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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá obezitou a jejím vztahem k pohybové aktivitě, 

hybnosti a fyzické zdatnosti.

Výskyt obezity narůstá ve všech vrstvách populace v důsledku životního stylu 

dnešní doby a zdravotníci se ve své praxi s obézními pacienty pro jejich četné zdravotní 

komplikace běžně setkávají. Léčí se však nejen choroby přidružené k obezitě, ale i 

obezita sama. Redukce váhy má pozitivní vliv na zdravotní stav jedince. Léčba obezity 

se provádí ambulantně, v indikovaných případech jsou rovněž možné redukční pobyty 

v nemocnici. 

V rámci praktické části této bakalářské práce jsem spolupracovala s pacienty 

s obezitou 3. stupně, hospitalizovanými za účelem redukce hmotnosti na III. interní 

klinice 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pacienti zde snižují 

váhu kombinací redukční diety a pohybové aktivity. Sledovaný soubor sedmi pacientů 

zahrnoval čtyři ženy a tři muže. Cílem bylo zjistit, nakolik obezita omezuje mobilitu a 

ovlivňuje fyzickou zdatnost a zda jsou s redukcí hmotnosti patrné změny k lepšímu. 

Pohybová aktivita zahrnovala jednak samostatný trénink na aerobních trenažérech, 

jednak pacienti cvičili pod mým vedením. O své samostatné pohybové aktivitě si vedly 

záznamy. Čtyřem pacientům byly k přesnější monitoraci chůzi zapůjčeny digitální 

krokoměry. Ke sledování změn jsem užila dvou testů, které hodnotí mobilitu a fyzickou 

zdatnost. 

Na podkladě testu mobility jsem zjistila neschopnost provedení alespoň jednoho 

pohybového úkonu u všech pacientů. Nejvíce pohybových omezení jsem zaznamenala u 

pacienta s nejzávažnějším postižením pohybového aparátu. S redukcí váhy se u šesti 

pacientů snížil počet nezvládnutých položek testu mobility. Zlepšení v průběhu 



hospitalizace jsem pozorovala ve všech sledovaných parametrech testu fyzické 

zdatnosti. Nejlepších výsledků dosáhl v obou testech pacient, který jako jediný ze 

souboru pravidelně dvakrát týdně sportuje. Individuální rozdíly v hybnosti, fyzické 

zdatnosti a míře pohybové aktivity byly dány stavem pohybového aparátu, životním 

stylem pacienta, jeho přístupem k významu pohybové aktivity a motivací. Všichni 

pacienti dodržovali redukční režim, věnovali se pohybové aktivitě a úspěšně snížili svou 

hmotnost. 

Klíčová slova: obezita, pohybová aktivita, pohybový aparát, mobilita, fyzická zdatnost

Abstract

This bachelor thesis deals with obesity and its relation to the movement activity, 

mobility and fitness.

The incidence of obesity is increasing in all layers of the population as a result of 

today’s lifestyle and health workers are dealing with obese patients quite often because 

of their numerous health complicatons. However there is a treatment not only for the 

diseases associated with obesity but also for the obesity itself. Reduction in weight has a 

positive effect on the health status of individual. Treatment of obesity is done 

outpatient, in the indicated cases there are also possible reduction stays in hospital.

Within the practical part of this work, I cooperated with patients with obesity of 

3rd grade, hospitalised for the purpose of weight reduction on 3rd Medical Department 

of the First Faculty of Medicine and General Teaching Hospital in Prague. Patients here 

are reducing weight through the combination of reducing diet and physical activity. 

Monitored set of seven patients included four women and three men. The aim was to 

determine how obesity limits mobility and affects the physical fitness and whether the 

reduction in weight is leading to some change for the better. Physical activity included 

both stand-alone training on aerobic trainers and exercises under my management. 

Patients kept records about their individual movement activity. Four patients have been

walking for more accurate monitoring with borrowed digital pedometers. To monitor 

changes, I used two tests to evaluate mobility and physical fitness.

