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Abstrakt

Název práce: Vliv powerjógy na bio-psycho-sociální funkce

Cíl práce: Zjistit a zdokumentovat

účinky

člověka

powerjógy na bio-psycho-sociální funkce

člověka.

Metoda: Vyhodnocení informací získaných na
zkušeností.

Sběr

dat u jednotlivých

funkčních parametrů.

Použití
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respondentů
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vyjádření
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v bio-
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mezt
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Výsledky:

Osvětlují

problematiku pohybu jako

biologickou a společenskou determinantou člověka.
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Summary

Title: Influence of power yoga on biological-mental-social function of a human

Goal of the work: The goal of the work is to find out and to write down the effects of

power yoga on biological-mental-social function of a human.

Method: Evaluation of the information obtained by literary sources and practical

experience. Gathering the data from the individua! respondents by measuring somatic
and functional point of view. Using questionnaires to representation of the influence
power yoga on human in biological-mental-social context.

Results: Explain the problems of movement as mediate article between biological and

social determination of a human.
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1 Úvod
V životě je mnoho hodnot, které

člověk

upřednostňuje.

Některé

převážně

jsou

materiálního charakteru, jiné mají podobu sociálních potřeb, další se obracejí ke stránce
fyzické

či

duševní a jiné mají podobu

či

povahu duchovní.

Ač

by se

chtěla

jakákoliv

lidská bytost podvědomě odpoutat od některé z těchto oblastí, zjistí, že toto není možné.
Filosoficky vzato, snad jen oblast duchovní je schopna samostatného bytí, aniž by se
vázala na stránky ostatní, což se však netýká běžných konzumentů

společnosti,

kterými

je většina z nás.

Hodnotový systém, který se v nás
společností,

ve které žijeme a

vytváří

již od raného

vyrůstáme.

dětství,

je velmi

V praxi to znamená, že je

silně ovlivněn

člověk ovlivněn

těchto

vším, co jej obklopuje a co se v jeho okolí odehrává. Na rozvoji

hodnot se

v současné době také podílí myšlenka podpory zdraví, kdy zdraví můžeme definovat dle
Světové

zdravotnické organizace (WHO) jako "stav úplné
člověka.

pohody"

tělesné,

duševní a sociální

Znakem optimálního stavu organismu jsou neporušené

pochody, schopnost organismu

přizpůsobovat

se okolním

vlivům

a

regulační

změnám prostředí,

nesnížená výkonnost a dobrý psychický stav. Toto má zásadní význam pro překonávání
těch faktorů,

Současný

které zdraví ohrožují.

rozvoj technické civilizace podporovaný rozvojem intelektu vede k názoru, že

produkty civilizace osvobozují

člověka

od fyzické práce, která je však zdrojem fyzické

zdatnosti a tím i vitality. Nedostatek fyzické
proto ke

ztrátě

civilizované

často podceňuje vůči

fyzické zdatnosti, která se

Nepřirozené podceňování tělesné

činnosti

nadřazováním

kultury

společnosti

vede

zdatnosti intelektuální.

kultury intelektuální vede

k postupnému zhoršování fyzické zdatnosti populace v zemích s rozvojem technické
civilizace. Toto snížení fyzické zdatnosti
celou

společnost

při

nedostatku aktivního pohybu ohrožuje

hypokinezí, která v sobě nese

vlastností, a tím i odolnosti lidí.

ll

nebezpečí

zhoršení biologických

Potvrzuje se klesající energetická
pravidelně

náročnost

i objem jednak epizodických tak i
věku

realizovaných pohybových aktivit. V mladším školním

realizovaných pohybových aktivit na úrovni cca 5 hodin

týdně (včetně

je objem

aktivit v rámci

školní TV). Ve věku 14letjsou to již pouze dvě a půl hodiny (Bunc, 2004).

Vzhledem k tomu, že pracuji ve zdravotnictví a sama
téma mé práce bylo

zaměřené

aktivně

sportuji,

chtěla

na zdraví a zdravý životní styl. Vybrala jsem si

powerjógu, protože si myslím, že je to pohybová aktivita, kterou můžeme
zdravotně

jsem, aby

orientované fitness programy obsahující pohybové aktivity

zařadit

mezi

zaměřené

na

vyrovnávání svalových dysbalancí, relaxaci a celkové protažení. Powerjóga se stala
součástí

doby, je

často

vyhledávaným prostředkem pro trávení volného

Zítko, 2005). Powerjóga je vhodným
rozvoj

tělesné,

doplňkem, či řádnou

psychické a duchovní stránky člověka.
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času

aktivitou pro

(Skopová,

rovnoměrný

2 Cíl a úkoly
Cílem práce je analyzovat a zdokumentovat účinky powetjógy na člověka v bio-psychosociálním kontextu.

2.1 Úkoly práce
1. Provést literární rešerši k řešené problematice.
2. Zajistit skupinu probandů a organizaci jednotlivých měření.
cvičební

3. Navrhnout a popsat

jednotku powetjógy v rámci pohybového

programu.
4. Navrhnout a realizovat soubor somatických
hmotnost, množství podkožm'ho tuku a
hmotnosti, obvod vybraných

měření (tělesná

následně výpočet

tělesných segmentů)

výška,

tělesná

indexu

tělesné

probandů

u dvou skupin

s rozdílnou četností tréninků a pomocí dotazníků stanovit anamnézy probandů.
5. Realizovat u

těchto

dvou skupin

měření

k postižení vybraného

funkčního

parametru (tepová frekvence).
6.

Vytvořit

dotazníky k postižení vlivu aplikace powetjógy na

člověka

v bio-

psycho-sociálním kontextu.
7. Vyhodnotit získané informace a data formou grafických výstupů.

2.2

Vědecká

Lze

předpokládat,

otázka

parametrů tělesné

v sociální

že aplikace powerjógy povede u sledovaných
zdatnosti, k poklesu psychického

rovině. Současně

lze

předpokládat

napětí

u skupiny s

jednotek mohutnější odezvu v jednotlivých parametrech.
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probandů

ke zlepšení

i k adaptačním

větší četnosti

změnám

tréninkových

3 Literární rešerše
činnost,

Každá lidská

teoretické základy a
zvýšené nároky na
snažili

přiblížit

která chce dosáhnout maximálního zhodnocení, vyžaduje

tvůrčí přístup při

sebevzdělání.

jejich aplikaci. Nové pohybové aktivity kladou

Vyhledáním informací odborného charakteru jsme se

pohybovou aktivitu - powerjógu, jako

prostředek

ke zlepšení

pohybových schopností a dovedností.

3.1 Historie jógy
Jóga bývá nazývána vědou,
vším tím, a přece

ničím

vnímání a na jeho

uměním,

z toho,

vědomé

filozofií, náboženstvím, módou

neboť

či

to vše závisí na jedinci, na jeho vlastní kontrole

a racionální mysli. Jóga je

způsob

života,

integrovat celou svoji povahu tak, aby všechny aspekty našeho života
v harmonii jeden s druhým. Jóga je
evolučního

fanatismem. Je

vědomý

vývoj,

učení,

jak

způsob,

začaly

jak

pracovat

růst prostřednictvím

procesu.

Termín jóga pochází z jednoho z nejstarších
znamená spojit,

spřáhnout,

jazyků světa,

ze sanskrtu.

Kořen

,,judž"

sjednotit, stát se jedním. V praktickém slova smyslu jóga

znamená naprosté splynutí bez odlišení (Gítánanda, 1999).

Vznik a vývoj

tělesných cvičení

pozadí vývoje indické

zahrnutých pod pojmem jóga lze pochopit pouze na

společnosti,

na jejím

společenském řádu,

na

civilizačním

vývoji,

geografické poloze a klimatických podmínkách. Již tenkrát vycházeli ze znalosti stavby
těla

a významu některých jeho

Z nejstarších historických
tzv.

léčebné péče

tělesných cvičení

a

funkčních systémů

pramenů

vyplývá, že vybraná

prostředkem některých
př.

tělesná cvičení

člověka.

byla obsahem

forem masáže. Je známa sbírka

léčebných

Tělesná cvičení

obsažená

v této sbírce jsou, pokud jde o strukturální stránku pohybu, podobná tělesným

cvičením

tvořícím

z třetího tisíciletí

a vlivu pohybu na psychiku

n. 1., zvaná Konfu.

základ tzv. švédského tělocviku (Lysebeth, 1984).
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Jóga je klasická indická

věda

o zkoumání duše. Slovem ,jóga" se

označuje

cesta

k objevení duše, ale i splynutí s ní. Systém filosofie jógy zavedl před 2000 lety mudrc
Pataňdžali

ve svém spise - Jógasútra. Toto dílo jógini dodnes považují za autoritativní

dílo o józe. Jeden z nalezených
stupňů,

překlad

což je literární

přirovnáno

k přirozené

v růstu a plodí ovoce.
námahy. Prvních pět
Ty stanovují

vnější

formě

Právě

stupňů

principů

hathajógy spjatých s powerjógou je osm

sanskrtského slova aštanga. Osm

stromu - stromu, který pevně

tak

můžeme

soustavným

stupňů

by mohlo být

čelí překážkám, pokračuje

procvičováním

sklízet plody své

se týká základních mravních principů (etiky), mozku a těla.

fázi jógy. Poslední

tři stupně

mají za úkol

důkladný odpočinek

mysli a nastavují vnitřní fázi jógy (Krejčík, 2003).
Stupně

jógy:

1. Všeobecné etické principy - jama.
2. Pravidla osobního chování - nijama.
3.

Cvičení jógových poloh-

4.

Cvičení jógových

5. Ovládnutí

ásana.

dechových technik- pránájáma.

smyslů -

prátjáhára.

6. Koncentrace mysli- dhárana.
7. Meditace- dhjána.

8. Splynutí s nekonečnem - samádhi.

Jóga je založena na principech etiky (jama) a osobní disciplíny (nijama). To jsou
univerzální principy, s nimiž se setkáme ve všech kulturách. Má za úkol uvést do
souladu

společenské

etické principy s individuálními. Jama zahrnuje

ahinsá - nenásilí, satja - nelhaní, astéja - nekradení,

brahmačarja

aparigraha - nehrabivost. Druhý stupeň nijama má pět příkazů:
mysli, santóša- spokojenost, tapas- askeze,

sebekázeň,

šauča

pět zákazů:

- zdrženlivost,
-

čistota těla

a

svádhjája- sebepoznávání,

íšvarapranidhána - poslušnost a uctívání osobm'ho boha (Skarnitzl, 1997). Proto
z praktického hlediska můžeme za

začátek

jógového systému považovat tělesné polohy

(ásány), které uvádějí tyto vlastnosti ásan: nehybnost (sthira) a radost (sukha). K jejich
dokonalému zvládnutí je potřebné neustálé dlouhodobé snažení. Každý stupeň tvoří
celku a podle tradice jógy bychom

měli pokračovat

ve

cvičení

ásán a pránájámy i po

dosažení vyšších stupňů, abychom si zachovali zdravé tělo (Mehta, 1990).
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část

3.2

Dělení

jógy

Rozmanitá označení pro jógové metody budí dojem, že existují různé druhy jógy. Čím
se od sebe liší

směry

jako je radžajóga, kundaliníjóga, hathajóga, marmajóga,

lajajóga, krijájóga, samádhijóga, jantrajóga, karmajóga, bhaktijóga,

džňánajóga

a

další?

Jóga znamená "sjednocení". V tomto smyslu

může

existovat pouze jedna úplná jóga.

Různá označení

posuzují jen speciální rysy. Jógová praxe usiluje o jediný cíl, totiž o

zharmonizování

těla

existují rozdílné

a mysli. Podle toho, v jakém výchozím

způsoby,

z těla a snaží se regulovat
k tomu, aby nejprve
tělesnému přisuzují

činnost

a

pocitů

tělo

stěžejní

body

myšlenek. Tomu

duševně-tělesné

realizace.

tibetskou formu hathajógy. Také marmajóga - ájurvédsky

o dlouhém životě) orientovaný typ jógy postavený na psychosomatickém

k rodině

tělesně

usilující

svět

a projasnily

za výchozí bod

zdraví - a kundaliníjóga, proslavená

city a

nachází,

však spíše podřadný význam.

utváření

tělo",

člověk

mysli, další jógové cesty používají jiné

očistily svět citů

představuje

(obecně věda

se

jak daného cíle dosáhnout. Zatímco jedna tradice vychází

Hathajóga je cesta, která považuje
Jantrajóga

bodě

proudění

dospět

druhů

orientovaných
energie

cvičební

jógy. Hodí se

neosobně

praxí

zvláště

a nezávisle na

sikhů,

jsou

přiřazeny

pro osoby toužící "zakusit
představách nějaké

víry a

k vnitřní i vnější rovnováze.

Jógové systémy džananjógy a bhaktijógy se chápou jako duševní disciplíny.

Džananjóga je cestou rozlišování. Jde při tom o poznání, co má pomíjivou povahou, co
je

nezničitelné,

tedy o otázku po nesmrtelnosti já. Tato forma jógy je vhodná pro

intelektuálně orientovaného člověka. Bhaktijóga je jóga mystické lásky k Bohu. Žák

této cesty nachází své nejvyšší
jóga odpovídá

především

naplnění

osobám

v uctívání a milující oddanosti božskému. Tato

věřícím,

které kladou

důraz

na city. Karmajóga je

cestou služby a nesobeckého konání. Rádžajóga je královská jóga integrující do sebe
všechny formy jógy (podle Pataňdžaliho, otce jógy, autora Jógasútry).
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Hathajóga je známá svým tělesným zaměřením. Mnoho lidí věří, že to je indická forma

gymnastiky. Tak se do

podvědomí

protipól "duchovní józe". Jenže kde

vloudilo nerozvážné
končí tělo

a kde

označení "tělesná

začíná

mysl?

Kvůli

jóga" jako

zachování své

živoucnosti jsou odkázány na sebe navzájem (Michell, 2003).

Hathajóga obsahuje jak
se využívá

při léčbě

relaxační,

tak

aktivační cvičení.

Díky

myorelaxačnímu účinku
při léčbě

hypertenze a jako sekundární prevence

myokardu, kde se významně podílí relaxace spolu s postupným

zatěžováním

infarktu

pohybové
během

soustavy. Významným metodickým prvkem relaxace je prodloužený výdech,
úroveň podráždění

kterého se

organismu snižuje. Vhodným použitím poloh spolu

s dýchacími cviky lze uvolnit svalové kontraktury při vertebrogenních obtížích a zlepšit
činnost páteře

(Dostálek, 1997).

Ashtanga jóga byla založena mistrem jógy Sri. K. Pattabhi Jois v Mysore, na jihu

Indie.

Vyznačuje

náročné

se rychlým tempem, zahrnuje

série pozic, které jsou

synchronizované s hlasitým, kontrolovaným dechem (udždžají). Je zde 4- 6
rozvíjejících a
sérii,

právě

přesně

daných sérií pozic.

pro jejich velikou

náročnost.

Většina

orgány. Je založena na denní praxi a

maximálně

k druhé

Jednotlivé série jsou založené na produkci

očistným

intenzivního tepla spojené s vydatným

lidí se dostává

postupně

určité

pocením. To detoxikuje svaly,

vnitřní

sebekázni ve vztahu k pravidelnosti, je

úžasná pro rozvoj síly a flexibility (Kubrychtová-Bártová, Stuchlík, 2007).

V poslední

době

vzniká množství

různých druhů

dynamické jógy, které vychází

z hatajógy. Všechny tyto nově vzniklé druhy mají za cíl harmonii těla a duše. Principem
dynamické jógy je pravidelné

střídání

jednotlivých pozic- ásan. Mezi tyto styly

Powerjóga, Flow powerjóga, Fitness jóga, Yengar jóga, Contact jóga,

patří

Kondiční

hathajóga, Nouvelle jóga, Thai jóga a Power Stretch (Buzková, 2003).

Powerjóga, spoJemm dvou slov se nám dostává

cvičení,

které spojuje dva

světy

východní se západním. Byla vyvinuta z ashtanga jógy Berylem Benderem Birchem
(USA) na

začátku

90. let minulého století. Powerjóga si

půjčila

jednotlivé pozice

(ásany) z jógy a upravila je za pomoci fyzioterapeutických, gymnastických metod do
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koloběhu

síly a protažení tak, že celé tělo je souměrně zatěžované. To znamená, že je-li

jeden sval posilován, druhý je protažen a naopak. Nehledejme tedy u powerjógy jógu,
ale pohybovou aktivitu, která nám otevírá prostor k poznání sama sebe, svého prožívání
a reagování na fyzickou

zátěž

pohybová aktivita podporuje a
cvičení

za velmi vydatné podpory správného dýchání, které tato
učí.

Powerjóga je

ovlivněna

jógy. Je uzpůsobena pro fitnesscentra, pro lidi,
či

rychlý aerobik

kteří

posilovna, nebo pro lidi,

jednostranné pracovní zatížení.

Cvičení

silovými americkými styly

kteří chtějí cvičit

a vyhovuje jim

hledají aktivity, jež by vyvážily

pozdravu slunci a ostatních základních pozic (ásan), které jsou dynamicky
sebou.

Cvičení

striktně

Pozice nejdou
Po krátkém

je fyzicky

zahřátí,

náročné, často

se z jedné pozice do druhé

za sebou, je možné je

volně

založeném na dynamickém

volně

striktně

střídání

spojeny s nádechem a výdechem,

řazeny

přechází přes

za

klik.

kombinovat na rozdíl od ashtangy.
pozic,

přichází

při

na

části

které jsou pozice spojeny s krátkou výdrží. Zatímco v dynamické
pozice

cvičení

powerjógy je založeno na opakování

řadů

fáze, ve

jsou jednotlivé

krátkých výdržích jsou pozice

prodýchávány. Pozice jsou udržovány pomocí izometrické kontrakce. V každé

poloze by
potřebné

měla

být snaha o maximální

k udržení pozice.

