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Úvod 

Zdraví je největším bohatstvím každého člověka. Podle WHO (World Health 

Organisation)  je zdraví chápáno jako stav tělesné, duševní a sociální pohody. Z biologického 

hlediska je jako zdraví považován stav, kdy je vnitřní a vnější prostředí v rovnováze. Zdraví 

můžeme pozitivně či negativně ovlivňovat životním stylem, životním tempem a množstvím 

pohybu.

Během dětských let je pro nás pohyb přirozeností, ale s přibývajícími lety se ho čím 

dál tím více vzdáváme. Ať už z nedostatku času díky zvyšujícímu se pracovnímu tempu, 

četným povinnostem nebo z nedostatku motivace. Přitom výhod, které s sebou pravidelný 

pohyb přináší je celé řada, tak jako zdravotních a psychických rizik zapříčiněných malou nebo 

nulovou pohybovou aktivností.

Pravidelný pohyb usiluje o zlepšování a upevňování zdraví, potlačuje patologické děje 

jako nemoc a oslabení. Pohyb je významným faktorem, který zásadně ovlivňuje stav 

organismu. Pohyb a sport jsou výbornými prostředky preventivní péče o zdraví, je-li prováděn 

pravidelně, dlouhodobě a správně. 

Sport, respektive aktivní pohyb, jsou sice nesmírně rozšířenou činností, ale na druhou 

stranu skutečný počet lidí, kteří pravidelně a dlouhodobě cvičí a sportují není tak velký. 

Výzkumy prokazují, že část našich spoluobčanů nevykazuje vůbec žádnou mimopracovní 

pohybovou aktivitu a další část sice jakési malé množství aktivity vykazuje, ale z hlediska 

pozitivního ovlivnění zdravotního stavu je toto množství nedostačující. Mezi nejčastěji se 

vyskytující zdravotní problémy spojené s nedostatečnou pohybovou aktivitou (hypokinezí) 

patří srdečně-cévní onemocnění, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka, která se podílí na 

vzniku aterosklerózy. 

S dobrou tělesnou kondicí a zdravým životním stylem souvisí i pojem zdravotně 

orientovaná zdatnost. Tato práce se věnuje možnostem jak zdravotně orientovanou zdatnost 

můžeme ovlivnit různými druhy aerobiku.
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1 Rozbor literatury

Většina pravidelných pohybových aktivit umožňuje řízeným zatěžováním ovlivňovat 

funkční schopnosti jedince, a tak přispívat k rozvoji tělesné zdatnosti. 

Mezi civilizační problémy v dnešních dnech patří hlavně chronický nedostatek času 

nebo nechuť sportovat. Frömel s Baumanem (2006) uvádí, že s věkem se výrazně snižuje 

zapojení mužů i žen do organizované pohybové aktivity. Přičemž dominujícím pohybem 

obyvatel ČR je chůze. Celkový objem pohybové aktivity se s věkem snižuje zejména u mužů. 

I přes tento fakt, jsou muži stále pohybově aktivnější než ženy.

Při nízkém nebo nulovém objemu pohybové aktivity a sedavém způsobu života 

dochází k dalším nežádoucím skutečnostem jako je zvyšování tělesné hmotnosti, ochabování 

svalů, vadné držení těla nebo snižování tělesné zdatnosti.

Hátlová a spol. (2007) uvádí, že průměrná hodnota BMI (body mass indexu) stále 

mírně stoupá a to jak u mužů, tak i u žen a dochází tedy k nárůstu počtu mužů i žen 

s nadváhou žijících v ČR. Podíl fyzické aktivity v životě jedinců se v průběhu jejich života 

mění. Pravidelné sportovní aktivitě se věnuje 43 % mužů a pouze 25 % žen, nejčastěji ve 

věku 30 – 44 let. Nízkou fyzickou aktivitu naopak vykazuje 41 % mužů a 56 % žen.

Držení těla je vnější projev stavu kosterního svalstva, především jeho rovnováhou 

mezi posturálním a fázickým svalstvem. „Vzpřímené držení těla je zajišťováno posturální 

funkcí organismu, která může být ovlivněna i aktuálním psychickým stavem a funkcí 

vnitřních orgánů“ uvádí (Skopová, Zítko, 2005). 

S pojmem držení těla se často vyskytuje termín, vadné držení těla. Vadné držení těla 

vykazuje odchylky od správného. Tyto odchylky nejsou ale trvalého rázu a dají se cvičením 

odstranit nebo alespoň minimalizovat. Za hlavní příčinu vadného držení těla Skopová a Zítko, 

(2005) považují současný způsob života. Nadměrně dlouhé sezení v práci u počítače nebo 

doma u televize, chybné postojové a pohybové stereotypy a nedostatek přirozeného pohybu. 

U dětí je hlavní příčinou vadného držení těla nízká svalová zdatnost zapříčiněná nedostatkem 
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pohybu, hypokinezí. Vypěstování si správného držení těla je dlouhý, trpělivý a složitý proces, 

při kterém mezi hlavní ovlivňovací složky patří přirozený, pravidelný a všestranný pohyb 

provozovaný nejlépe už od dětství.

Přitom podle Bunce (2004) je průměrný čas věnovaný pohybovým aktivitám u 

čtrnáctiletých dětí 2,5 hodiny týdně. Když vezmeme v úvahu, že z toho 1,5 hodiny patří 

pohybu při povinné tělesné výchově ve škole, zbývá na volnočasové aktivity pouze 60 minut 

týdně, což je katastrofálně málo. Proto je čím dál tím víc zásadní, aby už malé děti byly 

vedeny k tomu, že pohyb a sport je přirozenou každodenní záležitostí a potřebou, tak jako 

čištění zubů. Navíc děti jsou velmi hravé a soutěživé, proto není problém je k různým 

pohybovým hrám a soutěžím vymotivovat. Když přitom vezmeme v úvahu jaká pozitiva 

s sebou pravidelný pohyb přináší, byla by škoda, ho do volného času dětí a následně 

dospělých nezařadit.

Soumar (1997) uvádí, že pohyb má pozitivní vliv na tyto tělesné funkce: zlepšení 

účinnosti srdečního svalu, pozitivní změny v látkové výměně, zvýšení energetického výdeje, 

snížení míry obezity, zvýšení pracovní výkonnosti, zlepšení odolnosti vůči psychickému 

stresu, ochrana proti stavům úzkosti a depresím, potlačení osteoporózy a odolnost vůči 

banálním onemocněním jako je nachlazení nebo chřipka. 

Vzhledem k hlavnímu zaměření této práce, jsem vyhledala konkrétnější literaturu 

zaměřenou přímo na aerobik. I v těchto publikacích se autoři zmiňují o pozitivech 

pohybových aktivit, konkrétně aerobiku. Macáková (2001) k výše uvedeným pozitivům uvádí 

navíc zpomalení srdeční činnosti, zlepšení srdečně-cévní vytrvalosti, zmenšení 

pravděpodobnosti ucpání cév (infarkt myokardu), zvětšení plicní kapacity, zlepšení kloubní 

pohyblivosti, účinnější využití mastných kyselin a tuků a snížení hladiny cholesterolu. 

Skopová s Beránkovou (2008) ke všem výše uvedeným pozitivům přidávají mj. zlepšení 

držení těla, zlepšení koordinace a zachování nebo zlepšení tělesné zdatnosti.

Tělesná zdatnost je nezbytný předpoklad pro účelné fungování lidského organismu a 

tedy i základ pro dobrou pracovní i duševní výkonnost člověka (Skopová, Zítko, 2005). Bunc, 

Štilec (2006) chápají tělesnou zdatnost jako schopnost odolávání vnějšímu stresu. Rovněž 

uvažují o zdatnosti jako souboru předpokladů pro danou činnost. Uvádějí, že aktuální zdatnost 

je ovlivněna nejen geneticky, ale i dosavadním tréninkem.  
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Zdravotně orientovaná zdatnost je zdatnost ovlivňující zdravotní stav. Svatoň a Tupý 

(1997) definují: „Zdravotně orientovanou zdatnost chápeme jako proces i výsledek 

pravidelného a vývojově adekvátního ovlivňování aerobní a svalové zdatnosti, flexibility i 

úrovně koordinace hybného systému, včetně seznamování s pojmy a vztahy, které objasňují 

význam celoživotní pohybové aktivity“. Ve své práci reflektují na potřeby žáků ZŠ v oblasti 

pohybového vzdělávání a navrhují možné pohybové programy.

Skopová, Zítko (2005) hodnotí úrovně zdravotně orientované zdatnosti z hlediska tří 

základních skupin faktorů:

1) strukturální – sledujeme výšku a hmotnost jedince, popř. vypočítáme Body mass 

index,

2) funkční – a) kardiorespirační neboli aerobní zdatnost,

b) svalovou zdatnost,

c) flexibilitu (pohyblivost v kloubech),

3) držení těla. 

Ad 1) Strukturální faktory

Základní informaci o jednom faktoru ovlivňujícím zdravotně orientovanou zdatnost, nám 

poskytne poměr mezi výškou a hmotností těla. Existuje řada laboratorních vyšetření, ale nám 

pro rychlé posouzení složení našeho těla  postačí dva následující vzorce.

Výpočet indexu tělesné hmotnosti BMI – ( Body mass index):

BMI     =
hmotnost (kg)

výška (m2)

Tabulka I.  Slovní vyjádření výsledku:   

18,5 a méně podváha

18,5 – 24,9  normální váha

25,0 – 29,9  nadváha

30,0 – 34,9 středně vysoká obezita

35,0 – 39,9 vysoká obezita

40,0 a více velmi vysoká obezita

Zdroj: Skopová, Zítko (2005)
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Výpočet Brocova indexu BI:

Za optimální výsledek se považuje hodnota 0,9 – 1,0.

