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Abstrakt  

Autor: Bc. Barbora Kuhnová 

Název: Udržení fyzické zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě u zdravých žen 

seniorského věku. 

Cíl: Hlavním cílem práce je zjistit, zda došlo u seniorek, které se zúčastnily v letech 2017 

a 2018 projektu EXODYA, k udržení míry fyzické zdatnosti a adherence k pohybové 

aktivitě (PA). Vedlejším cílem bylo zjistit úroveň současné PA a také to, jakým způsobem 

míru PA ovlivnila pandemie onemocnění Covid-19.  

Metody: Jde o empiricko-teoretickou studii s kvalitativně-kvantitativním designem 

výzkumu. Výzkumný soubor I (N=30; průměrný věk 72 ± 4,02 let) se zúčastnil 

dotazníkového šetření, které zahrnovalo Mezinárodní dotazník pohybové aktivity IPAQ 

a doplňující otázky k ovlivnění PA pandemií, s využitím Google formuláře. Výzkumný 

soubor II tvořilo sedm žen, které byly zároveň součástí výzkumného souboru I a projektu 

EXODYA se zúčastnily v roce 2018. U těchto žen byly hodnoceny 4 položky Senior 

Fitness Testu, síla stisku ruky pomocí digitálního ručního dynamometru a maximální 

spotřeba kyslíku na základě zátěžového testu na bicyklovém ergometru.  

Výsledky: U většiny seniorek, které se zúčastnily projektu EXODYA v roce 2018, došlo 

k udržení míry fyzické zdatnosti a také adherence k PA. 70 % z testovaných probandek 

patří dle dotazníku IPAQ do skupiny HEPA Active, tedy množství jejich PA je dostatečné 

a zdraví prospěšné. Probandky uvedly, že se během pandemie Covidu-19 jejich PA mírně 

snížila, především z důvodu pozastavení vedených cvičebních jednotek. 40 % 

dotazovaných uvedlo, že změny PA ovlivnily negativně jejich zdraví, více než polovina 

souboru se domnívala, že se během pandemie snížila jejich fyzická kondice a ovlivnění 

psychického zdraví většina z dotazovaných nepociťuje. Téměř u všech probandek došlo 

při testech fyzické zdatnosti ke zhoršení výsledků oproti situaci po ukončení 4měsíčního 

cvičebního programu v roce 2018, zároveň je ale tento pokles v normě vzhledem k věku 

nebo tuto normu dokonce převyšuje. Stejně tak aerobní zdatnost seniorek je ve srovnání 

s hodnocením po intervenci před třemi lety signifikantně nižší, přesto byla u všech 

probandek v normě vzhledem k věku. 

 

Klíčová slova: stáří, funkční zdatnost, cvičení, spotřeba kyslíku, Senior Fitness Test 



 

Abstract 

Author: Bc. Barbora Kuhnová 

Title: Maintaining physical fitness and adherence to physical activity in healthy elderly 

women. 

Objective: The main goal of the thesis is to find out whether or not the seniors that 

participated in the project EXODYA back in 2017 and 2018, managed to maintain the 

level of physical fitness and adherence to physical aktivity (PA). The secondary goal was 

to determine the level of current PA and also how the level of PA was affected by the 

Covid-19 pandemic.  

Method: This is an empirical-theoretical study with a qualitative-quantitative research 

design. The research group I (N=30, average age 72 ± 4,02 years) took part in a 

questionnaire survey that included the International Physical Activity Questionnaire 

IPAQ and supplementary questions about influencing PA by the pandemics, using Google 

form. The research group II was made by 7 women that were also part of the research 

group I and that took part in the EXODYA project in 2018. The testing of these women 

consisted of 4 items of the Senior Fitness Test, hand grip strength using a digital hand 

dynamometer and maximum oxygen demand based on a stress test on a bicycle 

ergometer.  

Results: Most of the senior women who participated in the EXODYA project in 2018 

maintained a level of physical fitness as well as adherence to PA. According to the IPAQ 

questionnaire 70 % of the tested probands belong to the HEPA Active group which means 

that the amount of their PA is sufficient and healthy. Probands said that during the Covid-

19 pandemic, their PA decreased slightly, mainly due to suspension of guided exercise, 

40 % of respondents stated that changes in PA had a negative effect on their health, more 

than half of the group believed that their physical condition decreased during the 

pandemics and most of the respondents did not feel the effect on their mental health. In 

almost all probands, the results of physical fintess tests deteriorated compared to the 

situation after the end of the 4-month exercise program in 2018, but at the same time this 

decrease is in the norm due to age or even exceeds this norm. As well the aerobis fitness 

of senior women is significantly lower comparing to the evaluation three years ago, yet it 

was normal for all proband due to age. 

Keyword: senescence, functional fitness, exercise, oxygen demand, Senior Fitness Test 
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1 Úvod 

Stárnutí populace je v dnešní době tématem probíraným po celém světě. Ve 

vyspělých zemích celého světa dochází ke strmému nárůstu počtu seniorů. Prognózy 

říkají, že v druhé polovině 21. století lze očekávat převýšení počtu dětí seniory až 2,5krát, 

což je způsobeno snížením počtu narozených dětí a zvyšováním střední délky života 

obyvatelstva (Vágnerová, 2020). V České republice je momentální zastoupení seniorů 

18,8 % populace (Vágnerová, 2020). Se zvyšujícím se věkem populace dochází také 

k nárůstu její nemocnosti a do budoucna je tedy potřeba se zaměřit na prevenci vedoucí 

ke zlepšení zdravotního i funkčního stavu seniorů a také udržení kvality života po co 

nejdelší dobu. 

Jednou z možností preventivních opatření je pohybová aktivita (PA), která by 

měla být nedílnou součástí života každého z nás. Napomáhá udržet organismus v dobré 

fyzické i psychické kondici. Pod pojmem pohybová aktivita si lze představit nejrůznější 

sportovní činnosti, jako je například chůze, běh nebo kondiční cvičení. Patří sem ale 

jakýkoliv pohyb. U seniorů se často setkáme s pohybovou aktivitou ve formě domácích 

prací či práce na zahradě. Dobře zvolená PA má pozitivní vliv nejen na kloubní 

pohyblivost, svalovou sílu, flexibilitu, ale především dokáže ovlivnit soběstačnost seniora 

a jeho zvládání běžných denních činností. PA tedy může sloužit jako prevence vzniku 

onemocnění, udržení stávajícího zdravotního stavu a v neposlední řadě může dopomoci 

k seberealizaci a socializaci seniora. 

Cílem této práce je zaměřit se na PA seniorů, poukázat na její důležitost nejenom 

z hlediska preventivního, ale také jako prostředek pro zvýšení celkové tělesné výkonnosti 

a zdatnosti. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů jako gerontologie, 

stáří nebo stárnutí a procesy s nimi souvisejícími. Dále se zaměřuje na PA v seniorském 

věku, jaké jsou její možnosti, jaký má na člověka vliv a jaké PA jsou pro starší populaci 

nejvhodnější. V neposlední řadě se teoretická část zabývá i možnými problémy, které 

mohou s pohybem v seniorském věku souviset.  

Praktická část je rozdělena na dvě poloviny. V první části se zabývá hodnocením 

dotazníku, jehož odpovědi jsou zpracovány pomocí grafů. Dotazník se skládá z otázek 

týkajících se pohybových aktivit seniorek a mezinárodního dotazníku pohybové aktivity 
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IPAQ. Druhá polovina praktické části zpracovává pomocí tabulek a grafů výsledky 

funkčního a zátěžového testování vybraných seniorek.  

Hlavním cílem práce je zjistit, zda došlo u seniorek, které se zúčastnily v roce 

2018 projektu EXODYA, k udržení míry fyzické zdatnosti a adherence k PA a také zjistit, 

zda a jakým způsobem ovlivnila pandemie onemocnění Covid-19 míru pohybové aktivity 

a fyzické a psychické zdraví seniorek. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Gerontologie 

Slovo gerontologie je výraz pocházející z řečtiny a vzniklo spojením dvou slov – 

gerón a logos, tedy stařec a nauka. Z uvedeného vyplývá, že gerontologie je vědní 

disciplína zabývající se problematikou stáří, stárnutí a života ve stáří (Čeledová, 2016). 

Podle zaměření můžeme gerontologii rozdělit do tří skupin a těmi jsou gerontologie 

experimentální, klinická a sociální. Experimentální gerontologie, také známá pod 

označením biologická nebo teoretická, se zabývá důvody a způsoby stárnutí živých 

organismů. Gerontologie klinická, kterou známe také pod názvem geriatrie, se zabývá 

především medicínskou péčí o staré pacienty, zkoumáním jejich zdravotního stavu, 

chorob a jejich případnou terapií. Geriatrie se zabývá diagnostikou a terapií psychických, 

fyzických i funkčních poruch seniorů, a to ve všech stadiích zdravotní péče – preventivní, 

akutní, rehabilitační, chronické i paliativní (Vágnerová, 2020). Do geriatrie řadíme také 

například dlouhodobou péči o seniory (Čevela et al., 2012). Poslední disciplínou je 

gerontologie sociální, která se zabývá vztahem mezi společností a starým člověkem, ale 

i stárnutím společnosti jako celku (Kalvach et al., 2004). 

2.2 Vymezení pojmů stáří a stárnutí 

Stárnutí je neodvratný dlouhotrvající proces, který probíhá v rovině biologické, 

psychické, sociální i spirituální. Je fyziologickou součástí ontogeneze člověka (Čevela et 

al., 2012). Na biologické úrovni mluvíme o stárnutí především ve spojení s poškozením 

molekul a buněk různými vlivy, což časem vede ke snižování fyziologických rezerv 

organismu, zvýšenému riziku mnoha nemocí a obecnému poklesu zdraví jedince. Tyto 

procesy ale mohou být ovlivněny (pozitivně i negativně) prostředím a chováním 

jednotlivce, proto jsou projevy změn ve stáří individuální (WHO, 2015).  

K počátku stárnutí dochází při dosažení sexuální dospělosti a trvá až do smrti. 

Během tohoto období dochází k poklesu výkonnosti člověka, snižování odolnosti a 

adaptability organismu (Čevela et al., 2012). Existuje pět základních strategií, kterými se 

člověk vyrovnává se stárnutím: 

• konstruktivní strategie – člověk je smířen se svým věkem a má kladný 

přístup k životu, věnuje se koníčkům; 
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• strategie závislosti – člověk je převážně negativní a rozhodování nechává 

na mladších; 

• obranná strategie – člověk je spíše negativní, přehnaně opatrný, strach ze 

závislosti na druhých osobách; 

• strategie hostility – člověk spíše negativní, podezřívavý, často až agresivní 

a závistivý; 

• strategie sebenenávisti – pocit vlastního selhání, agresivní vůči své osobě 

(Georgi et al., 2014). 

Důsledkem procesu stárnutí je stáří. Pojmem stáří obecně označujeme pozdní fáze 

ontogeneze, poslední etapu vývoje člověka. Je to projev a následek involučních funkčních 

a morfologických změn, které mají individuální průběh i rychlost. Výsledkem těchto 

změn je tzv. fenotyp stáří (Čevela et al., 2012). Ten je ovlivňován vnitřními i vnějšími 

vlivy, mezi vnitřní řadíme především genetické predispozice a mezi vnější například 

životní styl, faktory prostředí atd. (Vágnerová, 2020).  

Stáří můžeme dělit dle různých kritérií do kategorií. Nejčastějším rozdělením je 

klasifikace na stáří biologické, kalendářní a sociální (Čevela et al., 2012). 

Biologické stáří je označením pro dosažení určité míry involučních změn dané 

osoby. Pro stanovení biologického stáří člověka neexistují dodnes přesně stanovené 

podmínky, a to především z toho důvodu, že na něj mají vliv patologické změny, které 

jsou u každého individuální. Obecně patří k vnějším projevům biologického stáří 

především pokles výkonnosti jedince a snížení míry zdraví. Biologické stáří člověka je 

individuální, je ovlivňováno životním stylem, psychosociálními vlivy i chronickými 

onemocněními, kterými jedinec trpí (Vágnerová, 2020; Čevela et al., 2012; Kalvach et 

al., 2004). 

Na rozdíl od biologického stáří lze u stáří kalendářního přesně stanovit jeho 

hodnotu – podle data narození. Je dáno dosažením určitého věku, který je stanoven. 

Kalendářní stáří nezohledňuje žádné individuální podmínky (Vágnerová, 2020; Čevela et 

al., 2012). 

Sociální stáří zohledňuje sociální situaci daného člověka. Jako počátek sociálního 

stáří se uvádí odchod do starobního důchodu. V rámci sociálního stáří se zaměřujeme 

především na změnu sociálních rolí, životního stylu a ekonomickou závislost. Patří sem 
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také začlenění do společnosti, sociální kontakty, osamělost nebo ztráta blízké osoby 

(Kalvach et al., 2004; Vágnerová, 2020; Čevela et al., 2012). 

Další možností, jak stáří rozdělit, je tzv. trojí podoba stárnutí, kdy stáří dělíme dle 

jeho průběhu. Prvním typem tohoto rozdělení je úspěšné stárnutí a zdravé stáří. Pro tuto 

formu stárnutí je typické, že fyzický i psychický stav člověka odpovídá prostředí a 

sociální situaci. Člověk je soběstačný a nevyžaduje žádné podpůrné služby a dobrá je také 

jeho seberealizace i participace. Dalším typem stárnutí je dle tohoto dělení obvyklé 

stárnutí a stáří jež se vyznačuje tím, že psychický, fyzický i funkční stav člověka odpovídá 

stavu jeho vrstevníků. Posledním typem stáří je tzv. neúspěšné, patologické stárnutí. 

Fyzický, psychický i funkční stav je u člověka stárnoucího patologicky horší než u většiny 

jeho vrstevníků. Člověk je postižen nemocemi, které často vedou ke ztrátě soběstačnosti 

a s tím související potřebě pomoci druhých osob. Člověk se špatně adaptuje na stáří 

(Čevela et al., 2012). 

2.2.1  Periodizace stáří 

• 65-74 let (mladí senioři, počínající stáří) – převažuje zájem o pracovní 

uplatnění, seberealizaci a participaci, provozování volnočasových aktivit, péče o 

vnoučata, spolková činnost. 

• 75-84 let (staří senioři, vlastní stáří) – zvyšuje se riziko onemocnění, 

potřeba rehabilitace, lékařské péče, činnosti stojí seniory více času i sil, zvyšuje 

se potřeba regenerace a odpočinku, u aktivit je potřeba zmírnit zátěž, snížit 

intenzitu, zvyšuje se riziko ztráty partnera. 

• 85 let a více (velmi staří senioři, dlouhověkost) – s tímto věkem souvisí 

přidružená onemocnění, postupné snižování soběstačnosti, zvýšená potřeba péče 

a dopomoci druhých (Kalvach et al., 2004; Čevela et al., 2012). 

2.2.2  Změny ve stáří 

Jak je již zmíněno výše, pod pojmem stárnutí rozumíme soubor funkčních i 

strukturálních změn organismu, v jejichž důsledku dochází k poklesu výkonnosti jedince 

a zvýšení jeho zranitelnosti. Tyto změny neprobíhají všechny současně, stárnutí 

jednotlivých soustav organismu probíhá nerovnoměrně a u každého člověka je 

individuální. K poklesu funkcí jednotlivých soustav nedochází až ve stáří, ale již od 

třicátého roku věku dochází k úbytku jejich funkcí až o jedno procento (Dvořáčková, 

2012). 
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Obecně můžeme změny ve stáří definovat jako celkový úbytek sil, celkové 

zhoršení zdravotního stavu a zpomalování životního tempa. Tyto změny se projevují ve 

třech rovinách, a to v rovině tělesné, psychické i sociální (Dvořáčková, 2012). 

a) Tělesné projevy stáří 

Tělesné projevy, na jejichž základě můžeme oddělit staré lidi od mladých, jsou 

označeny souhrnným názvem „fenotyp stáří“ (Dvořáčková, 2012). Ten je typický 

několika faktory. Prvním z nich je snižování tělesné výšky člověka, ke kterému 

zvyšujícím se věkem dochází. Je způsobeno snižováním výšky meziobratlových disků, 

kompresí obratlů, hyperkyfózou v oblasti hrudní páteře, nahrbením souvisejícím se 

svalovými dysbalancemi a zkracováním paravertebrálních měkkých tkání (Kalvach, 

2004). Dochází k degenerativním změnám na kloubech a zmenšení objemu hrudního 

koše. Horší se tedy držení těla a nastávají poruchy rovnováhy (Klevetová, 2017).  

Dalším faktorem je změna tělesné váhy. Kalvach uvádí, že do sedmé až osmé 

dekády dochází k vzestupu tělesné váhy a následně k jejímu úbytku. Co se týče složení 

těla, dochází k úbytku aktivní tělesné hmoty, naopak množství tuku a vaziva v těle 

nabývá. Dále dochází ke změně výrazu v obličeji. Objevují se vrásky, dochází k šedivění 

vlasů a alopecii, poklesu očních víček a prodlužování ušních lalůčků a často se setkáváme 

také s úbytkem až ztrátou zubů (Kalvach, 2004). Fenotyp stáří se dále vyznačuje změnou 

postoje a chůze. Kroky se zpomalují a zkracují a prodlužuje se stojná fáze kroku 

(Klevetová, 2017). To často souvisí s tzv. sarkopenií, což je výraz pro úbytek svalové 

hmoty, a s tím souvisejícím poklesem svalové síly. Klevetová (2017) uvádí, že svalová 

síla klesá až o 30 %. Další změny pozorujeme v oblasti smyslového vnímání. U zraku se 

potýkáme ve starším věku se snižováním akomodace čočky, změnami refrakčních 

schopností, snižováním zrakové ostrosti, sníženým vnímání barev, zúžením zorného pole 

a pomalejším zpracováním zrakových podnětů. U sluchu se často ve vyšším věku 

potýkáme s presbyakuzií neboli stařeckou nedoslýchavostí. Obecně dochází k poklesu 

sluchové ostrosti pro vysoké tóny a k celkovému zhoršení přenosu zvuku, což je 

způsobeno patologickými procesy na kostech ve středním uchu. Za zhoršením čichu ve 

stáří stojí atrofie čichových vláken a obecně se setkáváme s poklesem chuti a čichu, ve 

větší míře u kuřáků (Kalvach, 2004; Dvořáčková, 2012; Janiš, 2016). 

Mezi tělesné projevy stáří patři také změny jednotlivých orgánových soustav. 

Mezi nejčastější onemocnění v každém věku patří onemocnění srdce. Ve věku vyšším 65 
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let umírá 30–45 % pacientů na kardiovaskulární onemocnění, nejčastěji na ischemickou 

chorobu srdeční. Změny na srdečním svalu označujeme pojmem presbykardie, česky také 

„stařecké srdce“. Dochází k náhradě svalových vláken srdce vlákny elastickými, 

k poklesu schopnosti kontraktility srdce a poklesu minutového srdečního výdeje. K tomu 

se ve vyšším věku často objevují chlopenní vady či vysoký krevní tlak (Navrátil, 2017). 