Většina

uvolnění

pozic je

všech

částí těla

prováděna

a

svalů,

které nejsou

spíše pomalým,

řízeným

pohybem do maximálního rozsahu pohybu, ale jen do pocitu jemného tahu ve svalech.
Tím dochází během celého

cvičení

k postupnému protahování

svalů

celého těla.

Do České republiky se powerjógy dostala koncem devadesátých let díky lidem, kteří se
s ní setkali
Krejčíkem,

během

svého pobytu v USA. Od roku 2001 byla propagována Václavem

který powerjógu studoval u Bryana Kesta (Dušková, 2007).

Flow powerjóga je intenzivnější forma powerjógy, určená pro pokročilé.

je zvládnutí jednotlivých ásan. Toto

cvičení

je založeno na propojení plynutí dechu

s přechody mezi jednotlivými pozicemi. Dech je

nejdůležitější částí,

všechny pozice, tak aby plynuly jedna po druhé a ta
další

(Krejčík,

předcházející

která spojuje

plynule rozvíjela

2005).

Fitness jóga je
řazeny

Předpokladem

cvičení

v dynamické

pro fyzickou a psychickou kondici. V hlavní

podobě

do sestav, které jsou
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zaměřené

na

části

jsou ásany

určitou tělesnou

oblast.

Cvičení čerpá

pozice z hathajógy a Yengar jógy. Na rozdíl od powet.jógy není fitness

jóga tolik silově a fyzicky náročná, klade

důraz

na dech a vnitřní koncentraci (Buzková,

2003).

Yengar jóga se rozvinula v posledních padesáti letech.
systematický

přístup

důraz

k józe, který klade velký

Představuje odstupňovaný

na

přesnost

a

pohybu a tedy

maximální účinek cvičení. Nastavení a technika pozic jsou klíčem tohoto systému, který
používá

pomůcky

židle. Tyto
nastavení

pomůcky

těla.

polštáře

(bloky, pásky, deky, bolstery -

a

speciálně

konstruované

pomáhají k dosaženi a udrženi dokonale správného a

Y engar jóga se

vyznačuje

přesného

delšími výdržemi v pozicích (Kubrychtová-

Bártová, Stuchlík, 2007).

Contact jóga se

cvičí

ve dvojicích, což příznivě stimuluje průběh

také v hodinách

dětské

jógy, díky zábavné

formě.

Má

cvičení. Uplatňuje

příznivé účinky

nejen na

se

páteř,

ale i na celkovou tělesnou zdatnost (Dušková, 2007).

Nouvelle jóga je další dynamická podoba jógy, která vznikla ve Francii. Má podobnou
strukturu jako fitness jóga (Dušková, 2007).

Thai jóga je obdobou dynamické jógy s původem
cvičení

vNěmecku.

Jedná se o

tělesná

zvyšující zdatnost, zahrnuje i rychlé pohyby (Dušková, 2007).

Power stretch je specifický druh

strečinku

inspirovaný

určitými

pozicemi z jógy

(Dušková, 2007).

Dancejóga je

cvičení

jógových pozic spojené s dechem a s tancem

zaměřeným

ladnost pohybu a techniku provedení. Je formou pohybové aktivity určenou
pro ty,

kteří

mají rádi tanec a vyjádření svých emocí pomocí tance

Jógaletes a jógaball je

cvičení,

(Krejčík,

na

především

2005).

jenž kombinuje jednotlivé pozice z powet.jógy s cviky

Pilatesovy metody. Pro zvýšení efektu

cvičení
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se využívají

větší

a menší balony.

Cvičení

je

zaměřeno především

psychické kondice a relaxaci

Bikram jóga byla

zpevňování

na

(Krejčík,

vytvořena

svalového korzetu, zlepšení fyzické a

2005).

Bikramem Choudhurym, bývalým národním indickým

jógovým mistrem. Tato forma jógy je

cvičena

simuluje teplotu podobnou indickému klimatu.

v místnosti
Rozhodně

srdcem. Prvních 15 minut jste nuceni nepít vodu.
hodinu

před

dobře prohřáté

svaly mají

větší

na 40 - 43

oc

a

není pro lidi s problémy se

Doporučuje

lekcí. Vysoká teplota v místnosti, kde se

pocením toxiny a

vyhřáté

se pít

hodně

vody asi

cvičí, umožňuje tělu

uvolnit

flexibilitu a lépe se protahují. Podle

Choudhuryho tyto extrémní podmínky pomáhají podporovat správnou funkci každého
orgánu

či

systému v těle. Každá lekce obsahuje 26 sérií pozic, každá je opakována 2x

s držením v pozici 30 sekund a více (Kubrychtová-Bártová, Stuchlík, 2007).

3.3 Teoretická východiska
Základem

přístupu

respektování

k vytváření

individuálně

účelově

rozdílných

zaměřených

předpokladů

pohybových

k tělesným

cvičením

programů při

jsou teoretická

východiska z fyziologie a anatomie, proto je vhodné si některá připomenout.

3.3.1 Fyziologické základy pohybu
Pohybový systém lze rozdělit na několik dílčích systémů:
1. systém podpůrný: skelet, klouby, vazy (mechanická báze),
2. systém výkonový: svaly (převod chemické energie na mechanickou energii),
3. systém řídící: nervový aparát (řízení pohybové funkce),
4. systém zásobovací: infrastruktura (přesuny potřebných látek).

Podpůrný

systém mění

působením

výkonového systému postavení

sám pohyb.

21

segmentů

a provádí

zajišťuje

Výkonový systém

ve svalu transformaci chemické energie na energn

mechanickou, která je zdrojem síly

uvádějící buď

mobilní segmenty do pohybu

(punctum mobile), nebo udržující jiné segmenty v neměnné poloze (punctum fixum).
Řídící systém

zajišťuje tvorbu a řízení pohybových programů podle aferentní

signalizace z receptorů, které podávají informace o měnících se podmínkách zevního i
vnitřního prostředí,

na které pohybem reaguje.

Zásobovací systém

zajišťuje

zásobování

potřebnými

chemickými látkami a udržuje

konstantní podmínky pro práci vnitřního prostředí.
Výkonový a podpůrný pohybový systém neslouží jen jako zdroj síly a jako mechanika
převodu

silového momentu na pohyblivý segment, ale podílí se i na

řízení

pohybu,

protože v kloubních pouzdrech, ligamentech, šlachách, fasciích a ve svalech jsou
uloženy receptory, které slouží propriocepci informující
pohyblivého segmentu i o rychlosti, s jakou segment

řídící

mění

systém o poloze

polohu. Tyto informace

slouží k průběžné zpětnovazební kontrole pohybu (Véle, 1997).

3.3.2 Centrální

řízení

motoriky

Podle staršího morfologického názoru byly z nervového systému
oddělené řídící

vyčleněny

dva

systémy:

Systém pyramidový, který vychází z korové motorické oblasti (z Betzových

pyramidových
pyramidalis,

buněk

v oblasti tzv. "homunkula") a dráhou tractus corticospinalis

přímo řídí

míšní motoneurony (dvouneuronový systém

přímého řízení

motoriky). Tomuto systému byla přiřazena volní hybnost.

Systém extrapyramidový, který vychází z jiných korových oblastí, k míšním
motoneuronům

se dostává

nepřímo přes

cestou (víceneuronový systém
přiřazena

komplex bazálních ganglií, tedy

nepřímého řízení

tzv. mimovolní hybnost.
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složitější

motoriky). Tomuto systému byla

Za nejstarší motorický systém, podle nových
který rozhoduje o celkovém

zaměření

Limbický systém se považuje

hlavně

poznatků,

pohybu,

lze pokládat limbický systém,

ovlivňuje

emoce i vegetativní systém.

za systém motivující pohyb než za systém, který

ho řídí, nicméně nutno s ním počítat při

začátku

a přípravě pohybu (Véle, 2006).

3.3.3 Motorika dýchání
Obecně

lze říci, že dýchání má v

metabolickou

(výměna

těle čtyři

základní funkce:

kyslíku a oxidu uhličitého mezi zevním

mechanickou (periodické tlakové změny v hrudní a břišní
z periferie),

regulační (střídavá

prostředím

dutině usnadňují

a

tkáněmi),

návrat krve

excitace a inhibice nervosvalového systému) a

formativní vliv na tvarování a držení svalového korzetu páteře.

Rozbor dýchacích
třeba

pohybů

má

značný

brát v úvahu vliv dýchacích

význam pro kineziologický rozbor, a proto je

pohybů

páteř

na

a hrudník.

Respirační

motorický

systém lze rozdělit na tři funkční celky:
- dolní část - oblast břišní,
- střední část- oblast dolní hrudní,
- horní část - oblast horní hrudní.

Dýchací pohyby mají
(výdech). Tyto

dvě

dvě

hlavní fáze: inspirium (nádech, vdech) a exspirium

hlavní fáze dechového cyklu je třeba doplnit ještě

ale pro analýzu a

cvičení

dechu

důležitými

dvěma

menšími,

preinspirační

a fází

působí respirační

svaly.

fázemi: fází

preexspirační.

Změny

tvaru hrudníku, které postupují

vlnovitě

zdola nahoru,

Jsou to jednak bránice (diaphragma) a jednak svaly mezižeberní, které spojují
jednotlivá žebra mezi sebou. Vedle

těchto svalů účastnících

zapojují do dýchání i jiné svaly, které svojí
hrudníku a páteře.
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se vždy respirace se

činností rovněž působí

na konfiguraci

Zdálo by se, že mechanické

působení

síly při dechovém cyklu na

zanedbatelné. Je však nutné vzít v úvahu
pohybů,

které násobí

účinnost.

sumační

páteřní

segmenty je

efekt opakovaných dýchacích

Aby se mohl projevit formativní vliv na strukturu, musí

se upravit pohybové vzorce dechové mechaniky, toho lze dosáhnout pouze
dlouhodobým

vědomým

opakováním specifických

cviků

se

soustředěním

na prožitek

pohybu, tím se aktivuje limbický systém a dochází k fixaci v paměti (Véle a kol., 2001).
Hlavním svalem dýchacím je bránice a

český

fyziolog a pneumotolog Skládal jako

první upozornil na posturální roli tohoto svalu.

Vyjádřil

břišní

dýchacím svalem s posturální funkcí, zatímco

to výrokem: "Bránice je

svaly jsou posturálními svaly

s dýchací funkcí" (Lewit, 2001).

Dýchání měnící

fázově

tvar hrudníku a páteře má i trvalý formativní vliv na tyto útvary.

Protože bránice je plochý sval a upíná se ze širokého rozsahu z periferie a centrální
šlachu centrum tendineum, mohou se jednotlivé svalové snopce bránice aktivovat
izolovaně,

a tak

měnit

tvar jak jednotlivých

částí hrudníků,

tak i dutiny břišní, což má

význam při provádění lokálního dýchání (Véle, 1997).

Jestliže se exspirace provádí
v dýchacích cestách,

vyřazují

slábnout. Proto je dýchání s

při

otevřených

se automatický

otevřenými

ústech jen s minimálním odporem

břišní

svaly, které tak

postupně

mohou

ústy za normálních podmínek nefyziologické a

spíše škodlivé. Dýchání se účastní i svalstvo pánevního dna (Véle, 1997).

3.3.4

Vzpřímené

držení těla

Pro dokonalé zpevnění

těla

a bezpečné provádění jednotlivých pozic je důležité posílení

svalového korzetu, který udržování polohy provádí (tj. posturálních
funkci realizuje

funkci

především

osový orgán, tj . hlava,

končetin. Lokomoční

funkci realizují

osového orgánu těla. Pro velmi

těsnou

páteř,

svalů).

Posturální

a pánev. A využívá k tomu i

především končetiny,

ale používají i

vazbu osového orgánu s končetinami lze mluvit

o systému posturálně-lokomočním (Véle, 1997).
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Udržování nastavené polohy probíhá proces neustálého vyvažování labilní rovnováhy
mezi

protichůdnými

svalovými skupinami, které

tvoří

partnerské dvojice. Tento stav

aktivního udržování labilní polohy umožňuje velmi rychlý přechod z klidu do pohybu a
naopak. Pohyb opomý
zátěží podpůrného

předchází,

provází a

zakončuje

pohyb cílený. Nesoulad mezi

aparátu a opomou hybností, která nebyla

správně

nastavena, vede

k poruše (Véle, 1997):
1. k selhání pohybového aparátu (funkční porucha motoriky),
2. k vadné zátěži podpůrného aparátu (vznik přetížení),
3. k mikrotraumatizaci svalových

úponů

a

přetížení kloubů

v podobě vzniku

entezopatií a artropatií,
4. k makrotraumatizaci v podobě subluxace, luxace, natržení

svalů

a ligament nebo

kloubních pouzder, k infrakcím nebo frakturám skeletu.

Dalším odlišením

systémů

časové řazení

je

do držení

těla.

Svaly, které inklinují

k oslabení, tzv. svaly fázické, jsou ve své posturální funkci z fylogenetického, resp.
ontogenetického hlediska mladší než svaly s tendencí ke kontrakturám. Svou posturální
funkcí jsou také vázány na

vývojově

podmiňují

ve vývoji (Kolář, 2001 ).

K plnému

dokončení

zároveň

mladší morfologii skeletu, kterou

posturálního vývoje tzv. fázických

svalů

čtyřech

dochází ve

letech, kdy uzrává funkce centrálního nervového systému pro hrubou motoriku

(Kolář,

2001).

Pohyb sám má udržovací a nahrazovací vliv na vlastní pohybovou funkci, ale i na
funkce všech

systémů těla, včetně

psychiky.

Přetížení

i nedostatek pohybu vede

k poruchám pohybové soustavy.
Vzpřímené

držení

těla můžeme

pokládat za individuální posturální program, který

vznikl během pohybového vývoje daného individua. Pro každého jednotlivce tedy platí,
že nejlepší postoj je takový,

při

kterém jsou jednotlivé sektory posturálního systému

harmonicky vyváženy a potřebují nejmenší svalovou práci pro udržení nejlepší stability
(Véle, 1995). Názory na možnost

"změnit"

nebo "zlepšit" navyklé držení
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těla,

které se

určitým

stalo již

různí

standardním posturálním programem, se

škol. Podle Véleho (1995) se lze domnívat, že

podle

dočasná obměna

autorů různých

držení (modulace

posturálního programu) je poměrně snadno možná, ale trvalá přestavba posturálního
programu vyžaduje delší proces, který

přeprogramuje

již zafixovanou tendenci

k navyklému držení.

3.4 Technika pohybu- technika dýchání
Přínos

a efekt jógového

cvičení

nastává tehdy, pokud se budeme

dostatečně věnovat

technice pohybu a technice dýchání.

Technikou se rozumí

účelný způsob řešení

pohybového úkolu, který je v souladu

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a
základě

neurofyziologických

předpoklady

sportovce,

mechanismů řízení

především kondiční,

uskutečňuje

pohybu. Využívají se

při

se na

tom i další

somatické a psychické (Dovalil a kol.,

2002).
Technika je především záležitostí
v prostoru a
určuje

čase,

řízení

motoriky. Cílem je takové

které Yede k úspěšnému

dokonalá souhra

zúčastněných

řešení

uspořádání

pohybu

požadovaného pohybového úkolu. To

svalových skupin,

řízená

nervosvalovou

soustavou.

Pokud chápeme dovednosti jako jeden z vnějších
vnitřních

"vnitřní"

"Vnější"

neurofyziologických

mechanismů,

projevů

motoriky

člověka

pak je možné rozlišovat

a jejich

"vnější"

a

techniku.

technika se projevuje jako organizovaný sled

v pohybovou

činnost, zaměřenou

k danému cíli.

pohybů

Vyjadřuje

a operací sdružených

nejen kvantitativní hledisko

techniky, ale podílí se i na kvalitativních znacích pohybového projevu, jeho
plynulosti, stálosti a rytmu.
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přesnosti,

"Vnitřní"

techniku tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají podobu

zpevněných

a stabilizovaných pohybových

vzorců

a

programů

a jim odpovídajících

koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin.

Základem techniky jsou pohybové schopnosti jako obecné

předpoklady

lidské

motoriky. Jednotlivé pohybové schopnosti- silové, vytrvalostní, rychlostní, obratnostní
a schopnosti ve vztahu k flexibilitě - nejsou využívány
součinnosti, vytvářející

specificky

schopností se v dovednostech
energetického

zaměřené

uplatňují

zabezpečení. Mimořádnou

komplexy.

různé

izolovaně,

ale ve vzájemné

Prostřednictvím

funkce

vnitřních

pohybových

orgánů,

včetně

roli zde sehrává schopnost koordinace, která

se považuje za "organizátora" ostatních pohybových schopností (Dovalil a kol., 2002).
S technikou souvisí i psychické procesy, které se týkají příjmu senzorických informací a
jejich zpracování. Jde o složité myšlenkové operace, zahrnující intelektové a
neintelektové

(emoční, motivační)

složky, které se pravidelným opakováním stávají

součástí řídících mechanismů.

Dokonalost je dána jak
rušivým

dostatečným zpevněním

vlivům prostředí. Zpevnění

komplexů

je

techniky, tak její odolnosti

podmíněno

vůči

vysokou úrovní dynamických

nervových spojení, které umožňují automatické provádění pohybové činnost.

Technika dýchání - pokud se ovlivní nevhodné pohybové vzorce dechové mechaniky,
může

se projevit formativní vliv na strukturu. Je to ovšem záležitost dlouhodobá.