Přesto oba tyto indexy a jejich výsledné hodnoty, bychom měli brát pouze jako 

orientační. Příkladem mohou být dva muži, jeden se sedavým zaměstnáním, špatnou 

životosprávou, nulovou pohybovou aktivitou, měřící 186 cm a vážící 97 kg. Druhý muž 

aktivní sportovec se zálibou ve cvičení v posilovně řekněme 3-4x týdně, správnou 

životosprávou, vážící a měřící stejně jako ten první. Vypadají jinak, ale oběma vyjde výpočet 

indexů BMI i BI stejně, přestože každý z nich žije absolutně rozlišně.

Ad 2) a 3)

Funkčním faktorům a jejich ovlivňování se budeme věnovat v teoretické části a problematika

držení těla již byla zmíněna.

2 Cíl práce

Strukturovat obsah pojmu aerobik a popsat vliv jeho základních druhů vzhledem ke 

zdravotně orientované zdatnosti.

2.1 Úkoly práce

1) provést literární rešerši zdrojů zabývající se touto tématikou,

2) navrhnout strukturální rozdělení základních druhů aerobiku,

3) u jednotlivých druhů aerobiku popsat jejich vliv na složky zdravotně orientované

zdatnosti,

4) monitoring návštěvnosti základních druhů aerobiku v hlavních pražských fitness 

centrech a provedení dotazníkové šetření mezi jejich klienty,

5) navrhnout pohybový program pro ženy, dle výsledků dotazníkového šetření. 

  BI     =
hmotnost (kg)

výška (cm) - 100
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3 Metodika 

Nosným tématem této práce je deskripce stávajících druhů aerobiku s návrhem jejich 

přehledného strukturálního uspořádání a zařazení. Důvodem je především počet stávajících a 

nově vznikajících druhů, jejichž názvy většinou neodráží nic o vlastním obsahu a ten se často 

u jednotlivých druhů překrývá. Tento trend zhoršuje orientaci v obsahu pojmu aerobik,  který 

se stává pro laika nepřehledným až zmatečným a proto si tato situace vyžaduje naší 

pozornost. 

Tato práce není výzkumného charakteru a proto v ní nejsou použity metody jako 

měření apod. K naplnění cíle jsou použity především informace z literárních zdrojů, 

respektive pohledy renomovaných autorů na dělení aerobiku, naše vlastní zkušenosti s touto 

problematikou a informace získané z dotazníkového šetření mezi klienty pražských fitness 

center. Dotazník byl koncipován na monitorování reflexe klientů těchto zařízení na oblíbenost 

typů aerobních lekcí, na pravidelnost jejich cvičení a hlavní cíl jejich cvičení. Odpovědi 

klientů (n =193) byly statisticky zpracovány a vyjádřeny ve formě grafů. K jejich odpovědím 

bylo přihlíženo při vytváření pohybového programu v praktické části práce.

Na základě prostudované literatury z výše uvedených zdrojů jsme vyprofilovali 

priority a kritéria pro návrh strukturálního uspořádání základních druhů aerobiku:

- soustředit se na hlavní druhy, které jsou základnou pro vznik dalších poddruhů,

- stěžejním znakem pro odlišení jednotlivých druhů nejsou použité pomůcky, ale jejich 

charakteristický pohybový obsah ve vztahu k aerobní zátěži, k posilovacím a protahovacím  

cvičením, 

- vymezit jejich rozdílnosti tak, aby se co nejméně překrývaly.

Druhá část této práce je zaměřena na návrh konkrétního pohybového programu, který 

propojí teoretická východiska s praktickou aplikací. Důvodem pro výběr věkové kategorie a 

zaměření na posilovací cvičení jsou výsledky dotazníkového šetření ze sedmi pražských 

fitness center. 

Při vytváření pohybového programu byly respektovány didaktické zásady jako zásada 

postupnosti (od jednoduchého ke složitějšímu, od pomalého k rychlému), systematičnosti a 
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přiměřenosti s ohledem na individuální dispozice jedinců, pro které je pohybový program 

připraven.

4 Teoretická část

Na základě prostudované literatury pojednávající o zdravotně orientované zdatnosti 

víme, že se jedná o proces adekvátního ovlivňování aerobní a svalové zdatnosti, flexibility, a 

úrovně koordinace hybného systému. Součástí jsou cvičení na kompenzaci jednostranné 

zátěže, respektive na odstraňování svalových dysbalancí, zpevňovací i uvolňovací cvičení 

zaměřená na korekci správného držení těla a na funkční stabilitu pohybového systému.

Jak jsme již uvedli, jedním z několika funkčních faktorů zdravotně orientované 

zdatnosti je kardiovaskulární neboli aerobní zdatnost. Je to schopnost člověka dlouhodobě 

provádět určitou pohybovou činnost. „Aerobní zdatnost se rozvíjí cvičením, kdy převážná 

část energie pro svalovou práci se získává za přísunu kyslíku“ uvádí Skopová a Zítko (2005). 

K posouzení aerobní zdatnosti slouží několik laboratorních testů, jako je 12 minutový běh, 12 

minutová jízda na kole nebo chůze na 2 km s měřením času.

Našemu věku a pohlaví odpovídá svalová zdatnost, která je dalším funkčním faktorem 

a dalším kritériem pro posouzení tělesné zdatnosti. K posouzení svalové zdatnosti většinou  

využíváme svalů s fázickou, tedy ochabovací tendencí. Tyto svaly mají díky ochabování 

sklony k výpadkům funkce a proto právě tyto svaly jsou většinou předmětem posilování. 

Cílem posilovacích cvičení je snaha zvýšit jejich zdatnost. Skopová a Zítko (2005) mezi tyto 

svaly řadí : flexory krku, dolní fixátory lopatek, svaly ramen a trupu, hluboké svaly zádové, 

břišní svaly, svaly dna pánevního, velký a malý sval hýžďový a svaly nohou.

Opačnou tendencí, tedy sklony ke zkracování vykazují svaly posturální. Ty je třeba 

cíleně protahovat, protože u většiny lidí se kloubně svalová pohyblivost s postupem času 

zmenšuje. Při tvorbě cvičebních programů nesmíme zapomínat na tyto kloubně svalové 

jednotky. Mezi svaly posturální Skopová se Zítkem (2005) řadí tyto svaly: šíjové svaly, prsní 

svaly, vzpřimovače páteře, flexory kyčelního kloubu, adduktory kyčelního kloubu a zadní 

svaly stehenní.
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Nejrozšířenější  pohybovou aktivitou aerobního charakteru je běh. Od běhu se pak 

odvozují další formy. Jednou z nich je  aerobik, který dnes zahrnuje širokou škálu rekreačních 

forem (Polášková, 2001). Aerobik se řadí mezi druhy gymnastiky nesoutěžního charakteru 

(Skopová, Zítko, 2005).

Právě aerobik je aktivitou, kdy můžeme komplexně zlepšovat zdravotně orientovanou 

zdatnost a to všechny její složky. Při aerobních lekcích rozvíjíme aerobní i svalovou zdatnost, 

zlepšujeme flexibilitu v kloubně svalových jednotkách a posturálním svalstvu, zlepšujeme 

také koordinační schopnosti. „Koordinační schopnost souvisí především s procesy řízení a 

regulace pohybu“ uvádí Skopová a Zítko (2005). Při lekcích aerobiku často dochází 

k propojování pohybů paží a nohou, při pohybech paží využíváme různorodé pohyby (různé 

směry, krátké a dlouhé páky, oblouky) a tím zlepšujeme úroveň naší koordinace.

Aerobik je ženský, kolektivní indoorový sport. Stovky žen, díky němu našly cestu 

k lepšímu životnímu stylu. Jedná se o velmi populární masový sport, každý kdo chodí cvičit 

se stává součástí společenství lidí se stejným životním stylem. Není odepřen ani mužům, ale 

jejich zastoupení v tomto odvětví je mizivé, jak je vidět i ve výsledcích dotazníkového šetření. 

4.1 Historie aerobiku

Termín aerobik zavedl v roce 1968 dr. Kenneth Cooper a zahrnul pod něj pohybové 

aktivity, které jsou prováděny dostatečně dlouhou dobu s optimální intenzitou (Polášková, 

2001). 

První, kdo myšlenky Kennetha Coopera nasměroval k nynějšímu aerobiku, byla 

Američanka Jackie Sorensonová. Sorensonová aplikovala principy aerobního cvičení na 

moderní tanec, což pochopitelně oslovilo hlavně ženy. Do tanečních hodin postupně 

pronikaly prvky gymnastiky a od toho byl už jen krůček k tomu, čemu dnes říkáme aerobik 

(Macáková, 2001). 

U nás byl vývoj aerobiku pomalejší, přes pohybové směry jako byla Aerobní 

gymnastika, kterou v knižním vydaní představila v roce 1985 Helena Jarkovská, jejíž 
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dlouholetou kantorkou byla Zlata Wálová nebo džezgymnastika, která svým názvem upoutala 

a přivedla do tělocvičen mnoho žen.

Aerobik se jako otevřený, dynamický cvičební program u nás začal objevovat až po 

roce 1989, kdy se hranice otevřely a lidé mohli vycestovat na lekce zahraničních lektorů. V té 

době se též u nás díky otevřenému zahraničnímu vlivu začala objevovat celosvětově 

rozšiřovaná hnutí wellness – fitness a různé školící organizace (Skopová, Beránková, 2008).