On the basis of the mobility test, I found in all patients the inability to implement 

at least one locomotive operation during the whole period of hospitalization. Most 

physical limitations I have noted in a patient with the most serious musculoskeletal 

problems. Weight reduction resulted in six patients to reduce the number of unmanaged

items in the test of mobility. In the course of hospitalization, I have observed 



improvement in all parameters of physical fitness test. Best results in both tests has 

achieved the patient who as the only one from the monitored set exercises regularly 

twice a week. Individual differences in mobility, physical fitness and level of movement 

activity have been made by musculoskeletal condition, patient’s lifestyle, his approach 

to the importance of physical activity and motivation. All the patients complied with the 

reduction regime, devoted themselves to the movement activity and has successfully 

reduced their body weight. 

Key words: obesity, movement activity, musculoskeletal system, mobility, physical 

fitness
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1 ÚVOD

Hippokrates už 400 let př.n.l. uváděl, že náhlá smrt je daleko častější u obézních 

lidí než u štíhlých. S postupem času přibývaly nejrůznější doklady o tom, že obezita 

není jen kosmetickou záležitostí, ale představuje značná zdravotní rizika pro obézního 

jedince. Dnes je obezita všeobecně přijímána jako nemoc. Novým a skutečným 

problémem 21. století se stává její epidemický výskyt. (Perušičová et al., 2007)

Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem obezity v Evropě. (Fait et 

al., 2008) V ČR je každý pátý dospělý člověk obézní a více než 50 % dospělé populace 

má nadváhu. (Hainer, Kunešová, 2007)

Obezita je spojena s řadou zdravotních komplikací a má negativní dopad na 

kvalitu života. Je prokázáno, že obézní lidé, především obézní diabetici, jsou mnohem 

častěji nemocní a i délka hospitalizace je v porovnání s neobézní populací 

mnohonásobně delší. Obezita navíc významně snižuje střední délku života. (Housová, 

2006) Poruchy mobility jsou nezřídka podceňovanou komplikací obézních pacientů, 

podobně jako význam důsledné rehabilitace. Důsledkem může být ve fázi 

rekonvalescence až nemožnost mobilizovat pacienta a zahájit chůzi. (Solař, 2007)

Nízká pohybová aktivita je jedním z rizikových faktorů rozvoje obezity. Obezita 

následně vede ke zhoršení pohyblivosti a pohybové koordinace a ke snížení vytrvalosti 

a celkové fyzické zdatnosti, což limituje pohybové možnosti obézních jedinců. Vzniká 

tak bludný kruh, kdy jednou z příčin a zároveň jedním z důsledků obezity je právě 

hypokineze. S obezitou jsou sdružena postižení pohybového aparátu jako např. 

degenerativní onemocnění kloubů a páteře (zejména gonartróza a coxartróza), která 

působí bolesti spojené s pohybem. 

Cílem léčby obezity je redukce váhy a její udržení, zlepšení pohyblivosti a 

fyzické zdatnosti, což většinou příznivě ovlivňuje další negativní důsledky obezity. 

Vedle dietních opatření je pravidelná pohybová aktivita základní léčebnou strategií. 

V rámci fyzioterapie využíváme jednak cvičení s cílem navýšit celkový objem 

pohybové aktivity, jednak aplikujeme cviky a postupy cílené na specifické obtíže 

pacienta (bolesti zad, vadné držení těla, otoky dolních končetin, plochonoží ad.) 

Stěžejní úlohu v úspěšnosti terapie hraje vůle pacienta. Ze strany všech zdravotníků, 

kteří se podílejí na léčbě obezity, je proto zásadní pacienta pozitivně motivovat. 

V rámci praktické části této bakalářské práce budu spolupracovat s obézními 

pacienty, hospitalizovanými na III. interní klinice 1. lékařské fakulty (1. LF) a  
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Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) za účelem redukce váhy. Pacienty vyšetřím 

každý týden jejich hospitalizace podle dvou jednotných testů, které hodnotí mobilitu, 

rovnováhu, svalovou sílu, rychlost chůze a vzdálenost ušlou za šest minut chůze.