Dýchání je v józe ze všech
vydržíme jen

několik

vnitřních

minut.

funkcí

Potřeba

nejvýznamnější

kyslíku se zvyšuje

a to proto, že bez kyslíku
především při

intenzivní

svalové práci. Mnoho lidí dýchá nesprávně, a to neekonomicky, s příliš velkým úsilím.
Nevyužívají
svalů,

dostatečně

hlavní dechový sval, tj. bránici, a vyvíjejí

které zdvihají hrudník

svalech se

přenáší

na

vzhůru (kývače,

krční páteř

zbytečné

svaly skalenové). Trvalé

úsilí

napětí

a vyvolává bolest šíje a hlavy. Tomu

v těchto

předcházíme

nácvikem bráničního dýchání a také uvolňováním a protahováním krčních svalů.
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těch

Brániční čili břišní

má

převažovat.

břišní stěny

nejúčinnější

dýchání je

složka plného dechu,

a převaha horm'ho

(klíčkového)

(střední)

klíčkové

brániční,

kontrolujeme rukama, které umístíme

a

tří

napětí

(horní) dýchání

nacvičujeme podobně
vpředu

jako dýchání

a po stranách hrudníku,

při

složek provedeme plný jógový dech, a to nejprve nádech

pak hrudní

soustředěním.

a

klíčkový.

nakonec

Nadechujeme pozvolna,

Výdech se popisuje v různém pořadí. Vleže na zádech

bráničním (břišním)
vsedě či

Naopak

u žen, je trvalé

dýchání v oblasti klíční kosti.

Po zvládnutí všech
brániční,

klidném dýchání

typu dýchání.

Hrudní

klíčkovém

častěji

Závažnou poruchou, která se vyskytuje

při

výdechem, protože břišní

vstoje

začínáme

brániční

nakonec provádíme

stěna

začínáme

provádí výdech ve

směru

obvykle

gravitace.

výdech hrudm'kem, který klesá vlivem gravitace,

výdech, aktivním stahem svalstva

jednotlivých složek dechu není nikdy úplné.
hrudníku, k posílení dýchacích

s plným

svalů,

Provádění

břišní stěny. Oddělení

plného dechu vede k

uvolnění

zpomalení dechu a zlepšení jeho vnímání. Tím se

korigují nesprávné dýchací stereotypy.

Správné dýchání je takové, které je přiměřené situaci (aktuálním nárokům organismu na
kyslík), které
částech

plně

využívá kapacity plic a

plíce

rovnoměrně

ve všech

(Knížetová, Kos, 1989).

3.5 Možnosti

ovlivnění

svalových dysbalancí

Již jsme se zmínili o tom, že protahování
souvisí,

provzdušňuje

vzájemně

se

podmiňují

a

doplňují.

svalů,

relaxace a dýchání spolu velmi úzce

Souvislost protahování s relaxací je

zřejmá.

Je obtížné protahovat sval, který je zkrácený a se zvýšeným svalovým napětím, proto je
vhodné nejprve sval zrelaxovat a snížit svalové napětí. Jak souvisí relaxace s dýcháním,
lze také snadno pochopit.

Můžeme

si

představit,

na jaké úrovni budou dýchací pohyby

v případě, že dýchací svaly budou trvale ve stavu zvýšeného
nebudou

dostatečné.

dýchání klidné a

A

opačně-

uvolněné,

známe i vliv dýchání na

napětí.

průběh

Vdech ani nádech

relaxace. Jestliže je

výdech úplný a prodloužený, svalová relaxace (ale i
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duševní) je dokonalejší, protože všechny svaly v těle - tedy nejen dýchací - zvyšují svůj
tonus ve fázi vdechu a snižují ve fázi výdechu. Této fyziologické

skutečnosti

prakticky

využívají téměř všechny relaxační techniky a metody.
Ásany jsou nejznámější z jógových technik. Staré texty uvádějí, že se v jógické praxi
používá 84 poloh (Votava, 1988). Ve
méně, řada

skutečnosti

jich obvykle provádíme mnohem

známých poloh však má několik variant, které jsou různě obtížné. Podle cíle

a způsobu dělíme ásány na tři skupiny:

1. Polohy relaxační- umožňují úplnou tělesnou a duševní relaxaci. Zcela základní
poloha je šávásana ("poloha mrtvoly''). Vleže na zádech jsou paže
těla, dlaně vytočené vzhůru,

ven. Další

relaxační

nebo bradou či

Zkřížené

nohy

končetiny mírně

polohy jsou vleže na

čelem

břiše

od sebe,

(hlava se

sedy -

zaručují

při

Kromě svalů umožňujících vzpřímené

svaly relaxované. Tyto polohy

"tygří

nejčastěji

postavení

jsou prakticky všechny
cvičení,

nejen mentální

koncentraci a meditaci, ale také pránájámu. Pránájáma je
usměrňování

pozice".

trojúhelníkového tvaru.

páteře

umožňují provádět

o podložku

páteř vzpřímena.

správném provedení je

stabilní základnu,

od

špičky vytočené

opře tváří

o spojené hřbety rukou) nebo na boku -

meditační čili

2. Polohy

dolní

mírně

vědomé

tedy

a volné

dechu (prána = dech, kosmická energie, ájáma = kontrolovat,

regulovat).

korekční- tvoří největší

3. Polohy

nich ke krátkodobým
stahu

některých

mechanickému
krátkodobé

změnám

svalů,

a

nejrozmanitější

v organismu,

změnám

prokrvení

dráždění vnitřních orgánů

účinky

např.

skupinu ásan. Dochází
protažení

různých

a jejich nervových

svalů,

částí

při

aktivnímu
těla

zakončení.

nebo

Takové

lze snadno prokázat, ale nejsou hlavním cílem ásan. Až

teprve opakované cvičení může vést postupně ke změnám dlouhodobým, tedy ke
zvětšení

rozsahu

pohybů,

zlepšení ovládání

dráždivosti vegetativního nervstva a tím k

některých

působení

na

svalů,

vnitřní

ke

orgány apod.

Touto cestou může dlouhodobé provádění ásan příznivě ovlivnit některé
poruchy organismu.
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změně

funkční

Ásana má složku dynamickou (dosahování ásany a její rušení) a složku statickou, kdy
účinek

je ásana udržována bez pohybu. Pro
Obecně

ásany je

důležité

její správné provedení.

to znamená dodržovat těchto pět zásad:

•

Polohu zaujímat bez námahy a násilí, do polohy uvádíme
řízeným, plně uvědomělým

abychom

při

pomalým,

pohybem. Pomalé zaujímání nám umožní,

svalů

protahování

tělo

šli jen na hranici mírné bolesti. Provádíme

aktivní stah jen těch svalů, které jsou pro zaujetí polohy nutné.
•

Ve vlastní poloze (statické fázi) dosáhnout nehybnosti a relaxace. Svaly
se mají stahovat jen, pokud je to nutné k udržení polohy.

•

Udržovat polohu delší dobu. Udržování ásany umožňuje, aby se dostavily
její

účinky:

změny

cvičící

během

a šlach, svalová a psychická relaxace,

částí těla, přímý

prokrvení ruzných

orgány. Navíc se
které

svalů

postupné protažení

i reflexní

účinek

udržování polohy vyvinou v těle
Vnitřní

vnímá a prožívá.

na

vnitřní

příjemné

pocity,

pocity jsou také hlavním vodítkem,

které určuje trvání polohy.
•

Ovládání dechu.

Přesný způsob

uveden. V dynamické

části

dýchání není

většinou

ve starých textech

ásany je dobré dech synchronizovat s pohybem a

využít přitom mechanických i reflexních vlivů dechových fází.
obecně

aktivuje, proto zdvihání nohou

nádechu. Naopak
končetin

břišní

do "pluhu" či

fázi polohy obvykle

"svíčky''
klidně,

mohou myšlenky cvičícího
myšlenek

"kobylce" provádíme

během

provádíme obvykle s výdechem. Ve statické
pravidelně

dýcháme, ale dýchání

cíleně

se stejná doba nádech i výdechu.

Ovládnutí mysli. Na rozdíl od

soustředění

nádech

svaly jsou výdechové, a proto zvedání dolních

neovlivňujeme. Doporučuje

•

při

Např.

běžného tělovýchovného cvičení, při němž

volně

plynout, u ásan i dalších jógových cviků je

důležité.

Mysl se

soustřed'uje

na pocity, které

v pruběhu dynamické i statické fáze vznikají. Jestliže s prohlubující se
relaxací množství

pocitů

ve statické fázi klesá, je vhodné

soustředit

pozornost na dech nebo na tu oblast, kterou daná ásana cíleně dráždí.
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korekčních

U každé z

strukturách a

ásan

můžeme

sledovat

účinek

systémů současně. Dělení korekčních

několika tělesných

vždy na

ásan podle

působení

polohy na

páteř:

1. Předklonové ásany - tyto polohy působí v různé míře ohnutí všech úseků páteře
vpřed,

vzpřimovačů páteře

protažení

Dochází ke

stlačení

svalů

na zadní

straně

a tím mírnému dráždění orgánů břišní dutiny,

v hrudníku a v oblasti krku. Dech se
běžně

a

soustřeďuje

do zadní

části

dolních
zčásti

Polohy jsou kontraindikovány
těžkém

(nedoporučovány)

naznačené

také orgánů

hrudníku, která je

málo prodýchávána. U poloh zaujímaných z lehu se posilují

Hlava se obvykle dostává níže jak trup, jde proto o

končetin.

břišní

obrácené polohy.

u akutních bolestí

páteře, při

stupni vysokého krevního tlaku, u glaukomu a akutních poruch

orgánů. Při mírnějších,

chronických obtížích je možno

s lékařem cvičení méně náročné.

Předklonové

2. Záklonové ásany - zatímco

předklon

s relaxací, záklon bývá
přímé

protahují

častěji

provádět

po

břišních
domluvě

ásany jsou převážně relaxační.

jako

běžnější směr

aktivní, udržovaný stahem

stehenní svaly, dráždí oblast

svaly.

břicha,

provádíme

převážně

vzpřimovačů

tedy všechny tam

trupu,

umístěné

orgány.

3. Polohy
obou

rotační

a úklonové -

pohybů, popřípadě

hrudní a bederní

páteře,

převažují

polohy

rotační, někdy

jde o kombinaci

i s předklonem. Hlavní rotace trupu nastává na

přechodu

je však vhodné udržovat i minimální rotaci v ostatních

segmentech a současně provádět i rotaci šíje a kyčlí. Provádíme vždy na obě strany.

4. Obrácené polohy - jejich
hlavy, krku a horní
a

současně

části

účinek

končetin

je v odkrvení dolních

Mění

se vzorec dýchání:

břišní

orgány

působí

hrudníku, protahují bránici, která je musí při nádechu zdvihat.
působení

na

břišní

překrvení

hrudníku. Zaujetí poloh vyžaduje určitou sílu a koordinaci

tyto vlastnosti trénuje. Tyto polohy mají vliv na hluboké

a rovnováhu.

a

orgány. Obrácené polohy mají

čelné

čití

(polohocit)

tlakem na obsah

Mění

se tak i tlakové

místo v jógové tradici a

uvedené účinky jejich význam potvrzují. Musíme však být při nich obezřetní - nelze
je

provádět při

glaukomu, trvale zvýšeném krevním tlaku,
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při zánětech

v oblasti

obličeje.

při

Opatrnost je nutná

především při

krční páteře, zvláště při

poruchách

podstatný rozdíl mezi

známkách sklerózy, ve starším

počátečními

věku obecně

a

zvýšení její pohyblivosti. Je však

neobratnými pokusy o provedení obrácených

poloh a mezi dokonale zvládnutou polohou

zkušenějšího

cvičence,

která je

z hlediska zátěže pohybového ústrojí i oběhu méně náročná.

5. Rovnovážné polohy - z jógové tradice je

převzat

názor, že schopnost udržovat

rovnováhu těla je spojena s rovnováhou mysli. V těchto polohách provádíme nácvik
koncentrace a diferenciované svalové relaxace,

především

však jsou rovnovážné

polohy určeny k nácviku rovnovážných reakcí pohybového ústrojí.

Typické rovnovážné polohy jsou labilní, tedy mají malou plochu opory a vysoko
umístěné těžiště.

Hlava je

během

polohy

otevřené

nějaký

bod nebo svislou

umístěna při těchto

a radíme
čáru.

cvičencům,

polohách nejvýše.

aby

očima

Po vyvážení polohy se

Oči

fixovali na

cvičící

jsou proto

protější stěně

snaží v poloze uvolnit

co nejvíce svalů. Nejčastěji se užívají balanční polohy s oporou o jedno chodidlo.

6. Vzájemné kombinování jógových poloh nemůže

uplatnit

samostatně,

protože se

účinek

vzájemně

jedné ásany se prakticky

vždy spojují tak, že

vytvářejí

sestavu. Účinek jedné korekční polohy se v sestavě kombinuje s působením
následující krátkodobé relaxace, s dalšími
relaxací v závěru

cvičení.

Na počátku

korekčními

cvičení

polohami a s dlouhodobou

se obvykle provádějí

přípravné

cviky

systému na pohybovou aktivitu je nutné

zátěž

(Votava, 1988).

3.6 Kvantifikace
Pro zhodnocení

zátěže

odpovědi respiračního

kYantifikovat. Intenzitu pohybové aktivity je možné
energetickým výdejem za jednotku

času

vyjádřit

v kilokaloriích

či

následujícími

způsoby:

kilojoulech (kcal, kJ),

metabolickým ekvivalentem (MET}, který je násobkem klidového energetického výdeje
organismu, procenty maximální

spotřeby

kyslíku(% V02max.), procenty maximální
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tepové frekvence(% TFmax) nebo subjektivně pomocí Borgovy RPE škály (Šimon a
Chaloupka, 2001). Na základě Borgovy RPE škály cvičící určí své vnímání zátěže, tzn.
jak vyčerpávající a těžké mu

cvičení připadá (Příloha

1). Toto určení závisí na únavě a

na míře fyzické a duševní pohody (Ashe a Khan, 2004). Nejjednodušší
může

použít pro

orientační

způsob,

který se

stanovení intenzity PA, je stanovení maximální a tréninkové

tepové frekvence (dále jen TFmax a TTF). TFmax je možné stanovit v ordinaci
tělovýchovného lékaře

který je uveden v

nebo standardizovaným

příloze 1.

výpočtem

rwarburton et al.,

Tréninková TF se dle Ashe a K.hana (2004) pohybuje v

rozmezí 55-90 % TFmax a pro osoby s nízkou úrovní zdatnosti
% TFmax. Další

způsob,

rezervy. N a rozdíl od

2006b),

uvádějí

hodnoty 55-64

jak pracovat s tepovou frekvencí, je stanovit si % tepové

předešlého způsobu

se vychází z aktuálních klidových hodnot

tepové frekvence (Warburton et al., 2006b.).

Způsob výpočtu

% tepové rezervy ve

vztahu k intenzitě PA je uveden v příloze 2.

V

příloze

3 jsou uvedeny

doporučeného

potřebné

délky vykonaných PA (v minutách) pro

denního energetického výdeje (min. 150-400 kcal), který má

splnění
příznivý

vliv na zdraví.

3. 7 Psychické

změny

spojené s pohybem

K příznivým změnám dochází v psychice. Snižuje se úzkost a depresivní ladění a

zlepšuje se celkový pocit zdraví (Fialová, 2007). V držení těla se objevuje i o informace
o

ladění emočního

mozku.

(veselost, zvýšená sociální

Při

depresi je držení ochablé s tendencí do flexe a

vstřícnost)

je držení spíše

napjatější

při

elaci

s tendencí do extenze

(Véle, 1995). Vliv pohybové aktivity na psychiku záleží na mnoha faktorech. Jednak jde
o jedince, který danou aktivitu provádí, a jednak o vlastní pohybovou aktivitu - její
druh, intenzitu a pravidelnost (Fialová, 2007).
záměrem pozitivně

ovlivnit

srdečně

Nejvýhodnější

cévní a dýchací aparát, složení krevních

(prevence cukrovky II. typu), a podobně je aerobní
maximální

srdeční

pro rozvoj kondice se

cvičení

cukrů

na úrovni okolo 60 - 70 %

frekvence, kdy při dlouhotrvajícím výkonu, více než 20- 30 minut,

dojde k vyplavení endogenních

peptidů

(endorfiny, enkafeliny), které pomáhají
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překonat

pocit únavy a vyčerpání organismu.

aerobního

cvičení

(méně

nižší úrovni

než 50% maxima)

dochází též ke změnám, ale znatelně menším.

působení

Dalším mechanismem pozitivního
těla,

vnímání vlastm'ho
sebeocenění

Při

v němž sehrává

uskutečňuje přes

pohybové aktivity se
důležitou

sebeoceňování.

roli

je spojeno s životní spokojeností, pozitivním sociálním

nezávislostí, odolností

vůči

stresu, vysokou úrovní výkonu a

Vysoké

přizpůsobením,

úspěchu

ve škole i

v zaměstnání. Vysoké vědomí vlastní ceny bývá také spojováno se zdravým chováním a
žádoucími návyky, jako jsou
střídmé

nekouření,

zdravější

vyšší pohybová aktivita,

požívání alkoholu a sledování hmotnosti. Nízké

sebeoceňování

výživa,

bývá

často

doprovázeno nedostatkem duševní pohody až projevy duševní poruchy (deprese,
neurózy, sebevražedné sklony, pocity bezmoci apod.) (Fialová, 2006).

příjemné

S pohybem jsou spojeny kladné,

prožitky -

uvolnění,

radost, i negativní

prožitky, usilujeme-li o nadměrný výkon- únava, bolest, frustrace. Nejen příjemné, ale
i nepříjemné prožitky spojené s pohybem, mají pro
zátěže,

člověka svůj

význam.

Překonáváním

která není nad horní hranicí možností jedince, stoupá jeho odolnost. Kdo

nepozná námahu,
neuvědomuje

nemůže

naplno vychutnat

uvolnění,

kdo neprožil nepohodlí,

si možnosti pohodlí (Hátlová, 2003).

3.8 Shrnutí k literární rešerši
Dnešní život je

uspěchaný

a

náročný.