Skopová s Beránkovou (2008) mezi fitness aktivity řadí veškeré pohybové činnosti 

ovlivňující zdatnost komplexně. „Pohybové činnosti vytrvalostního charakteru jsou 

označovány jako aerobní aktivity. K nejrozšířenějším aktivitám patří: kondiční chůze -

walking, běh - jogging, cyklistika, spinning - cyklistika na stacionárním kole, plavání, aqua 

aerobik, běh na lyžích, jízda na kolečkových bruslích - in line, cvičení na trenažérech 

(stepper, běžící pás, cykloergometr, veslování) a aerobik“. Pojem welness spojuje pohyb a 

fyzickou zdatnost  s komplexní péčí o tělo a ducha. „Ve stavu welness se neocitneme ze dne 

na den, byť by to bylo příjemné. Je výsledkem osobní zodpovědnosti za kvalitu vlastního 

života a dlouhodobou péči o tělesný zevnějšek, včetně kontroly hmotnosti a správných 

stravovacích návyků“. Mezi klíčová slova charakterizující welness Skopová s Beránkovou 

(2008) uvádějí pozitivní myšlení, psychickou pohodu, duševní rovnováhu, zájem o dění 

kolem nás, zodpovědný přístup k vlastnímu tělu, aktivně a plnohodnotně trávený čas, 

rovnováhu mezi prací a odpočinkem a pravidelnou pohybovou aktivitu.

Obsah pojmu aerobik je neustále rozšiřován o nově vznikající druhy a formy. 

„Dynamický vývoj aerobiku stále probíhá v obsahu, metodice cvičení, ve výběru hudby, 

pomůcek, oblečení, obutí a doplňků, které ho neustále zdokonalují. Druhy aerobiku, 

označované anglickými názvy, vyjadřují převažující zaměření cvičení, výběr náčiní, 

popřípadě styl a techniku pohybové obsahu. Vedle tanečních druhů je populární použití 

různých posilovacích metod na formování těla a zlepšování zdatnosti, jiné na odreagování, 

protažení, kompenzaci dynamických pohybových aktivit, ale také druhy zaměřené na 

zlepšování celkové psychofyzické kondice (body & mind)“ uvádí Skopová s Beránkovou 

(2008).

Charakteristickými složkami aerobiku ale stále zůstává jasně daná struktura a obsah 

lekce, intenzita zatížení spojená s tempem hudby a indoorové prostředí.
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Jak vyplývá ze samotného názvu aerobik, jedná se o činnost, kdy se převážná část 

energie pro svalovou práci získává za přísunu kyslíku (řecky aér) (Macáková, 2001). Všechny 

druhy komerčního aerobiku (tedy pro širokou veřejnost) by měly probíhat v aerobním pásmu, 

protože při něm dochází ke chtěnému snižování glykémie. Přesto existuje specifický druh 

aerobiku, a to jeho závodně – soutěžní forma – sportovní aerobik, který se v aerobním pásmu 

nevyskytuje. Sportovní aerobik se výrazně pohybuje v anaerobní zóně metabolického krytí 

kvůli délce trvání výkonu a intenzitě zatížení. Jedná se o dvouminutové taneční choreografie 

plné obtížných silových a skokových prvků při submaximální intenzitě zatížení. Zdrojem 

energie je pro tento druh krátkého intenzivního cvičení svalový glykogen. Při krátkodobé 

zátěži dochází k lehkému zvýšení glykémie a výraznému zvýšení katabolitů jako je kyselina 

mléčná neboli laktát.

4.2 Benefity aerobiku

Při fyzické zátěži jakou aerobik přestavuje, dochází ke změnám reaktivním a 

adaptačním. Za reaktivní změny jsou považovány bezprostřední reakce organismu při 

zatížení, zatímco změny adaptační vznikají následkem opakovaného zatěžování. Při 

pravidelném cvičení dochází k adaptačním změnám probíhajícím v následujících oblastech: 

srdečně cévním systému, dýchacím systému, pohybovém systému, metabolickém systému, 

v oblasti psychosomatických změn a dochází i ke změnám na obecné úrovni.  U některých 

systémů jsme pro čitelnost změn použili tabulku, přičemž zkratky „N“ a „T“ označují 

netrénovaného a trénovaného jedince. Všechny vypsané benefity aerobiku posouvají 

netrénovaného jedince do kolonky trénovaný.

4.2.1 Srdečně – cévní systém

„Srdeční sval je nejvitálnější a nejsilnější orgán v našem těle“ říká Soumar (1997). Má 

specifický úkol, pracovat každý den a noc bez nároku na odpočinek. Tak jako ostatní svaly, i 

sval srdeční se adaptuje na vlivy prostředí. Je-li srdeční sval pravidelně vystavován 

pohybovému  zatížení  zefektňuje se jeho práce. Zde v bodech uvádíme k jakým změnám 

k lepšímu dochází při pravidelném sportování:
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 nižší klidové srdeční frekvence (SF), 

 zrychlení návratu ke klidové srdeční frekvenci,

 vyšší systolický objem (SV),

 vyšší minutový srdeční objem (MSV),

 lepší utilizace (využití) kyslíku ve svalech.

Tabulka II.

Ukazatel Klid N/T Maximum N/T

SF (cykly.min-1) 70 / 60-69

VO2/TF (ml) 5 / 5 15 / 30

SV, Qs (ml) 60-80 / 100 150 / 200

MSV, Q (l) 5 / 5 20-25 / 35-40

Legenda: 

SF je ukazatel rychlosti srdeční frekvence, tedy střídání systoly a diastoly.

VO2/TF neboli tepový kyslík je množství kyslíku, které se dostane na periferii jedním tepem

(jednou systolou). Je důležitým parametrem transportní kapacity oběhového systému.

SV, Qs neboli systolický objem, je ukazatel objemu krve vypuzeného do periferie v průběhu 

jedné systoly.

MSV, Q neboli minutový srdeční výdej představuje důležitý parametr srdeční práce. Výška 

klidové hodnoty se s mírou trénovanosti nemění. Je násobkem srdeční frekvence a 

systolického objemu. 

Zdroj : Bartůňková (2005)

4.2.2 Dýchací systém

Pro správné fungování srdce a mozku, které mají největší spotřebu kyslíku, je třeba jeho 

pravidelného přísunu to těla. Výměna dýchacích plynů, kyslíku a oxidu uhličitého, je hlavní 

funkcí dýchacího systému. I tento systém reaguje na pravidelnou pohybovou zátěž 

adaptačními změnami jako je lepší ekonomika dechových funkcí a vyšší výkonnost tj. vyšší 

maximální hodnoty. Projevuje se především v těchto parametrech:

 nižší frekvence dýchání (DF),

 vyšší dechový objem (VT)
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 lepší distribuce vzduchu,

 zkvalitnění přenosu kyslíku v organismu,

 posílení dýchacích svalů,

 vyšší vitální kapacita plic (VC),

 vyšší maximální minutová ventilace (VE max).

Tabulka III. 

Ukazatel Klid N/T Maximum N/T

DF (dechy.min-1) 16 / 10 60 / 50-60

VT (ml) 500 / 800 2000 / 3500

VE (l.min-1) 8 / 8 100 / 150

VC (l.min-1) 4-5 / 6-8

VO2 (ml.min-1.kg-1) 5 40 / 60-80

Legenda:

DF neboli dechová frekvence je parametr, který nám ukazuje počet dechů za minutu. Dechová 

frekvence činí 14-16 dechů za minutu, trénovaní jedinci mají méně provedených dechů za 

minutu, naopak děti více. 

VT neboli dechový objem je množství vzduchu vydechnutého jedním dechem. V klidu činí 

cca 0,5 l , trénovaní jedinci mají dechový objem větší.

VE neboli minutová ventilace je množství vzduchu vydýchaného za 1 minutu. Klidová 

hodnota se u trénovaných a netrénovaných jedinců neliší a činí 8 l za 1 minutu.

VC neboli vitální kapacita plic je množství vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím po 

předchozím maximálním nádechu. V tabulce jsou uvedeny mužské hodnoty, u žen jsou nižší. 

K posouzení zdatnosti dýchacího systému se používá poměr mezi naměřenou a náležitou 

hodnotou. Naměřená hodnota je individuálně zjištěná, zatímco náležitá hodnota vychází 

z tabulek, kde se v potaz bere výška , hmotnost, pohlaví a věk testovaného.

VO2 je parametr označující spotřebu kyslíku.

Zdroj: Bartůňková (2005) 
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4.2.3 Pohybový systém

Pohybový systém je tvořen svaly, klouby a šlachami a je ovlivnitelný z mnoha hledisek. 

Mezi tato hlediska patří i aerobní cvičení, která pohybový systém mohou ovlivnit 

v následujících bodech:

 zvýšení svalové zdatnosti,

 zlepšení kloubní pohyblivosti,

 správné zatěžovaní má též vliv na zvyšování hustoty kostní tkáně – prevence osteoporóz,

 správné držení těla a  vyrovnávání svalových dysbalancí.

4.2.4 Metabolismus

Metabolismus je způsob látkové přeměny a je také ovlivněn pohybovou aktivitou. 

K jakým změnám dochází je patrné z následujícího výčtu:

 zvýšená látková přeměna,

 účinnější využití mastných kyselin a tuků,

 rychlejší odbourávání odpadních látek,

 úbytek tukové tkáně,

 snižování hladiny cholesterolu.