Tkáň plic se taktéž stává méně elastickou a dochází k poklesu jejích funkčních 

parametrů. Mezi nejčastější onemocnění dýchací soustavy patří v seniorském věku 

chronický zánět průdušek a bronchogenní karcinom. Riziko plicního onemocnění se 

značně zvyšuje u kuřáků (Navrátil, 2017). 

Ve stáří dochází k úbytku množství trávicích šťáv a potrava se tak rozkládá a 

vstřebává pomaleji. Dochází k přirozenému vypadávání zubů, což bývá nejčastěji 

kompenzováno zubní protézou. Snižuje se elasticita a kapacita močového měchýře. 15-

30 % osob starších 60 let trpí močovou inkontinencí. Příčiny jsou různé, jednou z nich 

může být pokles svalové síly svěračů kolem uretry. V důsledku snížení svalové síly 

dochází také k poklesu tlustého střeva v dutině břišní, jehož následkem bývá chronická 

zácpa a často také bolesti v oblasti bederní páteře (Navrátil, 2017; Klevetová, 2008). 

Ke změnám dochází se zvyšujícím se věkem i v nervové soustavě. Snižuje se 

počet neuronů a dochází v nich k biochemickým změnám, v jejichž důsledku se 

zpomaluje přenos vzruchů. Na obalech neuronů vznikají plaky, které mohou způsobovat 

demenci. Dochází také ke změnám v oblasti hlubokého čití, které mají za následek 

nedostatečnou rovnováhu a poruchy chůze (Navrátil, 2017; Klevetová, 2008). 

Změny pohybové soustavy už byly z velké části popsány na začátku kapitoly, při 

vysvětlování pojmu fenotyp stáří. Obecně dochází k poklesu elasticity vaziva tuhnutím 

kloubních chrupavek (Klevetová, 2008). Dále se setkáváme s artrotickými poruchami 

kloubů, ke kterým dochází v důsledku celoživotní zátěže kloubů, jejich traumat, 

zatížením v důsledku obezity apod. Dalším pojmem, který je potřeba v souvislosti se 

stárnutím zmínit je osteoporóza. Osteoporóza je onemocnění, v jehož důsledku ubývá 

kostní hmoty a dochází ke zvyšování křehkosti kostí. Často způsobuje velké bolesti a 

zvyšuje riziko zlomenin (Navrátil, 2017). 
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b) Psychické projevy stáří 

Mezi psychické projevy stáří patří veškeré změny psychického stavu související 

se stárnutím člověka. Je důležité, abychom od sebe odlišili psychické změny související 

se stárnutím a psychická onemocnění. U stárnoucích lidí často dochází ke změně 

osobnosti. Vystupují především negativní vlastnosti a rysy osobnosti (Vágnerová, 2020; 

Dvořáčková, 2012). Změny psychiky se projevují ve všech oblastech poznávacích 

schopností, tzn. vnímání, pozornost, paměť, představy, myšlení. S věkem se také snižuje 

schopnost adaptace na změny a nové životní situace (Klevetová, 2008). Mezi nejčastější 

psychické změny řadíme zhoršení paměti, ztížení osvojování si nových dovedností, 

emoční labilitu a změny vnímání. Pro zhoršování paměti je typické, že nejprve dochází 

k postižení paměti krátkodobé a až později k postižení paměti dlouhodobé. Emoční 

labilita se projevuje především nestabilitou nálady a rozhodnutí seniora a citovým 

chladem. V oblasti vnímání dochází především ke zpomalení psychomotorického tempa 

člověka, často se objevují pocity jako je nejistota, úzkost či strach. S narůstajícím věkem 

se zvyšuje počet duševních onemocnění a zvyšuje se riziko výskytu demence (Vágnerová, 

2020; Klevetová, 2008).  

Psychické funkce můžeme v souvislosti se zvyšujícím se věkem rozdělit do tří 

skupin – psychické změny sestupné povahy, psychické změny vzestupné povahy a 

psychické funkce, které se s věkem nemění. Do psychických funkcí se sestupnou tendencí 

řadíme pokles energie a vitality, celkové zpomalení psychomotorického tempa jedince, 

snížení koncentrace a pozornosti a také snížení schopnosti navazovat a udržovat nové 

známosti a vztahy. K poklesu dochází také v oblasti sebedůvěry. Jako psychické funkce, 

které mají tendenci vzestupnou, označujeme zvýšení trpělivosti a vytrvalosti a také 

zvýšení tolerance k jiným osobám. Psychické funkce, k jejichž změnám v souvislosti 

s věkem nedochází, řadíme například slovní zásobu nebo jazykové znalosti (Dvořáčková, 

2012; Vágnerová 2020).  

Jako prevence negativních psychických změn stárnoucího člověka může sloužit 

psychohygiena. Pro seniora je důležitý dostatek sociálních kontaktů a prevence pocitu 

samoty a opuštěnosti. Je potřeba poskytovat mu dostatek psychické stimulace a na každou 

činnost vyhradit dostatek času. Ve vyšším věku je důležitá dostatečná regenerace, 

odpočinek a kvalitní spánek (Vágnerová, 2020). 
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c) Sociální projevy stáří 

Sociální změny ve stáří souvisejí s životním postojem člověka, s jeho postojem 

k ostatním lidem, k hodnotám a ke společnosti jako k celku. Ve stáří dochází ke změně 

společenského statutu a společenské role seniorů odchodem do starobního důchodu. 

S penzionováním člověka dochází k úbytku jeho sociálních kontaktů – přestává se každý 

den vídat s kolegy a mění se režim jeho dne i životní styl. Podle Dvořáčkové má taková 

situace dvě možná řešení. Prvním z nich je tzv. „teorie aktivity“, která říká, že pokud 

seniora nesužují žádné vážnější zdravotní komplikace, má zůstat po všech stránkách co 

nejdéle aktivní. Druhá teorie, tzv. „teorie stažení“ naopak tvrdí, že člověk by se měl na 

odchod do penze připravovat s dostatečným předstihem (Dvořáčková, 2012). 

Dalším problémem, kterému člověk odchodem do důchodu začíná čelit, je změna 

životního stylu a každodenního stereotypu. Člověk se v tomto období potýká 

s nadbytkem volného času a je tedy potřeba, aby se pokusil najít vhodné koníčky a svůj 

volný čas tak vyplnil (Dvořáčková, 2012). 

Mezi problémy roviny sociální řadíme i problémy finanční. S odchodem do 

starobního důchodu dochází u seniorů často k výraznému poklesu měsíčního příjmu a pro 

člověka může být náročné se s ním naučit hospodařit. Nedostatek financí může 

představovat pro seniora různá omezení (Janiš, 2016). 

Se zvyšujícím se věkem roste riziko desocializace. Tento pojem znamená 

chorobnou společenskou izolovanost starších lidí nebo omezení až ztrátu sociálních 

kontaktů a vztahů (Janiš, 2016). Kvůli různým bio-psycho-sociálním změnám může 

docházet k vyčleňování seniorů ze společnosti. Senioři mají také čím dál větší problém 

navazovat nové sociální kontakty a vztahy. To všechno může dohromady vést k pocitu 

osamělosti seniora (Dvořáčková, 2012). První ztrátou blízkých kontaktů může být odchod 

dětí z domova. Manželé se ocitají doma sami a jejich úkolem je nalézt cestu, jak využít 

čas pouze jeden s druhým. V tomto období často dochází k nahrazení role rodiče rolí 

prarodiče (Dvořáčková, 2012). Další velkou ztrátou je smrt blízké osoby. Ve starším věku 

se zvyšuje riziko úmrtí partnera či jiné blízké osoby. Vyrovnání se s takovou situací často 

vyžaduje reorganizaci vlastního života a vhodné je také nalezení nových koníčků a 

stanovení si nových cílů (Dvořáčková, 2012). Dvořáčková uvádí, že jednou 

z charakteristik zralé osobnosti je schopnost utvořit si realistický výhled do budoucnosti. 

To se jeví jednodušší u seniorů, kteří žijí doma v rodině, na rozdíl od seniorů, kteří své 
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stáří tráví v domovech pro seniory. Ti se často vyznačují svým pasivním přístupem 

k budoucnosti, letargií a sociální izolací (Dvořáčková, 2012). 

Čím je člověk starší, tím menší je jeho manuální zručnost a zvyšují se problémy 

s orientací. Postihuje ho tzv. „handicap sociální integrace“, což znamená, že je seniorovi 

znemožněno účastnit se obvyklých sociálních vztahů (Dvořáčková, 2012). 

2.2.3  Zdravé stárnutí 

Stárnutí může být i šťastným a spokojeným obdobím v životě člověka. K tomu je 

důležitá schopnost přijetí změn souvisejících s procesem stárnutí, přijetí vlastního těla a 

péče o něj (Klevetová, 2008).  

2.2.4  Strategie zvládání vlastního stáří 

Strategie zvládání vlastního stáří popisují, jak se jedinci vyrovnávají s vlastním stárnutím 

a stářím. Postoje nejsou striktně vymezeny a často se mezi sebou prolínají (Klevetová, 

2008). 

a) Konstruktivní strategie 

Člověk se dokáže vyrovnat s omezeními, která s postupujícím stářím přichází. 

Takový člověk je často aktivní a vytyčuje si přiměřené cíle, plánuje budoucnost. 

Vyhledává nové kontakty a známosti, vůči ostatním je tolerantní. Převládá u něj 

optimistický pohled na svět, spokojenost a dobrá nálada. Svým omezením se nepoddává, 

ale snaží se jim přizpůsobit, např. pomocí kompenzační pomůcky. Předpokladem pro 

konstruktivní přijetí stáří je spokojený dětský věk člověka a tvořivá dospělost. 

(Klevetová, 2008). 

b) Strategie závislosti 

Takový člověk často nemá vlastní názor a spoléhá na rozhodnutí druhých. Je 

pasivní a sám za sebe nikdy a nic nerozhoduje, veškerou zodpovědnost nechává na okolí. 

Má rád vlastní soukromí, bezpečí a pohodlí, rád odpočívá. Takový senior může být lehce 

zmanipulován, například vlastními dětmi (Klevetová, 2008; Dvořáčková, 2012).  

c) Obranná strategie 

Člověk odmítá přijmout stáří a s ním spojené změny. Pro dokázání vlastní 

soběstačnosti a schopnosti je až přehnaně aktivní, snaží se tak dokázat, že si vystačí sám 
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a nepotřebuje pomoc od druhých. Takoví lidé byli často zaměstnáni ve vedoucích 

pozicích a byli společensky i pracovně velmi úspěšní a odmítají si připustit odchod do 

penze. Často vyhledávají konflikty s okolím a rádi mají nad svým okolím moc 

(Klevetová, 2008; Dvořáčková, 2012).  

d) Strategie hostility 

Člověk je vůči svému okolí velice nepřátelský. Nic mu není dost dobré a od okolí 

vyžaduje, aby bylo vše po jeho. Přijde si jako oběť vlastního života a od okolí očekává, 

že ho bude litovat. Jeho chování je agresivní a podezřívavé, za své chyby hledá viníky ve 

svém okolí. S mladými lidmi si nerozumí, jako kdyby jim jejich mládí záviděl 

(Klevetová, 2008; Dvořáčková, 2012). 

e) Strategie sebenenávisti 

Člověk se strategií sebenenávisti obrací veškerou agresivitu a zlobu proti vlastní 

osobě. Kriticky hodnotí svoji osobu i svět kolem sebe, nechce nic dělat a o nic se snažit. 

Životem pohrdá a zároveň se cítí osaměle. Častým tématem je smrt, kterou považuje za 

vysvobození (Klevetová, 2008; Dvořáčková, 2012). 

2.3 Demografie stárnutí 

Po celém světě zaznamenáváme stárnutí populace. Je to fenomén související se 

zlepšující se zdravotnickou péčí a také narůstající životní úrovní (Slepička, Mudrák, 

Slepičková, 2015). Jedním ze znaků stárnutí populace je nárůst podílu starších obyvatel 

na celkový počet obyvatel. V dnešní době je pro většinu vyspělého světa typická klesající 

porodnost, snižující se úmrtnost a zvyšování střední délky života (Hrozenská, 

Dvořáčková, 2013). S každým rokem dochází k nárůstu podílu seniorů ve společnosti, 

zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva a zároveň dochází k poklesu podílu dětí ve 

společnosti (Sak, Kolesárová, 2012). Dochází nejen k tomu, že se lidé dožívají čím dál 

vyššího věku, ale ve srovnání s historií mluvíme také o delší době prožité ve zdraví 

(Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015).  

Podle Světové zdravotnické organizace byla v roce 2020 celosvětová populace ve 

věku nad 60 let něco přes 1 miliardu lidí, což představovalo 13,5 % současné světové 

populace, jejíž celkový počet se uváděl na 7,8 miliardy. Počet osob starších šedesáti let 

je v dnešní době 2,5krát větší než v roce 1980, kdy těchto osob bylo na celém světě 382 

milionů. Podle odhadů WHO lze také předpokládat, že do roku 2050 počet osob starších 
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60 let dosáhne až 2,1 miliardy (WHO, 2020). Procentuální zastoupení seniorů v 

jednotlivých evropských státech ukazuje obr. 1. 

 

Obrázek 1: Zastoupení seniorů v populaci evropských zemí. Zdroj: Český statistický úřad. [online]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE1EzS0v4-

Y4P7WZEInWW3HVt6xSN0AWUUshttps://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE 

Vágnerová (2020) uvádí, že od roku 1950 do roku 2020 došlo k výraznému 

nárůstu střední délky života (také známé pod pojmem naděje dožití), a to více než o 15 

let bez rozdílu pohlaví. Střední délka života je statistický údaj, který udává průměrný 

neboli předpokládaný věk dožití osob v dané populaci (Vágnerová, 2020). V České 

republice se momentálně uvádí naděje dožití u mužů na 76,3 let a u žen 82,1 let (Český 

statistický úřad, 2021). 

Se stárnutím populace je spojen zvýšený výskyt nemocí, především těch 

chronického a degenerativního charakteru. Tato onemocnění postihují nejčastěji 

kardiovaskulární, pohybový a neurologický systém těla. Následkem toho v medicíně 

v dnešní době hovoříme o její geriatrizaci, tzn. nárůstu počtu pacientů vyššího věku 

(Vágnerová, 2020). 

Český statistický úřad (2021) uvádí, že mezi lety 2010 a 2019 vzrostl počet 

seniorů téměř o půl milionu, a to z 1,64 na 2,13 milionu, tudíž senioři v dnešní době tvoří 

jednu pětinu obyvatelstva ČR. Nejpočetnější skupinou, která tvořila třetinu celkového 

počtu seniorů (tj. 679 tisíc), jsou lidé ve věku 65–69 let. Dalších necelých 30 % seniorů 

https://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE1EzS0v4-Y4P7WZEInWW3HVt6xSN0AWUUshttps://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE
https://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE1EzS0v4-Y4P7WZEInWW3HVt6xSN0AWUUshttps://www.czso.cz/csu/czso/seniori?fbclid=IwAR17X2jYot6y06y73qC3unRkJE
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(603 tisíc) tvořila skupina ve věku 70–74 let. Poslední dvě skupiny seniorů, lidé ve věku 

mezi 75 a 79 lety a lidé starší 80 let, se početním zastoupením moc nelišily. Seniorů 

starších 75 let je asi 409 tisíc a seniorů starších 80 let asi 441 tisíc. Skupinu nejstarších 

seniorů můžeme ještě rozdělit na menší skupiny, 85 % z již zmíněných 441 tisíc tvoří lidé 

mladší 90 let, asi 63 tisíc osob bylo starší 90 let a 713 osob bylo starších 100 let (Český 

statistický úřad, 2021). 

2.4 Aktivní a zdravé stárnutí 

Pojmy aktivní stárnutí a zdravé stárnutí jsou dva rozdílné výrazy. Pod pojmem 

aktivní stárnutí rozumíme seniorovu snahu o zajištění kvality vlastního života 

(Holczerová, Dvořáčková, 2013). Podle Světové zdravotnické organizace můžeme 

aktivní stárnutí definovat jako proces probíhající po celý život, který je formován různými 

faktory a vede ke zdraví, participaci a bezpečí ve vyšším věku (WHO, 2007). Narozdíl 

od toho zdravé stárnutí je pojem, který se zabývá pouze otázkou zdraví a péčí o vlastní 

zdraví. Aktivní stárnutí zahrnuje seniorovu nezávislost, participaci na společenském 

životě, důstojnost, péči a seberealizaci, zodpovědnost apod. Koncept aktivního stárnutí 

respektuje fakt, že každý senior je individuální a spolu se stoupajícím věkem se 

rozmanitost mezi jednotlivými seniory zvyšuje (Holczerová, Dvořáčková, 2013). 

Kvůli neustále se zvyšujícímu věku populace bychom měli věnovat aktivnímu 

stárnutí velkou pozornost. Aktivní stárnutí by mohlo do budoucna být řešením jak pro 

seniora jako jedince, tak pro celou společnost. Hlavní snahou aktivního stárnutí je udržet 

populaci staršího věku u pohybových aktivit, dokud jim to zdravotní stav a míra 

soběstačnosti dovolí. Cílem je zachování soběstačnosti a nezávislosti na okolí do co 

nejvyššího věku (Dvořáčková, 2012). 

2.4.1 Dekáda zdravého stárnutí 

Dekáda zdravého stárnutí (v originále Decade of healthy ageing) je mezinárodní 

projekt, který vznikl pod záštitou Světové zdravotnické organizace. Jedná se o 

celosvětový program spolupráce pro zlepšení kvality života starších lidí, jejich rodin a 

komunit, ve kterých žijí (WHO, 2020). 

Cílem Dekády je optimalizace funkčních schopností starších lidí. Mezi funkční 

schopnosti seniorů WHO řadí schopnost zajistit si obstarání základních potřeb 

(sebeobsluha, správa vlastních financí, soběstačnost a podobně), schopnost učit se a dělat 
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vlastní rozhodnutí, mobilitu, schopnost navazovat a udržovat lidské vztahy a schopnost 

podílet se na chodu společnosti (WHO, 2020). 

Dekáda zdravého stárnutí přichází s možnostmi, jakým způsobem lze pozitivně 

ovlivnit funkční schopnosti seniorů. WHO udává, že pokud změníme naše nahlížení na 

stáří a stárnutí, vytvoříme snahu o zajištění podporování funkčních schopností starších 

lidí, zajištění integrované péče a služeb, které budou odpovídat potřebám starších lidí, a 

zprostředkujeme poskytování dlouhodobé péče těm seniorům, kteří ji potřebují, pozitivně 

tak ovlivníme funkčnost seniorů (WHO, 2020). 