Kdo chce vydržet nasazené tempo, musí

nutně

pečovat o své zdraví a kondici. Čím dál více se objevuje přesvědčení, že pravidelná
tělesná cvičení

prožitek ze

jsou nutnou

cvičení

pohybové formy,
cítit u velké
Pravidelně
Nepřímo
těla

součástí

života každého z nás, nejen tvrdý dril a

a radost z pohybu by

při

měl

být na prvním

místě.

dřina,

ale

Zvýšený zájem o

kterých je vytvářena dokonalá harmonie těla, duše a mysli je dnes

většiny

lidí,

kteří

činnost.

se zajímají o svoje zdraví a pohybovou

provozované pohybové aktivity ovlivňují nejen naše tělo, ale i naši psychiku.

mají také vliv na sociální vztahy, zejména tím, že

vstupuje

člověk

do sociálních

kontaktů, vyjadřuje
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prostřednictvím

sebe,

sděluje

o

vlastm'ho

sobě.

Vhodná

pohybová aktivita může pozitivně působit na body image,
člověka. Tělo

ovlivňovat tělesné

sebepojetí

tedy není pouhou biologickou entitou, ale má v něm podíl naše ,já",

prostřednictvím

kterého své

tělo

tvůrcem vztahů

k okolnímu

světu

2007). K příznivým

změnám

úzkost a depresivní

ladění

třeba

oběť,

chápat jako

prožíváme.
a nabývá

Tělo

zároveň

je tudíž nositelem, ale i

společenský

a kulturní

rozměr

i

(Fialová,

ve spojení s pohybem dochází i v psychice. Snižuje se

a zlepšuje se celkový pocit zdraví. Pohybovou námahu není
ale jako investici, zálohu na

uspokojení a uvolnění (IIátlová, 2003).
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pozdější odměnu

v prožitku

4 Metodika
V naší práci se snažíme zjistit, zda aplikace powerjógy pod profesionálním vedením
zkušeného instruktora povede u sledovaných
tělesné

zdatnosti (snížení

probandů

ke zlepšení

parametrů tělesné

hmotnosti, snížení podkožního tuku a snížení indexu

tělesné

hmotnosti), k poklesu psychického napětí i k adaptačním změnám v sociální rovině.
Cílem práce je analyzovat a zdokumentovat účinky powerjógy na člověka v:
1. biologickém kontextu, kdy se u dvou skupin
tréninků zaměříme

na registraci

strukturálních (somatických)

s rozdílnou

změn parametrů tělesné

faktorů (tělesná

množství podkožního tuku, obvod vybraných
funkčního

probandů

hmotnost,

četností

zdatnosti ve smyslu
tělesná

výška, BMI,

tělesných segmentů)

a jednoho

faktoru (aerobní zdatnost),

2. psycho-sociálním kontextu, kdy bylo nutné vytvořit dotazníkové šetřeni pro vice
respondentů.

Požádali jsme profesionální instruktory,

powerjógy déle jak

pět

let, aby rozdali dotazníkové

Cílem tohoto dotazru'kového

šetření

powerjógy,

(přilnutí)

cvičení

vedou hodiny

mezi své klienty.
proč

dochází na
týdně,

powerjógy, kolikrát

k pohybu, individuální vnímání pozitivních

vlivů

stáři probandů, vzdělání.

4.1 Obecná charakteristika
Testování, v rámci registrace
zdatnosti, se

šetření

je zjistit osobní údaje,

hodiny powerjógy, jak dlouho dochází na
jaká je adheze

kteří

zúčastnily dvě

změn

měřeného

souboru

strukturálních a jednoho

funkčního

skupiny žen, které docházely dva

faktoru

měsíce

tělesné

na hodiny

powerjógy pod profesionálním vedením instruktora powerjógy. První sledovaná skupina
žen (8 žen)
cvičila

cvičila čtyřikrát týdně

jednu hodinu a druhá sledovaná skupina žen (10 žen)

dvakrát týdně jednu hodinu.

Cvičení

powerjógy probíhalo pod vedením stejného

instruktora a s identickou náplní pro obě skupiny žen.

4.2 Obecná charakteristika dotazníkového souboru
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šetření

Dotazníkového
zúčastnilo

se

59 respondentů ve věku 18 - 64 let (x = 38,5). Tohoto dotazníkového

zúčastnili

kg (SD

=

průměrná

k postižení vlivu powerjógy na psycho-sociální oblast se

i respondenti z

"měřeného

souboru".

Průměrná

hmotnost u žen byla 61,85

± 9,00) a BMI byl v rozmezí 17,37 - 34,94 (x
hmotnost u

mužů

šetření

22,51; SD

=

± 2,96),

=

byla 87,2 kg (SD = ± 7,36) a BMI byl v rozmezí 23,89-

27,76 (x = 25,92; SD = ± 1,36). Na hodiny powerjógy docházeli respondenti v průměru
2,5 roku. 7
respondentů

respondentů

uvedlo, že žijí sami, 20

respondentů

žije v rodině a 32

žije v rodině s dětmi. 1O % respondentů dotazníkového souboru kouří.

4.3 Použité metody
U dotazníkového souboru jsme administrovali následující dotazníky:
•

vlastní dotazníkové šetření viz příloha 4,

•

mezinárodní dotazník pohybové aktivity - krátká verze (dále jen IP AQ) viz
příloha

5.

4.3.1 Dotazník IPAQ

Pohybová aktivita lidí byla

zjišťována prostřednictvím mezinárodně

standardizované

krátké administrativní verze dotazníku IP AQ. Tento dotazník byl vyvinut jako nástroj
pro získávání

mezinárodně

srovnatelných dat, která se týkají zdravotních

pohybové aktivity osob ve
mezinárodního

měření

věkovém

pohybové aktivity

rozmezí
začala

testováním reliability a validity ve 12 zemích
ukazují, že tato

měření

15-69 let. Registrace hodnot

v roce 1998 a
během

jsou přijatelná pro studie o

aspektů

pokračovala

roku 2000.

účasti

rozsáhlým

Konečné

výsledky

aktivitě

(Craig et

v pohybové

al., 2003). Česká verze dotazníku je doplněna o další otázky nutné k základní
charakteristice souboru (Fromel et al., 2006).

PA je posuzována v souladu s FITT charakteristikami (frekvence, intenzita,
Frekvence PA je posuzována počtem aktivních dnů a doplňkově
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účastí

čas,

druh).

v organizované

PA v týdnu po

převážnou část

prostřednictvím

roku. Intenzita PA je posuzována

intenzivní, středně zatěžující PA a chůze. Čas PA je posuzován průměrnou denní
dobou, po kterou je PA prováděna, ovšem pouze taková, která trvá souvisle nejméně 1O
minut. Z

druhů

PA jsou posuzovány jen

doplňkovou

zahrnuje i

otázku k

chůze

nejčastěji

a ostatní druhy PA, ale dotazník

realizovanému druhu PA. Otázky jsou

strukturovány tak, aby poskytly informaci o samostatném skóre pro

chůzi, středně

zatěžující

pohybové aktivity a intenzivní pohybové aktivity, které dotazovaný/á

prováděl/a

za posledních 7 dní (Fromel et al., 2006).

provádí

sečtením časů

všechny typy

činností

provádění

Výpočet

celkového skóre se

aktivit (v minutách) a frekvence (ve dnech) pro

ve všech oblastech každodenního života

se provádí stanovením energetické

náročnosti

Měření

souboru aktivit
uváděna

aktivity, která je

v

metabolických jednotkách (METs) tak, abychom získali skóre v MET-minutách. Skóre
v MET-minutách se

počítá

podle vzorce: MET (skóre dané aktivity) x

počet

minut

vykonávání aktivity. Skóre MET-minut je ekvivalentem ke kilokaloriím 60 kilogramové
osoby. Kilokalorie mohou být počítány z MET-minut použitím vzorce: MET-minuty x
(váha v kg/60 kg).

Přepočet

dat za jednotlivé oblasti uvedených v dotazníku na MET-

minuty probíhá následovně:

•

MET-minuty intenzivní PA/týden = 8,0 x čas intenzivní PA (minuty)
x frekvence intenzivní PA (dny),

•

MET-minuty středně
(minuty) x frekvence

•

zatěžující

PA/týden = 4,0 x čas středně

středně zatěžující

zatěžující

PA (dny),

MET-minuty chůze/týden = 3,3 x čas chůze (minuty) x frekvence

Hodnotu MET-minut za týden pro celkovou
hodnot MET-minut/týden pro

úroveň

chůzi, středně zatěžující

PA lze

chůze

vypočítat

jako

inaktivní: nejnižší úroveň pohybové aktivity:
-

méně

než 600 MET-minut/týden,
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(dny).
součet

a intenzivní aktivity. Pak lze dle

výsledných hodnot v MET-minutách rozdělit sledované jedince do tří kategorií:

•

PA

-

kteří

jedinci,

nesplnili kritéria z kategorií

středně

aktivní a vysoce

aktivní,
•

středně

-

dosažení některého z následujících kritérií:

vykonávat intenzivní pohybovou aktivitu ve 3 a více dnech po dobu
nejméně

-

při

aktivní:

20 minut denně,
středně zatěžující

vykonávat

pohybovou aktivitu, nebo

chůze

v 5 a více

dnech v délce trvání nejméně 30 minut denně,
5 a více dní různé kombinace chůze,
pohybové

aktivity dosažením

středně zatěžující či

celkového

skóre

intenzivní

fyzické

aktivity

v dotazníku minimálně 600 MET-minut/týden,
•

vysoce aktivní: nutno dosáhnout některého z následujících kritérií:
-

intenzivní pohybová aktivita

během

posledních

tří

dní dosažením

minimálně

celkového skóre fyzické aktivity v dotazníku

1500 MET-

minut/týden,
různé

7 a více dní
pohybové

kombinace

aktivity

chůze, středně zatěžující či

dosažením

celkového

skóre

fyzické

intenzivní
aktivity

v dotazníku minimálně 3000 Met-minut/týden.

Otázky

zaměřené

na

čas

strávený sezením jsou

doplňkovým

ukazatelem, který není

zahrnut do celkového skóre pohybové aktivity. Tato data se používají jako informativní
hodnota času věnovaného sezení (Intemational Physical Activity Questionnaire, 2005).

4.3.2

Měřené proměnné

Měření

bylo prováděno v rámci procesu testování tělesné zdatnosti dvou skupin žen.

Významnými indikátory
tělesná

a použité techniky

tělesné

hmotnost, složení

zdatnosti jsou strukturální faktory, tzn.

těla. Výčet

somatických

měření

je

vypočítán

index

tělesné

výška,

v naší testovací baterii

odpovídá běžně užívanému standardu - hodnocena je tělesná výška,
následně

tělesná

tělesná

hmotnost a

hmotnosti (Body Mass Index - BMI), množství

podkožm'ho tuku a obvody vybraných

tělesných segmentů.
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V rámci registrace

změn

strukturálních faktorů bylo

měření prováděno před

první a poslední hodinou powerjógy

u obou skupin žen. Celý program trval dva měsíce - říjen, listopad 2006.

Předpokladem

zdravého a krásného

těla

partií, tedy jejich proporcionalita. Na

je harmonie,
základě

úměrnost

jednotlivých

proporcionality

můžeme

tělesných

lidské

tělo

hodnotit a zařadit do určitých skupin. K tomu potřebujeme znát:

obvod hrudníku

(měří

se pásovou mírou přes hrudník v klidové poloze, u mužů

v místě prsních bradavek, u žen uprostřed hrudní kosti),

obvod

břicha (měří

se pásovou mírou v oblasti pupku, v

polovině

vzdálenosti

mezi spodním okrajem dolního žebra a crista iliaca v horizontální
normálním držení břišní

rovině při

stěny),

obvod gluteální (měří se pásovou mírou v oblasti největšího obvodu pánve).
Podle vztahu těchto 3 obvodů můžeme zařadit osoby do následujících 4 kategorií:
Je-li obvod hrudníku a gluteální obvod stejný nebo se jen
maximálně

mírně

liší (rozdíl

6 cm) a obvod břicha nejnižší, jde o ideální typ.

Je-li gluteální obvod

největší,

pak následuje obvod a hrudníku a nejnižší je

obvod břicha, jde o všestranně trénované jedince.
Je-li

největší

gluteální obvod, pak následuje obvod

břicha

a nakonec obvod

hrudm'ku, jde o typ s velkým množstvím tuku.
Pokud je největší obvod břicha, jde o vysloveně obézní typ.

Poměr

boky/pas je jednodušší, málo užívaná metoda, která

hodnotit míru

poměr

by měl být

Obvod pasu je nejjednodušší a nejrychlejší ukazatel obezity. U žen by neměl

orientačně

obezity (v

angličtině

umožňuje

se užívá zkratky WHR- waistlhip ratio). Tento

u žen menší než 0,8 a u

přesáhnout

mužů

menší než 1 (Fialová, 2006).

80 cm, u

mužů

94 cm. O stavu vyžadujícím nápravu

cm u žen a 102 cm u

mužů

(Fialová, 2006).

svědčí

hodnoty nad 89

Somatotyp je až ze 70 % geneticky determinován, lze ho tedy do jisté míry
Nejvíce se dá ovlivnit endomorfní komponenta (vztahuje se k relativní

měnit.

tloušťce či

relativní hubenosti jednotlivých osob, hodnotí množství podkožního tuku), ale i další 40

svalově

mezomorfní komponentu (vztahuje se k relativnímu

kosternímu rozvoji ve

vztahu k tělesné výšce) je možné ovlivnit. Jen vhodným pohybovým režimem (bez
zvláštních dietních zásahů nebo medikamentózních vlivů) lze změnit komponentu o 1,5
až 2 body. To jsou výrazné změny, které se projeví ve vzhledu i tělesné výkonnosti

(Riegerová et al., 2006).

Tělesná

výška (SM 1): měřítko bylo upevněno v odpovídající výšce na stěnu.

Měřená

osoba stojí u

v rovnovážné poloze.

stěny,

hýžděmi

které se dotýká patami,

Odečítáme

na

měřítku

a lopatkami. Hlava je

pomocí trojúhelníku, "který se

odvěsnou

lehce dotýká temene hlavy s přesností 0,5 cm (Měkota, 2002).

Tělesná

hmotnost

(SM 2):

hmotnost byla

měřena

v dopoledních hodinách

v minimálním oděvu. Ženám bylo doporučeno před vážením nejíst a nepít po dobu 4 - 5
hmotnosti

proběhlo

na nášlapné osobní váze Hyundai Ovet

409 s přesností O, 1 kg, pracující na

podkladě

metody BlA (Bioelectrical Impedance

hodin

před

testem.

Měření

Analysis), tento přístroj je schopen provést analýzu procentuálního zastoupení
tuku a vody. Tato metoda analyzuje elektrický odpor
elektrického proudu, který je vyslán do
elektrickou vodivost, je možné takto
Tento

způsob

kontakty,

má

několik

těla.

určit

Protože tukové

tělesných

tkáně

mají

tělesného

tkání pomocí
téměř

nulovou

množství tuku v poměru k ostatním tkáním.

úskalí, elektrický proud vždy hledá nejkratší cestu mezi

např. ruční měřič měří

pouze horní

část těla

(ruka- hruď- ruka), podobné je

to s nášlapným měřením, kdy se změří pouze oblast dolních končetin a malé pánve a
zbývající

části přístroj dopočítává

(Skopová, Zítko, 2005). Metoda BlA je velmi citlivá

na stav hydratace organismu, dále záleží na termoregulaci a povrchové

teplotě kůže.

Stav hydratace organismu může způsobit chybu měření 2 - 4 % (Riegerová et al, 2006).
Průměrná

hodnota procentuálního podílu tělesného tuku u žen se pohybuje v rozmezí 20

- 29 %. Za rizikový stav (obezita) u žen se považuje hodnota nad 30 % (Skopová,
Zítko, 2005).

Index

tělesné

hmotnosti (BMI): index

tělesné

hmotnosti (obvykle

BMI z anglického originálu "Body Mass Index") je
odvozujeme z

tělesné

výšky a z

tělesné

doplňujícím

hmotnosti. Je dán vztahem:
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označován

zkratkou

ukazatelem, který

hmotnost (kg)
BMI = ----------------------tělesná výška2 (m)

Hodnoty hmotnosti se dosazují v kilogramech a

tělesná

hodnoty indexu a tělesné hmotnosti jsou vypracovány ve
pro

obě

pohlaví ve věku od 3 do 55 let
při

indexu

(Měkota

vztahy mezi aktivní

tělesnou

změny

hmotou a

formě

grafického nomogramu

et al., 2002). Problémem hmotnostruno

jeho užití jako kriteria hodnocení

neschopnost postihnout dynamické

výška v metrech. Normové

přiměřenosti

v množství

tělesným

složení

tělesných

těla

je jeho

tekutin a dynamické
vyjádření

tukem. Slovní

indexu je

v tabulce 1.

Tabulka 1 - Kriteriální rozhraní hodnot hmotnostm'ho indexu a jejich vztah ke zdravotnímu riziku

t~B1VIIl

[ Ifd.

- -.--

' -

< 18,5

1 Inteq~retace nálezu

~-~

_ · z~r~v~t~f:!j.?-~~Q.
nedefinováno

-

nízká tělesná hmotnost

18,5 - 24,9

"normální" tělesná hmotnost

nezvýšeno

25,0 - 29,9

"nadváha"

zvýšeno

30,0 - 34,9

I.

stupeň

otylosti

vysoké

35,0 - 39,9

II.

stupeň

otylosti

velmi vysoké

> 40

III.

stupeň

otylosti

kritické

Podkožní tuk (SM 3): asi polovina celkového tuku v těle
uložena pod
řasu měřit.

může

kůží.

Na mnoha místech je možné

kůži zřasit

řas

ukazovákem
Tahem se

tkáně)

je

a takto nadzvednutou kožní

těle

velmi rozdílná. K

pevně

uchopíme kožní

řasa oddělí

řasu

měření tří

měření

3-5 %. Palcem a

v místě, kde má být její

tloušťka měřena.

byl použit plastický typ kaliperu (SK) s chybou

od svalové vrstvy, která leží pod ní. Dotykové plošky kaliperu

umístíme k vrcholu ohybu
působit

(tukové

Samotná kůže nevykazuje velké rozdíly v tloušťce, avšak tloušťka celé řasy

být podle velikosti vrstvy podkožního tuku na

kožních

člověka

~-]

kůže.