4.2.5 Psychosomatická úroveň

Člověk jako bio-psycho-sociální jedinec je ovlivnitelný svým okolím, přičemž pohybová 

aktivita může zlepšovat psychosomatické funkce. Například:

 zlepšení odolnosti vůči zevním vlivům (virová onemocnění),

 odreagování se,

 zlepšení sebedůvěry spojené se zvýšeným sebevědomím,

 seberealizace,

 vyplavování endorfinů – hormonů radosti vyplavovaným do krve během cvičení.
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4.2.6 Obecné přínosy

Kromě výše specifikovaných změn na uvedených úrovních, lze aerobikem ovlivňovat žití 

i v obecné rovině. Například:

 prevence civilizačních onemocnění,

 kultivace pohybového projevu,

 péče o tělo,

 zpomalení stárnutí ( anti – aging).

4.3 Zásady aerobního cvičení

Aby všechny výše vyjmenované pozitivní účinky na nás mohly působit nestačí si 

zacvičit s posilovacím strojem tři minuty u televize jednou týdně. Dle našeho názoru, je třeba 

splnit kritéria ukrývající se pod těmito písmeny : ZS, V, F, I, T, VC, TL.

4.3.1 Zdravotní skupina (ZS)

V následující tabulce je uvedeno rozdělení naší populace do čtyř základních 

zdravotních skupin. 

Tabulka IV.

Skupina Charakter zdravotního stavu jedince Povolené pohybové aktivity

I.
Jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí, s 
vysokým stupněm trénovanosti Školní TV a sport v plném 

rozsahu bez omezení
II. Jedinci zdraví, méně trénovaní

III.

Jedinci oslabení s trvalými, nebo 
dočasnými odchylkami tělesného 
vývoje

Školní TV s úlevami, 
zdravotní TV, výjimečně 
sportovní činnost

IV. Jedinci nemocní

Léčebná TV, zákaz tréninku, 
závodění i školní TV

Zdroj : Hošková, Matoušová (2005)
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4.3.2 Věk (V)

Každá věková skupina má své přednosti, negativa a specifika co se pohybové aktivity 

týče. Navíc každý z nás je jiný, jinak se cítí, má jinou tělesnou kondici, zdravotní stav a proto 

nelze obecné domněnky aplikovat bez výjimky na danou věkovou skupinu. 

4.3.3 Frekvence (F)

Frekvence neboli častost vyjadřuje důležitost pravidelného cvičení. Pozitivní výsledky 

našeho snažení můžeme očekávat pouze při frekvenci cvičení nejméně 2-3x týdně a to při 

adekvátní intenzitě a délce trvání. Zde lze uplatnit didaktickou zásadu soustavnosti. Pokud 

cvičení provádíme nárazově, nemůžeme očekávat dosažení požadovaného, ať už redukčního 

nebo kondičního cíle.

4.3.4 Intenzita (I)

Intenzita je úroveň zatěžování organismu. Míru intenzity nám prozrazuje především 

srdeční frekvence (SF). Pro měření naší aktuální SF existují měřiče tzv. sporttestery. Při 

cílené pohybové aktivitě je dobré monitorovat svou SF, protože častokrát cvičíme 

s nedostatečně vysokou SF a naše tělo z tohoto cvičení neprofituje tak, jak by mohlo při 

zvýšení intenzity. Hlavní ale je, vědět co nám naměřená hodnota ukazuje. První, co by člověk 

před prvním měřením měl vědět, je jeho maximální srdeční frekvence (SF max). Orientační 

maximální srdeční frekvenci zjistíme když od čísla 220 odečteme náš věk. 

Dalším důležitým poznatkem by měl být cíl našeho cvičení. Zjednodušeně můžeme 

říct, že jsou známé dva hlavní cíle. Prvním je úbytek hmotnosti, kdy by se naše SF měla 

vyskytovat v rozmezí 60-70% SF max. Druhým je rozvoj aerobní vytrvalosti, naše SF by se 

měla pohybovat v rozmezí 70-80% SF max. 

Na hodinách aerobiku ovlivňuje míru intenzity do jisté míry předcvičující lektor, a to 

především zvolením tempa hudby.
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Tempo hudby je udáváno v BPM , tedy beats per minute – úderech za minutu. Čím 

větší je číslo před zkratkou BPM , tím rychlejší hudba je. 

Tabulka V.

BPM Adekvátní pohybová aktivita

125-135 posilovací části lekce

130-140 hodina step aerobiku

136-150 hodina aerobiku

150-160

velmi kondičně a koordinačně náročná  
aerobní lekce, velmi rychlá hudba, 
vhodná pouze pro fyzicky zdatné 
jedince

Zdroj : pozorování

4.3.5 Doba trvání (T)

S cíleným úbytkem hmotnosti nebo se zlepšováním aerobní vytrvalosti nesouvisí 

pouze to, jak intenzivně cvičíme, ale také jak dlouho tuto intenzitu vydržíme. Uvádí se, že 

ideální je rozmezí 20 - 40 minut. „Nikdy bychom však neměli klesnout pod onu magickou 

dvacítku“ říká Macáková (2001). 

4.3.6 Vytýčený cíl (VC)

Jak již bylo několikrát řečeno, motivace které nás vedou k pravidelné pohybové 

aktivitě jsou různé. Cíl může být zdravotní, a to snaha o úbytek hmotnosti např. z důvodu 

přetěžování kloubů, odstraňování svalových dysbalancí, zpevňování ochablých partií, 

prevence osteoporózy. Nebo cíle psychické, které většinou souvisí s úbytkem hmotnosti, 

následně dochází ke zvýšení sebevědomí a odstraňování příčin depresí. 

Soumar (1997) se k této problematice vyjadřuje následovně : „Než si člověk vybere 

určitý typ aktivity, je třeba si důkladně promyslet důvody, které nás k němu přivedly a určit si 

tzv. hlavní cíl cvičení. Nemusí jít o cíl výkonnostní, ale i o cíle dílčí jako např. formování 

postavy, společenské kontakty, udržování zdatnosti a radost z pohybu. Častou chybou bývá  
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stanovování příliš vzdálených cílů. Po čase nám přehnaný cíl snižuje motivaci postupně od 

něj upouštíme“.

4.3.7 Typ lekce (TL)

Aerobik má mnoho forem a tyto formy mají ještě více jiných pojmenování. Je to dáno 

vývojem doby, snahou být stále o krok vepředu před ostatními konkurenčními fitness kluby a 

snahou upoutat klienta. Proto různá fitness centra, lektoři, dokonce i autoři uvádějí mnoho 

různých forem a názvů. Macáková (2001) rozděluje aerobik do těchto, tehdy moderních 

forem aerobiku: aerobik, step aerobik, posilovací formy aerobiku, funky aerobik, taneční 

aerobik, cardio kick box aerobik, tae bo, indoor cycling, indoor rowing, fit ball, slide, 

kangoorobic. S postupem času některé formy ztrácí na oblíbenosti a objevují se nové. Pro 

atraktivnost lekcí vzniká také spousta nových „trendy“ názvů. Proto je pro laika poměrně 

obtížné se v nově vznikajícím systému názvů vyznat.

Skopová s Beránkovou (2008) rozdělují aerobik do tří skupin dle převažujícího zaměření 

účinku lekcí na:

a) aerobik,

b) kondiční a redukční aerobik,

c) aerobik zdravotní.

Ad a) Mezi aerobik řadí lekce: 

AE class (lekce vytrvalostního charakteru střední intenzity, s využitím četných krokových 

variací spojených do choreografie), AE mix (vytrvalostní lekce aerobiku spojená 

s posilovacím blokem na konci hodiny), Step AE (aerobik s využitím stupínků, choreografie 

je spojená s vystupováním a sestupováním ze stepu na step) a Dance AE (nejrůznější 

kombinace aerobních kroků a tance).  

Ad b ) Mezi druhou skupinu, kondičně – redukční řadí lekce : 

Step class (step aerobik doplněný o blok posilování problémových partií), ABS (posilovací 

cvičení s důrazem natvarování břišního svalstva), P-class (aerobik s dynamickým posilováním 
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nohou, břicha, hýždí), Bodystyling (lekce posilovacího charakteru zaměřená na formování 

postavy při využití načiní) a Spinning (vytrvalostní jízda s hudbou na stacionárních kolech). 

Ad c) Třetí skupinu tvoří  příklady zdravotního aerobiku: 

Body ball (cvičení na různě velkých míčích k udržení nebo získání zdatnosti, nebo využití 

jako zdravotní cvičení pro oslabené skupiny), Bosu (balanční náčiní ve tvaru půlky míče 

umožňující nácvik náročných rovnovážných poloh), Pilates (pohybový program s přesnou 

metodou provádění cviků), Jóga (cílené cvičení na posílení harmonie těla a duše) a Aqua 

aerobik (cvičební programy ve vodě).

5 Analyticko – syntetická část

5.1 Základní formy aerobiku

Po prostudování publikací věnujících se aerobiku a jeho rozdělení, přispíváme do této 

problematiky svým rozdělením. Vycházíme z předpokladu, že základních forem na které je 

stále navazováno, vraceno se k nim je opravdu jen pár. Přesněji řečeno šest. Další formy nebo 

názvy jsou již pouze odvozené, buď od hlavní náplně hodiny nebo od výchozího názvu. 

Vybrány byly formy o nichž víme, že se nejedná o žádné „módní výkřiky“, ale o stále 

oblíbené, časem prověřené druhy a o druhy, které jsou něčím specificky odlišné od ostatních. 