2.5 Prevence v seniorském věku 

Hlavním úkolem prevence ve stáří je co možná nejdelší oddálení vzniku 

onemocnění, která jsou se stářím spjata, dále snaha o udržení soběstačnosti seniora tak 

dlouho, jak jen to bude možné, předcházení nepřiměřenému zhoršování zdravotního stavu 

a podpora zdravého a aktivního stárnutí u každého jedince, tedy udržení jeho funkčního 

zdraví (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012). Prevence se snaží o minimalizaci negativních 

rizikových faktorů, které organismus nějakým způsobem poškozují, a naopak 

maximalizaci faktorů, které zdravotní stav ovlivňují pozitivně. Vzhledem k faktu, že 

množství onemocnění, které se spolu se zvyšujícím se věkem objevují, lze poměrně dobře 

předcházet, nebo alespoň snížit pravděpodobnost jejich vzniku, zaujímá prevence velice 

důležité místo (Ondrušová, Krahulcová, 2019). Taylor (2013) ve svém článku řadí mezi 

pět hlavních rizikových faktorů předčasného úmrtí vysoký krevní tlak, kouření, vysokou 

hladinu glukózy v krvi, obezitu a fyzickou inaktivitu. Výskyt rizikových faktorů stoupá 

spolu s narůstajícím věkem, přičemž současně dochází k poklesu funkce některých 

fyziologických funkcí a soustav těla (Taylor, 2013). 

Prevence v seniorském věku čelí i mnoha problémům jako je například zlehčování 

a podceňování příznaků, které mnohdy přisuzujeme stáří člověka a jeho špatnému 

zdravotnímu stavu, čímž můžeme nechtěně zanedbat skutečnou příčinu probíhajících 

příznaků.  Dalším často zmiňovaným problémem souvisejícím s prevencí ve starším věku 

je záměna prevence s omlazováním (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012). 

2.5.1  Primární prevence 

Pod pojmem primární prevence rozumíme snahu o předcházení vzniku nemoci 

nebo jeho oddálení (Ondrušová, Krahulcová, 2019). Cílem primární prevence 
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v seniorském věku je oddálení procesů způsobujících snižování potenciálu zdraví, ba 

naopak se snažíme o podporu odolnosti, zdatnosti a adaptability organismu (Ondrušová, 

Krahulcová, 2019).  

V kontextu primární prevence musíme zmínit pojem salutogenní faktory, což jsou 

faktory, které pozitivně ovlivňují naše zdraví a s tím související kvalitu a délku trvání 

života. V rámci prevence o nich mluvíme především proto, že každý z nich může člověk 

sám ovlivnit, a tím tedy změnit vlastní život k lepšímu. Ondrušová a Krahulcová (2019) 

mezi salutogenní faktory řadí:  

• životní styl, 

• životní a pracovní prostředí, 

• duševní zdraví, 

• mezilidské vztahy, 

• pocit smysluplnosti vlastního života. 

Pod primární prevenci v seniorském věku řadíme také dodržování obecných 

hygienických principů a podstupování očkování, jako prevenci různých infekčních 

onemocnění (Ondrušová, Krahulcová, 2019). 

Je důležité zmínit, že primární prevence některých onemocnění musí být zahájena 

dříve než ve stáří. Některé faktory primární prevence bychom měli dodržovat nejpozději 

od středního věku, nejlépe po celý život. Například mezi preventivní opatření 

onemocnění zvaného ateroskleróza patří především ovlivnění obezity či nadváhy, 

optimalizace krevního tlaku a lipoproteinů v těle a také neužívání tabákových výrobků. 

Jako prevenci onemocnění diabetes mellitus považujeme opět optimalizaci váhy člověka 

a pravidelnou pohybovou aktivitu (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012). 

2.5.2  Sekundární prevence 

Úkolem sekundární prevence je včasná diagnostika již vzniklých onemocnění, 

terapie a zabránění případné progrese. Důležitou součástí sekundární prevence jsou 

preventivní prohlídky u lékařů jako je praktický lékař, zubař, u žen gynekolog, u mužů 

urolog. V seniorském věku probíhají preventivně i screeningová vyšetření pro včasné 

odhalení vzniku nádorových onemocnění (mamografie, kolonoskopie, apod.) 

(Ondrušová, Krahulcová, 2019). 
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2.5.3  Terciární prevence 

Úkolem terciární prevence je zabránění vzniku komplikací probíhajícího 

onemocnění, zabránění opětovnému vzniku onemocnění, terapie jeho následků a snaha o 

jejich nápravu (Čevela, Kalvach, Čeledová, 2012). 

V seniorském věku je terciární prevence obzvlášť důležitá, snažíme se zabránit 

ztrátě soběstačnosti seniora, ztráty důstojnosti, vzniku postižení, a především se snažíme 

seniora udržet v domácím prostředí, dokud je toho schopen (Ondrušová, Krahulcová, 

2019). 

Pod terciární prevenci řadíme například fyzioterapii nebo ergoterapii, které mají 

za cíl navrátit osobu, v tomto případě seniora, do stavu, ve kterém se nacházel před 

propuknutím onemocnění. Snažíme se o seniorovu reintegraci do běžného denního života 

a o udržení kvality jeho života (Bencko et al., 2019). 

2.6 Aktivní styl života v seniorském věku 

Udržování aktivního životního stylu seniorů a aktivního pojetí života do co 

nejvyššího věku se ukazuje jako důležitá taktika při přechodu na koncept dlouhověké 

společnosti (Hátlová, Fleischmann, Chytrý, 2017).  

Existuje mnoho definic pro pojem životní styl. Duffková uvádí, že životní styl lze 

definovat jako „způsob, jakým lidé žijí – tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají 

se v různých situacích, baví se, pracují, spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, 

rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují určité hodnoty, starají se o děti, pěstují 

potraviny, vyrábějí atd.“ (Duffková, Urban, Dubský, 2008). Z definice vyplývá, že 

životní styl každého jedince je individuální, dodržujeme různé hodnoty, preferujeme 

různou zábavu a také různým způsobem trávíme svůj volný čas. Na tom, jakým životním 

stylem žijeme, se podílí prostředí, ve kterém vyrůstáme a žijeme a také osobnost jedince. 

Životní styl je také ovlivněn věkem, pohlavím, místem bydliště, dosaženým vzděláním, 

sociálním postavením nebo třeba zaměstnáním a pracovní dobou (Janiš, Skopalová, 

2016).  

Životní styl člověka se formuje a mění v průběhu celého života. Vždy je ovlivněn 

momentální situací, zájmy jedince nebo například sociálními rolemi, které v různých 

fázích života zastává. Životní styl se mění nejvíce v období nástupu do zaměstnání a poté 

s příchodem potomků. V tomto období se individuální životní styl mění na životní styl 
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párový, kdy je potřeba upravit vlastní způsob života tak, aby vyhovoval oběma v páru. 

Další významnou změnou životního stylu je období odchodu dětí z domova a následně 

odchodu ze zaměstnání do starobního důchodu. V této etapě dochází k výraznému 

nárůstu volného času seniora, a ten je tak nucen najít si aktivity, kterými svůj volný čas 

vyplní. Je prokázáno, že to, jakým způsobem tráví senioři svůj volný čas, má přímou 

návaznost na to, jakým způsobem trávili svůj život doposud. Pokud byl člověk zvyklý se 

neustále vzdělávat a nabývat nových vědomostí, je velmi pravděpodobné, že bude i 

nadále rozšiřovat své obzory pomocí přednášek, seminářů nebo například univerzit 

třetího věku.  Senioři, kteří byli během svého života aktivní, se často připojují do různých 

klubů seniorů, navštěvují kulturní akce nebo jezdí na výlety. Ukazuje se, že se ve stáří 

příliš často netvoří nové zájmy, ale dochází k obnovení či rozšiřování zájmů, které již 

senior dříve vykonával (Holczerová, Dvořáčková, 2013). Z toho vyplývá, že aktivní 

životní styl je potřeba si budovat během celého života, aby mohl být ve stáří udržován 

(Hátlová, Fleischmann, Chytrý, 2017).  

Aktivní životní styl a podílení se seniorů na společenském životě je důležité pro 

jejich sociální integraci, navázání nových vztahů a známostí, pocitu vlastní potřebnosti a 

užitečnosti a rozvoj vlastní seberealizace (Čeledová, Kalvach, Čevela, 2016). 

Za aktivní životní styl pokládáme takový životní styl, ve kterém hraje pravidelnou 

roli nějaká pohybová aktivita, která by měla být pravidelná a v optimálním případě i 

řízená (Bunc, Hráský, Skalská, 2013). Senioři volí pohybové aktivity jak sportovního, tak 

nesportovního typu. Jak je již v předchozích kapitolách zmíněno, pohyb napomáhá 

k udržení samostatnosti a pomáhá zpomalit degenerativní změny organismu, což kladně 

ovlivňuje kvalitu života seniora. Člověk může sport vykonávat buď na rekreační úrovni 

(například formou koníčků), nebo na úrovni výkonové (Slepička, Mudrák, Slepičková, 

2015). 

2.7 Vliv pohybových aktivit ve stáří 

Spolu s narůstajícím věkem populace souvisí i to, že chceme u seniorů dosáhnout 

odpovídající kvality života. S tou neodmyslitelně souvisí dostatečná schopnost 

samostatného pohybu, pro který je potřeba určitý stupeň úrovně motoriky. Máček (2011) 

uvádí, že až 40 % osob mezi 60 a 74 lety sužuje některá z poruch, v jejímž důsledku jsou 

omezeny funkční schopnosti seniorů a nad 75 let věku se počet těchto osob zvyšuje až na 

65 % (Máček, 2011). Podle Taylora (2013) je příčinou až 3,2 milionů úmrtí ročně fyzická 
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nečinnost, se kterou souvisí snížená kardiovaskulární zdatnost a častější výskyt 

chronických onemocnění organismu.  

Autorka Klevetová (2017) ve své knize uvádí, že pohyb je základem lidské 

existence. Přináší nám radost buď sám o sobě jako pohyb takový, nebo v důsledcích, které 

nám přináší, například tak, že si dojdeme pro něco dobrého nebo si uděláme hezkou 

procházku. Pokud si chceme vlastní pohybové schopnosti zachovat do co nejvyššího 

věku, musíme je cíleně ovlivňovat (Klevetová, 2017). Pohybovou aktivitu můžeme 

definovat jako pohyb těla, který vzniká kontrakcí kosterních svalů a dochází díky němu 

ke zvýšení energetického výdeje. Na rozdíl od toho cvičení definujeme jako plánované, 

strukturované, opakující se pohyby, které provádíme za účelem zlepšení nebo udržení 

jedné či více složek fyzické zdatnosti (Chodzko-Zajko, 2011). 

Slepička ve svém díle zmiňuje, že sport v seniorském věku je jedním z faktorů 

kvality života a aktivní sportování je projevem kvalitního života seniora. Mezi prvky 

hodnotící kvalitu života řadí:  

• fyzický stav a kvalitu pohybových funkcí,  

• normalitu psychického stavu (schopnosti, dovednosti),  

• funkční mikrosociální prostředí (rodina),  

• přiměřené materiální podmínky,  

• příznivé životní prostředí (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

Sportem se dá kvalita života pozitivně ovlivnit v každém věku a u seniorů je tento 

faktor ještě umocněn tím, že může napomoci pro udržení soběstačnosti (Slepička, 

Mudrák, Slepičková, 2015). 

Je důležité si uvědomit, že proces biologického stárnutí nelze zastavit, můžeme 

ho ale pozitivně ovlivnit či zpomalit (Chodzko-Zajko et al., 2011; Klevetová, 2017). 

Podle mnoha studií je dokázáno, že pravidelné cvičení může minimalizovat důsledky 

sedavého životního stylu a prodlužovat aktivní délku života. Napomáhá udržení 

samostatnosti a soběstačnosti a oddaluje vznik degenerativních změn (Mudrák, Slepička, 

Slepičková, 2014). Pomáhá omezit vývoj a progresi chronických onemocnění jako jsou 

ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze, diabetes mellitus II. typu, 

osteoporóza, obezita, kognitivní poruchy apod. (Chodzko-Zajko et al, 2011).  Stejně tak 

pomáhá PA snížit rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, kterými jsou 

například obezita nebo cukrovka (Cacciatore et al., 2020). 
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Pravidelnou PA udržujeme organismus v dobré kondici, pozitivně ovlivňujeme 

svalový tonus a udržujeme flexibilitu člověka a dostatečné rozsahy v kloubech 

(Klevetová, 2017). PA uchovává svalovou sílu a má pozitivní vliv na kardiorespirační 

systém člověka (Máček, 2011). Pohyb má také pozitivní vliv na psychický stav jedince a 

na jeho kognitivní schopnosti (Chodzko-Zajko et al., 2011). Cacciatore a kolektiv autorů 

v článku udávají, že pravidelný pohyb v seniorském věku snižuje úmrtnost, snižuje riziko 

hospitalizace, srdečních příhod a celkově zvyšuje kvalitu života (Cacciatore et al., 2020). 

Pozitivní ovlivnění organismu v důsledku provozování pravidelných a soustavně 

prováděných fyzických aktivit můžeme vidět například v těchto oblastech: 

• zlepšení ukazatelů tělesné kondice (dechový objem, minutový srdeční 

výdej, tlak krve),  

• zlepšení hladiny cukru v krvi (případné snižování dávky inzulinu při 

onemocnění diabetem),  

• snížení následků osteoporózy (úbytek kostní hmoty, řídnutí kostí),  

• snížení rizika úrazů při pádech,  

• zlepšení kloubních rozsahů a snížení jejich bolestivosti,  

• zlepšení kvality spánku,  

• zlepšení schopnosti koncentrace, krátkodobé paměti,  

• snížení úbytku svalové hmoty a jejího nahrazování hmotou tukovou 

(Uhlíř, 2008),  

• zkrácení doby rekonvalescence po běžných onemocněních,  

• zlepšení kardiorespiračního systému,  

• podpora pohybového systému – svalová síla, kontraktilita svalů (Hošková, 

2012). 

Sparling ve svém článku upozorňuje i na důležitost pohybových aktivit jako na 

prevenci onemocnění pohybového aparátu, tedy kostí a kloubů, jako je například artritida, 

osteoporóza či sarkopenie (Sparling et al., 2015). 

Pohybová aktivita provozovaná ve skupině má pozitivní vliv na pocity osamělosti 

a sociální izolace, kterou můžou někteří senioři pociťovat například po ztrátě partnera. 

Ve skupině či týmu dochází k sociální komunikaci a integraci, a to má pozitivní dopady 

na psychiku seniora (Mudrák, Slepička, Slepičková, 2014). 
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To, že pohyb a psychika jsou úzce spojeny, je již dobře známo. Psychickou 

stránku osoby staršího věku ovlivňuje pohyb pozitivně v mnoha oblastech. Při každém 

tělesném cvičení dochází k zapojení psychických procesů především pro to, že pohyby 

provádíme vědomě a kontrolovaně. Dochází tedy k zapojení poznávacích, emočních i 

volních procesů psychiky člověka. Pohyb nám také přináší různé emoce, pocity a 

prožitky. V mnoha studiích bylo dokázáno, že u sportující populace se méně často 

objevují depresivní příznaky, je nižší úroveň úzkostných stavů, člověk zvyšuje vlastní 

sebevědomí a sebehodnocení a psychika sportujících osob je obecně odolnější proti stresu 

a dokáže se snáze vyrovnat s případným neúspěchem, a to nejen sportovním. Pohyb a 

sport rozvíjí sebepoznání jedince a dávají mu možnost se zdokonalovat. Sport pomáhá při 

rozvoji kreativního jednání a přemýšlení jedince, a tím mu může být nápomocný i při 

řešení složitějších situací. Stejně tak napomáhá pro udržování pozornosti, udržení 

dostatečné rychlosti reakcí a paměti (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

Naopak nedostatek pohybové aktivity může být rizikovým faktorem mnoha 

onemocnění, jako jsou například aterosklerotická onemocnění kardiovaskulární soustavy 

(Chiesa et al., 2020). 

2.8 Doporučení pro pohybovou aktivitu seniorů 

Jako doporučení pro udržení funkční zdatnosti u osob seniorského věku Světová 

zdravotnická organizace udává, že by optimálně měli vyvinout 150 minut aerobní aktivity 

o střední intenzitě za týden či 75 minut intenzivní pohybové aktivity za týden nebo 

odpovídající kombinaci obou zmíněných typů aktivit. Za aerobní aktivity považujeme 

činnosti jako je jízda na kole, chůze v rychlém tempu, plavání nebo běh. (Mudrák, 

Slepička, Slepičková, 2014). WHO také uvádí, že aerobní aktivita by měla být prováděna 

vždy nejméně po dobu 10 minut bez přestávky. Pokud chce senior svoji funkční zdatnost 

rozvíjet, a ne pouze udržovat, udává se, že by měl týdně absolvovat buď 300 minut 

aerobní aktivity o střední intenzitě nebo 150 minut aerobní aktivity o vysoké intenzitě 

týdně nebo odpovídající kombinaci obou (Taylor, 2013). Pokud osoba není z nějakého 

důvodu takové intenzity či délky trvání schopna, například má omezení vyplývající 

z chronického onemocnění, měla by být tak fyzicky aktivní, jak jen jí zdravotní stav 

dovolí (Chodzko-Zajko et al., 2011). WHO dále uvádí, že osoby s porušenou schopností 

rovnováhy, by měly alespoň třikrát do týdne provozovat balanční cvičení a cvičení na 

zlepšení stability, což může zároveň sloužit jako prevence pádů a s tím souvisejících 
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zranění. Cvičení zaměřená na posilování svalů by měl senior podle doporučení WHO 

provádět alespoň dvakrát týdně (Taylor, 2013). Slepička ještě uvádí, že by měla být také 

pravidelně zařazena protahovací cvičení jako prevence a kompenzace zkracování svalů 

(Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). Chiesa a kolektiv ve svém článku dodávají, že 

jejich výzkum potvrdil, že i aktivita o menší intenzitě, či jakýkoli jiný pokus snížit sedavý 

způsob života může napomoci snížit rizikové faktory pro vznik mnoha onemocnění 

(Chiesa et al., 2020). Naopak je prokázáno, že sedavý způsob života zvyšuje riziko 

chronických onemocnění, zejména cukrovky a kardiovaskulárních onemocnění, jako je 

hypertenze, ischemická choroba srdeční či cévní mozková příhoda (Sparling et al., 2015). 

Od pohybové aktivity v seniorském věku tedy očekáváme, že zpomalí proces 

stárnutí a co možná nejvíce zredukuje negativní jevy, které stárnutí doprovází. Doufáme 

ve zvýšení svalové síly a flexibility jedince, ve zlepšení funkcí kardiopulmonálního 

systému a celkové zlepšení fyzického i psychického stavu jedince (Máček, 2011). 

Pohybovou aktivitou můžeme ovlivnit množství svalové hmoty, která se s přibývajícím 

věkem snižuje a je nahrazena tukovou tkání, můžeme zlepšit celkovou pohyblivost 

jedince a zpomalit pokles neuromuskulárních funkcí. Aktivity, při kterých se zapojují 

velké skupiny, mají pozitivní vliv také na kapilarizaci a prokrvení zatěžovaných svalů 

(Bunc, Hráský, Skalská, 2013). 