Uvolníme prsty, kterými držíme

měřidlo,

tak

začne

tlak na kožní řasu. Vzdálenost měřících ploch kaliperu od prstů je prakticky a si
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1 cm.
na

Odečítáme

třech

na stupnici

měřidla

standardních místech.

nejnižší hodnotu škrtáme a pro

1. Kožní

řasa

2 s od okamžiku, kdy tlak

Měření

součet

začne působit. Měříme

každé kožní rasy provádíme 3x, nejvyšší a

použijeme střední hodnotu.

nad trojhlavým svalem pažním (m. triceps

brachů")

- kožní

řasu

vytáhneme vzadu na volně visící pravé paži, podélně v poloviční vzdálenosti od ramene
k lokti.

2. Kožní řasa pod dolním úhlem lopatky (suhscapulární) - kožní

řasu

vytáhneme na

zádech těsně pod dolním úhlem pravé lopatky.

3. Kožní řasa na pravém boku nad hřebenem kosti kyčelní (nad spinou) - kožní řasu
vytáhneme 1 cm nad

předním hřebenem kyčelním

a 2 cm

směrem

hodnoty zapisujeme v mm s přesností 0,5 mm. Provedeme
Zařazení

jedince odpovídajícího

věku

a pohlaví vzhledem k

k pupku.

součet

české

Naměřené

3 kožních

řas.

populaci stanovíme

podle tabulek (Měkota, 2002).

Tabulka 2 - Kriteriální rozhraní hodnot podkožního tuku (mm)
-

Množství_p,Hlll«ržníht&ty~"l!_,(mm)
Věk

1

2

3

4

5

Velmi nízké

Podprůměrné

Průměrné

Nadprůměrné

Velmi vysoké

18-19

-22,0

22,1-30,0

30,1 - 45,5

45,6-64,0

64,1-

20-21

-21,5

21,6-30,0

30,1-46,0

46,1-63,0

63,1-

22-24

-21,5

21,6-31 ,O

30,1-46,5

46,6-63,0

63,1-

25-29

-21,5

21,6 - 32,0

32,1 - 48,5

48,6-64,0

64,1 -

30-39

-22,0

22,1-34,0

34,1 - 53,0

53,1 - 70,5

70,6-

40-49

-27,0

27,1-38,0

38,1 - 64,5

64,6 - 89,0

89,1-

50-60

-29,5

29,6 - 40,5

40,6 - 67,5

67,6-93,5

93,6-

V rámci registrace
poslední

změn funkčního

hodině cvičení

faktoru byla

měřena

tepová frekvence v první a

powerjógy u obou skupin žen, pomocí sporttesteru SPM 20,

firmy Vítal control. Tepová frekvence byla zaznamenávána v desetiminutových
intervalech od začátku až do konce jedné cvičební jednotky powerjógy.
o
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4.4

Sběr

a zpracování dat

Dotazníky byly rozdány
před

jeho zahájením

respondentům

během

na jednotlivých hodinách

cvičení

powerjógy

jednoho týdne. Respondenti byli seznámeni s účelem této

studie i se způsobem využití a zpracování získaných dat a zároveň byli instruováni, kdy
mají dotazníky vyplnit. Bylo rozdáno 100
Vyřazeno

bylo 6

dotazníků

z důvodu

dotazníků.

Návratnost byla 65 % (65 ks).

neúplně vyplněných

dat.

Konečný výběrový

soubor čítá dotazníky od 59 respondentů (n = 59).
měření respondentů

Data z objektivního
cvičení

powerjógy a získaná data z

obou testovaných skupin žen, dotazníku ke

dotazníků

IPAQ byla zapsána, vyhodnocena a

graficky a znázorněna pomocí programu Microsoft Office Ex cel 2007.

Při

statistickém

zpracování sledovaných proměnných jsme vycházeli z odborné literatury (Zvára, 2001 ).
Uzavřené

otázky byly vyhodnoceny prostým

otázek byl proveden

výběr

proměnných jsme provedli

4.5

Výpovědní

definovaných

odpovědí.

Statistickou analýzu sledovaných

hodnota

dotazníků
šetření

mohou být využity pouze pro

powerjógy. Nevýhody dotazm'kové metody vidíme v tom, že

potvrdit, že dotazníky byly
vyplňování

nikým

otevřených

(ANO - NE), u

za použití programu Microsoft Office Excel2007.

Výsledky námi realizovaného dotazníkového
cvičení

součtem

vyplněny

ovlivňována.

rozdíly v ústních instrukcích

tou konkrétní osobou a tato osoba nebyla během

Výsledky mohou být
při

výzkumného pracovníka. Hodnocení

nemůžeme

rozdávání
úrovně

zároveň

dotazníků

ovlivněny

jemnými

v závislosti na

osobě

objemu a intenzity pohybové aktivity u

dotazníku IPAQ podle jednoho týdne nelze zobecnit na celkovou charakteristiku
pohybové aktivity. Problém vidíme v návratnosti
spočívat

v

neochotě respondentů

dotazníků.

Její nízká hodnota

může

spolupracovat, v nejasných otázkách v dotaznících,

v příliš velkém počtu otázek (Disman, 1998). Možnost zobecnění

výsledků

pro cílovou

skupinu je omezena velikostí a nereprezentativností dotazníkového souboru. Kritériem
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pro

zařazení

výběrového

do

souboru v rámci dotazníkového

šetření

bylo pravidelné

docházení na cvičení powerjógy.

4.6 Popis intervence- cvičební jednotka
Cvičební jednotka powerjógy byla identická pro obě
Cvičení začínáme

metodicky s tzv.

provádějí řízeným

pohybem. Jeden z těchto

skupiny měřeného souboru žen.

přípravnými či průpravnými cvičeními,
přípravných cviků

která se

je "pozdrav slunci".

Hlediska přípravných cvičení:
způsobem cvičení,

a) seznámení s jógovým

tedy nenásilností, s ovládáním dechu,

mysli a s vnitřním soustředěním,
b)

přípravné

cviky se

mezi naším

provádějí

uspěchaným,

obvykle na

aktivitou

počátku

naplněným

hodiny, proto

tvoří přechod

životem a mezi klidem a

soustředěním jógových poloh,

c) navíc mají

přípravné

cviky ještě mechanický účinek. Protažení
připravují cvičence

rozsah kloubní pohyblivosti. Tím

na

svalů

obtížnější

a

zvětšují

polohy, u

nichž je takový rozsah nutný.

Neúplný pozdrav slunci
České názvy používané v powerjóze k označení poz1c neJsou vždy v souladu

s gymnastickým názvoslovím. Obrázky vybraných pozic jsou uvedené v příloze 8.
1. ZP: Pozice hory - tadásana - Mountain Pose: stoj snožný, chodidla co nejblíže

k

sobě,

páteře,

prsty protáhlé
brada

rozložena do
vzpřímené

vpřed,

rovnoběžně
šířky,

váha rozložená na

s podlahou, pohled

paže protažené

poloze, zpevnit dolní

obě

chodidla, hlava v prodloužení

směřuje vpřed,

dolů směrem

ramena spolu s lopatkami

k hýždím, zafixovat trup a pánev ve

končetiny. Přínos:

nácvik

vzpřímeného

držení

těla

(Obrázek 1).
2. ZP: Pozice hory vzpažit - úrdhvahastásana - Mountain Pose With Arms: stoj
snožný, vzpažit, udržet
příjmu

držení

těla

a zafixovanou pánev.

Přínos:

zvýšení

kyslíku, aktivuje činnost srdce a oběhového systému (Obrázek 2).

3. ZP: Hluboký
opřeny

vzpřímené

předklon

- uttánásana - forvard bend: stoj snožný,

o zem, zpevnit svaly dolních

končetin,
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předklon, dlaně

pohyb vychází z kyčlí a váha trupu je

přenesena dopředu,

dotváří

paže

hrudník k dolním končetinám.
flexorů

pohyb a

Přínos:

zatěžují

trup, v konečné fázi

protahování paravertebrálních

svalů,

přitáhnout

protahování

kolenního kloubu (Obrázek 3).

4. ZP: Vytažený hluboký
Forvard Bend:

zpevněné

předklon

- uttánásana se

svaly dolních
stabilizátorů

končetin,

vztyčenou

hlavou - Standing

zafixovat pánev, protáhnout hlavu se
flexorů

kolenních

5. ZP: Pozice králíka - šašankásana: klek sedmo hlava opřená o zem, horní

končetiny

stahem ramen a dolních
kloubů,

lopatek.

protahování

aktivace dolních stabilizátorů lopatek (Obrázek 4).

volně

položit

podél

těla, krční páteř,

ramena a trup v uvolnění.

prokrvení v oblasti hlavy, pomáhá proti
účinek

Přínos:

únavě, nervozitě

Přínos:

a depresím, má

zlepšuje

uklidňující

a zvyšuje schopnost koncentrace, prohlubuje se dýchání do zad, kdy břišní dech

působí jako jemná masáž

6. ZP: Pozice

koěky-

na trávicí orgány a podporuje jejich funkci.

mardžariásana - Cat Pose: vzpor

ramenního kloubu a kolena pod úrovní
zpevněné břišní

svalstvo.

zmírňuje menstruační

7. ZP: Pozice

střechy

Přínos: uvolňuje

od nich

rovná záda tak, aby tělo

protahování

svalů

aktivace dolních
končetin

páteře,

podporuje zažívání,

(pozice hrbícího se psa)- adhómukhašvánásana- Downward

protáhneme

podbřišek. Přínos:

páteře,

kloubu, hlava v prodloužení

svaly podél

dlaně

jsou na

šířku

a jsou roztažené, klouby prstů a

odtlačit,

pod úrovní

potíže, je vhodná k nácviku hlubokého břišního dechu.

Facing Dog: vzpor stojmo,
směřují dopředu

kyčelního

klečmo, dlaně

páteř

stabilizátorů

dlaně zatlačíme

do

tlačíme

obrácené písmeno V, pohled

protahování prsních
straně

pevně opřeny

a vysadíme pánev, paty

připomínalo

na zadní

ramen,

svalů,

dolních

aktivace dolních

končetin. Přínos:

lopatek, protahování

svalů

o zem, prsty

země

a snažíme se

k zemi, udržujeme

směřuje

na kolena

stabilizátorů

straně

(Obrázek 5).

Následují pozice ze začátku pozdravu slunci.
8. ZP: Vytažený hluboký předklon- uttánásana se vztyčenou hlavou.
9. ZP: Hluboký předklon- uttánásana- forvard bend.
10. ZP: Stoj ve vzpažení- úrdhvahastásana- Mountain Pose With Arms.
11. ZP: Pozice hory - tadásana - Mountain Pose.

Pozdrav slunci A - súrja namaskára - Sun Salutation
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lopatek,

protahování prsních
na zadní

či

svalů,

dolních

Všechny pohyby sladíme s nádechy a výdechy. V každé poloze
normální dechy a až potom

svižně přejdeme

uděláme

dva nebo

tři

do další polohy.

1. ZP: Pozice hory- tadásana- Mountain Pose.
2. ZP: Pozice hory vzpažit- úrdhvahastásana- Mountain Pose With Arms.
3. ZP: Hluboký předklon- uttánásana- Forvard Bend.
4. ZP: Vytažený hluboký předklon- uttánásana se vztyčenou hlavou.
čaturangadandásana

5. ZP: Pozice kliku vysokého kliku spustit
jsou

přímo

části

poloviny těla,

svalů

(Obrázek 6).

tělo těsně
tělo

pod rameny, celé
hlavně

- Down Push Up Position: z pozice
těsně

nad zem, flexe loketního kloubu
je

zpevněné

a v jedné

pletence ramenního,

přímce. Přínos:

zpevnění svalů

kolem

u

těla, dlaně

posílení horní

páteře

a

břišních

6. ZP: Pozice kobry - úrdhvamukhašvánásana - Upward Facing Dog: nárty jsou
položené na zemi, dolní
prsty rukou

sobě

jsou položené po kolena,

směřují vpřed, zpevněné

směřujícím vzhůru

k

končetiny

se vytáhneme

posílení

stabilizátorů

pod úrovní ramen,

svaly kolem pánve, s hlavou, krkem, hrudníkem

dopředu,

nezvedáme ramena, lopatky stahujeme

a vytáhneme se co nejvíce z pasu vzhůru, pohled

Přínos:

dlaně

lopatky,

směřuje vzhůru
flexorů

protahování

nebo

dopředu.

kyčelních

kloubů,

protahování břišních svalů (Obrázek 7).

7. ZP: Pozice

střechy

(pozice hrbícího se psa) - adhómukhašvánásana - Downward

Facing Dog.
8. ZP: Vytažený hluboký předklon - uttánásana se vztyčenou hlavou.
9. ZP: Stoj ve vzpažení - úrdhvahastásana - Mountain Pose With Arms.

Celou sestavu zopakujeme od

začátku,

a to dvakrát nebo

klidné, volné tempo se správným dýcháním.
v nich. Abychom mohli

pokračovat

Důležité

třikrát

bez

přestávky.

Volíme

je pozice si "prožít" a setrvat

dále, musíme znát další pozice a sestavy, které se

vkládají do již vybraného vzorce, tedy do pozdravu slunci. Z pozdravu slunci budeme
vycházet a vždy se do
(nahoru,

dolů),

něho

vracet tak, abychom zachovali dualitu - nádech, výdech

záklon, předklon.

Pozdrav slunci B
Popisujeme pozice, lišicí se od pozdravu slunci A, které vkládáme po pozici
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střechy.

Ideální

výchozí

pozicí

pro

vkládání

dalších

ásan

je

(adhómukhašvánásany, Downward Facing Dog). Toto je základní

pozice

tvořivá

střechy

pozice, která

je mostem spojujícím další pozice. Co to znamená v praxi? Neustále vycházíme
z modelu pozdrav slunci, jakmile dojdeme k této
v základní

sestavě

ásaně, přidáme

další pozici, která není

pozdravu slunci.

1. Pozice bojovníka I.- vírabhadrásana L - Warrior I.: hlubší podřep zánožný levou,
vzpažit, chodidlo vzadu
Trup je
páteře

vzpřímený,

opřít

hrudník

celou plochou o podložku, paty jsou vyrovnány za sebou.
otevřený.

Tato pozice

odstraňuje

ztuhlost ramen,

krční

a posiluje svaly dolních končetin.

2. Pozice bojovníka I. se spinální torzí - vírabhadrásana I - Spínal Twist: hlubší
podřep

zánožný levou, upažit, chodidlo vzadu opřít celou plochou o podložku, paty jsou

vyrovnány za sebou. Trup v předklonu s rotací,

břišní

orgány jsou

stlačeny

a

tonizovány.
3. Pozice bojovníka II. - vírabhadrásana JL - Warrior II.: hlubší
levou, upažit,
oči

sledují

dlaně směřují dolů.

prostředník

podřep

Pánev, trup a hlava jsou v jedné linii. Hlava

ruky vpředu. Tato pozice

zpevňuje

únožný
otočena,

svaly kolem pánve a svaly na

dolních končetinách (Obrázek 8).
4. Pozice bojovníka II. v úklonu vzad- vírabhadrásana JL - Reverse Warrior II.:
hlubší

podřep

únožný levou, upažit, úklon. Pozice, ve které dochází k intenzivnímu

protažení boční strany trupu.
5. Pozice

půlměsíce-

ardha

čandrásana -

Warrior Balance, Hip Opener: vzpor na

pravé stojmo unožit, upažit (Obrázek 9).
6. Pozice bojovníka II. - utthitapáršvakónásana- Extended Side Angle, Supported:
hlubší

podřep

na boční

únožný levou, upažit, úklon k pokrčené dolní

straně

adduktorů

trupu a

končetině,

protažení

svalů

(Obrázek 10).

7. Pozice bojovníka III.- anjanejásana. - Warrior III. Crescent Pose.: hlubší podřep
zánožný levou, noha
bedrokyčlostehenního

opřena

o nárt, vzpažit. V této pozicí dochází k protažení

svalu - m. iliopsoas a k posílení

svalů

dolních končetin (Obrázek

ll).
8. Pozice bojovníka III. - paršvakónásana: hlubší
o prsty, upažit, trup v

předklonu

podřep

s rotací (Obrázek 12).
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zánožný levou, noha opřena

balanční

Další možností jsou
udržovat rovnováhu

těla

pozice. Z jógové tradice je

převzat

názor, že schopnost

je spojena s rovnováhou mysli. Principem

je zmenšení plochy opory a v

důsledku

balančních

technik

toho navození stavu "balancování", což lze

vnímat jako koordinované zapojování svalových smyček, abychom nemaximální silou
dosáhli cílených poloh nebo setrvali v relativně labilní poloze. Balancování podporuje
rozvoj statických i dynamických rovnovážných schopností, především ve smyslu "unést
se- vnímat polohy a pohyby těla", což je základem obratnosti. Lze to také vnímat jako
specifické posilování s vlastní hmotností.

Cvičení

probíhají jak ve statickém režimu -

vyvažování polohy, tak i ve vedeném režimu - pomalým

řízeným

pohybem

přecházet

z jedné definované polohy do druhé a zpět (Krištofič, 2004).

1. a 2. Pozice prkna na

straně

s oporou o koleno (Obrázek 13 - 14).

3. Pozice prkna ve stromu - Side Plank Tree Pose: tato pozice je již velice
pro celkové

zpevnění

a sílu. Snažíme se být v jedné linii,

pokrčená

náročná

noha se dotýká jen

lehce (Obrázek 15).

4. Pozice prkna v unožení- Side Plank Leg Lift (Obrázek 16).
6. Pozice prkna v protažení: tato pozice je
svalů, bedrokyčlostehenního

abychom

pokrčenou

dolní

účinná při

svalu a dlouhé hlavy

končetinu měli opřenou

protažení hrudníku a

čtyrnlavého

břišních

svalu. Snažíme se,

o celou plochu chodidla (Obrázek

17).