U každé formy uvedeme stručnou charakteristiku, důvod proč podle nás patří mezi ty 

základní, případné kontraindikace a další odvozené a často používané názvy lekce. Popíšeme 

také vliv jednotlivých forem na složky zdravotně orientované zdatnosti. Mezi tyto složky 

patří:

– rozvoj aerobní zdatnosti, 

- rozvoj svalové zdatnosti, 

- rozvoj a udržení flexibility,  

- zlepšení koordinace.
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5.1.1 Aerobik  

Jedná o nejpopulárnější lekci pro širokou veřejnost, střední až vyšší intenzity 

s vytrvalostním charakterem a charakteristickými aerobikovými kroky. Tyto kroky postupně  

utváří krokové variace, za stálého udržování vyšší tepové frekvence a za stálého přísunu 

kyslíku. Tento typ lekce může být někdy zkombinován s posilovacími částmi, což je u 

klientek velmi chtěné.

Z hlediska zdravotně orientované zdatnosti se rozvíjí při tomto typu hodin především 

aerobní zdatnost (aerobní část hodiny tvoří 70-90% času celé lekce, středně vyšší intenzity). 

V těchto lekcích se používají nejrůznější krokové variace, často inspirované z tance nebo 

gymnastiky – výšvihy nebo výkopy přispívající k udržení flexibility v kloubně svalových 

jednotkách. Též dochází k rozvoji koordinace, neboť k zobtížnění a zatraktivnění lekce se 

k pohybům dolních končetin ještě přidávají doprovodné pohyby paží (malé, velké kruhy, 

krátké, dlouhé páky, nebo polohy paží inspirované závodním aerobikem). Tyto lekce často 

připomínají svým energickým nábojem, choreografií, atraktivní hudbou takové amatérské 

závodní sestavy. Klientky při těchto lekcích často na závěr lekce vyžadují speciálně 

sestříhanou hudbu se závěrečným efektem na konci imitující opravdovou závodní hudbu.

Tento druh lekce nedoručujeme lidem trpící hypertenzí, značnou nadváhou a srdečním 

oslabením.

Mezi poddruhy spadající obsahem do aerobiku patří tyto lekce: Aerobik class (lekce 

střední intenzity, s využitím četných krokových variací spojených do choreografie), Aerobik 

mix (lekce aerobiku spojená s posilovacím blokem na konci hodiny), Master aerobik (lekce 

určená pro pokročilé klientky), Dance aerobik (lekce určená pro zkušené a tanečně nadané 

klientky) a European aerobik (lekce s nenáročnou choreografií, důraz je kladen nesprávnou 

techniku provedení).
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5.1.2 Step aerobik 

Tato lekce je specifická v tom, že dochází k charakteristickému, opakovanému 

překonávání nastavitelné výšky stepu. Lekce se pohybuje mezi střední  až vyšší intenzitou 

s ohledem na to jak jsou klienti zkušení. Při hodině step aerobiku se také využívají krokové 

variace a při náročnějších hodinách se skládají do choreografií. U step aerobiku je obtížnější 

provádět krokové variace technicky správně. Na step vycházíme vždy přes patu, a 

našlapujeme celým chodidlem na step (aby nám nepřečnívali paty), případné pohyby paží 

přidáváme až tehdy, máme-li pohyby dolních končetin zautomatizované. 

Vertikální trénink, ke kterému u tohoto typu lekce dochází působí na rozvoj aerobní 

zdatnosti, při vyšší výšce stepu (30 cm) i k rozvoji svalové zdatnosti dolních končetin a 

vzhledem k výstupům na step v odlišných krokových variací se zlepšuje i koordinace.

Tento druh lekce nedoporučujeme lidem s kloubními obtížemi, bolestmi v kloubech.

Tématicky můžeme přiřadit tyto další druhy: Master step (lekce s náročnou 

choreografií určená pro zdatnější klientky), Power step (lekce se zaměřením na vytrvalostně-

silový tréninku), Step body (lekce step aerobiku spojená posilovací částí) a Basic step (lekce 

určená pro začátečníky).

5.1.3 Posilovací formy aerobiku 

Jedná se o velmi oblíbený typ lekce – posilovací,  koordinačně nenáročnou hodinu, při 

které dochází k zahřátí těla jednoduchými kroky, přičemž hlavní náplní lekce je posílení a 

zformování svalstva nejen vahou vlastního těla, ale i s možností využití četných pomůcek 

jako jsou např. posilovací činky, tyče, gumičky, overbally, aerobary, fit bally. Tento typ lekce 

představuje vytrvalostně - silové cvičení s nízkou až střední intenzitou s ohledem na věk a 

zkušenost klientů. Věk zmiňujeme z toho důvodu, že tento typ lekce často navštěvují i ženy 

přes 60 let, které si chtějí zpevnit tělo a udržet dobrou fyzickou kondici. Při tomto druhu 

hodin, by se měl lektor přednostně věnovat klientům a jejich technickému provedení 
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posilovacích cviků. Důraz by měl být kladen na přesně provedené cílené a technicky korektní 

pohyby. Počty opakování by měl lektor adekvátně přizpůsobit cvičencům, tak aby si cvičením 

například se zátěží (činka, tyč) neuškodili. 

K rozvoji aerobní zdatnosti při tomto typu lekce většinou nedochází, neboť tepová 

frekvence klientů se pohybuje níže než u předchozích dvou zmíněných typů lekcí, naopak ale 

dochází k redukci hmotnosti a díky vytrvalostně silovému charakteru lekce dochází k rozvoji 

svalové zdatnosti.

Tyto lekce doporučujeme všem, a vzhledem k nenáročným krokovým variacím na 

začátku lekce a k posilování, jehož intenzitu si klient může individuálně přizpůsobit 

(například cvičit pouze s vahou vlastního těla), i začátečníkům.

Mezi posilovací formy aerobiku řadíme: Bodystyling, Body training (lekce 

posilovacího charakteru s využitím četných posilovacích pomůcek), P-class (lekce zaměřená 

na dynamické posilovaní nohou, břicha a hýždí), Body pump (posilovací cvičení, které 

využívá nakládací tyč a různé stupně zatížení, během lekce se postupně zatěžují všechny 

svalové skupiny), Fit class (intenzivní posilovací cvičení zaměřené na tvarování postavy, 

vhodné pro pokročilé), Kalanetika (posilování bez zátěže s velkým počtem opakování), 

Interval body (intenzivní lekce, která využívá pravidelné střídání posilovací a aerobní části

hodiny), Lady aerobik (lekce s nenáročným zahřátím pomocí jednoduchých základních kroků, 

spojená s posilováním celého těla, vhodná pro starší klientky), ABS+G (cvičení zaměřené na 

posílení a protažení břišních a zádových svalů, obohacená o část zaměřenou na zformování 

hýždí) a kruhový trénink (lekce zaměřená na formování těla pomocí střídání se v intervalech 

na několika stanovištích).

5.1.4 Spinning

Spinning je kondiční cvičení založené na jízdě na speciálním stacionárním kole tzv. 

spinneru. Koná se v prostředí fitness center v rámci specificky zaměřeného tréninkového 

programu a přispívá k rozvoji a kultivaci zdatnosti, zdraví a výkonnosti (Hnízdil a kol., 2005). 

Spinning je skupinová jízda cvičenců vedená lektorem a za reprodukce motivační hudby 

rozdílných temp. Jde tedy o aerobní cvičení na kolech jedoucích nikam. 
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Spinning je ideální aktivitou pro ty, kteří chtějí zlepšit svou aerobní i svalovou 

zdatnost. „Pro svoji vysokou účinnost je běžně používán ke zlepšení kondice hráčů NHL“ 

(Hnízdil a kol., 2005). Koordinačně nenáročná jízda na pevném stojícím kole láká mezi 

ženské cvičební osazenstvo také mnoho mužů, čímž je tato forma lekce velmi specifická. Při 

povinném závěrečném strečinku dochází k protažení svalů, převážně se zkracovací tendencí, 

dochází tedy k udržení flexibility v kloubně svalových jednotkách.

Vzhledem k častým změnám tempa podkresové hudby, kolísá i tepová frekvence, což 

může být velmi nepříjemné pro klienty s vysokým krevním tlakem nebo pro klienty 

s srdečními obtížemi. Naopak jízda na spinneru nezatěžuje kloubní aparát, tak jako jiné 

aerobní lekce, takže mohou spinning navštěvovat i lidé, kterým jinak aerobik nedělá dobře.

5.1.5 Body & Mind 

Body & Mind je komplex cvičení zahrnující formy jako Jóga, Powerjóga, Pilates. 

Stává se stále oblíbenější formou cvičení v dnešním uspěchaném světě. Důraz je kladen na 

harmonii těla, duše a mysli, cvičení pomáhá bojovat proti stresu, hypertenzi, obezitě, 

nervozitě, nízkému sebevědomí. K pozitivům tohoto cvičení patří vyrovnávání svalových 

dysbalancí, zlepšení svalového napětí, uvolnění a relaxace a poznání sebe sama. Ke 

specifickým rysům těchto lekcí patří cvičení v pohodlném oblečení, na rozdíl od 

aerobikových lekcích naboso, hlavní soustředění není kladeno na krokové variace, ale na 

pravidelné dýchání, oproti aerobiku hraje pomalá, podkresová, nepodbeatovaná, klidná, 

relaxační hudba, lektor většinou nepoužívá ani mikroport pouze polohlasem provádí klienty 

celou hodinou. 

U těchto lekcí z hlediska zdravotně orientované zdatnosti dochází především k rozvoji 

flexibility a rozvoji svalové zdatnosti. Krejčík (2003) k tomu dodává: „I když pravidelně 

cvičíme, posilujeme, protahujeme, při těchto lekcích protáhneme dokonale celé tělo a 

objevíme další svaly, o kterých při normálních denních činnostech ani nevíme. Domů pak 

odcházíte s propoceným tričkem“. 