Máček (2011) ve své knize říká, že statistiky v Čechách i v zahraničí ukazují, že 

jen menšina seniorů je pohybově aktivní, a tudíž prozatím nelze mluvit o tom, že by 

docházelo k pozitivnímu ovlivňování zdravotního stavu populace (Máček, 2011). Chiesa 

a kolektiv ve svém článku zmiňují, že jen méně než jedna třetina dospělých a asi jedna 

pětina dospívajících splňuje doporučené pokyny pro každodenní pohybovou aktivitu 

(Chiesa et al., 2020). Slepička uvádí, že v Evropě se pohybovým aktivitám věnuje jenom 

asi 31 % populace. Dále uvádí, že v České republice je počet pohybově aktivních o něco 

pozitivnější a ve studiích se tento počet pohybuje kolem 50 % (Slepička, Mudrák, 

Slepičková, 2015). Naším úkolem je tedy dát seniorům dostatek šancí a příležitostí, jak 

se k pohybové aktivitě připojit, ukázat jim možnosti jednotlivých pohybových aktivit, 

které jim budou dostupné, a vysvětlit jim benefity z pohybové aktivity vyplývající.  

Sparling ve svém článku jmenuje pár tipů, jak by se mohla zvýšit PA seniorů 

během dne. Obecně bychom měli seniory přesvědčit o tom, že by měli méně sedět a více 

se hýbat, a to pomocí malých změn během dne. Například by senioři měli během každé 
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hodiny, kdy sedí, alespoň jednou vstát a alespoň pár minut se projít, zvednout se pokaždé, 

kdy jde v televizi reklama nebo přidávat během dne více krátkých procházek. Také by 

měli místo cestování autem na krátké vzdálenosti raději volit chůzi. Pomocí takovýchto 

menších změn může postupně dojít k celkovému zmírnění sedavého způsobu života a 

přechodu k aktivnějšímu životnímu stylu (Sparling et al., 2015). 

2.9 Pohybové aktivity vhodné pro seniory 

U osob v seniorském věku se často setkáváme s tím, že se věnují spíše aktivitám, 

které nejsou sportovního typu. Nejčastěji zmiňují práci na chalupě, práci na zahradě, hraní 

s vnoučaty, procházky se psem apod. Vzhledem k tomu, že u seniorů je naším cílem, aby 

byla aktivita zábavou, je vlastně většina aktivit vhodná (Slepička, Mudrák, Slepičková, 

2015). Ukazuje se, že senioři se nejraději uchylují k pohybovým aktivitám, které jsou 

jednoduché, ne příliš finančně náročné, bezpečné a nevyžadují příliš mnoho vybavení. 

Nejlépe, aby byly realizovatelné kdekoliv (Bunc, Hráský, Skalská, 2013). 

Slepička uvádí, že z výsledků jeho studie vyplývá, že pro české seniory je důležitá 

tzv. habituální pohybová aktivita. To je taková PA, kterou neprovádíme pro pohyb jako 

takový, ale kdy je pohyb důsledkem jiné aktivity, například práce, kterou provádíme za 

jiným účelem, například ziskem peněz (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

Pohybová aktivita seniorů má za úkol zlepšit psychický stav jedince, udržovat 

kognitivní schopnosti a udržet nebo ještě lépe rozvíjet jeho dovednosti. Zároveň je ale 

prostředkem naplnění sociálních potřeb, zprostředkování společenských kontaktů a 

zábavy (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). Jak je již zmíněno výše, PA je důležitá pro 

udržení seniorovy soběstačnosti. V takovém případě bychom měli klást při výběru 

pohybové aktivity důraz na rozvoj funkčních parametrů a udržení celkové kondice 

seniora. Aktivita by měla být vybrána adekvátně zdravotnímu stavu, schopnostem, 

dovednostem apod. a měla by být prováděna co možná nejvíce soustavně. Pro seniory 

nejčastěji volíme aktivity vytrvalostního charakteru (Hráský, Bunc, 2013). 

Cílem PA seniorů je rozvíjet a povzbudit zachovalé funkce organismu. 

V seniorském věku se jen ve výjimkách zaměřujeme na výkon, zásadní je pro nás rozvoj 

schopností, které jsou důležité pro ADL (activities of daily living) a zachování 

soběstačnosti. Snažíme se o kompenzaci nedostatků, prevenci rizik onemocnění, 

celkovou aktivaci organismu, zlepšení koordinace, mobility, vytrvalosti a síly (Uhlíř, 

2008). 



30 

 

Uhlíř mezi aktivity vhodné pro seniory řadí: 

• vytrvalostní cvičení,  

• rovnovážná cvičení,  

• cvičení zaměřeno na svalové dysbalance, správné držení těla,  

• kompenzační cvičení,  

• cvičení na udržení nebo zlepšení rozsahu kloubů,  

• cvičení na zlepšení jemné motoriky a koordinace,  

• dechová cvičení,  

• relaxační techniky,  

• spinální cvičení,  

• cviky na aktivaci hlubokého stabilizačního systému (Uhlíř, 2008). 

Kolář uvádí jako vhodné pohybové programy pro seniory:  

• individuální cvičení,  

• programy domácího cvičení,  

• chůze a plavání,  

• individuální cvičení na ergometru,  

• 1 - 2krát týdně skupinové lekce v době trvání jedné hodiny,  

• 2krát ročně týdenní rekondiční pobyt (Kolář, 2009). 

Vhodné jsou všechny pohybové programy, kdy využíváme koordinaci pohybů 

s dechem, pomalá cvičení, kdy pohyb vnímáme během celého jeho průběhu a cvičení na 

koordinaci. Pro zpestření je také vhodné zařazovat cvičení s pomůckami, jako jsou 

overbally, tyče, gumy apod. (Vařeková, 2012). 

Existují organizace, které sdružují seniory a následně organizují různé výlety 

apod., např. městské turistické kluby. Posilovny a fitness centra mají v dnešní době 

v nabídce cvičební programy specializované na seniory (Janiš, Skopalová, 2016). Přesto 

ale Slepička ve své knize uvádí, že většina seniorů sportuje hlavně na neoficiálních a 

neformálních místech, jako jsou parky, lesy, příroda (Slepička, Mudrák, Slepičková, 

2015). 

Nejčastěji volenými pohybovými aktivitami mezi seniory je chůze, jízda na kole, 

plavání, cvičení na nářadí (například na rotopedu nebo orbitreku) a v menším zastoupení 

ještě tanec (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 
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Významu pohybových aktivit u starších osob jsou si vědomi i v ubytovacích a 

pečovatelských zařízeních pro seniory, kde pod vedením lektorů a terapeutů probíhají 

nejčastěji skupinová cvičení, jako například rozcvičky, kondiční cvičení, sportovní hry, 

lekce jógy nebo společné výlety (Janiš, Skopalová, 2016). 

2.10 Zásady při cvičení se seniory 

Cvičení se seniory má jisté zásady, na které bychom neměli zapomínat, abychom 

předešli zraněním a komplikacím. Před začátkem cvičební lekce či jakékoliv pohybové 

aktivity je potřeba organismus na následující činnost připravit. Proto je vhodné začít 

dechovým cvičením a cévní gymnastikou. Rozcvička by měla směřovat směrem od 

periferie (Uhlíř, 2008). 

Náročnost jednotlivých cviků bychom měli zvyšovat pomalu a postupně, vždy 

začínat od nejjednodušších cviků a nejjednodušších poloh. Během cvičení bychom měli 

připomínat důležitost správného dechového stereotypu a dávat pozor, aby nedocházelo 

k zadržování dechu. Neměli bychom zapomínat na to, že s přibývajícím věkem dochází 

ke zhoršení zraku a sluchu, vedení by tedy mělo být dostatečně hlasité, srozumitelné, 

popř. s ukázkou jednotlivých cviků lektorem. Pozor bychom si měli dávat také na 

poruchy citlivosti a rovnováhy, pokud tedy děláme cvičení složitější na koordinaci nebo 

rovnováhu, je potřeba seniorům poskytnout možnost opory. Během pohybové aktivity 

bychom také měli myslet na pitný režim (Uhlíř, 2008). 

Před zahájením pohybové aktivity bychom vždy měli být seznámeni se 

zdravotním stavem jednotlivých seniorů a znát kontraindikace jejich diagnóz. Seniory 

bychom měli během pohybové aktivity sledovat, abychom byli schopni zachytit únavu a 

předejít tak případným úrazům (Uhlíř, 2008). 

Důležité je vhodně stanovit intenzitu cvičení. Obecně se udává, že optimální 

intenzitu cvičení můžeme vypočítat pomocí srdeční frekvence a vhodná intenzita cvičení 

seniorů je do 70 % maxima srdeční frekvence, přičemž maximální srdeční frekvenci 

vypočítáme jako SF max = 208 - (0,7*věk). Vždy je ale potřeba respektovat momentální 

stav jedince a subjektivní pocity (Máček, 2011). 

Délka trvání cvičební jednotky záleží na její intenzitě. Udává se, že by se mělo 

cvičit vždy přinejmenším v desetiminutových blocích a organizovaná cvičební jednotka 

by měla trvat alespoň třicet minut. Pokud ale budeme lekci prokládat přestávkami, 
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můžeme ji udělat delší. V optimálním případě by měl senior zařadit cvičení nebo nějakou 

formu pohybové aktivity do svého programu každý den, pokud je intenzita cvičení vyšší, 

udává se alespoň 3 – 4krát týdně (Máček, 2011). 

2.11 Motivace seniorů k pohybu 

Velká část seniorů trpí nějakou formou zdravotních komplikací a problémů, ať už 

specifickou diagnózou či pouze nespecifikovanými bolestmi pohybového aparátu. 

Vzhledem k tomu, že velké množství zdravotních problémů se dá pohybovou aktivitou 

ovlivnit, je naším úkolem nalézt správnou motivaci, která seniory přesvědčí, že je vhodné 

být aktivní a hýbat se (Mudrák, Slepička, Slepičková, 2014). 

Motivace starších lidí pro participaci na pohybové aktivitě je závislá na mnoha 

faktorech - např. sociální a kulturní faktory (národní zvyky, sociální podpora), faktor 

prostředí (umístění bydliště, dostupnost rekreačních areálů), demografické faktory 

(stupeň a odvětví dosaženého vzdělání), fyzické faktory (tělesná kondice, nadváha) apod. 

(Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

S motivací úzce souvisí pojem „vnímaná osobní účinnost“, angl. perceived  

self-efficiacy. Tu chápeme jako vlastní přesvědčení o tom, zda jsem schopen danou 

činnost zvládnout. Znamená to, že to, jestli se dané pohybové aktivity zúčastním nebo ne, 

závisí na tom, jak moc si věřím. Vnímaná osobní účinnost ovlivňuje množství faktorů. 

Prvním z nich je předchozí zkušenost s danou aktivitou a dosažený výsledek. Lidé, kteří 

se sportu v minulosti věnovali, se mu tedy budou spíše věnovat i v seniorském věku, 

protože s ním mají pozitivní zkušenost. Dále vnímanou osobní účinnost ovlivňuje 

pozorování druhých. Pokud tedy senior vidí své vrstevníky, jak sportují a překonávají tak 

nějaké překážky, namotivuje ho to pro jeho vlastní účast na pohybové aktivitě. Proto jsou 

nejen pro seniory vhodná skupinová cvičení., cvičenci tak mohou být motivací jeden pro 

druhého. Dalšími faktory, které osobní účinnost ovlivňují jsou přesvědčování druhými a 

jejich hodnocení obtížnosti daného úkolu a naposledy interpretace tělesných a emočních 

stavů (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

Pokud má člověk vysokou míru osobní účinnosti, bude pravděpodobně čelit každé 

nové výzvě a bude se rád účastnit nových věcí, bude mít větší motivaci a u pohybové 

aktivity pravděpodobně vytrvá. Naopak lidé s nízkou mírou osobní účinnosti uvidí 

překážky i tam, kde nejsou a aktivity se jim budou zdát obtížnější, než ve skutečnosti jsou 

(Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 
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Proto je důležité, abychom aktivní životní styl udržovali po celý život a abychom 

se věnovali sportovním aktivitám. V seniorském věku potom bude jednodušší si aktivní 

životní styl udržet a nadále u pohybových aktivit setrvat.  

Dalším motivačním faktorem je schopnost seberegulace neboli schopnost 

naprogramovat své chování tak, abychom dokázali překonat překážky, kterým čelíme. Je 

dobré si stanovovat cíle, vyhledávat sociální podporu (například někoho, kdo se bude PA 

věnovat společně se mnou), odměňovat se za splnění dílčích cílů a v neposlední řadě si 

dobře zorganizovat čas tak, aby ho byl na PA dostatek (Slepička, Mudrák, Slepičková, 

2015). 

Jak již bylo zmíněno, důležitá je i sociální podpora, tzn. podpora okolí. Pro seniory 

jsou často vytvářena skupinová cvičení právě proto, že je tam vysoká míra sociální 

podpory. Klienti cvičí společně ve skupině, kde se mohou vzájemně podporovat a 

motivovat k lepším výkonům a výsledkům, o cvičení spolu mohou diskutovat, mohou si 

vzájemně poradit, vzájemně se odměňovat a plánovat společná cvičení navíc (Slepička, 

Mudrák, Slepičková, 2015). 

Klevetová (2017) uvádí tři důležité prvky motivace, a to jsou: 

• touha dosáhnout cíle,  

• důvěra ve vlastní schopnost,  

• vlastní představa dosažené změny. 

Pokud se zaměříme na všechny tři výše zmíněné body, mělo by být následné plánování a 

provedení pohybové aktivity jednodušší (Klevetová, 2017). 

2.12 Problémy s pohybovou aktivitou v seniorském věku 

Překážkou pro PA seniorů může být sarkopenie, v jejímž důsledku je tělo seniora 

náchylnější ke zraněním. U žen se také v mnoha případech setkáváme s osteoporózou, 

tedy řídnutím kostí, které se v jejím důsledku stávají křehčí a opět náchylnější ke zranění 

a úrazům (Bunc, Hráský, Skalská, 2013). 

Autorka Vařeková specifikuje pohybové činnosti, které jsou pro seniory 

nevhodné. Řadí mezi ně rychlé změny poloh, skoky a tvrdé dopady, cvičení se zadrženým 

dechem, silová a švihová cvičení, cviky využívající záklony hlavy nebo dlouhotrvající 

hluboké předklony (Vařeková, 2012). 
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Bunc, Hráský a Skalská (2013) ve své studii zmiňují, že problémem může být i 

strach ze selhání a nezvládnutí dané pohybové aktivity, negativní předchozí zkušenost 

s pohybovou aktivitou (například vznik úrazu) a u některých sportů a aktivit i 

nedostupnost ve formě finanční náročnosti. 

V neposlední řadě může být problémem s PA seniorů to, že se pohybu sice věnují, 

ale ne po dostatečně dlouhou dobu (Slepička, Mudrák, Slepičková, 2015). 

2.13 Projekt EXODYA 

Cílem projektu EXODYA, celým názvem Effect of EXercise training and Omega-

3 fatty acids on metabolic health and DYsfunction of Adipose tissue in elderly, bylo 

potvrdit pozitivní účinky pohybových aktivit na metabolický stav seniorek, jejichž životní 

styl je převážně sedavý (Sontáková, 2021). Projekt byl zaměřen na efekt kombinace 

pohybových aktivit a podávání omega-3 polynenasycených mastných kyselin 

(Sontáková, 2021). 

Projektu se zúčastnilo celkem 53 zdravých žen ve věku 65–80 let (70,9 ± 3,9 roku) 

(Daďová et al., 2020). Pohybová intervence probíhala po dobu 16 týdnů třikrát týdně 

formou aerobního cvičení v kombinaci s dynamickým silovým tréninkem (Sontáková, 

2021). Program zahrnoval dvakrát týdně hodinový funkční kruhový trénink (45 minut 

posilování a 15 minut protažení a balanční cvičení) a jedenkrát týdně 60 minut Nordic 

walkingu (Daďová et al., 2020). 

V prvních týdnech se instruktoři zaměřovali na správné držení těla a správnou 

techniku provádění jednotlivých cviků, na koordinaci, správný dechový stereotyp a na 

osvojování správných cvičebních návyků. V dalších týdnech se již věnovali funkčnímu 

tréninku formou kruhového tréninku s využitím posilování s vlastní vahou, ale i 

s pomůckami, jako jsou Therabandy, činky, steppery apod. Cvičení bylo střední intenzity 

(Daďová et al., 2020). 

Aerobní trénink formou Nordic walkingu probíhal jedenkrát týdně po dobu jedné 

hodiny. Každá lekce byla zahájena 10 minutami chůze pomalejším tempem pro rozehřátí 

organismu, následovalo krátké protažení, 40 minut chůze rychlejším tempem a závěrem 

bylo 10 minut pomalejším tempem pro zklidnění organismu. Hlavní část aerobního 

tréninku byla intenzivní, účastnice byly vyzvány, aby dosahovaly mezi 60 a 85 % VO2, 

která byla změřena při úvodním zátěžovém testování (Daďová et al., 2020). 
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2.14 Fyzická zdatnost seniorů a její měření 

Jak je již popsáno v předchozích kapitolách, v seniorském věku dochází často ke 

změně životního stylu a obecně k poklesu pohybu během dne, tzv. hypokinezi (Mokrá, 

Wittmannová, 2016). Zároveň dochází spolu se zvyšujícím se věkem k involučním 

změnám v celém organismu (Hráský, Bunc, 2013). Kombinací těchto vlivů dochází k 

poklesu fyzické zdatnosti seniorů, kterou považujeme za jeden z ukazatelů zdravotního 

stavu jedince. Mezi jednotlivé parametry fyzické zdatnosti řadíme sílu, flexibilitu, 

vytrvalost a obratnost. (Mokrá, Wittmannová, 2016).  

Pohyb v seniorském věku napomáhá k udržení dostatečné fyzické zdatnosti, která 

je důležitá pro udržení soběstačnosti a zvládání běžných denních činností bez nadměrné 

únavy či námahy (Mokrá, Wittmannová, 2016). PA seniorů má velké množství benefitů, 

jako je předcházení vzniku onemocnění, zlepšení zdravotního stavu a kondice obecně, 

může vylepšit kvalitu spánku seniora, a také napomoci od bolestí pohybového aparátu. 

PA navíc oddaluje pokles kognitivních funkcí a snižuje riziko výskytu depresí, obezity či 

onemocnění kardiovaskulárního systému (Mokrá, Wittmannová, 2016). 

Fyzická zdatnost je předpokládaná dispozice nezbytná pro to, aby lidský 

organismus fungoval efektivně, účinně a úsporně (Macháčová et al., 2007). Je to 

schopnost organismu adaptovat se vnějším podmínkám, jakými jsou například zátěž či 

teplota okolního prostředí (Máček, Radvanský, 2011). 