Pacienti si povedou záznam o samostatné pohybové aktivitě s využitím 

cvičebních přístrojů, které jsou k dispozici přímo na lůžkovém oddělení III. interní 

kliniky 1. LF a VFN. Volba konkrétního cvičebního přístroje se bude řídit dle instrukcí 

ošetřujícího lékaře. K přesnější monitoraci chůze pacientům zapůjčíme digitální 

krokoměry. Pacienti budou pod mým vedením kondičně cvičit (i s využitím Thera-

Bandů a overballů) se zřetelem k jejich individuálním potřebám. Pacienty budu 

instruovat i k samostatnému cvičení. 

1.1 Cíl práce, hypotézy

Cílem této práce je zjistit, nakolik obezita omezuje mobilitu a fyzickou zdatnost 

a zda jsou v průběhu redukčního pobytu patrné pozitivní změny.

Hypotéza 1: Pacienti s vyšším Body Mass Indexem (BMI) budou vykazovat 

větší pohybová omezení a nižší hodnoty (např. vzdálenost ušlá během šestiminutového 

testu chůze), resp. vyšší hodnoty (např. čas potřebný k provedení určitého úkonu) u 

měřitelných parametrů testu.

Hypotéza 2: S redukcí váhy dojde ke zlepšení alespoň některých úkonů 

vyšetřovaných v testu.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Obezita

2.1.1 Definice a klasifikace obezity

Obezita je chronické metabolické onemocnění a zároveň významný rizikový 

faktor pro vznik řady dalších onemocnění. Je charakterizována zvýšeným podílem 

tukové tkáně v těle a současně nárůstem tělesné hmotnosti nad rozmezí normy. 

Ovlivňuje negativně nejen fyzické, ale i duševní a sociální zdraví jedince. (Perušičová 

et al., 2007)

Rozlišujeme dva typy obezity podle charakteru distribuce tuku. Abdominální 

obezita, též označovaná jako androidní (častější u mužů), centrální, útrobní, viscerální, 

horního typu či obezita tvaru jablka, je spojena s hromaděním tuku na hrudníku a břiše a 

zejména uvnitř břicha kolem nitrobřišních orgánů a na peritoneu. Tento tzv. útrobní 

neboli viscerální tuk představuje významné kardiovaskulární a metabolické riziko. 

Obezita gluteofemorální, jinak také obezita gynoidní (obvyklá spíše u žen), periferní, 

dolního typu či obezita tvaru hrušky, je charakterizována akumulací tuku převážně na 

hýždích a stehnech a představuje menší kardiometabolická rizika. (Hainer, 2001)

K vyšetření složení těla slouží řada metod, následující výčet popisuje základní, 

v běžné praxi i pro fyzioterapeuty dostupná měření.

2.1.1.1 Body Mass Index (BMI)

BMI je nejpoužívanějším kvantitativním měřítkem obezity v praxi. BMI se 

vypočte podle následujícího vzorce:

BMI = tělesná hmotnost/(tělesná výška)2 [kg/m2] (Perušičová et al., 2007) 

Body Mass Index je rovněž nazýván Queteletův index tělesné hmotnosti. 

Přestože je BMI základním a dostatečně přesným ukazatelem složení těla, může 

vést k chybné diagnóze – k falešně pozitivní diagnóze obezity u jedinců s výrazně 

vyvinutou svalovou hmotou a naopak k falešně negativní diagnóze obezity u osob 

s relativně vysokým podílem tukové tkáně, tzv. frustní obezitou. (Hainer et al., 2004) 

BMI vychází pouze z hmotnosti a výšky pacienta, nezohledňuje podíl tukové tkáně 

v organismu. (Perušičová et al., 2007)
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Tab. 1 Klasifikace hmotnosti dle BMI

klasifikace obezity BMI riziko komplikací obezity

podváha < 18,5 nízké (riziko jiných chorob)
normální váha 18,5-24,9 průměrné
nadváha 25-29,9 mírně zvýšené
obezita 1. stupně 30,0-34,9 střední
obezita 2. stupně 35,0-39,9 vysoké
obezita 3. stupně ≥ 40 velmi vysoké