Vzhledem k pomalému, klidnému typu lekce, možnému si individuálně přizpůsobit dle 

vlastních potřeb, ho doporučujeme všem bez ohledu na věk nebo zdravotní oslabení.
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Mezi lekce směru Body & Mind řadíme: Jóga (cvičení založené na pravidelném 

střídání jógových pozic), Powerjóga (vychází z jógových pozic, které jsou dynamicky řazeny 

za sebou), Hard yoga therapy (plynulé, z části dynamické a z části relaxační cvičení při hudbě 

obsahuje kombinaci silového tréninku, protažení, koncentrace a relaxace na principu jógy, 

obsahuje nácvik jednotlivých pozic - ásan - a jejich precizního provedení s výdrží), Vinyasa 

jóga (představuje dynamickou formu cvičení jógy, velký důraz je kladen na dech), Bikram 

jóga (cvičení jógy ve vyhřátém prostředí (30-40 stupňů Celsia), Pilates (pohybový program 

s přesnou metodou provádění cviků s postupným zvyšováním náročnosti), Balantes 

(propojení pohybového programu pilates s využitím balančních pomůcek, malých míčků -

overballů), Fit ball (posilovací a balanční cvičení na velkých míčích), Power stretch (cvičení 

protahovacího a posilovacího charakteru odstraňující svalové dysbalance), Port de Bras 

(originální cvičební program vznikl z propojení klasického tance, posturálních technik a 

strečinku) a Tai – chi (tradiční čínské cvičení různě obtížných sestav).    

5.1.6 Aqua Aerobik 

Na aqua aerobiku je specifické to, že jde o aerobní cvičení ve vodě. Jedná se o velmi 

jednoduché cviky, díky kterým formujeme a zpevňujeme postavu a také zlepšujeme fyzickou 

kondici. 

Souběžné pohyby horních a dolních končetin ve vodním prostředí a ještě v určitém 

tempu daném doprovodnou hudbou jsou velmi koordinačně náročné, z hlediska zdravotně 

orientované zdatnosti tedy aqua aerobikem rozvíjíme nejen koordinační schopnosti, ale i 

aerobní a svalovou zdatnost. Každá cvičenka si může zvolit své vlastní tempo i rozsah 

pohybu. Vztlak vody nám pomáhá při provádění různých cviků a tím dosahujeme v kloubech 

většího rozsahu pohybu než bychom zvládli na suchu. Dochází tedy i k rozvoji 

flexibility.Současně tak mohou hodinu absolvovat i méně fyzicky a pohybově zdatné ženy a 

dokonce i neplavci.

Aqua aerobik je z hledisek zdravotně orientované zdatnosti nejkomplexnější druhem 

aerobiku. Výhodou navíc je, že díky vodnímu prostředí nedochází k otřesům, jsou tedy 

chráněny klouby a tím pádem ho mohou cvičit i starší lidé,lidé trpící obezitou nebo klienti 

s bolestmi v kloubech.
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Mezi aqua aerobikové lekce můžeme zařadit tyto novinky: Aqua fitness (intenzivní 

trénink využívající k posilování odpor vody) a Aqua kick box (cvičení ve vodě obsahující 

kopy, údery a jejich kombinace).

5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Jak již bylo popsáno v cíli a metodice, tato část práce by se měla věnovat vyhodnocení 

odpovědí respondentů na dotazník přiložený v příloze (viz Příloha 1). U každé otázky bylo 

třeba označit pouze jednu jedinou možnost.

Cílovou skupinu tvoří osoby, navštěvující lekce aerobiku ve  2 hlavních fitness 

centrech v Praze, a to (Holmes Place a Fitness BBC) a v menším rodinném fitness centru. 

Holmes Place je reprezentováno dvěma kluby – na Černém Mostě a na Smíchově, Fitness

BBC dokonce čtyřmi studii a to ve Vršovicích, na Flóře, v Hostivaři a na Chodově. Malé 

rodinné fitness centrum je situováno v Kobylisích. Respondenti našeho dotazníkového šetření 

jsou tedy z celé Prahy. Dotazníkové šetření probíhalo po dobu 1 měsíce souběžně ve všech 

sedmi centrech najednou. Z 204 respondentů, kteří byli osloveni, jich dotazník vyplnilo 193, 

což činí návratnost něco málo přes  95 %. Obecně platí, že pokud se návratnost dotazníků 

pohybuje nad 30 %, lze tento projekt považovat za úspěšný.

I. První část dotazníku je zaměřena na osobní údaje respondentů:

GRAF č. 1 : Struktura respondentů podle pohlaví

Struktura respondentu podle pohlaví

3%

97%

muži

ženy
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Z grafu č. 1 je patrné, že nebyl zachován poměr mužů a žen. Procento odpovídajících 

žen byl drtivý, je to dáno především tím, že muži na kolektivní aerobikové lekce většinou 

nechodí a dávají přednost individuálnímu cvičení v posilovně.

GRAF č. 2 : Struktura respondentů podle věku 

Věková struktura respondentů byla různorodá. Nejpočetnější skupinou byli lidé ve 

věku 31-35 let. Hned za ní jen o pár procent skončily věkové skupiny 41-45 let a 36-40 let. 

Lze tedy říct, drtivá většina respondentů byla ve věku 31-45 let.

GRAF č. 3 : Struktura respondentů dle jejich vlastního zařazení do zdravotní skupiny 

Nejvíce dotazovaných se zařadilo do II. zdravotní skupiny, což jsme při pokládání této 

otázky očekávali. Do I.skupiny, která činí 6%, se zařadily závodnice sportovního aerobiku, 
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které na lekce komerčního aerobiku chodí na zlepšení všeobecné kondice a zformování 

postavy. Do III. skupiny se zařadily klientky, které většinou navštěvují aqua aerobik. Pro 

úplnost tabulky se zdravotními skupinami, jsme uvedli i  IV. skupinu, nebylo pro nás ale 

překvapením, že se do ní nikdo nepřiřadil.

II. Druhá část dotazníku se váže k zásadám aerobního cvičení, kterým jsme se již (viz 

výše) věnovali

1. Jaký typ lekce z nabídky nejvíce preferujete?

GRAF č. 4 : Preference typů aerobiku

Nejvíce dotazovaných označilo možnost aerobik, což pro nás bylo překvapením. 

Domnívali jsme se totiž, že drtivá většina respondentů odpoví třetí možností – posilovací 

formy aerobiku. Možnost spinning získala se 14% třetí příčku. U této otázky jsme do přehledu 

možností vypsali námi zvolené základní druhy aerobiku abychom si potvrdili nejen jejich 

jedinečnost, ale i úspěšnost. Pro ty, kteří mezi námi vybranými druhy nenašli svůj 

preferovaný, mohli svou odpověď zaznamenat do kolonky „jiné“. Učinilo tak 1% všech 

dotazovaných, a mezi jejich preferované lekce aerobiku patří aplikace na bojové sporty – tae 

bo a kick box aerobik.
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2. Proč Vás aerobní lekce lákají?

GRAF č. 5 : Záměr návštěv lekcí aerobiku

I u této otázky jsme byli zaskočeni odpověďmi respondentů. Domnívali jsme se, že 

valná většina navštěvuje aerobní lekce z redukčních důvodů – pouze 17%. Jsme ale na druhou 

stranu potěšeni tím, že aerobik navštěvuje 73% klientů především kvůli spojení pohybu a 

atraktivní hudby, čím si aerobik stále udržuje svou charakteristickou tvář. I muži navštěvující 

spinningové lekce se shodli na odpovědi s největším procentuálním zastoupením. Kolonku 

„jiné“ zaškrtli 2% respondentů a jako záměr návštěv lekcí aerobiku uvedli psychický 

odpočinek.

3. Jaké jiné aerobní aktivitě se věnujete?

GRAF č. 6 : Ostatní preferované pohybové aktivity

73%

8%

17%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

Záměr návštěv lekcí aerobiku

Spojení pohybu s
atraktivní hudbou

Kolektiv přátel

Redukční cíl

Jiné

5%

20%

34%

26%

6%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ostatní preferované pohybové aktivity

Běh

Jízda na kolečkových
bruslích

Jízda na kole

Plavání

Tenis

Jiné



34

Z grafu vyplývá, že preferovanou aktivitou je jízda na kole, jak uvedlo (34%) 

dotazovaných, plavání a jízda na kolečkových bruslích patří mezi další oblíbené pohybové 

aktivity. Položku „jiné“ tvoří 9%, odpovědi se zde povětšinou shodovali. Respondenti to této 

kolonky nejvíce uváděli pěší turistiku a voleyball.

4. Jak často týdně cvičíte? 

GRAF č. 7 : Frekvence pohybových aktivit

Bezmála polovina respondentů uvádí, že cvičí 2x týdně (48%). Jsme potěšeni, že 

dokonce 17% respondentů cvičí častěji než třikrát týdně. S takto častou odpovědí jsme při 

přípravě dotazníku vůbec nepočítali. 

5. Jaký je hlavní důvod Vašeho pravidelného cvičení?

GRAF č. 8 : Důvody pravidelného cvičení
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Drtivá většina respondentů (67%) uvedla, že jejich hlavní důvodem pravidelného 

cvičení je formování a zpevňování postavy. Pouze pro tyto respondenty byla ještě připravena 

poslední otázka na kterou odpovídali pouze oni (viz další text). Do položky „jiné“, kterou 

tvoří 1% odpovědí, byl jako důvod zařazen psychický odpočinek. Důvod s pořadovým číslem 

šest – útěk od každodenních starostí, byl od nás přidán pro odlehčení a překvapilo nás kolik 

cvičenců (7%) ho úplně bez legrace uvedlo jako svůj opravdový důvod.

6. Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost „Formování,  zpevňování postavy“, jaké 

tělesné partie preferujete formovat?

GRAF č. 9 : Preferujete formování tělesných partií
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nejnavštěvovanějšími typy lekcí jsou aerobik a jeho posilovací formy. Hlavním lákadlem  

kolektivního cvičení aerobiku je spojení charakteristických pohybů a atraktivní hudbou a 

kondičně redukční cíl.  Mezi oblíbenými aerobními aktivitami vede jízda na kole a plavání. 

Pohybové aktivitě se největší procento dotázaných věnuje dvakrát týdně. Od pravidelné 

pohybové aktivity nadpoloviční většina respondentů očekává zpevnění a zformování postavy. 

Oblastí, která trápí většinu dotázaných žen i mužů je oblast břicha.

Dílčím úkolem této práce bylo vyhodnocení dotazníkového šetření a podle jeho 

výsledků navrhnout pohybový program pro ženy.

V praktické části navrhneme tedy cvičební posilovací program pro ženy ve věkové 

kategorii 30-45 let s nejžádanějším zaměřením na procvičování břišního svalstva.

6 Praktická část – program na procvičování břišního svalstva

„Problematickou zónou těla jsou břišní svaly. Nečinností rychle ochabují a funkčně 

stárnou. V těchto partiích se rychle usazuje přebytečný tuk. Břicho se vyklene dopředu, ztratí 

napětí, povolí se a vytvoří bublinu“ říká k této problematice Jarkovská (2005). Vzniklý 

problém není pouze estetický, ale hlavně zdravotní. S touto změnou se většinou ozve bolest 

zad, především v bederní části.

Pro správné posilování břicha je vhodné dodržovat určité zásady a rady:

- procvičování břišních svalů provádějte vždy po jakékoli aerobní rozcvičce 

(aerobik, rychlá chůze, běh, jízda na rotopedu) a po krátkém protažení,

- vždy cvičíme tahem, nikdy ne švihem, 

- cvičíme v pomalém tempu,

- kontrakci provází výdech, relaxaci nádech,

- vždy dbáme na správnou techniku cvičení (bedra máme pevně přitažená u 

podložky, hlavu máme volně uloženou v dlaních, lokty směřují laterálně, 

nezakláníme hlavu),

- řídíme se heslem: „kvalita nad kvantitou“,

- cvik přerušte ihned po zjištění, že ho provádíte špatně.
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V této obrazové části uvádíme posilovací program zaměřený na břišní svalstvo. U 

některých cviků je naznačena lehčí a těžší varianta provedení. Cviky jsou řazeny od 

nejjednoduššího k postupně složitějším. Snahou bylo uvést několik základních možností 

(většinou díky rozlišnosti poloh dolních končetin) pro lepší různorodost a zábavnost cvičení. Pro

komplexnost  střídáme posilování přímých i šikmých břišních svalů a využíváme rozlišných temp 

cvičení. U každého cviku je vždy naznačena výchozí neboli základní poloha (ZP) a rytmizace

provádění pohybu (uvedeno v dobách 1-8). Pokud bychom procvičovali břišní svaly 

s doprovodnou hudbou, doporučujeme zvolit pomalé až střední tempo. U břišních svalů není 

nikdy na škodu cvičit pomaleji, zatímco je velmi neefektivní cvičit v rychlém tempu. Pokud 

bychom měli k dispozici hudbu s aerobním charakterem (podbeatovanou), doporučujeme na 

posilování hudbu v tempu 128 – 135 BPM. U každého cviku je uveden doporučený počet 

opakování, který by začátečníci měli bez problémů zvládnout, pokročilí si mohou počet 

opakování zvýšit dle svých individuálních potřeb, uvedena je i rytmizace dýchání.

I. cvik  - přitahování beder k podložce s výdechem

ZP: Leh pokrčmo, roznožit na šíři boků, chodidla opřená o zem. Figurantka vlevo naznačuje 

lehkou variantu s rukama v týl, figurantka vpravo naznačuje těžší variantu s pokrčením vzpažmo.

ZP, 5-8                                      1-4

ZP, 5-8: mezi bederní páteří a podložkou je oblouk vytvořený fyziologickým zakřivením bederní 

páteře, nádech

1-4: s výdechem se snažíme přitlačit bedra k podložce a eliminovat oblouk

Počet opakování : 8x 

Poznámka: tento cvik doporučujeme zařadit pokaždé na začátku posilování. Jde o důležité 

zautomatizování přitlačování beder k zemi, bez nichž by posilování bylo neefektivní.
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II. cvik – procvičování přímého břišního svalu

ZP: Leh pokrčmo, roznožit na šíři boků, chodidla opřená o zem, trup zvednutý na spodní hranici 

lopatek, skrčit vzpažmo zevnitř - ruce v týl.

ZP 1-4

1-4: pomalý, plynulý zdvih trupu cca o 10 - 20 cm výš, výdech

5-8: pomalý brzdný pohyb zpět do ZP, nádech

Počet opakování : 8x 

III. cvik – procvičování přímého břišního svalu pomocí dvou fází

ZP: Leh pokrčmo, roznožit na šíři boků, chodidla opřená o zem, trup zvednutý na spodní hranici 

lopatek, skrčit vzpažmo zevnitř - ruce v týl.

ZP, 7-8  1-2, 5-6   3-4

ZP, 7-8: výdrž, trup je zdvihnutý na spodní část lopatek („přízemí“), nádech

1-2: s výdechem zdvihneme trup o cca 5 cm výše („1.patro“) a změníme polohu paží viz obrázek 

nebo dle individuálního nápadu

3-4: s výdechem se zdvihneme ještě o cca 5 cm výše („2.patro“)

5-6: brzdíme pomalu dolů a zastavujeme se v první fázi („1.patro“), výdech

Počet opakování : 8x
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IV. cvik – procvičování šikmého břišního svalu

ZP: Leh pokrčmo, roznožit na šíři boků, chodidla opřená o zem, trup zvednutý na spodní hranici 

lopatek, skrčit vzpažmo zevnitř pravou - pravá ruka v týl, levá paže podél těla.

ZP, 3-4,7-8      1-2, 5-6

ZP, 3-4, 7-8: návrat zpět do ZP, nádech

1-2, 5-6: s výdechem zvednout a uklonit trup za připaženou rukou (dotknout se paty)

Počet opakování : 8x 

Poznámka: Po provedení osmi opakováních, cvičíme ten samý cvik na opačnou stranu.

V. cvik – procvičování přímého břišního svalu 

ZP: Leh, přednožit, pokrčit vzpažmo.

ZP, 7-8   1-6

ZP, 7-8: nádech

1-6: s výdechem stáhneme a podsadíme hýždě, tím se nám o kousek nadzvednou nad podložku, 

výdrž 

Počet opakování : 8x
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VI. cvik – procvičování přímého břišního svalu v rychlém tempu 

ZP: Leh, přednožit, zvednout ramena a hlavu nad podložku tak, aby byly paže rovnoběžně s 

podložkou.

1-8

1-8: krátká, rytmická tempa náklonu trupu vpřed za pažemi a zpět, každou kontrakci provází 

výdech a každou relaxaci nádech

Počet opakování : 2x

VII. cvik – procvičování přímého břišního svalu

ZP: Leh, pokrčit přednožmo, kolena svírají pravý úhel, trup je zvednutý na spodní hranici 

lopatek, skrčit vzpažmo zevnitř - ruce v týl.

ZP, 7-8      1-6

ZP, 7-8: nádech

1-6: s výdechem zdvihneme trup cca o 15-15 cm výše, výdrž 

Počet opakování : 8x
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VIII. cvik – procvičování šikmého břišního svalu 

ZP: Leh, pokrčit přednožmo, kolena svírají pravý úhel, trup je zvednutý na spodní hranici 

lopatek, skrčit vzpažmo zevnitř - ruce v týl.

ZP, 3-4, 7-8      1-2, 5-6

ZP, 3-4, 7-8: návrat zpět do ZP, nádech

1-2, 5-6: s výdechem rotace trupu vlevo (pravé rameno je nad podložkou)

Počet opakování : 8x 

Poznámka: Po provedení osmi opakováních, cvičíme ten samý cvik na opačnou stranu.

IX. cvik – procvičování přímého břišního svalu 

ZP: Leh, pokrčit přednožmo (bedra u podložky), pokrčit vzpažmo. Figurantka vlevo předvádí 

lehčí variantu (kolena svírají větší úhel), figurantka vpravo variantu náročnější – skrčení 

přednožmo (kolena svírají co nejmenší úhel).

ZP, 7-8      1-6

ZP, 7-8: nádech

1-6: s výdechem podsadíme hýždě, snažíme se přitáhnout stehna na hrudník, výdrž 

Počet opakování : 8x
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X. cvik – procvičování přímého břišního svalu 

ZP: Leh, bedra u podložky, přednožit dolů poníž levou, skrčit přednožmo pravou, dlaně na pravé 

koleno, zvednout ramena a hlavu nad podložku.

ZP, 1-8

ZP, 1-8: s výdechem výdrž

Počet opakování : 1x 

Poznámka: Po provedení výdrže, cvičíme ten samý cvik na opačnou stranu.

XI. cvik – procvičování přímého břišního svalu

ZP: Podpor na předloktích ležmo.