U seniorů se setkáváme s pojmem zdravotně orientovaná fyzická zdatnost. Ta 

ukazuje, že v seniorském věku jsou ukazatelem dobré fyzické zdatnosti co nejnižší 

zdravotní rizika, ne dosažení maximálního možného výkonu, jako je tomu u mladších 

věkových kategorií. Mokrá a Wittmannová ve své studii uvádí, že mezi nejvýznamnější 

ukazatele zdravotně orientované fyzické zdatnosti lze považovat úroveň svalové síly a 

kardiovaskulární zdatnosti, kterou představuje hodnota VO2max, která by se měla u osob 

nad 60 let pohybovat kolem 28,1 ml/kg/min (Mokrá, Wittmannová, 2016). Jiní autoři 

mezi ukazatele zdravotně orientované fyzické zdatnosti uvádí také tělesné složení či míru 

kloubní pohyblivosti, výkonnost respirační či řídící soustavy (Hráský, Bunc, 2013). 

Udržování, či zvyšování tělesné zdatnosti je v seniorském věku možné provádět 

pomocí aerobních vytrvalostních aktivit, jako jsou například jízda na kole, Nordic 

walking nebo plavání, v kombinaci se silovým cvičením. Intenzita cvičení musí být vždy 

hodnocena individuálně, nemusí však být vysoká (Mokrá, Wittmannová, 2016). 
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Měření tělesné zdatnosti je důležité kvůli zjištění přítomnosti křehkosti, pro 

zjištění schopnosti mobility seniora a také pro to, abychom zjistili míru schopnosti vlastní 

sebeobsluhy vyšetřovaného (Vágnerová, 2020). Stejně tak pokud se snažíme o zvýšení 

tělesné zdatnosti seniora, je potřeba, abychom znali výchozí hodnoty jeho zdatnosti 

(Macháčová et al., 2007). Pokud pomocí některého z testů odhalíme nedostatečnou 

tělesnou zdatnost seniora, díky včasné intervencí můžeme zabránit jeho neočekávaným 

pádům a případným zraněním (Vágnerová, 2020).  

Tělesnou zdatnost můžeme měřit nejrůznějšími způsoby. Kalvach ve své knize 

jako příklad měření fyzické zdatnosti uvádí bicyklovou ergometrii, zároveň ale dodává, 

že to není příliš využívaná metoda. Častěji se podle něj využívá tzv. hand grip neboli 

měření síly stisky ruky, které je jednodušší na provedení a zároveň má vypovídající 

hodnotu (Kalvach, 2004). Kuckir a kolektiv ve své publikaci zmiňují také podrobnější 

testy pro měření fyzické zdatnosti, jako například Senior Fitness Test (SFT) nebo Krátkou 

baterii pro hodnocení fyzické zdatnosti seniorů (SPPB) a uvádějí, že jsou tyto testy 

důležité pro diagnostiku sarkopenie neboli úbytku svalové hmoty (Kuckir et al., 2016), 

Vágnerová ještě zmiňuje Hodnocení křehkosti podle Friedové (Vágnerová, 2020). 

SFT je motorická testová baterie, která byla vytvořena pro hodnocení funkční 

tělesné zdatnosti osob starších 60 let v terénních podmínkách. Mezi hlavní výhody SFT 

patří jeho všestrannost, ale zároveň jednoduchost jak pro testovaného, tak pro 

hodnotícího, a také možnost jeho využití v terénních podmínkách, tzn. že nemusí být 

prováděn ve specializované laboratoři (Macháčová et al., 2007). SFT se využívá pro 

výzkumné účely, pro zjištění rizikových faktorů souvisejících s nedostatečnou PA, jako 

první krok při tvoření cvičebních plánů a stanovování cvičebních cílů nebo jako motivace 

seniorů ke zvýšení množství PA (Rikli, Jones, 2013). 

2.15 Ovlivnění pohybové aktivity seniorů pandemií Covid-19 

V důsledku karanténních opatření došlo k izolaci zejména těch, kteří patřili mezi 

nejvíce ohrožené skupiny, například právě seniorů (Jiménez-Pavón et al., 2020). 

Úmrtnost na onemocnění Covid-19 osob starších 70 let se udává mezi 15 a 20 % (Roschel, 

Artioli, Gualano, 2020), Bailey ve své studii z ledna 2021 uvádí, že až 80 % obětí 

onemocnění Covid-19 v Irsku bylo starších 75 let (Bailey et al., 2021). Z těchto poznatků 

tedy jednoznačně vyplývá, že je potřeba rizikovou skupinu starších obyvatel chránit. 
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Kvůli karanténním opatřením došlo k poměrně zásadní změně životního stylu 

populace. Životní styl před pandemií u mnoha seniorů zahrnoval pravidelnou pohybovou 

aktivitu, která napomáhala k udržení jejich zdravotního stavu a potlačovala negativní 

důsledky nemocí, jako je cukrovka, zvýšený krevní tlak či jiná kardiovaskulární 

onemocnění (Jiménez-Pavón et al., 2020). Starším osobám bylo v rámci jejich ochrany 

doporučeno zůstat doma a co nejvíce omezit kontakt s dalšími lidmi. To souviselo 

s omezením pohybu během dne i k omezení cvičení celkově. Ve výzkumu z roku 2021 

41 ze 150 seniorů uvedlo, že během pandemie necvičili vůbec, 63 ze 150 uvedlo, že cvičí 

méně často než obvykle a pouhá 2 % seniorů uvedla, že během karantény cvičí častěji 

než obvykle (Bailey et al., 2021). Omezení pohybové aktivity je u seniorské populace 

doprovázeno negativními důsledky, a sice snížením funkčních schopností, mobility, 

nezávislosti a soběstačnosti. Bez dostatečné pohybové aktivity může také dojít k rozvoji 

demence či kognitivních poruch (Said, Batchelor, Duque, 2020). 

Roschel (2020) píše, že v důsledku fyzické nečinnosti ročně zemře na světě více 

než 5 milionů lidí. Je jasné, že pro zastavení šíření onemocnění Covid-19 je nutná sociální 

izolace i karanténní opatření, nesmíme ale zapomenout, že i fyzická nečinnost starší lidi 

může mít fatální následky, a proto je potřeba dostatečně seniory k PA motivovat, dodat 

jim dostatek možností a příležitostí, popř. názorných příkladů, jak mohou cvičit i 

v domácím prostředí (Roschel, Artioli, Gualano, 2020). 

Jiménez-Pavón s kolektivem autorů (2020) ve svém článku uvádí doporučení pro 

množství pohybové aktivity seniorské populace v karanténě. Vzhledem k tomu, že PA, 

kterou běžně vyvíjíme během dne, jako jsou například cesty na nákup, procházky, cesty 

za rodinou apod., je během karantény značně omezená, doporučení pro množství 

pohybové aktivity vzrůstá. V článku tedy autoři doporučují multikomponentní cvičební 

program, který se skládá z aerobních cvičení, odporových cvičení, cvičení pro rozvoj 

rovnováhy, koordinace a mobility obecně. Časově doporučují cvičení zařadit pětkrát až 

sedmkrát v týdnu v celkovém množství 200–400 minut. Pro většinu PA je doporučena 

mírná intenzita zátěže (40-60 % maximální srdeční frekvence), která podporuje funkci 

imunitního systému. Je zřejmé, že senioři nemají doma příliš tréninkového vybavení, 

proto je potřeba, aby využili to, co doma běžně mají. Využívá se tedy trénink s vlastní 

vahou, střídavé vstávání a sedání na židli nebo do křesla, výstup a sestup na schod, chůze 

uvnitř domu, tanec či balanční cvičení (Jiménez-Pavón et al., 2020). Je ale nutno zmínit, 

že ne každý je schopen takové množství pohybové aktivity vyvinout, a proto je potřeba 
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seniorům vysvětlit, že i malé množství PA a cvičení je lepší než nic, a že je dobré začít 

zlehka a pomalu a úroveň i množství svého cvičení zvyšovat postupně (Said, Batchelor, 

Duque, 2020).  

Obecně tedy můžeme zhoršení fyzické kondice a nedostatek pohybové aktivity 

považovat za negativní důsledek opatření, která byla přijata v rámci boje s pandemií 

Covidu-19 (Roschel, Artioli, Gualano, 2020). Karanténa a ostatní opatření sice sníží 

pravděpodobnost, že se starší lidé nakazí onemocněním Covid-19, budou ale 

pravděpodobně následovat nepříznivé důsledky v oblasti psychického i fyzického zdraví 

(Bailey, 2020). Některé zdroje tvrdí, že bude následovat i další zhoršování zdraví starší 

populace jako například častější výskyt sarkopenie, stařecké křehkosti a 

kardiovaskulárních onemocnění. Právě proto bychom měli seniorskou populaci vést 

k aktivnímu životnímu stylu a pravidelné pohybové aktivitě i v této době (Roschel, 

Artioli, Gualano, 2020). 

2.16 Adherence k pohybové aktivitě 

V předchozích kapitolách je uvedeno, že pohybová aktivita by měla být nedílnou 

součástí života starší populace. Díky pravidelné PA dochází ke snižování počtu výskytu 

onemocnění, případně jejich komplikací, zlepšení funkčních schopností a stavu 

organismu celkově, a to jak jeho fyzické, tak psychické stránky. Je ale důležité, aby byla 

PA prováděna dlouhodobě. Pokud tomu tak není, nelze očekávat výhody, které s sebou 

PA přináší (Hawley-Hague et al., 2016). 

V literatuře se můžeme setkat s různými definicemi slova adherence. Nejčastěji 

se objevuje definice, ve které je adherence popisována jako počet odcvičených lekcí 

z celkového počtu lekcí cvičebního programu. Pokud se dotyčný zúčastní alespoň dvou 

třetin z celkového počtu předepsaných lekcí, považujeme adherenci za úspěšnou. Kromě 

definice slova adherence se v literatuře různí také způsoby, jakými lze adherenci měřit 

(Hawley-Hague et al., 2016). 

V souvislosti se slovem adherence, v doslovném překladu dodržování nebo 

přilnavost, se setkáváme také se slovem účast (anglicky attendance). Účast se nejčastěji 

uvádí v procentech, udává procentuální podíl navštívených cvičení z celkového počtu 

cvičení a považujeme ji za podmnožinu adherence (Hawley-Hague et al., 2016). Dalším 

souvisejícím pojmem je „drop-out“, neboli odpadlictví. Pod tímto pojmem nejčastěji 
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označujeme stav, kdy cvičenec přerušil svoji účast ve cvičebním programu nebo se na 

cvičení neobjevil déle než 30 dní (Hyťhová, 2008). 

2.16.1 Faktory ovlivňující adherenci k pohybové aktivitě 

V literatuře existuje velké množství možností, jak rozdělit faktory, které adherenci 

k PA ovlivňují. Odborníci se tyto faktory snaží stanovit a definovat především z toho 

důvodu, aby ty faktory, které adherenci k PA ovlivňují negativně, mohli ovlivnit a 

adherenci tím zvýšit.  

McArthur ve své studii rozděluje tyto faktory do šesti následujících kategorií: 

• rutina,  

• vnitřní motivace, 

• biofyzikální problémy, 

• psychosociální faktory, 

• prostředí,  

• zdroje (McArthur et al., 2014). 

Dalším možným rozdělením jsou například faktory demografické, 

socioekonomické, psychické, zdravotní, faktory prostředí, faktory související s chováním 

jedince a s jeho pohybovým programem (Hyťhová, 2008). 

Všechny z výše zmíněných faktorů si můžeme vyložit ať jako pozitivní, tak jako 

negativní. 

V negativním smyslu může působit rutinní denní chování, pokud bereme cvičení 

jako narušení denní struktury, nemožnost stihnout vlastní povinnosti a zájmy apod. Stejně 

tak vnitřní motivace může působit i negativně. Může nás ovlivnit špatná nálada, ale také 

třeba vlastní přesvědčení o tom, že cvičení nezvládneme (McArthur et al., 2014). 

Stejné faktory ale nemusí adherenci a pohybovou aktivitu obecně ovlivňovat 

pouze negativně. Například právě zavedená denní rutina, která zahrnuje cvičení, 

ovlivňuje adherenci velice pozitivně. Stejně tak vnitřní motivace, která je spojena 

s očekáváním dobrého pocitu po cvičení, nebo pocit odpovědnosti vůči ostatním 

(McArthur et al., 2014). 
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zjistit, zda došlo u seniorek, které se zúčastnily v roce 

2018 projektu EXODYA, k udržení míry fyzické zdatnosti a adherence k pohybové 

aktivitě. 

Vedlejším cílem je pomocí Mezinárodního dotazníku pohybové aktivity zjistit, 

jaké je procentuální zastoupení seniorek v jednotlivých skupinách, které dotazník 

vymezuje (aktivita nízké úrovně, aktivita střední úrovně, aktivita vysoké úrovně). 

Posledním cílem je zjistit, zda a jakým způsobem ovlivnila pandemie onemocnění 

Covid-19 míru pohybové aktivity, a také fyzické a psychické zdraví seniorek. 
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3.2 Hypotézy 

1. Předpokládám, že úroveň PA, hodnocená subjektivně s využitím standardizovaného 

dotazníku IPAQ, bude u nadpoloviční většiny probandek souboru I dostatečná (tj. 

hodnocena jako HEPA Active). 

2. Předpokládám, že hodnoty nejméně dvou terénních testů svalové síly ze tří 

hodnocených (Test Sed-vztyk ze židle, Test flexe v lokti, Test síly stisku ruky) se 

v longitudinálním srovnání u výzkumného souboru II statisticky významně snížily.  

3. Předpokládám, že v souboru II budou hodnoty jednotlivých terénních testů síly u 

většiny žen v normě vzhledem k věku. 

4. Předpokládám, že se u probandek souboru II statisticky významně snížila aerobní 

zdatnost hodnocená pomocí VO2max.  

5. Předpokládám, že u většiny probandek souboru II je současná aerobní zdatnost 

v normě vzhledem k jejich věku.  
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3.3 Úkoly práce 

1. Vypracovat rešerši zdrojů zabývajících se geriatrií a gerontologií, procesu stárnutí a 

jeho důsledky, pohybové aktivity seniorů a jejích benefitů či rizik. 

2. Zpracovat dotazník složený z otázek dotazníku IPAQ a vlastních otázek týkajících se 

fyzické aktivity a kondice pro zjištění míry PA po ukončení projektu EXODYA a pro 

srovnání množství PA před pandemií a během pandemie onemocnění Covid-19. 

3. Provést zátěžový test na bicyklovém ergometru, Senior Fitness test a měření pomocí 

dynamometru, a následně porovnat s výsledky před a po intervenci v programu 

EXODYA v roce 2018. 

4. Zpracovat výsledky výzkumu, provést analýzu dat. 
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4 Metodika 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

4.1.1  Výzkumný soubor I 

Výzkumný soubor I tvořilo 30 žen, které se v letech 2017 nebo 2018 zúčastnily 

projektu EXODYA. Tento výzkumný soubor se zúčastnil dotazníkového šetření, které 

proběhlo anonymně pomocí Google formuláře. Celkem bylo osloveno 53 žen, které se 

v letech 2017 a 2018 projektu zúčastnily a celkem 30 se jich díky jejích odpovědím 

zúčastnilo mého výzkumu. Celkově se tedy na výzkumu podílelo téměř 57 % oslovených 

seniorek. Průměrný věk výzkumného souboru I byl 72 ± 4,02 let, účastnice byly ve věku 

v rozmezí 65 a 82 let. 

Další otázka se zaměřovala na rok, ve kterém se probandky projektu EXODYA 

zúčastnily. Projekt proběhl v roce 2017 a v roce 2018. 14 dotazovaných odpovědělo, že 

se projektu zúčastnily v roce 2017, 14 odpovědělo, že se projektu zúčastnily v roce 2018 

a dvě respondentky uvedly, že si ročník, ve kterém se do projektu zapojily, nepamatují. 
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4.1.2 Výzkumný soubor II 

Výzkumný soubor II tvořilo sedm žen a všechny byly zároveň součástí 

výzkumného soboru I. Posledním bodem dotazníku byla prosba o účast na opětovném 

testování. Ze všech dotazovaných, které zaškrtly, že se opětovného testování zúčastní, 

byly následně vybrány seniorky z totožného roku studie, aby byl u všech stejný časový 

odstup od cvičební intervence. 

 Všechny probandky výzkumného souboru II se tedy zúčastnily projektu 

EXODYA v roce 2018. Výzkumný soubor II byl vyšetřen terénními a laboratorními testy 

fyzické zdatnosti v Centru Zdravý sport. Testování zahrnovalo 4 položky Senior Fitness 

Testu, hodnocení síly stisku ruky pomocí digitálního ručního dynamometru, kognitivní 

test POBAV, hodnocení depresivních příznaků pomocí GDS škály a zátěžový test na 

bicyklovém ergometru. Výsledky testu POBAV a GDS škály nakonec nebyly v práci 

použity. 

Průměrný věk probandek výzkumného souboru II činil 76 ± 2,6 let, přičemž 

nejstarší bylo 83 a nejmladší 70 let. Průměrná výška dosáhla hodnoty 164,83 ± 6,7 cm a 

průměrná hmotnost 78,96 ± 8,46 kg. 

Nízký počet probandek v souboru II byl způsoben právě probíhající pandemií 

Covid-19. Některé seniorky v dotazníku uváděly jako důvod své neúčasti pro praktické 

testování strach z nákazy onemocněním Covid-19, restrikce související s pandemií a 

úrazy, které v nedávné době utrpěly. Některé seniorky souhlasily s testováním až poté, co 

u nich proběhne očkování na Covid-19. 

4.2 Použité metody 

Praktická část práce je rozdělena do více částí. Jak je uvedeno výše, výzkumný 

soubor I (N=30) podstoupil pouze dotazníkové šetření anonymní formou. Výzkumný 

soubor II (N=7) absolvoval zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru, anamnestické 

šetření, čtyři položky Senior Fitness Testu, měření síly stisku ruky dynamometrem, test 

kognitivních funkcí POBAV a hodnocení míry deprese škálou GDS. Jednalo se o smíšený 

výzkum s převahou kvantitativních metod. Dotazníkové šetření bylo průřezové. U 

testování zdatnosti byla data zpracována jako longitudinální šetření. 

Všechny využité metody jsou podrobně popsány v následujících kapitolách. 
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4.2.1 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření proběhlo anonymně pomocí Google formuláře (viz příloha 

č.3). Probandky byly osloveny k vyplnění dotazníku vedoucí práce pomocí emailu. 

Dotazník celkově obsahoval 23 otázek a jeho vyplnění netrvalo déle než 20 minut. 

Otázky v dotazníku byly zaměřeny na pohybovou aktivitu a fyzickou kondici 

dotazovaných. Dotazník byl rozdělen do třech částí. První část se zaměřovala na obecné 

informace týkajících se věku probandek a ročníku, ve kterém se projektu EXODYA 

účastnily. Druhá část otázek byla tvořena krátkou verzí standardizovaného 

mezinárodního dotazníku IPAQ (Craig et al., 2003). Byla využita česká varianta 

dotazníku, která byla ověřena Sigmundem et al. (2007) a týkala se tedy především 

množství pohybové aktivity prováděné v posledních dnech, její frekvence a intenzity. 