7. Pozice vrány - kakásana - Crow Pose: v této pozici je váha

přenesená

na ruce,

nohy jsou spojené nad podložkou. V této labilní poloze se snažíme balancovat a setrvat
minimálně

8. Pozice

5s (Obrázek 18).
tanečníka

- nataradžásana - Dan cer's Pose: tato pozice rozvíjí

schopnosti, protahuje přední stranu celého

těla

a posiluje stojnou nohu. Pozor:

balanční
nekrčíme

stojnou nohu, klidně a volně dýcháme (Obrázek 19).
9. Pozice stromu - vrkšásásana - Tree Pose: je vhodná pro zlepšení koncentrace a
síly. V rámci této pozice se snažíme o maximální
20).

Pozice v nižších polohách
Předklonové

ásany:
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soustředění

a koncentraci (Obrázek

1. Pozice kleští- paščimóttánásana - Seated Forward Bend: pozice vhodná

k uvolnění

2.

svalů

v oblasti bederní páteře a zadní strany dolních končetin,

Poloviční kleště-

džanušíršásana.

3. Předklon v sedu roznožném - pada prasara paščimóttánásana - Straddle Sitting
Forward Band:
k protažení

cvičení

adduktorů

této pozice má stejné účinky jako pozice kleští. Navíc dochází

a tím zlepšení pohyblivosti kyčelního kloubu.

4. Předklon v sedu roznožném k jedné dolní končetině - bandha paščimóttánásana:
v této pozici dochází k protažení postranm'ho svalstva trupu, zadní a vnitřní strany
dolních končetin.

Záklonové ásany:
1. Pozice ryby - matsjásana - Fish Pose: je vhodná k uvolnění
páteře

svalů

v oblasti

krční

a protažení břišních svalů, aktivuje svaly v oblasti hrudní páteře.

2. Pozice velblouda - uštrásana - Camel Pose: protahuje m. iliopsoas, m. rectus
femoris,

břišní

svaly.

Polohy rotační:

1. Jednoduchá rotace v sedu - meru vakrásana: je přípravou na ardhamatsjéndrásanu,
uvolňuje

2.

zádové svalstvo, zlepšuje pohyblivost kyčelních kloubů.

Poloviční

Matsjéndrova pozice - ardhamatsjéndrásana - Sitting Twist: zlepšuje

pohyblivost páteře a kyčelních kloubů, prohlubuje se dýchání.

Obrácené polohy:
1. Pozice

svíčky

- sarvangásana - Shoulderstand:

odlehčuje

žilnímu systému

v dolních končetinách, protahuje svaly v oblasti krční páteře a aktivizuje zádové svaly.

2. Pozice pluhu - halásana - Plow pose:
na zadní

straně

uvolnění

dolních končetin.
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paravertebrálního svalstva a

svalů

5 Výsledky

měření

5.1 Výsledky

měřeného

Testování, v rámci objektivního
zúčastnilo

18 žen,

čtyřikrát týdně

souboru
vyšetření

průměrný věk

strukturálních

faktorů tělesné

první skupiny žen (8 žen), které

jednu hodinu byly ve

věku

15 - 49 let (x

snížit hmotnost. Druhá skupina (10 žen) byla ve

věku

zdatnosti, se

cvičily

powerjógu

= 36,8) a chtěly především

25 - 60 let (x = 43,5) a docházela

na cvičení powerjógy dvakrát týdně.

Při

prvním

měření

hmotnosti v 1.

druhém byl

průměr

62,3 kg (SD = ± 7 ,23).

průměr

skupině

žen byl

průměr

Při měření

62,9 kg (SD

hmotnosti ve 2.

=± 7,24) a při

skupině

žen byl

64,1 kg (SD =± 7 ,70) a při druhém byl průměr 64,01 kg (SD =± 6,58). Rozdíly

byly v desetinách kg (Obrázek 21). Časový odstup mezi měřeními byl dva měsíce.

64,5
64
63,5
63
62,5
62
61,5
61
1. měření hmotnosti (kg)

2.

• 1. skupina

mě ření

hmotností (kg)

2. skupina

Obrázek 21 - Porovnání tělesné hmotnosti obou testovaných skupin (kg)

U

výpočtu

indexu tělesné hmotnosti (BMI) došlo ke snížení hodnot: v první skupině žen

(n = 8) o 0,26 a v druhé

skupině

žen (n = 10) o 0,21 (Obrázek 22).

do ,,normální" tělesné hmotnosti.
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Obě

skupiny spadají

23,2
23
22,8
22,6
22,4
22,2
22
21,8
l.měření

2. měření BMI

BMI
• 1. skupina

2. skupina

L._- - - · · · - - - · ·

- - - - --··- -

Obrázek 22 - Porovnání BMI obou testovaných skupin

Výsledky,

při

nášlapném

měření

metodou BlA, potvrdily, že došlo u obou skupin ke

snížení procentuálního zastoupení

tělesného

tuku a ke zvýšení procentuálního

zastoupení vody (Tabulka 3). U první skupiny byl rozdíl 0,61 %mezi prvním
procentuálního zastoupení tuku (SD = ± 4,99) a druhým
druhé skupiny byl rozdíl 0,09 % mezi prvním
měřením

měřením

měřením

měřením

(SD = ± 4,88). U

(SD = ± 6, 16) a druhým

(SD = ± 6,05).

Tabulka 3. Metoda BlA - analýza procentuálního zastoupení tělesného tuku a vody

1.

měření

%tuku

.
2!- mčfcní-

l ..n~čřc.nf

2! ' měření

%tuku

% ·vody:

·%vody

-

-

. .

ll

1. skupina
(n=8)

28,6

27,99

48,66

49,05

27,13

27,04

49,97

50,13

2. skupina
(n

=10)

V tabulce 4 jsou naměřené průměrné hodnoty kožních řas první skupiny žen a v tabulce

5 jsou naměřené
řasy

hodnoty kožních

řas

druhé skupiny žen.

Při měření

1. kožní

nad trojhlavým svalem pažním (m. triceps brachii) došlo ke snížení hodnot u obou

skupin. V první
řasy

průměrné

skupině

o 1,13 mm a v druhé

skupině

o O, 15 mm.

Při měření

2. kožní

pod dolním úhlem lopatky (subscapulánu) došlo u první skupiny k navýšení
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hodnoty o 0,88 mm, u druhé skupiny se tato hodnota snížila o 0,5 mm.
kožní

řasy

na pravém boku nad

hřebenem

kyčelní

kosti

Při měření

3.

(nad spinou) došlo u obou

skupin k navýšení hodnot, u první skupiny o 0,62 mm, u druhé skupiny o 0,55 mm.
V

součtu tří

kožních

řas při

množství podkožního tuku,

prvním

tři

měření

byly

ženy byly v pásmu

dvě

ženy v pásmu velmi nízkého

podprůměrného

byly v průměru a jedna v nadprůměrném hodnocení podkožního tuku.
měření

dvě

byly

dvě

hodnocení,
Při

ženy

druhém

ženy ve velmi nízkém hodnocení množství podkožního tuku, jedna

žena v podprůměrném hodnocení,

čtyři

skupině

ženy v průměru, šest žen v podprůměru a jedna žena

byly při prvním

zařazena

byla

měření bylo

měření tři

ženy v průměru a jedna v nadprůměru. V druhé

do hodnocení velmi nízkého množství podkožního tuku,

při

druhém

sedm žen v podprůměrném hodnocení a tři ženy v průměru.

Tabulka 4 - Průměrné hodnoty kožních řas u první skupiny žen (mm)

'1~ sl~~piúa želr~ -,L ~o žní řa-sa , - 2. kožní řa-sa .
.
·fn :;; 8) .
;

--

-. 3... kožní řasa
~

-

--

____ J

-

~Sou ~et.:
--

.

'kožrlícli' řas
-..::_...... -

•. -

-··-=.... -""""'.w

1. měření

13,63

11,75

11,38

36,75

2. měření

12,5

12,63

12

37,13

Tabulka 5 - Průměrné hodnoty kožních řas u druhé skupiny žen (mm)

'ÍŽ. skt~~ina .Že~~ ---;fmsožn(f[S~~Jll~žry_íJ.~
'I
~

.. - .....
•

,

-.

:

tJ~~f.IÍ'ř~sa

1. měření

11,2

13,5

11,25

35,95

2. měření

11,05

13

11,8

38,85

V tabulce 6 jsou uvedené naměřené průměrné hodnoty obvodů těla první skupiny žen (n

= 8), kdy v oblasti pasu a boků došlo ke snížení hodnot u pasu o 0,1 cm a u boků o 0,5
cm. V oblasti hrudníku došlo k navýšení hodnoty o 1,1 cm.
Tabulka 6 - Naměřené průměrné hodnoty obvodů těla první skupiny žen (n =8)

1. měření

73

101

53

78,9

12. měření

72,9

V tabulce 7 jsou uvedené

100,5

naměřené průměrné

80

obvodů těla

hodnoty

druhé skupiny žen

(n == 10), kdy v oblasti pasu došlo ke snížení hodnoty o 0,5 cm, v oblasti

boků

se

hodnota snížila o 0,8 cm a v oblasti hrudníku se hodnota zvýšila o 0,4 cm.
Tabulka 7 - Naměřené průměrné hodnoty obvodů těla druhé skupiny žen (n =10)

-

-

~:,mJ u r. iftl.l n

11.ta:nu•n u

'ITrffi;
'IJ. .:ft
t
1'\Ullllll .

.~ I'Til'ln fi11 tt i l tl lili.

1. měření

75,5

99

79,9

2. měření

75

98,2

V tabulce 8 jsou

-~.A.

....

naměřené

"'TT-'-

=

~·-

80,3

hodnoty TF u 1. skupiny žen, v tabulce 9 jsou

hodnoty TF u 2. skupiny žen.

Naměřené

naměřené

hodnoty TF se v průměru pohybovaly na

úrovni nízké (30 - 39 % tepové rezervy) PA až

střední

intenzity (40- 59 % tepové

rezervy) PA u obou skupin žen.
Tabulka S
Naměřené

hodnoty TF u první skupiny žen (n =8)
I

n=8

1. měření TF

X

114

110

medián

113

111

max.

150

147

min.

73

73

2..

měření

TF

Tabulka9
Naměřené

hodnoty TF u dmhé skupiny žen (n =10)
I

n= 10

1'. měření TF

X

102

104

medián

103

104

max.

133

128

min.

70

78

2.

měření

Tf

Grafické znázornění TF jednotlivých žen u obou skupin je zaznamenáno v příloze 6.
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Porovnáním průměrných hodnot TF u 1. skupiny žen při prvním měření a při druhém
měření jsme

zjistili, že se hodnoty průměrné TF při druhém měření snížily (Obrázek

23).

140
120

1

100

.....

....

i

80

!

60

I

40
20

I

0

· Klidová
TF

l -+- 1. měření TF

i-+-2. měření

TF

69,25

~ -io
mim1t

i 109,75

I 71,12_S. _. : 106,75

I · 20 --~- 3o- ·
!

minut

minut

40
minut

: 125,125 j 129,375 . 99,625
j12?,62s :_ 127 . ! 104,~2~

so -~
minut

110

i 96,6 25

Obrázek23
Porovnání prvního a druhého měření průměrných hodnot TF u 1. skupiny žen

Porovnáním průměrných hodnot TF u druhé skupiny, jsme zjistili, že došlo k mírnému
navýšení průměrné TF při druhém měření (Obrázek 24).
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minut

! minut
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Obrázek24
Porovnání prvního a druhého měření průměrných hodnot TF u 2. skupiny žen
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5.2 Výsledky dotazníkového
Z dotazníkového
(n = 28),
cvičí
týdně
ně,

tři

roky

šetření
cvičí

šetření

vyplynulo, že nejvíce

15

respondentů,

respondentů cvičí

dva roky

cvičí

powerjógu více jak pět let. Nejvíce respondentů
(n =28), jen

tři

lidé dochází na

ll

powerjógu jeden rok

respondentů,

pouze

čtyři

lidé

cvičí

powerjógu jednou a dvakrát

cvičení třikrát týdně.

Tato pohybová aktivita pro

ve většině případů, není jediná.

97 %

respondentů

uvedlo, že

člověk

zodpovědný

je

za své zdraví. 98 %

respondentů

uvedlo, že je možné powerjógou ovlivnit své zdraví a 74 % z nich napsalo
jeden její pozitivní
odstranění

účinek. Nejčastěji

bolestí v oblasti

páteře

je

uváděno:

snížení psychického

napětí

alespoň

(98 %),

(95 %), zlepšená kloubní pohyblivost v oblasti páteře

(81 % ), zlepšená kloubní pohyblivost kyčelních kloubů (69 %) a lepší dýchání 71 %.

Cvičení

powerjógy

přináší respondentům

radost a zlepšení zdravotmno stavu.
přínosu cvičení powerjógy jsou

--·-·-·-----~-

nová přátelství;
54%

nejvíce lepší pocit (fyzický i psychický),

Odpovědi respondentů

vztahující se k vnímanému

uvedeny na obrázku 29.

·----------pocit
sou náležitoti;

3

setkání s
přátcli;66%

pocit štíhlosti ;
29%

snížení
hmotností; 17%

-----------------~

Obrázek29
Vnímaný přínos cvičení powerjógy (% všech odpovědí souboru n = 59)
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Počáteční důvody

docházky na

doporučení lékaře začalo
onemocnění pohybového

cvičení

docházet na

powei.jógy jsou uvedeny na obrázku 30. Na

cvičení

pouze 5

respondentů,

všichni z důvodu

aparátu.

doporucení
lékaře; S%

doporučení

kamarádky; 39%
doporučení

partnera/ky; 8%
změnit životní
styl; 5%

odstranit bolest1
v oblasti patere;

95%

i_ _ _ _ _ _ _

- -- - - - - - ---··-·----·--···--- -- -- - - '

Počáteční důvody

Odpovědi

Obrázek JO
docházky na hodiny powerjógy (% všech odpovědí souboru n =59)

vztahující se k přístupu instruktora powei.jógy k respondentům jsou uvedeny

na obrázku 31.

Přístup

instruktora powerjógy k respondentům (počet všech
odpovědí souboru n =59)

50
40

39

30

20

10

o
profesionální

přísný

vstřícný

lnskavý

milý

Obrázek 31 -Přístup instruktora k respondentům
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otevřený

Jako

nejčastější důvod

absence na

cvičení

powerjógy je respondenty

uváděna

nemoc

(95 %). Na druhém místě je nedostatek času (15 %), který souvisí s povinostmi v rodině
nebo zaměstnání. Pouze jedna žena uvedla jako důvod absence obtížnou dopravu.
Jak je patrné z výsledků uvedených v tabulce 10 jen 10 % respondentů dojíždí na
šetření

hodiny powerjógy více jak 30 minut, je to dáno zejména tím, že dotazníkové
bylo provedeno ve

středně

velkých

městech.

6

respondentů

je z malé obce (pod 1 000

obyvatel).

Tabulka 10 - Dostupnost cvičení powerj6gy
Dostupnost cvičení
do 15 minut
do 30 minut
více než 30 minut

10 %

respondentů

respondentů

90%

(n

= 6)

začalo

na

Počet

respondentů

34

6

10

powerjógy doprovázet

partneři.

61 %

(n = 53),

kteří

dochází na hodiny powerjógy nepovažují toto

šetření či svůj

cvičení

=6) si myslí, že to je módní záležitost. Pro 90

(n = 57) je finanční poplatek za hodinu powerjógy přijatelný.

V poslední otázce

měli

osobní

respondenti

sdělit

informaci nad rámec tohoto dotazníkového

postřeh. Odpověděli

pouze dva, první nám

sdělil,

že se zlepšil

stav Achillovy šlachy, kdy se zlepšila stabilita a rovnováha stoje a u druhé

osoby se zlepšilo dýchání, poznala to
vánoční

20

(n = 36) si cvičí některé prvky z powerjógy doma.

respondentů

pooperační

o/o
56

cvičení

za módní záležitost, 10% respondentů (n
%

33

při zpěvu,

kdy bez tréninku zvládla odzpívat celý

koncert, dále se zmiňuje, že má pocit, že došlo k celkovému posílení organismu

- 3 roky bez nemoci a menší bolesti nohou.

5.3 Výsledky z dotazníku IPAQ
V tabulce ll jsou uvedeny základní statistické deskriptivní údaje sledovaných
proměnných

v dotazníkovém souboru n = 59. Respondenty dotazníkového souboru n =

59 jsme, v souladu s metodologií vztahující se k dotazníku IPAQ,

58

rozdělili

dle

věku

a

pohlaví do 3 skupin.
muži jsou

Součet

intenzivní PA,

celkově pohybově aktivnější

zaznamenali u mužů obou

věkových

než ženy.

PA a

Významně

chůze

ukazuje, že

vyšší objem PA jsme

skupin.

Tabulka 11 - Celková týdenní PA u

Skupina I.

středně zatěžující

mužů

a žen z hlediska věku a pohlaví

M

15-29
M

Skupina ll.

30-49
M

Skupina III.

50 - 69

16

4438

4193

7450

2430

3

6273

6820

6870

5130

25

3852

3626

6980

1564

2

5013

5013

5210

4815

13

3749

3628

5700

1260

Zjistili jsme nižší objem intenzivní PA (MET-minut/týden) u starších
výrazně

Muži vykazují

věkových

skupin.

vyšší objem intenzivní PA (MET-minut/týden) než ženy i

v jednotlivých věkových skupinách (Obrázek 32).