ZP, 1-8

ZP, 1-8: výdrž, dýcháme pravidelně dle potřeby

Počet opakování : 2x
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XII. cvik – procvičování šikmého břišního svalu 

ZP: Podpor na levém předloktí vlevo ležmo

ZP, 7-8  1-6

ZP, 7-8: nádech

1-6: s výdechem zdvihneme levý bok výše nad podložku, výdrž 

Počet opakování : 8x

Poznámka: Po provedení osmi opakování, cvičíme ten samý cvik na opačnou stranu.

XIII. cvik – Strečink přímých břišních svalů

Výdržová poloha: podpor na předloktích ležmo prohnutě, mírný záklon hlavy, oči směřují do 

stropu, výdech.

XIV. cvik – Strečink šikmých břišních svalů

Výdržová poloha: sed zkřižmo, prává vzpažit, úklon vpravo, výdech
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7 Diskuse

Nosným tématem této práce je aerobik a jeho strukturální rozdělení. Námi navržené 

rozdělení forem aerobiku má snahu vyčlenit základní formy a do nich pojmout všechny 

používané názvy. Toto rozdělení je pouze administrativní a lze přijmout jiné. Vnímáme, že 

aerobik je komerční záležitostí, i zde se uplatňují tržní mechanizmy, komerční tlak vedoucí ke 

snaze zvýšení návštěvnosti lekcí a nové názvy oslovují nové klienty, kterých není nikdy dost.

Šlo nám tedy o zjednodušení a zprůhlednění hlavní náplně jednotlivých základních druhů a 

výpis, co v těchto lekcích můžeme očekávat.

Navštívili jsme sedm fitness center a oslovili 193 klientů. Jsme si vědomi, že počet 

fitness center v Praze a okolí je daleko větší, ale námi navštívené jsou stěžejní a prestižní. 

Abychom pokryli širší spektrum fitness center, a získali odpověď i z těch okrajových, 

navštívili jsme i rodinné fitness centrum a máme za to, že vzorek klientů a jejich odpovědí 

odráží současnost na scéně fitness center.

Koncepce otázek dotazníkového šetření byla úmyslně volena tak, aby bylo

odpovídáno na jednoduché otázky, které jsou rychlé na odpověď a snadno statisticky 

vyhodnotitelné. Byly zaměřeny jednostranně na aerobní lekce – kdo a proč tam chodí. 

Odpovědí mužů bylo málo, vzhledem k tomu že aerobní lekce nejsou tak populární  aktivitou 

pro muže. Je ale překvapivé, že odpovědi mužů na otázky byly povětšinou stejné jako u žen.

Navíc u každé otázky byla vždy jedna odpověď procentuálně převažující nad ostatními, ale 

nemůžeme si být stoprocentně jistí zda se respondenti vyjádřili pravdivě.

Vzhledem k tomu abychom vytvořily spojili teorii s praxí, připravili jsme praktickou

aplikaci, vztahující se pouze na procvičování břišního svalstva. Na břišní svalstvo jsme se 

zaměřili díky výsledkům dotazníkového šetření, kdy nejvíce žen i mužů odpovědělo, že oblast 

břicha je jejich kritickou partií. Důvod jistě není jen estetický – dnešní móda si žádá odhalená 

pevná plochá bříška, ale důvod je jistě i zdravotní. Vždyť obezita typu jablíčko je 

nejrizikovější obezitou vůbec, zapříčiňující choroby jako je infarkt myokardu a další. Jsme si 

vědomi toho, že břišní svalstvo je systém svalů, který se zapojuje jako celek s různou 
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dominancí jednotlivých svalů vzhledem ke specifickému pohybu. Nadpisy u jednotlivých 

cviků označují hlavní cílovou partii při respektování této skutečnosti. Úmyslně neuvádíme 

délku výdrží, která se odvíjí od individuální připravenosti klientů s respektováním 

skutečnosti, že lépe je kratší výdrž ve správné poloze, než dlouhá v nesprávné poloze. 

Náš pohybový program je příspěvkem a doporučením, není to vše vyčerpávající 

dokument, jak tuto oblast ošetřovat. Při navrhování programu jsme respektovali obecně platné 

zásady, cvičení je vždy sladěno s pravidelným dechem. Při posilování, hlavně tedy v 

nadměrném množství může dojít ke zkracování břišních svalů a proto nedílnou součástí by 

mělo být vždy protažení. Jak již bylo řečeno, systém břišních svalů funguje a při kontrakci se 

zapíná jako celek, ale v různé majoritě a s různou intenzitou zapojujících se svalů. Pokud 

budeme cvičit pouze sedy-lehy, budeme posilovat pouze jednu funkci, což je špatně. Využili 

jsme proto co nejvíc změn rytmizace a změn směrů pohybu, pohybu žeber k pánvi, ale i 

opačného směru pánve k žebrům.

8 Závěr 

Pohyb je základním projevem člověka a jakékoli jeho omezení je patologické. Člověk 

by se měl starat o zdravý životní styl a najít v něm místo pro pravidelný pohyb. Každý z nás 

by si měl najít aktivitu, která ho baví. Je vědecky dokázáno, že pokud nás aktivita baví naše 

tělo uvolňuje více endorfínů, než když se rozumově donutíme jít si zacvičit. Pravidelné 

cvičení by se mělo stát naší celoživotní nutností, a ne pouze sezónní záležitostí, abychom se 

dostaly do plavek. U žen je aerobik nejžádanější aktivitou pro různorodost jeho forem. 

Přestože je aerobik masovým sportem, má zároveň individuální charakter. Všichni cvičí v 

danou chvíli stejné pohyby, ale každý podle svých vlastních možností. 

Z hledisek zdravotně orientované zdatnosti je vhodnou pohybovou aktivitou pro 

rozvoj aerobní a svalové zdatnosti, pro rozvoj flexibility a pro zlepšení koordinačních 

schopností. Právě aerobik nám dává možnost vnímat současně hudbu a pohyb a vede nás 

k ladnějším pohybům.Pro jeho spojení s atraktivní, moderní hudbou v kolektivu přátel, kteří si 

jdou společně zacvičit je velmi vyhledávanou pohybovou aktivitou jak u dospělých tak u dětí.
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Spojení učebního a tělesného prožitku je velkou motivací a přínosem především vzhledem 

k problematice zdravotně orientované zdatnosti.
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10  Přílohy

Dotazník

1. část

1. pohlaví 

□ muž

□žena

2. věk 

□ do 25 let

□ 26 – 30 let

□ 31 – 35 let

□ 36 – 40 let

□ 41 – 45 let

□ 46 – 50 let

□ více než 50 let

3. Do jaké zdravotní skupiny byste se zařadili?

□ Jsem zdravý s vysokým stupněm trénovanosti

□ Jsem zdravý, ale méně trénovaný

□ Jsem zdravotně oslabený a mám povolenou pouze ZTV

□ Jsem zdravotně oslabený a mám povolenou pouze léčebnou TV
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2.část

1. Jaký typ lekce z nabídky nejvíce preferujete?

□ Aerobik

□ Step aerobik

□ Posilovací formy aerobiku

□ Spinning

□ Aqua aerobik

□ Body and mind ( jóga, pilates, strečink)

□ Jiné …………………………………………

2. Proč Vás aerobní lekce lákají?

□ Spojení pohybu s atraktivní hudbou

□ Kolektiv přátel

□ Redukční cíl

□ Jiné …………………………………………

3. Jaké jiné aerobní aktivitě se věnujete?

□ Běh

□ Jízda na kolečkových bruslích

□ Jízda na kole

□ Plavání

□ Tenis

□ Jiné : …………………………………………
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4. Jak často týdně cvičíte? 

□ 1x

□ 2x

□ 3x

□ Více než 3x

5. Jaký je hlavní důvod Vašeho pravidelného cvičení?

□ Redukce hmotnosti

□ Formování, zpevňování postavy ( pokračujte na otázku č. 6)

□ Zlepšení kondice

□ Doporučení lékaře

□ Aktivní odpočinek

□ Útěk od každodenních starostí

□ Jiný……………………………………………

6. Pokud jste v předchozí otázce zvolili možnost „Formování, zpevňování postavy“, jaké  

tělesné partie preferujete formovat?

□ Oblast stehen

□ Oblast hýždí

□ Oblast břicha

□ Oblast horní poloviny těla


	Úvod
	1  Rozbor literatury
	2  Cíl práce
	2.1 Úkoly práce

	3  Metodika
	4  Teoretická část
	4.1 Historie aerobiku
	4.2 Benefity aerobiku
	4.2.1 Srdečně – cévní systém
	4.2.2 Dýchací systém
	4.2.3 Pohybový systém
	4.2.4 Metabolismus
	4.2.5 Psychosomatická úroveň
	4.2.6 Obecné přínosy

	4.3 Zásady aerobního cvičení
	4.3.1 Zdravotní skupina ZS
	4.3.2 Věk V
	4.3.3 Frekvence F
	4.3.4 Intenzita I
	4.3.5 Doba trvání T
	4.3.6 Vytýčený cíl VC
	4.3.7 Typ lekce TL


	5  Analyticko – syntetická část
	5.1 Základní formy aerobiku
	5.1.1 Aerobik
	5.1.2 Step aerobik
	5.1.3 Posilovací formy aerobiku
	5.1.4 Spinning
	5.1.5 Body & Mind
	5.1.6 Aqua Aerobik

	5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření

	5.3 Shrnutí dotazníkového šetření
	6  Praktická část – program na procvičování břišního svalstva
	7  Diskuse
	8  Závěr
	9  Seznam použité literatury
	10  Přílohy

