocí? 
Diabetes mellitus (cukrovka): ano- I. typu II.typu ne nevím 
Hypertenze (vysoký krevní tlak): ano ne nevím 
Vysoká hladina cholesterolu: ano ne nevím 
Ischemická choroba srdeční: ano ne nevím 
Migrény: ano Gak často?) ne 
Úzkostlivé stavy: ano ne 
Rakovina v rodině: ano ne 
Jiné: 

Berete nějaké léky? ne ano Qaké?) 

Máte problémy se spánkem? ne ano Qaké?) 

4. Křivka proyozování fyzických aktivit (při kterých se zadýcháte) v průběhu života: 

hod/týdně 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
I 

o 10 20 30 40 50 60 let 

O "ak' fy • k' ak • • v 'v v vl ? J e ztc e t1v1ty prevazne s o. . . . . .. .. . . .. .. ...... ... . .. . .............. . ................. . 
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5. Jaké máte důvody ke snížení váhy: • estetické • zdravotní- jaké ...... .. ..... .. . . .... . .. . 
• jiné .......................... . .... . ... ... . 

6. Kolik kilogramů si představujete zhubnout? ................. . .. . ................................. . 

7. Jaké aktivity jste ochotna provádět? (sporty, chůze, jízda a kole, tanec .... ) .... ................ . 

8. Vaše zaměstnání- práce: • spíše sedavá • fyzicky náročná 
• střídání polohy v sedě a fyzickou aktivitou 

9. Jak převážně trávíte volný čas? • aktivně (jak?) ...................................... . .... . . ...... .. 
v , v v ak . v (j k?) • prevazne tlvne a . . ..................................... . . 

• pasivně 
• jinak (jak?) . ... ... ....... .. .. ... . . .... . .. . .. .. . .. . . .......... . 

1 O. Kolik času během obvyklého týdne strávíte prováděním těžké fyzické aktivity? 
(tyto aktivity vedou k zrychlení dechu, je obtížné je provádět déle než 15 minut, např. aerobic, 
rychlá jízda na kole,běh .... , započítat pouze v případě, trvala-li tato aktivita nejméně 5 min.) 

A) Kolik dní během obvyklého týdne provádíte těžkou fyzickou aktivitu? 
.. ............. dní/týden 

Jakou aktivitu(y) obvykle provádíte? ...................................................... ............................ .. 

B) Kolik času obvykle trávíte prováděním těžkých fyzických aktivit? 
a) během pracovního týdne? 

.......................... hodin/ denně ..... ..... min./denně 
b) během víkendu (pracovního volna) 

.......................... hodin/ denně ... .. ... .. min .I denně 

ll. Kolik času strávíte během průměrného týdne prováděním mírné fyzické aktivity? Mírná fyzická 
aktivita vede k mírnému ztížení dýchání a zhruba po 15 minutách při ní dochází k zapocení, jde 
např. jízdu na kole, tenis. Nezahrnuje chůzi. Nezapočítávat aktivity, které trvaly méně než 5 min. 

C) Během obvyklého týdne mírnou fyzickou aktivitou strávím: 
................... . .... dní/ týden 

O jaké aktiYity jde? ................................................................................................................ .. 

D) Kolik času celkově strávíte během průměrného tj·dne mírnou fyzickou akth·itou? 
a) během pracovního týdne 

.............. hodin/ týdně ........... minut/ týdně 
b) během víkendu (pracovního volna) 

.... .. ........ hodin/ týdně ........... minut/ týdně 
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12. Kolik času strávíte během obvyklého týdne prováděním lehké .fyzické aktivity? Lehká .fyzická 
aktivita nevede k ztížení dýchání ani k zapocení (např. práce na zahrádce, domácí práce .... ) 
Nezahrnuje chůzi. Nezapočítávat aktivity, které trvaly méně než 5 min. 

E) Během obvyklého týdne lehkou fyzickou aktivitou strávím: 
........................ dní/ týden 

O jaké aktivity jde? ............ ..................................................................................................... . 

F) Kolik času celkově strávíte během obvyklého týdne lehkou fyzickou aktivitou? 
a) během pracovního týdne 

.............. hodin/ týdně ........... minut/ týdně 
b) během víkendu (pracovního volna) 

.............. hodin/ týdně ........ ... minut/ týdně 

13. Kolik času během průměrného týdne strávíte chůzí? (chůze do práce,rekreační chůze .... ) 
Nezapočítávat časy pod 5 minut. 

G) Během průměrného týdne obvykle strávím chůzí: 
........................ dní/ týden 

H) Kolik času celkově obvykle strávíte během týdne chůzí? 
a) během pracovního týdne 

........ ...... hodin/ týdně ........... minut/ týdně 
b) během víkendu (pracovního volna) 

..... .. .... ... hodin/ týdně .. ... . .. . .. minut/ týdně 
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