Dotazník IPAQ lze hodnotit dvěma možnými způsoby. Buď můžeme výsledky rozdělit 

do třech kategorií podle úrovně aktivity (aktivita nízké úrovně/Inactive, aktivita střední 

úrovně/Minimally Active, aktivita vysoké úrovně/HEPA Active), nebo můžeme 

vypočítat množství MET minut za týden. MET minuty lze definovat jako množství 

energie, které je nutno vydat k provozování fyzické aktivity (Forde, 2018).  

Třetí část otázek byla složena z dalších doplňujících otázek týkajících se 

pohybové aktivity, fyzické kondice a zdraví celkově. Do třetí části byly také zařazeny 

otázky týkající se souvislosti mezi změnou pohybové aktivity a pandemií Covidu-19. 

Poslední dotaz byl zaměřen na to, zda se chce dotazovaná zúčastnit opětovného testování, 

které se skládalo ze zátěžového testu na bicyklovém ergometru, Senior Fitness Testu, 

kognitivního testu POBAV a GDS škály pro zhodnocení nálady. 

4.2.2  Senior Fitness Test 

Testová baterie Senior Fitness Test (SFT) slouží k hodnocení základních 

parametrů funkční tělesné zdatnosti pro soběstačné seniory od 60 do 94 let (Chlumský, 

Daďová, 2017). Jednotlivé testy se zaměřují na zjištění pohyblivosti, síly a aerobní 

vytrvalosti testovaného. Vychází z běžných denních činností (ADL) a z úloh potřebných 

pro vlastní soběstačnost (Rikli, Jones, 2013). Původní testová baterie obsahuje sedm 

testů, jimiž jsou: 

• 30-Second Chair Stand Test (Test Sed-vztyk ze židle),  

• 30-Second Arm Curl Test (Test Flexe v lokti),  

• 2-Minute Step Test (2minutový Step test),  
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• Chair Sit-and-Reach Test (Test ohnutého předklonu),  

• Back Scratch Test (Test spojení prstů za zády),  

• 8- Foot Up-and-Go Test (Test Chůze okolo mety), 

• 6-Minute Walk Test (6-minutový chodecký test) (Chlumský, Daďová, 

2017). 

Pro testování do mé diplomové práce jsem ze Senior Fitness Testu využila pouze 

čtyři testy, které následně popíšu detailněji. Pro longitudinální zhodnocení funkční 

zdatnosti seniorů, zejména svalové síly, byly posléze využity pouze Test Sed-vztyk ze 

židle a Test flexe v lokti. Zápis výsledků byl zaznamenán do záznamového archu SFT 

(viz příloha č. 4). 

4.2.2.1 30-Second Chair Stand Test 

Test je také známý pod názvem Test Sed-vztyk ze židle. Jeho úkolem je zhodnotit 

sílu dolních končetin seniora, která je pro udržení soběstačnosti nezbytná. Dostatečná síla 

dolních končetin má také vliv na prevenci pádů. Test probíhá tak, že testovaný položí své 

dlaně křížem na ramena a po dobu půl minuty provádí střídavě sed na židli a stoj. Židle 

by měla být vysoká 43 cm a neměla by mít područky, které by testovanému bránily 

v pohybu. Cílem testovaného je provést sed a stoj co nejvícekrát (Chlumský, Daďová, 

2017). 

4.2.2.2 30- Second Arm Curl Test 

Dalším prováděným testem byl Arm Curl Test neboli Test Flexe v lokti, který má 

za cíl zhodnotit sílu horních končetin testovaného. Testovaný opět sedí na židli bez 

područek a v ruce má činku, ženy mají činku o hmotnosti 2,3 kg, muži 3,6 kg. Po dobu 

půl minuty provádí testovaný opakovaně flexi v lokti a jeho úkolem je opět provést co 

nevíce opakování (Chlumský, Daďová, 2017). Pro účely mé diplomové práce probandi 

tento test prováděli dominantní horní končetinou. 

4.2.2.3 Chair-sit-and-reach Test 

Test u nás nazývaný jako Test ohnutého předklonu má za úkol zhodnocení 

flexibility dolních končetin seniora. Vyšetřovaný sedí na kraji židle, jedna DK je 

pokrčená, druhá natažená s plantární flexí. Vyšetřovaný předpaží obě horní končetiny 

položené jednu přes druhou, a následně se pomalu předklání k natažené dolní končetině. 

Jeho cílem je dosáhnout nataženými prsty horních končetin co nejdál. Hodnotíme buď 
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přesah prstů špičky nohy, značíme znaménkem plus, nebo naopak vzdálenost prstů HK 

od špičky nohy v případě nedostatečné flexibility, to hodnotíme znaménkem minus 

(Chlumský, Daďová, 2017). 

4.2.2.4 Back Scratch test 

Posledním testem z testové baterie SFT, který jsem využila pro účely své 

diplomové práce je Back Scratch Test neboli Test spojení prstů za zády. Tento test slouží 

ke zhodnocení flexibility ramenních kloubů. Vyšetřovaný se postaví, jednu horní 

končetinu vzpaží a druhou zapaží a za zády se snaží dotknout konečky prstů obou rukou. 

Opět hodnotíme buď přesah prstů obou horních končetin (znaménko plus) nebo 

vzdálenost mezi prsty obou horních končetin (znaménko minus) (Chlumský, Daďová, 

2017). 

4.2.3  Hodnocení síly stisku ruky dynamometrem 

Pro udržení soběstačnosti seniora je důležitá také správná funkce horních končetin 

především kvůli jejich schopnosti manipulace a úchopu předmětů při všech denních 

činnostech včetně těch pracovních (Parizotto, Ferraresi, 2013). Pod pojmem 

dynamometrie si můžeme představit měření síly různých svalových skupin a nejčastěji ji 

využíváme pro měření statické izometrické síly (Rokyta, 2000).  Pro hodnocení síly stisku 

ruky jsem využila digitální ruční dynamometr TKK 5401 (Takei, Japan), který byl 

vypůjčen z Katedry fyziologie a biochemie. Výhody vyšetření dynamometrem jsou, že je 

rychlé, jednoduché a poměrně přesné. Vyšetřovaný se postaví, uchopí dynamometr do 

ruky, která je volně natažena podél těla a maximální možnou silou stlačí. Dynamometr 

následně ukáže na displeji sílu stisku v kilogramech. Testování probíhalo pouze 

dominantní horní končetinou, vyšetřovaný měl tři pokusy a mezi výsledky diplomové 

práce byl zařazen ten nejvyšší. 

4.2.4 Zátěžový test na bicyklovém ergometru 

7 probandek podstoupilo komplexní vyšetření a zátěžový test u akreditovaného 

tělovýchovného lékaře MUDr. Matouše, který probandky testoval i v rámci studie 

EXODYA. Vyšetření obsahovalo odběr anamnestických dat, fyzikální vyšetření, měření 

výšky, hmotnosti a podkožního tuku kaliperací kožních řas, vyšetření oběhových funkcí 

jako jsou EKG, krevní tlak, saturace kyslíku, následně klidové vyšetření funkcí plic 

(klidová spirometrie) a zátěžové vyšetření do maxima na bicyklovém ergometru 
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(Ergoselect 200, Ergoline). Protokol zátěžového testu byl identický s protokolem studie 

EXODYA. Detaily protokolu uvádí např. Sontáková (2021) nebo Daďová (2020). 

4.3 Etické aspekty výzkumu 

V září 2020 byla podána žádost Etické komisi UK FTVS, která byla následně 

v lednu 2021 schválena. Každá z probandek byla poučena o průběhu a hodnocení 

výzkumu, a následně podepsala informovaný souhlas. 

Žádost etické komisi uvádí, že data, která budou získána, budou shromažďována 

a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Online šetření je provedeno 

anonymní formou a bezpečně zpracováno. U žen, které se budou účastnit zátěžového 

testu, budou získávány následující osobní údaje – věk, rok a měsíc narození, běžné 

anamnestické údaje, antropometrické údaje a další běžné proměnné vyplývající z výše 

uvedených metod testování, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném 

počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel diplomové práce. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Data 

nebudou nijak zneužita. Originální text žádosti o vyjádření etické komise UK FTVS i 

originální text informovaného souhlasu je součástí diplomové práce jako příloha (viz 

příloha č.1 a příloha č. 2). 

4.3.1  Zajištění bezpečnosti 

Žádná z využitých metod není metodou invazivní. Rizika prováděného výzkumu 

nebyla vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto 

typu výzkumu. Veškeré aktivity probíhaly ve vyšetřovnách v centru Zdravý sport, kde 

byla vždy připravena lékárnička, a proběhly za standardních bezpečnostních podmínek 

proškolenými pracovníky pod vedením akreditovaného tělovýchovného lékaře MUDr. 

Matouše. Byly zajištěny adekvátní podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků 

k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. 

Všechny probandky měly platnou zdravotní prohlídku a netrpěly žádnými 

kontraindikacemi k zátěžovému testování. Za případné kontraindikace jsme považovali 

srdeční vady a další kardiovaskulární onemocnění, virová či nádorová onemocnění, 
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horečnaté stavy či právě probíhající infekční onemocnění. Kontraindikace byly vždy 

vyhodnoceny MUDr. Matoušem před zahájením testování.  

V rámci zachování bezpečnosti bylo potřeba zohlednit i probíhající pandemii 

onemocnění Covid-19. Všechny probandky a pracovníci Centra Zdravý sport byli 

očkováni, já jsem před testováním absolvovala PCR test s negativním výsledkem. 

4.4 Sběr a vyhodnocení dat 

Dotazníkové šetření proběhlo v průběhu března 2021. Zátěžový test na 

bicyklovém ergometru a terénní testování proběhlo s každou ze seniorek jednorázově buď 

během měsíce dubna nebo května 2021. Při hodnocení funkční zdatnosti pomocí SFT byl 

vždy přítomen odborný dozor. 

Terénní testy proběhly v prostorách Centra Zdravý sport v prostorách ambulance 

podle předem daných pokynů. Testování jednotlivých položek Senior Fitness Testu vždy 

proběhlo jako první před ostatními testy i před zátěžovým vyšetřením kardiorespirační 

zdatnosti. Poté došlo ke změření síly stisku ruky pomocí dynamometru. 

Jako poslední proběhlo zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru, které 

prováděl MUDr. Matouš také v ambulanci Centra Zdravého sportu. 

4.4.1 Analýza dat 

Výsledky hodnocení Senior Fitness Testu byly doplňovány do předem 

vytištěných, k tomu určených archů. Data byla následně přepsána do tabulek v programu 

Excel, ve kterém probíhaly také všechny výpočty a tvorba grafů. Statistická data byla 

zpracována pomocí základních statistických metod a Wilcoxonova párového testu. 

Stejně tak výsledky anketního šetření byly přepracovány do programu Excel a 

následně graficky zpracovány.  
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5 Výsledky 

Následující část diplomové práce je věnována zpracování dat a výsledků šetření. 

Kapitola je rozdělena podle jednotlivých parametrů a jejich hodnocení. V první 

části kapitoly je pomocí tabulek a grafů vyhodnocen Mezinárodní dotazník pohybové 

aktivity IPAQ, následují výsledky vyhodnocení pohybové aktivity a jejího ovlivnění 

pandemií Covid-19. Tato část kapitoly se týká výzkumného souboru I (N=30). 

Další oddíly se týkají výzkumného souboru II (N=7), přičemž nejdříve jsou 

prezentovány výsledky terénního měření, tedy Senior Fitness Testu a porovnání hodnot 

měření síly stisku ruky pomocí dynamometru před intervencí, po intervenci a nyní 

s odstupem tří let od cvičebního programu.  

Poslední oddíl této části se věnuje výsledkům zátěžového testu na bicyklovém 

ergometru. Zabývá se především naměřenými hodnotami VO2max, jejich porovnáním 

s výsledky z předchozích let a jejich adekvátností vzhledem k věku probandek.  
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5.1 Dotazníkové šetření 

5.1.1 Výsledky dotazníku IPAQ 

Grafy číslo dvě a tři se zabývají náročnou fyzickou činností. Jako náročnou 

fyzickou činnost označujeme například zvedání těžkých břemen, aerobik nebo rychlou 

jízdu na kole. Z grafu vyplývá, že 50 % výzkumného souboru I se náročné pohybové 

aktivitě věnuje jeden den v týdnu. Graf číslo dvě hodnotí, kolik minut v takovém dni 

fyzickou aktivitou probandky stráví, pro větší přehlednost jsou odpovědi sloučeny do 

kategorií. 

 

Graf 2 Četnost odpovědí týkajících se počtu dní, kdy byla vykonávána náročná PA 
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Graf 3 Četnost odpovědí týkajících se počtu minut za den při vykonávání náročné PA 

Grafy číslo 4 a 5 jsou obdobou grafů předchozích, dotazují se ale na aktivitu mírné 

zátěže. Pod mírnou fyzickou aktivitou si můžeme představit například nošení lehkých 

břemen, jízdu na kole či tenisovou čtyřhru. V rámci dotazníku IPAQ do mírné PA 

nezahrnujeme chůzi, a to z toho důvodu, že je jí věnována vlastní kategorie. 

Z grafů vyplývá, že více než 63 % výzkumného souboru I se věnuje mírné 

pohybové aktivitě třikrát v týdnu a méně. 
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Graf 4 Četnost odpovědí týkajících se počtu dní, kdy byla vykonávána mírná PA 

 

Graf 5 Četnost odpovědí týkajících se počtu minut za den při vykonávání mírné PA 

Grafy číslo 6 a 7 se zaměřují na chůzi. V zadání otázky je definováno, že aby 

mohla být chůze do dotazníku započitatelná, musí probíhat alespoň po dobu deseti minut 

v kuse. Dvě třetiny výzkumného souboru I (N=30) uvedly, že chůzi provozují každý den. 

Dále probandky uvedly, že v každém dni, který provozují chůzi, chodí nejčastěji 

po dobu jedné nebo dvou hodin. 

7

6

6

2

2

1

6

V kolika z uplynulých sedmi dní jste vynaložil/a mírnou 
fyzickou aktivitu? 

Například nošení lehkých břemen, jízda na kole v pravidelném tempu, či tenisová 
čtyřhra? Nezahrnujte chůzi.

1/7 dní

2/7 dní

3/7 dní

4/7 dní

5/7 dní

6/7 dní

Každý den

0

2

4

6

8

10

12

0 minut do 30 minut do 60 minut do 90 minut do 120 minut do 180 minut do 210 minut 255 minut

Kolik minut obvykle věnujete mírné fyzické aktivitě v jednom 
z těchto dnů?



54 

 

 

Graf 6 Četnost odpovědí týkajících se počtu dní, kdy byla provozována chůze po dobu alespoň 10 minut v kuse 

 

Graf 7 Četnost odpovědí týkajících se počtu minut za den při provozování chůze po dobu alespoň 10 minut v kuse 

Poslední otázka Mezinárodního dotazníku PA se týká sezení během dne. Ve 

sloupcovém grafu číslo 8 je znázorněno rozložení jednotlivých odpovědí. 
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Graf 8 Četnost odpovědí týkajících se počtu hodin strávených sezením 

V tabulce číslo jedna je znázorněn výpočet počtu MET minut u každé probandky 

výzkumného souboru I (N=30) a následné přiřazení do odpovídající kategorie. Graf číslo 

devět znázorňuje procentuální zastoupení účastnic v jednotlivých skupinách pomocí 

koláčového rozdělení. 

Tabulka 1 Hodnocení počtu MET minut u jednotlivých probandek výzkumného souboru I 

 Minuty 

náročné PA * 

počet dní v 

týdnu 

Minuty 

střední PA * 

počet dní 

v týdnu 

Minuty lehké 

PA * počet 

dní v týdnu 

Celkový 

počet MET 

minut 

Výsledek 

1 30*5 210*5 120*7 8172 HEPA 

2 75*2 160*1 105*5 3572,5 HEPA 

3 3*30 60*2 60*7 2586 
Minimally 

Active 

4 75*1 210*3 75*7 4852,5 HEPA 

5 61*2 50*6 80*5 3908,5 HEPA 

6 150*2 210*7 150*7 11745 HEPA 

7 120*1 90*1 60*5 2310 
Minimally 

Active 

8 30*1 90*3 90*7 3399 HEPA 
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9 0 60*1 45*5 382,5 Inactive 

10 150*2 120*3 90*7 5919 HEPA 

11 140*2 181*3 61*5 5418,5 HEPA 

12 40*1 20*4 20*7 1102 
Minimally 

Active 

13 30*5 60*7 150*7 6345 HEPA 

14 60*1 60*2 120*7 3732 HEPA 

15 60*1 60*2 120*7 3732 HEPA 

16 20*2 15*3 120*4 2084 
Minimally 

Active 

17 0 30*1 270*7 6357 HEPA 

18 60*4 60*7 90*7 5679 HEPA 

19 20*1 0 40*6 952 Inactive 

20 0 120*1 60*7 1866 
Minimally 

Active 

21 210*7 120*7 60*7 17628 HEPA 

22 240*4 255*4 122*7 14578,2 HEPA 

23 40*1 60*2 120*6 3176 HEPA 

24 60*1 180*2 180*7 6078 HEPA 

25 20*1 20*1 80*7 2088 
Minimally 

Active 

26 30*1 10*1 180*7 4412 HEPA 

27 60*3 20*7 60*7 3386 HEPA 

28 90*2 120*5 45*7 4879,5 HEPA 

29 60*5 60*7 120*7 6852 HEPA 

30 30*1 60*3 60*5 1950 
Minimally 

Active 
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Graf 9 Rozdělení výzkumného souboru I do kategorií dle celkového počtu MET minut 

5.1.2 Ovlivnění pohybové aktivity projektem EXODYA 

Graf č. 10 znázorňuje, že 80 % dotazovaných se domnívá, že díky projektu 

EXODYA u nich došlo ke zvýšení PA i po jeho ukončení. Žádná z dotazovaných 

neuvedla, že by se vlivem projektu její PA snížila, 20 % probandek uvedlo, že se jejich 
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PA žádným způsobem nezměnila a je tedy stále stejná. Je ale důležité zmínit, že odpovědi 

na tuto otázku jsou velice subjektivní. 

 

Graf 10 Četnost odpovědí týkající se ovlivnění PA po ukončení projektu EXODYA 

Z grafu č. 11 v návaznosti na graf předchozí vyplývá, že u více než 73 % 

výzkumného souboru I se zvýšila PA oproti situaci před projektem. 

 

Graf 11 Četnost odpovědí týkající se zvýšení PA po ukončení projektu oproti situaci před projektem 
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Ano, moje pohybová
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Ano, moje pohybová
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aktivita je stále stejná.
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oproti situaci před projektem?
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Graf 12 Četnost odpovědí týkající se způsobu provádění PA po ukončení projektu 

V rámci projektu EXODYA byl se seniorkami prováděn tzv. Nordic walking a 

cvičení formou kruhového cvičení, následující dvě otázky se zabývaly tím, zda 

dotazované seniorky z výzkumného souboru I Nordic walking nadále provozují a zda při 

vlastním cvičení využívají cviky, které znají právě z kruhových tréninků. Z odpovědí 

vyplývá, že dvě třetiny dotazovaných se nadále věnují Nordic walkingu a prvky 

kruhového tréninku z projektu využívá více než 40 % z nich. 