2500

2000

2000
1330

1220

1500

822

1000
500

o
15 - 29

[______
_

30 - 49

50-69

• :leny • mu.li
- - - - - - - -- - ---··--- - -

··-----

Obrázek 32- Intenzivní pohybová aktivita (MET-minut/týden)

V

středně zatěžující

druhou

věkovou

PA jsme zaznamenali pokles MET-minut/týden u žen mezi první a

skupinou a naopak navýšení MET-minut/týden

středně zatěžující

PA

mezi druhou a třetí věkovou skupinou u mužů i žen. Muži vykazují vyšší objem středně

59

zatěžující

PA (MET-minut/týden) než ženy, což by mohlo být jejich aktivnějším stylem

života (Obrázek 33).

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

1440

1414
1120

1115

977

o
15-29

50-69

30-49
• ženy

muži

Obrázek 33- Středně zatěžující aktivita respondentů (MET-minut/týden)
Nejčastěji

provozovanou PA byla u všech skupin

chůze.

V průměru vykazují muži 110

minut a ženy 90 minut chůze za den (Obrázek 34).

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

2860
2103

2106

2054

2243

o
15-29

30-49
• ženy

50 - 69

muži

Obrázek 34 - Chodecká aktivita respondentů (MET-minuty/týden)

Jednou

týdně,

respondentů,
během

v rámci organizované pohybové aktivity - powerjógy, dochází 24

dvakrát

týdně

dochází 21

respondentů

týdne (Obrázek 35).

60

a 14 respondentů dochází více krát

Organizovaná PA
• 1 x týdně

• 2 x týdně

• více x týdně

Obrázek 35 - Organizovaná pohybová aktivita během týdne
Kromě

organizovaného

kterým se v týdnu

cvičení

powetjógy probandi uvedli i jiné pohybové aktivity,

věnují. Nejčastějije uváděná

cyklistika.

Přehled těchto

PA je uveden

na obrázku 36.

odbíjená; 7% aerobik; 9%

----·-----·-···

-

-----------

Obrázek 36 - PA ve volném čase

51 %

respondentů

vzdělání

(n

= 30) docházejících na hodiny powetjógy má vysokoškolské

a 42 % respondentů (n = 25) má

středoškolské vzdělání

(Tabulka 12). V této

tabulce je také uvedeno kolik hodin týdně respondenti pracují ve všech zaměstnáních.
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Tabulka 12
Kolik let vzdělávání mají respondenti ukončeno
(včetně

základní školy) a kolik hodin týdně pracují
ve všech zaměstnáních
Vzdělání

(let)
15
15
23
11

n =59
X

medián
max.
min.
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Pracovní doba
(hod/týden)
39,9
40,5

70
12

6 Diskuze
Cílem práce bylo analyzovat a zdokumentovat účinky powerjógy na člověka v biopsycho-sociálním kontextu.

Snažili jsme se zjistit, zda aplikace powerjógy pod profesionálním vedením instruktora
powerjógy povede u sledovaných
k poklesu psychického

napětí

respondentů

i k

ke zlepšení

adaptačním změnám

parametrů tělesné

v sociální

získané v biologickém kontextu u dvou skupin žen s rozdílnou

rovině.

zdatnosti,
Výsledky

četností tréninků,

kdy

jsme se zaměřili na registraci změn parametrů tělesné zdatnosti ve smyslu strukturálních
faktorů

a jednoho

cvičení

powerjógy (4 x

malém

funkčního

počtu může

faktoru, prokázaly zlepšení u skupiny žen s vyšší

týdně).

Vzhledem k velikosti sledovaného souboru

jedinec výrazně ovlivnit

průměr)

a také k délce

časového

který probíhalo naše testování, není možné výsledky přeceňovat. K větší
mohlo

přispět

sledování vývoje

změn

v delším

časovém

četností

(při

tak

úseku, po

objektivitě

horizontu a navýšení

by

počtu

respondentů.

Porovnáním průměrné hmotnosti mezi prvním a druhým měřením hmotnosti byl úbytek
0,5 kg u první skupiny žen, u druhé skupiny žen byl O, 1 kg. V průměrných hodnotách
měření tělesných segmentů

byly centimetrové změny ve

a boků a navýšení hodnot v oblasti hrudníku.
tělesných segmentů

Největší

prospěch

zúžení v oblasti pasu

rozdíl byl zaznamenán u

měření

jednotlivých žen, kdy u dvou žen z první skupiny byl úbytek 2 cm

v oblasti boků a pasu a navýšení 3,4 cm v oblasti hrudníku. V druhé skupině se to týkalo
jen jedné ženy, kdy úbytek v pase byl 3,5 cm, v bocích o 3 cm a došlo také k úbytku o
0,5 cm v oblasti hrudníku. V obou
jednalo se o 0,5 kg.

případech

Naměřené rozšíření

ovšem nebyl velký hmotnostní úbytek,

v oblasti hrudníku si

vysvětlujeme

formativním vlivem dýchání (správné dýchání má vliv na držení
tvarování jednotlivých
Objevuje se dolní, tj.

segmentů),

brániční

kdy dochází ke

změně

těla

výrazným

jako celku i

dechového stereotypu.

dýchání bez auxiliárních (skalenové svaly, horní

trapézového svalu, prsních svaly) dechových
nasta\uje do kaudálního postavení, hrudní

svalů.

páteř
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Bránice se

se přitom

oplošťuje.

napřimuje.

část

Hrudník se

Aktivují se břišní

svaly, které jsou oporou pro bránici. Dolní hrudní dutina a břišní dutina se rovnoměrně
rozšiřují.

měření

Výsledky

první kožní

řasy

nad trojhlavým svalem pažním (m. triceps brachii)

prokázaly výraznější snížení hodnot (mm) u první skupiny žen. Výsledky měření druhé
řasy

kožní
kosti

pod dolním úhlem lopatky (subscapulámí) a

kyčelní

třetí

kožní

řasy

nad

hřebenem

(nad spinou) prokázaly navýšení hodnot (mm) u obou skupin. Pro tento

jev jsme nenašli relevantní vysvětlení.

Výsledky testování TF prokázaly nevýrazné navýšení
2. skupiny žen při druhém

měření.

průměrně naměřených

hodnot u

Tento rozdíl byl od 30. minuty cvičení a trval až do

konce hodiny. V porovnání grafu u jednotlivých osob je vidět, že při prvním měření ve
2.

skupině měla

většině

jedna žena

výrazně

při

druhém

měření

se TF

přibližovala

žen, zde se ukázala nevýhoda malého počtu žen ve výzkumném souboru, kdy se

ukázalo, jak jedinec

může výrazně

rozdíly mezi prvním a druhým
nepotvrdilo se tak
patrně

nižší TF a

ovlivnit

měřením

předpokládané

průměr.

Ani u první skupiny nedoznaly

statisticky ani

věcně

významných hodnot a

snížení TF. K naplnění tohoto efektu by muselo jít

o vyšší intenzitu zatížení s delší dobou ovlivňování.

Dotazníkového

šetření

zúčastnilo

respondentů.
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dlouhodobou adherenci
Adherenční

k postižení vlivu powerjógy na psycho-sociální oblast se
Snažili jsme se identifikovat faktory

pravidelně

docházejících

respondentů

chování je v této práci definováno jako účast na
cvičení

docházky a pravidelností docházky na

na

cvičení

cvičení

ovlivňující

powerjógy.

powerjógy v letech

powerjógy. U dotazníkového souboru

jsme předpokládali přítomnost signifikantně odlišných charakteristik (faktorů):
pobídky vedoucí k zahájení účasti na cvičení a vnímaný přínos powerjógy,
faktory pohybového programu - intenzita cvičení, osobnost instruktora,
faktory související se zdravím,
sociální podpora blízkého okolí,
faktory prostředí -

časová vzdálenost

Pobídky vedoucí k zahájení účasti na

cvičení

64

místa cvičení powerjógy.

a vnímaný přínos powerjógy:

Důvody zahájení

docházky na skupinové

cvičení jsou uvedeny v

kapitole 5.2

(Obrázek 30). Z výsledků vyplývá, že důvody lze rozdělit do 3 kategorií:
doporučení

odborníka,

doporučení

ze sociálního okolí,

vlastní přesvědčení/iniciativa.

Nejpřekvapivějším zjištěním
důvod

docházky na cvičení

lékařů

je, že pouze 8 % dotázaných

doporučení

formuluje pouze obecná

zahájení skupinového

doporučení

změně

neosloví, a tudíž nevede ke
cvičení

od odborníka.

je

("musíte

doporučení

i King a Kieman (1998).

závažnosti vlastního zdravotního stavu
se toto

označuje

ze sociálního

("chtěl/a

apod.), která jedince příliš
nejčastějším důvodem

To poukazuje na

fázi adherence k PA, což

zahájení PA

respondentů

je

jsem se cítit lépe") a obava ze

jsem zlepšit zdravotní stav"). V

onemocněním

onemocnění

uvedlo jako

si to tím, že většina

prostředí.

počáteční

("chtěl/a

jako vliv setkání s

zkušenost s nemocí nebo ve vztahu k
účasti

cvičit"

Nejčastějším důvodem

motiv zlepšení psychické i fyzické pohody

literatuře

Vysvětlujeme

životního stylu. Druhým

význam sociální podpory z blízkého okolí nejen v
zmiňují

respondentů

-

buď

jako osobní

blízké osoby. Motivace k zahájení

na programu PA související s obavami o zdravotní stav je rozpracován v

teoretickém Modelu víry ve zdraví (Willis, Campbell, 1992) ( Příloha 7).

S

důvody,

které vedou k zahájení programu PA, souvisí také

Splní-li program
PA, je jeho

očekávání,

přilnavost

které si jedinec od

"chtěli

slibuje, a vnímá na

aktivit.

sobě účinky

k programu vyšší (King, Kieman, 1998). Toto tvrzení je

podloženo i našimi výsledky. 58
protože se

cvičení

přínos těchto

respondentů začalo

cítit lépe", a 98 %

cvičení

"cítím se lépe". 95 %

zlepšit

svůj

docházet na

těchto respondentů

respondentů, kteří

cvičení powetjógy,~··

uvedlo jako vnímaný

vstoupili do programu, protože

zdravotní stav, uvedlo jako vnímaný

přínos právě

přínos
chtěli

zlepšení zdravotního

stavu.

Faktory pohybového programu:
Do

faktorů

pohybového programu jsme

přístup cvičitelky.

Tyto

proměnné

zařadili

otázky postihující intenzitu

jsme v dotazníku
65

zjišťovali

cvičení

a

pomocí kombinace

polootevřené

Vám

cvičení

otázky (" Vyhovuje Vám druh a intenzita tohoto
nevyhovuje,

("Jaký je, podle Vás,

prosím, jaké změny byste uvítali") a adjektiv k otázce

přístup

Vašeho instruktora powerjógy? ") viz kapitola 5.2
přístup

na optimální úrovni. Také
oceňují

faktor. Respondenti

Pokud

uveďte

(Obrázek 31). Všichni respondenti vnfmali intenzitu
ně přesně

cvičení?Ano/ne.

u

instruktorů

cvičeni

jako

přiměřenou,

byla pro

instruktora se ukazuje jako významný

zejména profesionální,

otevřený,

milý a

vstřícný přístup.

Dalším faktorem, který ovlivňuje adherenci k PA, je cena
probíhalo na
Chomutově,

třech

místech. Nejvyšší

kdy za jednu hodinu

příspěvek

cvičení

cvičení.

Dotazníkové

byl ve fitness klubu Na

powerjógy požadují 70,-

Kč,

šetření

Příkopech

nižší

v

příspěvek

platí fitness dubu v Děčíně, kde za jednu hodinu powerjógy požadují 50,- Kč a nejnižší
příspěvek

30,-

Kč

Domníváme se, že
ovšem za

je vybírán v tělocvičně akademika Heyrovského v
příspěvek respondentů

předpokladu,

že jeho výše

na

cvičeni působí

zůstane přiměřená

Chomutově.

motivační

faktor,

vzhledem k výši

příjmů

jako

respondentů.

Sociální podpora blízkého okolí:

Sociální podpora je v
počáteční,

tak

respondentů
přátelství

dlouhodobě

dochází na

a 19

respondentů

literatuře zmiňována

jako velmi silný faktor

ovlivňující

jak fázi

udržující adherenci k PA (Willis a Campbell, 1992). 39

cvičení

respondentů

powerjógy s přáteli, 32

respondentů

navázalo nová

má pocit sounáležitosti s cvičící skupinou. Dokonce 6

doprovází na cvičení partneři.

Faktory související se zdravím:

V rámci této práce jsme

zjišťovali,

zdravotní stav na osobní úrovni,
kontrolu. Jak plyne z

výsledků

zda zkoumané osoby vnímají

případně

zda je zdraví

v kapitole 5.2, 97

zodpovídá za své zdraví sám. 98 %

respondentů

aktivitou ovlivnit své zdraví a 74 % napsalo
Nejčastěji zmiňovány byly:

odstranění

bolesti v oblasti páteře,
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odpovědnost

ovlivněno

%respondentů

za

svůj

faktory mimo jejich
si myslí, že

člověk

uvedlo, že je možné pohybovou

alespoň

jeden její pozitivní

účinek.

zlepšení hybnosti páteře a kyčelních kloubů,
lepší dýchání,
snížení váhy,
snížení fyzické i psychické tenze,

Odpovědnost
vzděláním,

za

42 %

svůj

respondentů

zdravotní stav uvedlo 51 %

respondentů

vzděláním. Odpovědnost

se vzděláním

je dle

středoškolským

Nakonečného

a7%

důležitým

(1995)

s vysokoškolským
respondentů

s jiným

konceptem "zralého

chování", to znamená, že jedinec akceptuje odpovědnost za své vlastní chování. Znalost
pozitivních

účinků

powerjógy a víra v kladný vliv powerjógy na zdraví a vyšší

participace na PA je u respondentů s vyšším vzděláním větší.

uvádějí

King a Kieman (1998)
ovlivňuje

přilnutí

vztah mezi

kouřením

a adherencí.

Kouření

dle nich

nejen krátkodobou, ale i dlouhodobou adherenci a souvisí s nižší mírou

k pohybovému programu. Toto tvrzení

můžeme

doložit i našimi výsledky, ze

kterých plyne, že pouhých 6 respondentů z dotazníkového

šetření patří

mezi pravidelné

kuřáky.

Faktory prostředí:

Z

faktorů

prostředí

jsme do našeho dotazníkovéo

dostupnost místa konání
v

literatuře označována

cvičení

šetření

vybrali pouze

časovou

powerjógy. Vzdálenost místa konání programu PA je

jako faktor, který má vliv na

(King a Martin, 1998). V našem dotazníkovém

ukončení

šetření

pohybového programu

pouze jedna žena uvedla

obtížnou dopravu a jen 6 respondentů dojíždí na hodiny powerjógy déle jak 30 minut.

Dotaz k provozování jiných PA

kromě cvičení

powerjógy jsme

zařadili

i do vlastního

dotazníku. Jak plyne z výsledků uvedených v kapitole 5.3 (Obrázek 36) respondenti
uvedli, že se

věnují

i jiným PA.

zjištění,

že pouhých 21

aktivitu,

přestože

nejčastěji

z

%respondentů

výsledků

provozovanou PA.

pouze jako

Největší

zastoupení

uvedlo

chůzi

měla

cyklistika. Zajímavé je

(turistika) jako jinou provozovanou

dotazníku IPAQ je patrné, že u všech skupin byla
Vysvětlujeme

prostředek přepravy

si to tím, že

chůze

je

společností

z místa na místo a pouze malé množství
67

chůze

vnímána

jedinců

JI

považuje i za druh pohybové aktivity. S
al. (2006),

těmito závěry

kteří označují "české prostředí"

zjištění

koresponduje

za "chodecké prostředí",

Fromela et

neboť chůze

byla i

v jejich studii nejvíce realizovanou PA obyvatel.

Všechno to, co si

člověk

z kultury osvojí a prakticky v

životě

životní styl. Významný zdroj individualizace životního stylu
(1996) oblast volného

času.

rozhoduje sám jedinec. Je to prostor, který
nutných povinností, k nimž

čas,

Chápe ho jako

patří

i

představuje

dle Buriánka

o jehož využití a náplni si

člověku

zaměstnání.

uplatní, formuje jeho

zbyde po

splnění

všech

svobodně
víceméně

Jak plyne z výsledků v kapitole 5.3

(Tabulka 12) respondenti uvedli, že pracují v průměru 40 hodin týdně.

Tato práce má
což si

několik

vysvětlujeme

významných omezení. Návratnost

dotazníků

tím, že dotazníky byly sice administrovány

mnoho otázek. Možnost

zobecnění výsledků

"dotazníkového" souboru.
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byla pouze 65 %,

anonymně,

je limitováno velikostí

ale

měly

,,měřeného"

a

7

Závěr

Cílem práce bylo analyzovat a zdokumentovat

účinky

člověka

powerjógy na

v bio-

psycho-sociálním kontextu. V úvodu práce jsme se snažili vyhledáním odborných
přiblížit

informací
udržení

pohybovou aktivitu - powerjógu jako

úrovně tělesné

prostředek

zdatnosti a psychické stability. Praktická

teoretická východiska a jejich platnost na

"měřeném

ke zlepšení

část

práce

pravidelně

souboru"

či

ověřuje

cvičících

dvou skupin žen a dále respondentů dotazníkového šetření.
Předpokládali

zlepšení

jsme, že aplikace powerjógy povede u sledovaných

parametrů tělesné

ke

zdatnosti v závislosti na faktorech pohybového programu

(adherence, intenzita, frekvence a atraktivita
že u skupiny s větší

respondentů

četností

cvičení, přístup

tréninkových jednotek byly

instruktora). Potvrdilo se,

výraznější změny,

zejména

subjektivně

vnímaný

v měření obvodu tělesných segmentů.

Předpokládali

pozitivní

jsme pokles psychického

přínos cvičení

energií) a adaptační

napětí

a potvrdili jsme

(zlepšení zdravotního stavu,

změny

v sociální

příjemné

rovině (cvičení

pocity se zvýšenou

s přáteli, nová

přátelství

a

sounáležitost se skupinou).