Zdroj: Hainer  et al., 2004

2.1.1.2 Antropometrie

Antropometrie je obor, který se zabývá určováním rozměrů těla a tělesných 

proporcí. Stanovuje výšku, váhu, obvodové, délkové a šířkové rozměry a tloušťku 

kožních řas. Antropometrické vyšetření je nejjednodušší metodou k určení obsahu 

tukové tkáně v těle. (Perušičová et al., 2007) 

A) Antropometrie jako metoda k měření složení těla

Metoda vyšetřování kožních řas – metoda kaliperová

Kaliperace je určování vrstvy podkožního tuku v přesně daných anatomických 

lokalizacích. Vyšetření spočívá v měření kožních řas pomocí kaliperu, lze použít i 

posuvné měřítko. (Haladová, Nechvátalová, 2005) 

Obezita je charakterizována obsahem tukové tkáně ≥ 25 % u mužů a ≥ 30 % u 

žen z celkové tělesné hmoty. (Perušičová et al., 2007) Při podrobném vyšetření se měří 

až deset kožních řas. K orientačnímu vyšetření stačí měření dvou kožních řas –

subskapulární (šikmá řasa pod dolním úhlem lopatky) a vertikální řasy uprostřed paže 

nad tricepsem. Hodnotí se následně součet tloušťky řas nebo se pomocí rovnic 

vypočítají procenta tukové tkáně z daného součtu řas. (Hainer et al., 2004)

Tloušťka kožní řasy do 11 mm charakterizuje astenický typ, do 27 mm typ 

atletický a do 45 mm typ pyknický. (Haladová, Nechvátalová, 2005)

B) Antropometrické metody k měření distribuce tukové tkáně

Obezitu můžeme hodnotit i po stránce kvalitativní, kdy posuzujeme rozložení 

tělesného tuku. Kvalitativní hledisko hodnocení je daleko důležitější pro posouzení 

kardiovaskulárního a metabolického rizika, které je významně spojeno s androidním 

typem obezity, pro kterou je typické centrální uložení tuku. (Perušičová et al., 2007)
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1) Obvod pasu

Obvod pasu je jednoduchý antropometrický ukazatel, který měříme v polovině 

vzdálenosti mezi dolním okrajem 12. žebrem a crista iliaca. Výrazně rizikovým je u 

mužů obvod pasu ≥ 102 cm a u žen ≥ 88 cm. 

Tab. 2 Distribuce tuku dle obvodu pasu

Riziko vzniku metabolických a oběhových komplikací 
spojených s obezitou

zvýšené (cm) vysoké (cm)

muži ≥ 94 ≥ 102
ženy ≥ 80 ≥ 88

Zdroj: Hainer  et al., 2004

2) Obvod boků

Obvod boků měříme v úrovni maximálního vyklenutí hýždí. 

3) Poměr pas/boky

Normální hodnota je do 1,0 u mužů a do 0,85 u žen. 

4) Poměr pas/výška

Norma je do 0,4-0,5. 

5) Index centralizace

Index centralizace je poměr tloušťky řasy subskapulární a řasy nad tricepsem, 

který hodnotí poměr tukové tkáně na trupu a na končetinách, nevypovídá o podílu 

intraabdominálního tuku. 

6) Sagitální abdominální rozměr (sagittal abdominal diameter, SAD)

Měříme vzdálenost mezi přední stěnou břišní a zády ve výši L4/5 ve stoje 

pomocí pelvimetru.  (Hainer et al., 2004)

SAD je dnes považován za nejvýznamnější ukazatel množství nitrobřišního 

tuku. Pro maximální přesnost lze měření provádět vleže s použitím posuvného 

antropometru. V poloze vleže na zádech dojde k přemístění nadbytečné kůže a 

podkožně uložené tukové tkáně více laterálně a výsledný rozměr více odpovídá 

skutečné výšce nitrobřišně uloženého tuku. Ve stoje i vleže měříme vždy na konci 

výdechu. (Perušičová et al., 2007)
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2.1.2 Epidemiologie obezity

Výsledky rozsáhlých epidemiologických studií prováděných pod dohledem 

Světové zdravotnické organizace (SZO), které dokumentují nárůst počtu osob trpících 

obezitou nebo nadváhou, jsou alarmující. „Současný vzestup incidence a prevalence 

obezity dosahuje globálních rozměrů a je charakterizován jako epidemie 21. století.“ 

(Hlúbik, 2005) Znepokojující je nejen trvale se zvyšující prevalence obezity u dospělé 

populace, ale také významně se snižující věk obézních osob. (Perušičová et al., 2007)

V dokumentu SZO z roku 1998 se uvádí, že vyšší než normální váhu má 

celosvětově více než miliarda lidí, z toho 300 milionů je přímo obézních. 