 

Graf 13 Četnost odpovědí týkající se provozování Nordic walkingu 
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Graf 14 Četnost odpovědí týkající se využívání prvků kruhového tréninku 

5.1.3 Ovlivnění pohybové aktivity pandemií Covid-19 

Vzhledem k tomu, že od března 2020 se v Čechách potýkáme s pandemií onemocnění 

Covid-19, je potřeba ji zohlednit i do pohybové aktivity. Následující část dotazníku se 

tedy věnuje právě tomu, jak pandemie ovlivnila PA výzkumného souboru I. 

Graf č. 15 ukazuje, že polovina dotazovaných provozovala před vypuknutím pandemie 

fyzickou aktivitu po dobu jedné hodiny víckrát než třikrát týdně. Graf č. 16 znázorňuje, 

13

17

Využíváte prvky z kruhového tréninku, který jste cvičili v 
rámci projektu?

Ano

Ne
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že během pandemie se tento počet mírně snížil. Fyzickou aktivitu o trvání jedné hodiny 

provozovalo vícekrát než třikrát týdně 43 % dotazovaných. 

 

Graf 15 Četnost odpovědí týkajících se počtu dní, kdy byla provozována PA po dobu alespoň jedné hodiny v situaci 

před Covidem-19 

 

Graf 16 Četnost odpovědí týkajících se počtu dní, kdy byla provozována PA po dobu alespoň jedné hodiny v situaci 

během Covidu-19 

Jako nejčastější důvod změny PA během Covidu-19 probandky udávaly, že bylo 

pozastaveno vedené cvičení, na které doposud chodily, a to až téměř v 60 %. 
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Graf 17 Četnost odpovědí týkajících důvodu změny PA během Covidu-19 

43 % dotazovaných uvedlo, že pandemie jejich zdraví nijak neovlivnila, dalších 

40 % ale uvedlo, že vlivem pandemie se jejich zdraví zhoršilo. V grafu č. 19 je vidět, že 

více než polovina výzkumného souboru I uvedla, že se vlivem pandemie snížila jejich 

fyzická kondice, dalších více než 40 % uvedlo, že se jejich fyzická kondice během 

pandemie nezměnila.  

 

Graf 18 Mínění o ovlivnění zdraví kvůli změnám pohybové aktivity během Covidu-19 
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Graf 19 Mínění o ovlivnění fyzické kondice kvůli změnám pohybové aktivity během Covidu-19 

 

Graf 20 Mínění o ovlivnění psychického zdraví kvůli změnám pohybové aktivity během Covidu-19 

11 ze 30 dotazovaných uvedlo, že během pandemie zaznamenaly nárůst 

hmotnosti, dalších 17 má hmotnost beze změny a dalším dvěma se hmotnost snížila. 
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Graf 21 Ovlivnění hmotnosti změnou pohybové aktivity během Covidu-19 

 

5.2 Výsledky terénních testů fyzické zdatnosti 

Graf č. 22 popisuje, jak se změnil výsledek testu Sed-vztyk ze židle před 

intervencí, po intervenci a po třech letech od ukončení čtyřměsíčního cvičebního 

programu. U všech probandek výzkumného souboru II (N=7) došlo ke snížení hodnoty 

počtu opakování oproti výsledku po cvičebním programu, tedy po intervenci v roce 2018. 

Jako úspěšné ale můžeme hodnotit, že pouze u dvou z testovaných došlo ke snížení počtu 

opakování i oproti výsledku před cvičebním programem. Navíc šest ze sedmi testovaných 

je vzhledem ke svému věku v rozmezí doporučovaných norem, které uvádí Rikli a Jones 

(2013) ve své knize, nebo dokonce tyto normy překonaly, což zaznamenává graf č. 23 

(Rikli, Jones, 2013). 

11

2

17

Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaši 
hmotnost?

Ano, moje
hmotnost se
zvýšila.

Ano, moje
hmotnost se
snížila.

Ne, moje
hmotnost se
nezměnila.



65 

 

Graf 22 Porovnání výsledků Testu Sed-vztyk ze židle (před intervencí 2018, po intervenci 2018, nyní 2021) 

 
Graf 23 Porovnání současných výsledků testu Sed-vztyk ze židle (2021) vzhledem k věkovým normám 
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Graf 24 Porovnání hodnot Testu Sed-vztyk ze židle po intervenci v roce 2018 a nyní (2021) 

Pro statistické zhodnocení výsledků byl v práci využit Wilcoxonův párový test, 

neparametrický statistický test hypotéz využitelný pro opakované měření na stejném 

vzorku. Wilcoxonův párový test byl vybrán i z důvodu použitelnosti na malém vzorku 

dat. Jako úroveň spolehlivosti byla stanovena statisticky významná p-hodnota menší než 

0,05. 

Tabulka 2  Statistické zhodnocení Testu Sed-vztyk ze židle 

 
 

Ze statistických údajů v tabulce číslo 2 můžeme vyčíst, že u testu Sed-vztyk ze 

židle došlo ke statisticky významnému snížení hodnot (p=0,018) ve srovnání s měřením 

po intervenci, která proběhla před třemi lety. 

Sloupcový graf č. 25 stejně jako graf č. 22 ukazuje naměřené hodnoty testu Flexe 

v lokti. Opět dochází k porovnání výsledků před intervencí, po intervenci a v odstupu tří 

let od intervence. U více než 70 % výzkumného souboru II došlo ke zhoršení výsledků 
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oproti měření po intervenci. Téměř u 60 % došlo ke zhoršení i ve srovnání s výsledky 

před intervencí. Jedna z probandek vykázala stejný výkon jako na konci intervenčního 

programu. Jak ale vyplývá z grafu č. 26, všechny probandky jsou v normě vzhledem 

k věku či ji dokonce převyšují (Rikli, Jones, 2013). 

 

Graf 25 Porovnání výsledků Testu Flexe v lokti (před intervencí 2018, po intervenci 2018, nyní 2021) 

 

Graf 26 Porovnání současných výsledků Testu Flexe v lokti (2021) vzhledem k věkovým normám 
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Graf 27 Porovnání hodnot Testu Flexe v lokti po intervenci v roce 2018 a nyní (2021) 

Tabulka 3 Statistické zhodnocení Testu Flexe v lokti 

 

Podle Wilcoxonova párového testu nedošlo při porovnání dat testu flexe v lokti 

ke statisticky významným změnám hodnot (p=0,075, tzn. p>0,05). 

Graf č. 28 znázorňuje, jak se změnila velikost síly stisku ruky. Pouze jedna 

z probandek výzkumného souboru II vykázala větší zhoršení, a to z hodnoty 30,9 kg po 

intervenci na nynějších 22,1 kg. Ostatní se pohybovaly na podobných hodnotách jako 

před zahájením cvičení. Z grafu číslo 29 vidíme, že všechny testované probandky se 

s nynějšími hodnotami nacházejí v mezích normy vzhledem ke svému věku (Amaral et 

al., 2019).  
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Graf 28 Porovnání výsledků měření sílu stisku ruky dynamometrem (před intervencí 2018, po intervenci 2018, nyní 

2021) 

 

Graf 29 Porovnání současných výsledků měření síly stisku ruky dynamometrem (2021) vzhledem k věkovým normám 
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Graf 30 Porovnání hodnot měření síly stisku ruky dynamometrem po intervenci v roce 2018 a nyní (2021) 

Tabulka 4 Statistické zhodnocení měření síly stisku ruky dynamometrem 

 

Tabulka č. 4 ukazuje, že při měření síly stisku ruky dynamometrem nedošlo ke 

statisticky signifikantním změnám oproti hodnocení před třemi lety.  

5.3 Výsledky laboratorního měření kardiorespirační zdatnosti 

V této podkapitole se práce věnuje především hodnocení aerobní zdatnosti 

pomocí úrovně maximální spotřeby kyslíku. To je hodnota, která udává maximální 

množství kyslíku, které dokáže tělo využít. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů 

kardiorespirační zdatnosti (Várnay, 2020). 

Graf č. 31 ukazuje, jaké jsou doporučené hodnoty VO2max pro seniorky mezi 65 a 

85 lety. Hodnoty byly vypočítány podle vzorečku VO2max = - 0,318 * věk + 42,715 

(Vilikus, Petráková-Doležalová, Daďová, 2021). 
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Graf 31 Predikované hodnoty VO2max pro ženy ve věku od 65 do 85 let 

Graf č. 32 znázorňuje změny VO2max před zahájením cvičení, po ukončení 

cvičebního programu a v odstupu tří let. Můžeme vidět, že u všech probandek 

výzkumného souboru II (N=7) došlo v roce 2018 ke zvýšení hodnoty VO2max po ukončení 

intervence, a naopak ke snížení hodnoty VO2max při měření po třech letech v roce 2021. 

To, že se hodnota po třech letech změnila, ale můžeme přisuzovat také věku. V tabulce č. 

2 jsou tedy uvedeny jak naměřené hodnoty, tak hodnoty, které jsou predikovány dle 

Vilikuse et al. (2021). Pokud počítáme se směrodatnou odchylkou 5,9, tak docházíme 

k výsledku, že přestože se hodnoty VO2max v odstupu tří let snížily, všechny probandky 

výzkumného souboru II jsou vzhledem ke svému věku v normě. To je také znázorněno 

v grafu č. 33. 
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Graf 32 Porovnání výsledků VO2max probandek výzkumného souboru II (N=7) před intervencí v roce 2018, po 

čtyřměsíční intervenci v roce 2018 a nyní (2021) 

Tabulka 5 Hodnocení hodnot VO2max výzkumného souboru II (N=7) vzhledem k predikované hodnotě 

Probandka Věk Predikovaná 

VO2max 

Naměřená 

VO2max 

Hodnocení 

1 70 20,46 20,5 V normě 

2 77 18,23 19,6 V normě 

3 78 17,91 15,7 V normě 

4 83 16,32 16,1 V normě 

5 75 18,87 18 V normě 

6 75 18,87 19,9 V normě 

7 74 19,18 17,5 V normě 
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Graf 33 Porovnání současných výsledků měření VO2max vzhledem k věkovým normám 

 

Graf 34 Porovnání hodnot VO2max po intervenci v roce 2018 a nyní (2021) 
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Tabulka 6  Statistické zhodnocení měření VO2max 

 

U hodnocení VO2max prokázal Wilcoxonův párový test signifikantní snížení 

hodnot (p=0,018), jak lze vidět v tabulce č. 6. 
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6 Diskuze 

Výsledky diplomové práce svědčí pro pozitivní závěry a potvrzují očekávání, se 

kterými jsme do výzkumu vstupovali. Vzhledem k malému vzorku testovaných ale 

nemůžeme data považovat za vypovídající. 

Hypotéza 1 předpokládala, že úroveň PA, hodnocená subjektivně pomocí 

standardizovaného dotazníku IPAQ, bude u více než 50 % dotazovaných hodnocena jako 

dostatečná neboli označena jako HEPA Active. Tato hypotéza se týkala výzkumného 

vzorku I (N=30) a byla potvrzena. Dostatečnou a zdraví prospěšnou jsme úroveň 

pohybové aktivity dle standardizovaného dotazníku IPAQ shledali u 21 ze 30 probandek. 

Dalších 7 testovaných bylo zařazeno do kategorie Minimally Active a 2 do kategorie 

Inactive. Lze tedy říci, že u většiny seniorek, které se zúčastnily v roce 2018 projektu 

EXODYA, došlo k udržení míry fyzické zdatnosti seniorek i v odstupu tří let od ukončení 

projektu. Dle subjektivního dotazníku IPAQ převažovala u většiny seniorek aktivita 

mírné intenzity.  

Zastoupení aktivity mírné intenzity bylo dominantní i ve výzkumu autorů 

Milanoviće a kolektivu, který proběhl v Srbsku v roce 2011. Stejně tak se ve zmíněné 

studii pohybovala většina probandů v kategorii HEPA Active, což je výsledek shodný 

s naším měřením. Rozdílem je, že srbská studie probíhala na několikanásobně větším 

vzorku probandů a hodnotila i seniory muže, nejen ženy. Cílem této studie bylo stanovit 

rozdíly v úrovni fyzické aktivity a funkční zdatnosti mezi mladšími seniory (60–69 let) a 

staršími seniory (70–80 let) s předpokladem, že bude nalezen pokles související 

s narůstajícím věkem. Výzkumu se celkem zúčastnilo 1288 účastníků, 594 mužů a 694 

žen. Úroveň PA byla hodnocena pomocí standardizovaného dotazníku IPAQ a funkční 

zdatnost byla zhodnocena pomocí Senior Fitness Testu, stejně tak jako v našem výzkumu. 

Studie se zabývá měřením funkční zdatnosti především z důvodu, že funkční zdatnost 

považujeme za ukazatele zdravotního stavu seniora pro její významný vliv pro zachování 

nezávislosti a kvality života seniora. Se zvyšujícím se věkem ale dochází k poklesu 

tělesné zdatnosti, což vede k problémům s vykonáváním každodenních činností a s 

normálním fungováním seniorů. Narůstající věk má také nepříznivý vliv na změny v 

kardiorespiračním systému.  Významné snižování aerobní kapacity zaznamenáváme asi 

od 40. roku života, a po dosažení 65 let má člověk přibližně o 30 % nižší kapacitu. Proto 

volíme jako vhodné PA pro seniory aerobní aktivity. Závěrečným zjištěním studie bylo, 
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že snížení úrovně fyzické aktivity a funkční zdatnosti bylo nezávislé na pohlaví a bylo 

způsobeno procesem stárnutí. Hlavním důvodem, proč se naměřené hodnoty mezi 

mladšími a staršími seniory lišily, bylo snížení svalové síly horních i dolních končetin a 

změny v procentech tělesného tuku, snížení flexibility, agility i vytrvalosti. (Milanović et 

al., 2013). 

Hypotéza II se týkala výzkumného souboru II (N=7) a udávala předpoklad, že 

hodnoty nejméně dvou terénních testů svalové síly ze tří hodnocených (Test Sed-vztyk 

ze židle, Test flexe v lokti, Test síly stisku ruky) se v longitudinálním srovnání u 

výzkumného souboru II statisticky významně snížily. Hypotézu II nemůžeme potvrdit. 

Statisticky významné snížení výsledků jsme zaznamenali u testu Sed-vztyk ze židle 

(p=0,018), ale u testu Flexe v lokti (p=0,075), ani u Testu síly stisku ruky (p=0,063) se 

statisticky významné změny nepotvrdily.  

Ve Španělsku byla provedena tříletá navazující studie, jejímž cílem bylo sledovat 

funkční tělesnou zdatnost a určit hodnoty, u kterých dochází s věkem 

k nejvýznamnějšímu poklesu (Tomás et al., 2018). Do studie bylo zařazeno 43 probandů 

mezi 60 a 91 lety věku, 12 mužů a 31 žen. U každého bylo provedeno antropometrické 

měření, měření tělesné zdatnosti pomocí Senior Fitness Testu, dále měření síly stisku ruky 

dynamometrem a hodnocení rovnovážných funkcí Begovou škálou rovnováhy. Po třech 

letech od úvodního testování bylo měření zopakováno a následně byla vyhodnocena data. 

Výsledky studie ukazují, že k největším rozdílům ve výsledcích došlo u 6minutového 

testu chůze a u měření síly stisku ruky. Naměřené hodnoty SFT se statisticky významně 

snížily u ženské části probandů jak u testu Sed-vztyk ze židle (p=0,008), tak u testu Flexe 

v lokti (p=0,015). Studie také dokazuje souvislost mezi onemocněním diabetes mellitus 

II. typu a zhoršením výsledků jednotlivých položek SFT a rovnováhy. Dalším odkazem 

studie je poznatek, že čím vyšší je seniorova adherence k PA, tím vyšší je jeho funkční 

tělesná zdatnost, lepší rovnovážné schopnosti, a tím pádem i menší riziko pádů. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že co se týče pohybové aktivity, měli bychom 

v seniorském věku klást důraz na trénink chůze a manuálních činností. Jako účinné pro 

zvýšení aerobní kapacity se ukázaly programy vytrvalostního charakteru a silový 

odporový trénink a alespoň 30 minut chůze každý den. Kromě aerobní kapacity došlo 

k pozitivnímu ovlivnění funkční zdatnosti účastníků, kognitivních funkcí i menšímu 

výskytu chronických onemocnění. Autoři studie také uvádí, že by měla být každý den 

zařazena do programu seniora alespoň třicetiminutová chůze, nejlépe se střídáním 
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povrchů a prostředí. To má údajně pozitivní vliv na tělesnou zdatnost, ale i rovnováhu 

seniora. Toto doporučení uvádějí autoři jako obzvlášť důležité pro seniory s cukrovkou 

(Tomás et al., 2018). 

Hypotéza III předpokládá, že v souboru II budou hodnoty jednotlivých terénních 

testů síly u většiny žen v normě vzhledem k věku. Tuto hypotézu můžeme potvrdit. Podle 

referenčních hodnot vzhledem k věku, které uvádí ve své knize Rikli a Jones (2013), jsou 

u hodnocení testu Flexe v lokti všechny probandky buď v normě nebo mírně nad ní, u 

testu Sed-vztyk ze židle je v normě nebo nad ní většina probandek, pouze jedna 

probandka spodní hranice normy nedosáhla. 

Hypotézy IV a V se také týkaly výzkumného souboru II. Hypotéza IV 

předpokládá, že se u probandek výzkumného souboru II statisticky významně snížila 

aerobní zdatnost hodnocená pomocí VO2max. Wilcoxonův párový test prokázal 

signifikantní snížení aerobní zdatnosti (p=0,018, stanovená hladina významnosti p=0,05) 

ve srovnání s hodnocením aerobní zdatnosti po intervenci před třemi lety, tudíž i hypotézu 

IV můžeme potvrdit. 

Hypotéza V je taktéž zaměřena na aerobní zdatnost a předpokládá, že u většiny 

probandek výzkumného souboru II bude současná aerobní zdatnost v normě vzhledem 

k jejich věku. Podle predikční rovnice dle Vilikuse a kolektivu (2021) jsme došli 

k závěru, že aerobní zdatnost všech testovaných probandek je v normě vzhledem k věku, 

čímž potvrzujeme i hypotézu V. 

V literatuře nalezneme spíše články týkající se maximální spotřeby kyslíku jiných 

věkových kategorií než seniorů, a to především z toho důvodu, že mnoho starších není 

schopno absolvovat či uspokojivě dokončit zátěžový test. Vzhledem k faktu, že VO2max 

považujeme za jeden z hlavních ukazatelů kardiorespirační zdatnosti, je potřeba jej měřit 

v každém věku. Zátěžové testy se nejčastěji provádějí na běžeckém pásu nebo ergometru. 

Bylo prokázáno, že běžecký pás má větší diagnostickou citlivost než bicyklový ergometr, 

nejspíš z toho důvodu, že je chůze testovaným známější a přirozenější než jízda na kole. 