Lidský pohyb dle Hogenové (2000) se nedá redukovat pouze na pohyb
myšlení,
patří

cítění, vůle

sem

- zkrátka celý život od narození po smrt. Do lidského pohybu tak

i význam dané osoby. Znamená to

přírodu,

těla, patří

na krásno, na

etično

vylaďovat

prožívání

člověka

na celek, na

atd., nikoli sportovat pouze pro dobré údaje krevního

tlaku, tepové frekvence, cholesterolu atd.

Tělesná

kultivace musí brát

existenciální, nahlédnuté z celku, z obecnosti - tedy

kultivovaně,

musí jít ruku v ruce s kultivací duchovního prvku v lidském
Jednou z pohybových aktivit, která by mohla
powerjóga.

69

přispět

vážně důvody

proto kultivace

životě

těla

(Ho genová, 2002).

ke kultivaci

těla

i duše, je
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Přílohy

Příloha

1
Borgova RPE škála odhadnuté zátěže (Warburton et al., 2006b)

f~ciť ovaná ú~oveň intenzity PA

Skóre
-

vůbec

žádná zátěž
zcela nepatmá zátěž

6
7
8

9
10
11
12
13
14

velmi lehká zátěž
lehká zátěž
středně

velká zátěž

15
16

velká zátěž

17

velmi těžká zátěž

18

19
20

extrémně těžká zátěž

maximální úsilí

Stanovení maximální tepové frekvence
- TFmax (Warburton et al., 2006b)

s

.:.:, , •.,,C':'O'-

muži

220-věk

ženy

226- věk

obézní

220 - (O, S x věk)

Příloha

2
Stanovení% tepové rezervy (TFrez) ve vztahu k
(Warburton et aJ., 2006b)

intenzitě

C._.fnfzWtiltendty(30 ··a·~
příklad:

60tiletá žena

TFklid: 90 tepů/min
TFmax: 220- věk= 220- 60 = 166 tepů/min
TFrez = ((TFmax- TFklid) x 30 až 39 %)+TFklid
30% TFmax = ((160 - 90) x 0,30) + 90

=113 tepů/min

39% TFmax = ((160- 90) x 0,39) + 90 = 120 tepů/min
tréninkový rozsah: 113- 120 tepů/min

Cvlčenf stfednf Intenzity (40 • 59" te~JC)W
příklad:

rezervy)

45tiletý muž

TFklid: 80 tepů/min
TFmax: 220- věk= 220 - 45 = 175 tepů/min
TFrez

=((TFmax- TFklid) x 40- 59%)+TFklid

40% TFmax = ((175 - 80) x 0,40} + 80 = 118 tepů/min
59% TFmax = ((175- 80) x 0,59} + 80 = 136 tepů/min
tréninkový rozsah: 118 - 136 tepů/min

Cvllenf vysoké Intenzity (60 • 84" tepové rezervy)
příklad:

63tiletý muž

TFklid: 84 tepů/min
TFmax: 220- věk= 220 - 63 = 157 tepů/min
TF rez

=((TFmax - TFklid) x 60 - 84 %)+TFklid

60% TFmax = ((157 - 84) x 0,60) + 84 = 128 tepů/min
84% TFmax = ((157 - 84) x 0,84) + 84 = 145 tepů/min
tréninkový rozsah: 128 - 145 tepů/min

PA

Příloha

3

Odhad doby vykonané PA v minutách pro splnění doporučeného denního energetického
výdeje (min. 150- 400 kcal) příznivě

ovlivňujícího

zdraví pro osoby různých tělesných

hmotností (Warburton et al., 2006b)
-

-

Druh PA
MET s
jfzda na rotopedu
7
chůze 3,2 km/hod
2,5
chůze 5,6 km/hod
3,8
chůze 8 km/hod
8
jogging
7
běh 8 km/hod
8
běh 12 km/hod
12,5
běh 17,5 km/hod
18
jfzda na kole 16- 19,2 km/hod
6
jízda na kole 19,3 - 22,4 km/hod
8
jfzda na kole 22,5 - 25,6 km/hod
10
plavání- lehká intenzita
6
10
plavání - vysoká intenzita
bowling
3
kondiční cvičení, kalanetika
3,5
aerobik, tanec
6,5
frisbee
3
basketbal
8
jízda na běžkách 6,4- 7,9
km/hod
8
sjezd na lyžích
6
7
tenis
Aktivity '!~.~-9!1'11 -a-=
štípání dřeva
úklid bytu
žehlení
vytírání
vysávání
venčení psa
umývání nádobí
zalévání zahrady
pletí záhonů
Př.

50 kg
26
72
47
23
26
23
14
10
30
23
18
30
18
60
51
28
60
23

60Jkg
21
60
39
19
21
19
12
8
25
19
15
25
15
50

23
30
26

19
25
21

METS"'" ·~ so i~ __
6
3
2,3
3,5
3,5
3
2,3
1,5
4,5

30
60
78
51
51
60
78
120
40

43
23
50
19

60ikg
25
50
65
43

43
50
65
100
33

Osoba váž(c( 70 kg, která ráda plave, by se této PA
energetický výdej.

doporučený

90 kg

16

80 kg
16
45
30
14
16
14
9
6
19
14
11
19
11
38
32
17
38
14

16
21
18

14
19
16

13

70 kg
18
51
34
16
18
16
10
7
21
16
13
21
13
43
37
20

43

70 kg
21
43
56
37
37
43
56
86
29

měla věnovat po

80 kg
19
38
49
32
32
38
49
75
25

14
40
26
13
14
13
8
6

17
13
10
17
10
33
29
15
33
13

17
14

90 kg
17
33

43
29
29
33
43
67
22

f."

'

100

kg ~·

13
36
24
11
13
11
7
5
15
11
9
15
9
30
26
14
30
12
11
15
13
100 kg
15
30
39
26
26
30
39
60
20

dobu 21 minut, aby splnila denní

Příloha
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Dotazníkové šetření
Vážení, obdrželi jste několik dotazníků vztahujících se k powerjóze a jiné
pohybové aktivitě, kterou vykonáváte. Prosíme o pečlivé a pravdivé vyplnění všech
otázek. Volný prostor využijte pro vepsání Vašich postřehů či připomínek.
Veškeré informace v dotaznících považujeme za přísně důvěrné a podle toho
s nimi budeme i nakládat. Dotazníky budou po zpracování skartovány.
1. Myslíte si, že člověk odpovídá za své zdraví?

(Zakřížkujte

správnou odpověď)
Ano
Ne

2. Myslíte si, že můžete pravidelným cvičením powerjógy ovlivnit svůj zdravotní stav?
Ano
Ne
3.

Uveďte příznivé účinky powerjógy na

Vaše zdraví:

4. Kolik let docházíte na hodinu powerjógu?
Odpověď:

5 let a více

4 roky

3 roky

2 roky

1 rok.

5. Kolikrát týdně docházíte na hodinu powerjógy?
Odpověď:

6.

Proč jste začal/a na toto cvičení

Cvičení

mi

4xT

Sx týdně a více

docházet?

doporučil lékař

(Zakřížkujte

mi doporučil/a kamarád/ka

Chtěl/a jsem změnit

životní styl

Chtěl/a jsem změnit tělesnou hmotnost
Chtěl/a jsem

se cítit lépe

Chtěl/a jsem

odstranit bolesti v oblasti

páteře

Jiné:

2xT

lxT

Vaše důvody)

Chtěl/a jsem

stav
Cvičení

3xT

zlepšit svůj zdravotní

7. Co Vám toto

cvičení přináší?

Cítím se lépe

Odstranily se mi bolesti v oblasti páteře

Cvičení

Setkání s přáteli

Podařilo

mi dělá radost

Navázal/a jsem nová přátelství

se mi snížit hmotnost

Jsem štíhlejší

Mám pocit sounáležitosti

Zlepšil se mi zdravotní stav

Jiné:

8. Chybíte-li na cvičení powetjógy, jaké jsou důvody Vaší absence?
Nemoc

Nudné cvičení

Nechuť

Obtížné cvičení

N edostatek času

Jiné:

Nedostatek energie
Stresové období

9. Vyhovuje Vám intenzita tohoto

cvičení?

Ano

Ne

Pokud Vám cvičeni nevyhovuje, uveďte prosím změny, které byste uvítali.

10. Jaký je přistup Vašeho instruktora powetjógy?
Neutrálni

Laskavý

Profesionální

Přísný

Milý

Jiný (uveďte):

Vstřícný

Otevřený

l l. Je pro Vás poplatek za hodinu powerjógy finančně přijatelný?

12. Jaká je vaše dostupnost cvičení powerjógy?
V místě bydliště (do 15 minut)
Dojezd MHD,

či jiným

dopravním prostředkem (do 30 minut)

Dojezd MHD,

či jiným

dopravním prostředkem (více jak 30 minut)

Ano

Ne

13. Začal/a s Vámi na hodiny powerjógy docházet partner/ka?

14.

Cvičíte

si některé prvky z powerjógy doma?

Ano

Ne

Ano

Ne

15. Provozujete ve volném čase i jiné pohybové aktivity?
Druh........................ . ........ x týdně

Druh..................

16. Chcete sdělit informaci nad rámec tohoto dotazníkového

šetření

. ........... x

týdně

(osobní

postřeh)? ................................................................................. ............ .

Příloha
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Mezinárodní dotazník pohybové aktivity (IPAQ)
Prosíme Vás o zodpovězení každé otázky, i když se nepovažujete za pohybově
aktivního člověka.
Zamyslete se nad všemi intenzivními pohybovými aktivitami, které jste prováděli
v posledních 7 dnech intenzivní (tělesně náročné) pohybové aktivity se vyznačují
těžkou tělesnou námahou a zadýcháním (výrazně rychlejší a těžší dýchání než
normálně). Berte v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které trvaly v celku nejméně 1O
minut.
1. V kolika dnech, během posledních 7 dnů, jste prováděl/a intenzivní pohybové
aktivity, například zvedání těžkých břemen, kopání (rytí), aerobik nebo rychlá jízda na
kole?
_ _ _ __ dnů v týdnu

D

Neprovádím žádné intenzivní pohybové aktivity ~ Přejděte k otázce 3

2. Kolik času jste obvykle strávil/a při intenzivních pohybových aktivitách v jednom
z těchto dnů (v průměru zajeden den)?
- - -- - hodin denně
- - - - - minutdenně

0

Nevím/nejsem si jistý/á

Zamyslete se nad všemi středně zatěžujícími pohybovými aktivitami, které jste
prováděli v posledních 7 dnech středně zatěžující pohybové aktivity, se vyznačují
pouze stření tělesnou námahou, při nichž dýcháte trochu více než normálně. Berte
v úvahu pouze ty pohybové aktivity, které trvaly v celku nejméně 1Omin.
3. V kolika dnech, během posledních 7 dnů, jste prováděl/a středně zatěžujici
pohybové aktivity, například nošení lehčích břemen, jízda na kole běžnou rychlostí
nebo čtyr1rra v tenise? Nezahrnujte chůzi.
_ _ _ _ _ dnů v týdnu

D

Neprovádím žádné středně zatěžující pohybové aktivity ~ Přejděte k otázce 5

4. Kolik času jste obvykle strávil/a při středně
v jednom z těchto dnů (v průměru za jeden den)?

- - - - - hodin denně
- - - - - minut denně

zatěžujících

pohybových aktivitách

O

Nevím/ Nejsem si jistý/á

Zamyslete se nad časem, který jste za posledních 7 dnů strávili chozením. Zahrňte
v zaměstnání i doma, přesuny (cestování) chůzí z místa na místo, ale i jinou chůzi,
kterou vykonáváte výhradně pro rekreaci, sport, cvičení nebo vyplnění volného času.
chůzi

_ _ _ _ _ dnů v týdnu

O

Nechodil/ajsem ---+ Přejděte k otázce 7

6. Kolik
den)?

času

jste obvykle strávil/a

chůzí

v jednom z těchto

dnů

(v

průměru

za jeden

- - - - - hodin denně

- - - - - minutdenně

0

Nevím/ Nejsem si jistý/á

Posledrú otázka této části se týká času, který jste strávil/a sezením v pracovních
dnech, během posledních 7 dnů. Zahrňte čas strávený sezením v zaměstnání, doma, při
plnění domácích úkolů a během volného času. Zahrňte také čas strávených sezením u
stolu, při návštěvě u přátel, při čtení, nebo také sezením či ležením při sledování
televize.
7. Kolik času denně jste obvykle strávil/a sezením v pracovních dnech (v
jeden pracovní den)?

- - - - - hodin denně
- - - - - minut denně

0

Nevím!Nejsem sijistý/á

O
Demografické otázky

1. Pohlaví:

Muž
Žena

2. Kolik vám bylo let při vašich posledních narozeninách?
Let

průměru

za

_

Nevírn!Nejsem sijistý/á

_

Odmítá odpovědět

3. Kolik let vzdělávání máte ukončeno

(včetně

základní školy)?

Let
_

Nevím/Nejsem si jistý/á

_Odmítám odpovědět

4. Máte v

současné době

placené zaměstnání?

Ano
~ Přejděte

Ne
_

Nevírn!Nejsem si jistý/á ~

_

Odmítám odpovědět

k otázce č.6

Přejděte

k otázce č. 6

~ Přejděte

k otázce č. 6

5. Pokud ano, kolik hodin týdně pracujete ve všech zaměstnáních?
Hodin týdně
_

Nevím/nejsem si jistý/á

_Odmítám odpovědět

6. Kam zařadíte místo kde žijete?
_

Velké město (> 100 000 obyvatel)

_Středně

velké město (30 000- 100 000 obyvatel)

_

Menší město (1 000 - 29 999 obyvatel)

_

Malá obec/vesnice (< 1 000 obyvatel)

_

Nevún/Nejsem sijistý/á

_

Odmítám odpovědět

V závěru dotazníku Vás prosíme o doplnění osobnostní charakteristiky
(pokud souhlasíte)

Výška:

(přibližná

Hmotnost:

výška v cm)

(přibližná

Místo pobytu:

váha v kg)

okres:
obec:
národnost:

Způsob

bydlení: (v domku-D, v obytném bloku-B):

Kuřák:

(ano-A, ne-N):

Způsob

života:

Péče

(samostatně-S,

v rodině-R, v rodině s dětmi- RD):

o psa: (ano-A, ne -N):

Materiální podmínky: má k dispozici (ano-A, ne-N):
kolo:- - - - -

auto: - - -- -

chatu: - -- - -

Organizovanost: ( pravidelná účast v organizované pohybové

aktivitě

po

většinu

roku

- organizuje osoba nebo instituce, ne-N, lx, 2x, vícekrát-týdně:

Druh Vaší sportovní aktivity:
během

roku nejčastěji provozuji:

nejraději

bych provozoval (přání):

neprovozuji žádnou sportovní aktivitu:

Děkujeme

Vám za pečlivé a pravdivé vyplnění dotazníku.

Při1oha

6 - Grafické znázornění TF jednotlivých žen u obou skupin
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Obrázek25
První měření TF první skupiny žen (n =8) během hodiny powerjógy po 10 minutách
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Obrázek26
Druhé měření TF první skupiny žen (n =8) během hodiny powerjógy po 10 minutách
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Obrázek27
První měření TF druhé skupiny žen (n 10) během hodiny powerjógy po 10 minutách
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Obrázek28
Druhé měření TF druhé skupiny žen (n = 10) během hodiny powerjóg} po 10 minutách
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7 - Model víry ve zdraví (orig. Health Belief Model)

Je založen na

předpokladu,

že lidé nedodržují preventivní zdravotní

doby, než mají minimální motivaci spojenou s
pochopí, že jsou
Klíčová je

potencionálně

důležitými

zranitelní a za dodržení

doporučení

do

informacemi, ze kterých

určitých opatření

i

léčitelní.

zde důvěra v účinnost intervence (Willis a Campbell, 1992).

demografické proměnné
pohlaví, rasa, etnikum)

(věk,

sociopsychologické proměnné
(osobnost, sociální třída,
vrstevnické a jádrové skupiny)
strukturální proměnné
informace o chorobě, předchozí
kontakt s onemocněním

vnímaná
závažnost
v
,
onemocnem

.I

I

vnímaná léčb a
v
,
onemocnem

I

I

podněty k akci
- pozvánka k prohlídce
- kampaň v médiích
- doporučení od lékaře
- doporučení od ostatních
- onemocnění někoho
blízkého (člen rodiny, přítel)
- populárně vědecký

článek

....

vnímaný užitek
preventivních aktivit
vnímané bariéry
k preventivním
aktivitám

odhodlání
k preventivní
doporučené zdravotní
intervenci/akci
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Obrázek 1 - Pozice hory - tadásana

Obrázek 3 - Wuboký předklon
uttánásana

Obrázek 5 - Pozice střechy
adhómukhašvánásana

Obrázek 2 - Pozice hory vzpažit - úrdhvahastásana

Obrázek 4 - Vytažený hluboký předklon
uttánásana se vztyčenou hlavou

Obrázek 6 - Pozice kliku -

čaturangadandásana

Obrázek 7 - Pozice kobry
úrdhvarnukhašvánásana

Obrázek 9 - Pozice půbněsíce
ardha čandrásana

Obrázek 8 - Pozice bojovníka II.
vírabhadrásana ll.

Obrázek 10 - Pozice bojovm'ka II.
utthitapáršvakónásana

I

Obrázek ll - Pozice bojovníka lll.
ardha vírabhadrásana

Obrázek 12 - Pozice bojovníka Ill.
paršvakónásana

Obrázek 13 a 14- Pozice prkna na straně s oporou o koleno

Obrázek 15 - Pozice prkna ve stromu

Obrázek 17 - Pozice prkna v protažení

Obrázek 16 - Pozice prkna v unožení

Obrázek 18 - Pozice vrány- kakásana

Obrázek 19 - Pozice tanečm'ka - nataradžásana
Obrázek 20 - Pozice stromu - vrkšásásana
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