(Anandacoomarasamy et al., 2008) Zdravotní péče o obézní pacienty bude pak 

představovat enormní socioekonomickou zátěž pro budoucí generace. 

Celosvětová epidemie obezity je důsledkem stoupajícího energetického příjmu 

na straně jedné a klesajícího energetického výdeje na straně druhé. Pokles 

energetického výdeje souvisí se sedavým způsobem života. „Nepřímým ukazatelem 

snížené pohybové aktivity je nárůst přepravy osobními auty a snížení vytíženosti veřejné 

dopravy, která jen v průběhu 90. let v Česku poklesla o 40%.“ (Hainer et al., 2004)

2.1.2.1 Trendy v prevalenci obezity v Evropě

Podle údajů z roku 2000 se prevalence obezity v evropských zemích pohybuje 

mezi 10-40 %. Pro většinu evropských zemí platí, že prevalence obezity u žen je vyšší 

než u mužů o 3-6 % a k enormnímu vzestupu prevalence obezity došlo v uplynulých 20 

až 30 letech. Prevalence obezity se za tuto dobu v řadě evropských zemí více než 

ztrojnásobila. (Hainer et al., 2004) Bude-li pokračovat současný trend, bude žít 

v Evropě v roce 2010 již 150 milionů obézních obyvatel starších 15 let oproti 125 

milionům v roce 2002. (Hainer, Kunešová, 2007)

Česká republika se spolu s Řeckem, Německem, Kyprem, Anglií a některými 

východoevropskými zeměmi řadí na čelní místa evropského žebříčku prevalence 

obezity. Naopak nejnižší prevalenci obezity vykazují skandinávské země, Holandsko a 

Francie. (Perušičová et al., 2007)

Nárůst nadváhy a obezity je sledován i u dětí. Nadváhou trpí 10-20 % 

evropských dětí, v zemích jižní Evropy je to až 30 %. (Hainer, Kunešová, 2007)

Významným ukazatelem je i prevalence rizikového obvodu pasu. Podle jedné 

z posledních studií MONICA (MONItoring of Trends and Determinants in 
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CArdiovascular Diseases) Česko dominuje Evropě ve výskytu rizikového obvodu pasu. 

Studie však hodnotila venkovskou populaci, která u nás vykazuje podstatně větší výskyt 

obezity. (Hainer et al., 2004)

2.1.3 Etiopatogeneze obezity

Na rozvoji obezity se podílí jednak zevní faktory, jednak genetická predispozice. 

Genetické vlivy a faktory zevního prostředí však nejsou vzájemně izolované. Klinické 

studie dokázaly, že rozvoj obezity je podmíněn interakcí genů s prostředím. Platí, že 

geny i faktory prostředí mohou mít buď obezigenní nebo leptogenní charakter, tzn., že 

buď zvyšují náchylnost k rozvoji obezity, nebo naopak náchylnost k jejímu rozvoji 

snižují.  

K zevním faktorům patří zvýšený energetický příjem se současně sníženou 

fyzickou aktivitou, faktory psychologické, vzdělání či sociálně kulturní a ekonomická 

situace. (Perušičová et al., 2007)

2.1.3.1 Pozitivní energetická bilance

Pozitivní energetická bilance vzniká tehdy, je-li energetický příjem vyšší než 

energetický výdej. Denní energetický výdej se skládá ze tří složek: klidový energetický 

výdej (cca 60-75 %), fyzická aktivita (15-25 %) a postprandiální termogeneze (5-15 %). 