Chůze na pásu však může být pro mnoho starších jedinců např. s poruchami rovnováhy 

nebo bolestmi kloubů nevhodná. Faktem je, že hodnota VO2max se stoupajícím věkem 

klesá, některé zdroje uvádí, že po 30. roce věku dochází k poklesu VO2max o 1 % ročně. 

Spolu s postupujícím věkem dochází nejen ke snížení kardiorespiračních funkcí, ale také 

svalové síly, což dohromady často vede ke snížení funkčních schopností jedince. 
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Nadměrný pokles VO2max, například vinou kombinace věku a neaktivity, může vyústit až 

v neschopnost vykonávat běžné denní činnosti a neschopnost samostatného života 

(Huggett et al., 2005). 

Diplomová práce se zabývala také vlivem pandemie Covid-19 na PA osob 

v seniorském věku. Bylo potvrzeno, že se během pandemie Covidu-19 PA dotazovaných 

mírně snížila, a to především z důvodu, že vedené cvičení, které dříve navštěvovaly, bylo 

pozastaveno. 40 % dotazovaných uvedlo, že změny PA ovlivnily negativně jejich zdraví, 

více než polovina uvádí, že se během pandemie snížila jejich fyzická kondice a ovlivnění 

psychického zdraví většina z dotazovaných nepociťuje. 

Vlivem přerušení tréninku i pravidelné PA na organismus seniorek se zabývá 

studie autora Leitão a kolektivu, který byl publikován roku 2019. Výzkumu se zúčastnilo 

47 žen ve věku mezi 60 a 75 lety. Probandky byly rozděleny do dvou výzkumných 

souborů. Výzkumný soubor I (n=28) se zúčastnil devítiměsíčního multikomponentního 

cvičebního programu (dvakrát týdně po 45 minutách cvičení aerobního charakteru 

s postupným zvyšováním intenzity a silový odporový trénink) a následně 3 měsíce 

žádnou systematickou pohybovou aktivitu neprovozoval. Výzkumný soubor II (n=19) se 

zúčastnil pouze výstupního měření bez absolvování předchozího cvičebního programu. 

Po ukončení cvičebního programu bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení 

celkového zdravotního stavu seniorek výzkumného souboru I, naopak po období bez PA 

byly zjištěny nepříznivé metabolické a kardiovaskulární změny, pokles VO2 a celkový 

úpadek zdravotního stavu. Avšak probandky výzkumného souboru I měly stále lepší 

výsledky než probandky výzkumného souboru II, což svědčí pro pozitivní účinek cvičení 

na zdraví starších a důležitost adherence k PA. Existují studie, které uvádí, že metabolické 

i funkční změny dosažené cvičebními programy mohou klesat i po krátkých 

beztréninkových obdobích v důsledku neočekávaných příčin, jako je nemoc nebo 

dovolená. Někteří autoři dokonce tvrdí, že období tří měsíců bez PA po 1 roce programů 

zdravotní a pohybové intervence u starších jedinců významně narušuje většinu příznivých 

funkčních změn získaných tréninkem, včetně agility, rovnovážných schopností, nižší síly 

těla a flexibility. Stárnutí je obvykle spojeno se zhoršením pohyblivosti a poklesu výkonu 

při každodenních činnostech, jako je sebeobsluha, chůze po schodech, hygiena. Všechny 

tyto změny jsou důsledkem procesu stárnutí a souvisí se ztrátou svalové hmoty a snížením 

maximální spotřeby kyslíku. Z toho důvodu je pravidelná fyzická aktivita jedním z 

nejdůležitějších kroků k udržení zdravého stavu u starších jedinců. Pravidelná PA může 
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oddálit nebo zabránit vzniku chronických onemocnění, zlepšit tělesnou zdatnost, jako je 

odolnost, vytrvalost, flexibilita a schopnost rovnováhy a napomáhá také udržovat stálé 

vnitřní prostředí bez nepříznivých metabolických změn. Napomáhá také při vykonávání 

každodenních činností a obecně zlepšuje kvalitu života (Leitão et al., 2019).  

Doporučením tedy je, aby cvičení v seniorském věku probíhalo trvale a s co 

možná nejvyšší adherencí tak, aby bylo dosaženo lepší kvality života a zdravotního stavu 

celkově. 
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7 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na fyzickou zdatnost a adherenci k pohybové 

aktivitě u žen starších 65 let. Práce ukazuje, jak se změnil fyzický stav probandek 3 roky 

od ukončení cvičební intervence a dokazuje, že i přes pokles některých parametrů funkční 

zdatnosti jsou výsledky v normě vzhledem k věku. Vzhledem k poměrně malému vzorku 

dat ale není možné výsledky považovat za obecně přijatelné. Práce se zaměřuje na 

důležitost pohybu v životě seniorů a na negativní důsledky neaktivity.  

Teoretická část se zabývá pojmy souvisejícími se stářím a stárnutím a PA 

v seniorském věku. Praktická část je zpracována formou smíšeného kvalitativně-

kvantitativního designu výzkumu, kombinuje dotazníkové šetření s terénním měřením a 

testy. Výzkumu se zúčastnily dva soubory. Výzkumný soubor I (N=30) se zúčastnil 

dotazníkového šetření, které proběhlo anonymně pomocí Google formuláře. Celkem bylo 

osloveno 53 žen, 30 z nich odpovědělo a zúčastnilo se výzkumu. Průměrný věk 

výzkumného souboru I byl 72 ± 4,02 let, účastnice byly ve věku v rozmezí 65 a 82 let. 

Součástí dotazníkového šetření byl mezinárodní standardizovaný dotazník IPAQ. 

Očekávalo se, že po vyhodnocení dotazníku IPAQ bude většina probandek zařazena do 

kategorie HEPA Active, což se potvrdilo. Výzkumný soubor II (N=7) tvořilo sedm žen, 

které byly zároveň součástí výzkumného souboru I a projektu EXODYA se zúčastnily 

v roce 2018. Výzkumný soubor II se zúčastnil terénních testů fyzické zdatnosti a 

zátěžového testu v Centru Zdravý sport. Testování zahrnovalo 4 položky Senior Fitness 

Testu, hodnocení síly stisku ruky pomocí digitálního ručního dynamometru a zátěžový 

test na bicyklovém ergometru.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda došlo u seniorek k udržení fyzické zdatnosti 

a adherence k PA a výsledky dokazují, že ano. Ukázalo se, že téměř u všech probandek 

došlo při testech fyzické zdatnosti ke zhoršení výsledků oproti situaci po ukončení 

4měsíčního cvičebního programu v roce 2018, zároveň je ale tento pokles v normě 

vzhledem k věku či tuto normu dokonce převyšuje. Stejně tak aerobní zdatnost seniorek 

byla ve srovnání s hodnocením po intervenci před třemi lety signifikantně nižší, přesto 

byla u všech probandek v normě vzhledem k věku.  

Jedním z vedlejších cílů práce bylo zjistit dopad pandemie Covid-19 na PA a 

fyzické i psychické zdraví seniorek. PA dotazovaných se vlivem pandemie mírně snížila, 

a to především z důvodu uzavření vedených skupinových lekcí. 40 % dotazovaných 
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uvedlo, že změny PA ovlivnily negativně jejich zdraví, více než polovina jich uvedla, že 

se během pandemie snížila jejich fyzická kondice, ale ovlivnění psychického zdraví 

většina z dotazovaných nepociťuje 

Zpracovávání diplomové práce mi přineslo spoustu nových zkušeností a 

poznatků, nejen co se týče práce se seniory a informací o důležitosti jejich pohybové 

aktivity. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ADL – Activities of Daily Living (běžné denní činnosti) 

angl. – anglicky 

EXODYA – Effect of Exercise training ang Omega 3 fatty acids on metabolic dysfunction 

od Adipose tissue in elderly 

GDS – The Geriatric Depression Scale (Geriatrická škála deprese) 

HEPA – Health-Enhancing Physical Activity (fyzická aktivita posilující zdraví) 

IPAQ – International Physical Activity Questionnaire 

MET – Metabolic Equivalent Minutes (metabolický minutový ekvivalent)  

PA – pohybová aktivita 

POBAV – Pojmenování obrázků a jejich vybavení 

SFT – Senior Fitness Test 

tzv. – takzvaný, takzvaně 

WHO – World Health Organization 
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Příloha č. 2: Text informovaného souhlasu 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážená paní,  

 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 

a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 

2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č.  372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve 

výzkumném projektu na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Udržení fyzické 

zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě u zdravých žen seniorského věku prováděné 

v centru Zdravý sport, se sídlem na pracovišti OLYMP, Za Císařským mlýnem 1063, 

Praha 7.  

Projekt bude probíhat v období od ledna 2021 do března 2021. 

Cílem projektu je zjistit, jak Vás ovlivnily cvičební programy v rámci projektu EXODYA, zda 

jste změnila životní styl a jaký je nyní Váš vztah k pohybové aktivitě. Způsob zásahu bude 

neinvazivní, první dvě části jste již absolvovala vyplněním dotazníku IPAQ a zodpovězením 

anketních otázek.  

 

Dále se zúčastníte několika testů, z nichž prvním je Senior Fitness Test, kdy Vaším úkolem bude 

provedení několika cviků, které jsou součástí standardizované testové baterie (SFT), běžně 

používané u jedinců seniorského věku: 

• sed – vztyk ze židle po dobu 30 s (1 pokus) 

• zvedání činky o hmotnosti 2,3 kg dominantní rukou po dobu 30 s (1 pokus)  

• hluboký ohnutý předklon ze sedu na židli (po zkušebním předklonu jedenkrát k levé noze 

a jedenkrát k pravé noze) 

• spojení prstů ruky za zády (po zkušebním provedení cviku jedenkrát s pravou horní 

končetinou nahoře a jedenkrát s levou horní končetinou nahoře). 

Dále absolvujete jeden zátěžový test na bicyklovém ergometru (bicyklovou spiroergometrii) 

vedený tělovýchovným lékařem, MUDr. Milošem Matoušem, skládající se z krátké zátěže nízké 

intenzity (do 5 min) a stupňovaného testu do maxima, trvajícího max. 10 min plus zotavení. 

Dalším z testů je testování pomocí digitálního dynamometru, díky němuž zjistíme velikost síly 

stisku Vaší dominantní ruky. Vaším úkolem bude maximální možnou silou stisknout 

dynamometr, celkem 3x.  

Následujícím testem POBAV test, při kterém se budete snažit o zapamatování a pojmenování co 

nejvíce obrázků. Tento test slouží pro hodnocení krátkodobé paměti, trvá maximálně 5 min. a 

bude proveden 1 x. 

Posledním testem je tzv. GDS škála, která zjišťuje přítomnost depresivních příznaků a motivace 

ke cvičení. Zde budete zaškrtávat souhlasné či nesouhlasné stanovisko k 15 otázkám, časová 

náročnost je do 5 minut a opět budete test vykonávat 1x. 

Žádná z využitých metod není metodou invazivní. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 

Veškeré aktivity budou probíhat ve vyšetřovnách v centru Zdravý sport, ve kterých bude vždy 

připravena lékárnička, a proběhnou za standardních bezpečnostních podmínek proškolenými 

pracovníky pod vedením akreditovaného tělovýchovného lékaře. Budou zajištěné adekvátní 

podmínky prostředí a adekvátní příprava účastníků k provádění aktivit v rámci daného výzkumu. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
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Do projektu nebudete zahrnuti, pokud máte srdeční vady či jiná kardiovaskulární onemocnění, 

virová a nádorová onemocnění, horečnaté stavy, a právě probíhající infekční onemocnění. 

Kontraindikace k testování budou vyhodnoceny tělovýchovným lékařem před začátkem 

testování. 

Vaše účast ve výzkumu nebude finančně ohodnocena. 

Veškeré výsledky a výstupy práce budou na vyžádání na e-mailové adrese: 

kuhnova_barbora@centrum.cz předloženy. Finální znění práce bude dostupné od dubna 2021. 

Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly 

vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování 

osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: věk, měsíc a rok narození, 

běžné anamnestické a antropometrické údaje, které budou bezpečně uchovány na heslem 

zajištěném počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít hlavní řešitel. 

Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve 

svém souhrnu mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotlivé osoby 

nebyly rozpoznatelné v textu práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, 

budou bezprostředně do 1 dne po testování anonymizována. 

Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v anonymní podobě 

v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na 

konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. 

Pořizování fotografií/videí/audio nahrávek účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány 

žádné fotografie, audionahrávky ani videozáznam. 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Barbora Kuhnová 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Barbora Kuhnová   Podpis:........................  

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 

s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit 

všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu 

a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Potvrzuji, že mám platnou 

zdravotní prohlídku. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu 

nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál 

vyhotovení tohoto informovaného souhlasu. 

 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................                    Podpis: ..................... 

  

mailto:kuhnova_barbora@centrum.cz
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Příloha č. 3: Dotazník k diplomové práci 

Dobrý den. 

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při zpracování mé 

diplomové práce na téma "Udržení fyzické zdatnosti a adherence k pohybové aktivitě u 

zdravých žen seniorského věku". 

Otázky budou zaměřeny na Vaši pohybovou aktivitu a fyzickou kondici, odpovídejte, 

prosím, pravdivě. Dotazník je rozdělen do třech částí. První část je zaměřena na obecné 

informace, druhá část otázek je součástí mezinárodního dotazníku IPAQ (Mezinárodní 

dotazník pohybové aktivity), třetí část dotazníku obsahuje mé vlastní doplňující otázky 

týkající se Vaší pohybové aktivity, Vaší fyzické kondice a Vašeho zdraví. 

Svoje odpovědi, prosím, odešlete do 15. 3. 2021. 

Děkuji Vám za ochotu a za pomoc. 

Barbora Kuhnová 

1) Věk 

2) Ve kterém roce jste se zúčastnila projektu EXODYA? 

a) 2017 

b) 2018 

c) Nepamatuji si. 

3) V kolika z uplynulých sedmi dní jste ve svém volném čase vykonával/a náročnou 

fyzickou činnost jako je zvedání těžkých břemen, kopání (rytí), aerobik nebo rychlá 

jízda na kole? 

a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

4) Kolik času (hodin:minut) obvykle věnujete náročné fyzické aktivitě v jednom z těchto 

dnů? 
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5) V kolika z uplynulých sedmi dní jste vynaložil/a mírnou fyzickou aktivitu jako je 

např. nošení lehkých břemen, jízda na kole v pravidelném tempu, či tenisová čtyřhra? 

Nezahrnujte chůzi. 

a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

6) Kolik času (hodin:minut) obvykle věnujete mírné fyzické aktivitě v jednom z těchto 

dnů? 

7) V kolika z posledních 7 dní jste chodil/a alespoň 10 minut v kuse? 

a) 1/7 dní 

b) 2/7 dní 

c) 3/7 dní 

d) 4/7 dní 

e) 5/7 dní 

f) 6/7 dní 

g) Každý den. 

8) Kolik času (hodin:minut) obvykle strávíte chůzí v jednom z těchto dnů? 

9) Kolik času (hodin:minut) jste strávil/a sezením během dne v posledních 7 dnech? 

10) Ovlivnil projekt EXODYA Vaši pohybovou aktivitu po ukončení projektu? 

a) Ano, moje pohybová aktivita se zvýšila. 

b) Ano, moje pohybová aktivita se snížila. 

c) Ne, moje pohybová aktivita je stále stejná. 

11) Zvýšila se po ukončení projektu Vaše pohybová aktivita oproti situaci před 

projektem? 

a) Ano. 

b) Ne. 

12) Pokud jste po ukončení projektu u pohybové aktivity zůstali, jakým způsobem 

probíhala? 

a) Cvičila jsem sama. 

b) Cvičila jsem s partnerem, kamarádkou, rodinou, … 
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c) Chodila jsem na vedené cvičení. 

13) Provozujete nadále Nordic walking? 

a) Ano. 

b) Ne. 

14) Využíváte prvky z kruhového tréninku, který jste cvičili v rámci projektu? 

a) Ano. 

b) Ne. 

15) Kolikrát do týdne jste v situaci před Covidem-19 provozovali pohybovou aktivitu 

alespoň po dobu jedné hodiny? 

a) Ani jednou. 

b) Jednou tádně. 

c) Dvakrát týdně. 

d) Třikrát týdně. 

e) Víckrát. 

16) Kolikrát do týdne jste provozovali pohybovou aktivitu alespoň po dobu jedné hodiny 

během Covidu-19? 

a) Ani jednou. 

b) Jednou tádně. 

c) Dvakrát týdně. 

d) Třikrát týdně. 

e) Víckrát. 

17) Proč se změnila během Covidu-19 Vaše pohybová aktivita? 

a) Nezměnila se. 

b) Měla jsem strach. 

c) Vedené cvičení bylo pozastaveno. 

d) Jiné. 

18) Myslíte si, že změny Vaší pohybové aktivity během Covid-19 ovlivnily Vaše zdraví? 

a) Ano, ovlivnily ho pozitivně. 

b) Ano, ovlivnily ho negativně. 

c) Ne, moje zdraví nijak neovlivnily. 

19) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaši fyzickou kondici? 

a) Ano, moje fyzická kondice se zvýšila. 

b) Ano, moje fyzická kondice se snížila. 

c) Ne, moje fyzická kondice se nezměnila. 
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20) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaše psychické zdraví? 

a) Ano, ovlivnily ho pozitivně. 

b) Ano, ovlivnily ho negativně. 

c) Ne, moje psychické zdraví nijak neovlivnily. 

21) Ovlivnila změna pohybové aktivity během Covid-19 Vaši hmotnost? 

a) Ano, moje hmotnost se zvýšila. 

b) Ano, moje hmotnost se snížila. 

c) Ne, moje hmotnost se nezměnila. 

22) Poslední otázka je spíše prosbou. Souhlasíte s kontaktováním a opětovným 

testováním? Testování se bude skládat ze zátěžového testu na bicyklovém ergometru, 

Senior Fitness Testu, vyšetření pomocí dynamometru pro zjištění velikosti síly stisku 

ruky, kognitivního testu POBAV a GDS škály pro hodnocení nálady a psychického 

stavu. 

a) Ano, souhlasím. 

b) Ne, nesouhlasím. 

c) Jiná. 



105 

 

Příloha č. 4: Záznamový arch pro Senior Fitness Test 

Záznamová karta: Senior Fitness Test 

Jméno a příjmení: 

Věk: Výška (cm): Hmotnost (kg): Datum testování: 

Test Název 1. pokus 2. pokus Poznámky 

1. Chair Stand test 

(Počet opakování za 

30 sek.) 

   

2. Arm Curl test 

(počet opakování 

silnější paží za 30 

sek.) 

  P nebo L  

HK 

3. Chair-sit-and-

reach test (s 

přesností 0,5 cm a + 

nebo -) 

  P nebo L napnutá DK 

4. Back Scratch test 

(s přesností na mm 

nebo + nebo -) 

  P nebo L vzpažená HK 

Poznámky: 

 

DYNAMOMETR:  

1.      2.     3. 

 