(Matoulek, Šupová, 2008) Postprandiální termogeneze je spojena s trávením, 

vstřebáváním a metabolismem živin po příjmu potravy. Klidový energetický výdej a 

postprandiální termogeneze jsou do určité míry geneticky podmíněny. Významně 

geneticky determinována je i tzv. spontánní pohybová aktivita (fidgeting, tj. „vrtění, 

ošívání se“), která je protektivním faktorem vzestupu váhy. (Hainer et al., 2004) Přísné 

dietní režimy s výrazným omezením energetického příjmu mají za následek snížení 

klidového energetického výdeje, hovoříme o tzv. adaptaci na nízký příjem. Redukční 

diety se pak stávají neúčinnými a je nutná kompenzace nízkého bazálního metabolismu 

navýšením pohybové aktivity. (Matoulek, Šupová, 2008) 

Enormní nárůst obezity v posledních 20 letech souvisí se změnou našeho 

životního stylu. Ve stravě roste podíl potravin s vysokou energetickou denzitou. 

Nejvýznamnější úlohu v etiopatogenezi obezity z hlediska energetického příjmu sehrává 

zvýšená spotřeba tuků, které mají energetickou denzitu (38 kJ/g) víc než dvojnásobnou 
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oproti sacharidům a bílkovinám (17 kJ/g). Tuky se dále vyznačují nižší sytivostí a nižší 

postprandiální termogenezí ve srovnání s ostatními makronutrienty. 

Snížení energetického výdeje je důsledkem nejen nedostatku pravidelného 

cvičení nebo sportování, ale i poklesu běžné každodenní (tzv. habituální) pohybové 

aktivity. (Perušičová et al., 2007) Nedostatek tělesného pohybu (hypokineze) je dnes 

celospolečenským problémem. Autoři uvádí, že v ČR má jen 10-15 % osob tělesnou 

zátěž dostačující pro prevenci kardiovaskulárních chorob. (Pastucha et al., 2007) 

Redukce pohybu jako součásti každodenních činností souvisí s využíváním dopravních 

prostředků, výtahů a eskalátorů, s automatizací a využíváním moderní techniky 

v zaměstnání i ve volném čase, který trávíme u televizí a počítačů. Běžně používáme 

termín sedavý způsob života. (Perušičová et al., 2007)

2.1.3.2 Genetická predispozice

Obezita je ve většině případů polygenně podmíněná nemoc. Dnes je známo přes 

600 kandidátních genů, u kterých se předpokládá uplatnění v patogenezi obezity. Studie 

však prokázaly asociaci s fenotypem běžné obezity zatím pouze u 32 genů. Podle 

odborníků je vznik a rozvoj obezity ze 40-70 % podmíněn genetickými faktory. 

Kandidátní geny obezity ovlivňují:

○ pocit hladu a sytosti

○ jídelní chování a preferenci potravin

○ vstřebávání a zpracování živin v GIT

○ hormony regulující energetickou rovnováhu (leptin, inzulin aj.)

○ spalování živin

○ energetický výdej (klidový, postprandiální) a míru spontánní pohybové aktivity

○ ukládání živin do energetických zásob

○ rizika spojená s obezitou (Perušičová et al., 2007)

Ve svém důsledku genetické faktory určují citlivost jedince na nerovnováhu 

mezi energetickým příjmem a výdejem. (Pařízková, 2007) Někteří lidé tak nabývají na 

hmotnosti nebo redukují hmotnost snáze než jiní, což ovlivňuje i individuální rozdíly 

v úspěšnosti redukčního režimu. (Hainer, Kunešová, 2007)

Přestože genetické faktory obezity jsou intenzivně studovány, zůstávají zatím 

neovlivnitelné. V léčbě obezity se tedy musíme zaměřit na faktory prostředí. 

(Perušičová et al., 2007)



17

2.1.4 Zdravotní rizika obezity

Nadváha a obezita jsou rizikovými faktory pro vznik řady onemocnění. 

Výsledky šetření relativního rizika vzniku onemocnění ve spojitosti s nadváhou (BMI ≥ 

25) u české populace z let 2001-2002 ukazuje tabulka 2.1.3. Nejvíce se zvyšoval 

v závislosti na nadváze výskyt diabetu. Prevalence diabetu u lidí s BMI ≥ 25 byla téměř 

čtyřikrát vyšší oproti skupině osob s BMI < 25.

Manifestace diabetu 2. typu je spojena především s abdominálním typem  

obezity. Platí, že čím vyšší je BMI, tím vyšší je současný výskyt diabetu. Při BMI > 35 

se uvádí prevalence diabetu 2. typu kolem 60%. (Hainer et al., 2004) Na těsné spojení 

obezity a diabetu poukazuje i pojem diabezita, používaný v odborné literatuře od 80. let 

20. století. (Perušičová et al., 2007)

Tab. 3 Prevalence onemocnění v závislosti na BMI (BMI < 25 a BMI ≥ 25) při šetření 

kvótního vzorku české populace v letech 2000-2001

onemocnění BMI < 25
(% výskytu)

BMI ≥ 25
(% výskytu)

relativní riziko
onemocnění
při BMI ≥ 25

hypertenze 11,1 34,1 3,1

ostatní kardiovaskulární onemocnění 6,8 17,5 2,6

diabetes mellitus 2,2 8,3 3,8

hyperlipidemie 10,4 28,6 2,7

dna 1,0 3,4 3,4

onemocnění kloubů a páteře 25,5 43,3 1,7

Zdroj: Hainer  et al., 2004

Obezita dále výrazně zvyšuje relativní riziko (více než třikrát) pro rozvoj

cholelitiázy, dušnosti a syndromu spánkové apnoe. Lehce zvýšené relativní riziko (až 

dvakrát vyšší) představuje obezita pro vznik některých nádorů (postmenopauzální 

nádory prsu, endometriální nádory, nádory kolonu), dále pro vznik polycystických 

ovarií, snížené plodnosti, bolestí v zádech a vrozených vad. (Svačina, 2001) 

Obezita má dopad na kvalitu života a zvyšuje riziko vzniku disability. Mezi 

lidmi s disabilitou je 2,5krát více obézních osob než mezi lidmi bez disability. Velmi 

často jsou s obezitou sdruženy bolesti kloubů dolních končetin a bolesti zad. 

(Anandacoomarasamy et al., 2008)
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2.1.4.1 Přehled zdravotních komplikací obezity

1. Metabolické komplikace

      ○ inzulinorezistence – hyperinzulinemie – porucha glukózové tolerance -

diabetes mellitus 2. typu,

○ poruchy metabolismu lipidů: dyslipidemie, hypertriacylglycerolemie,

○ hyperurikemie,

○ zvýšení koncentrace fibrinogenu a PAI-1 (inhibitor aktivátoru 1 

plazminogenu).

2. Endokrinní poruchy

○ hyperestrogenismus (v důsledku zvýšené aromatizace androgenů v estrogeny 

v tukové tkáni),

○ hyperandrogenismus u žen,

○ hypogonadismus u mužů s těžkou obezitou,

○ funkční hyperkortisolismus s následnou poruchou plasticity a supresibility 

sekrece kortisolu,

○ hyposekrece růstového hormonu,

○ pozměněná aktivita sympatoadrenálního systému (všeobecně u obézních 

snížená, avšak v rámci syndromu X se předpokládá jeho aktivace 

hyperinzulinemií).

3. Kardiovaskulární komplikace

○ hypertenze,

○ hypertrofie a dilatace levé komory,

○ ischemická choroba srdeční,

○ snížená kontraktilita myokardu – systolicko-diastolická dysfunkce – srdeční

selhání,

○ arytmie,

○ náhlá smrt,

○ mozkové cévní příhody,

○ varixy,

○ tromboembolická nemoc (potenciována zvýšením fibrinogenu a PAI, zejména

u androidní obezity).

4. Respirační komplikace

○ hypoventilace a restrikce (Pickwickův syndrom),
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○ syndrom spánkové apnoe – rizika arytmií a náhlé smrti.

5. Gastrointestinální a hepatobiliární komplikace

○ gastroezofageální reflux,

○ hiátová hernie,

○ cholelitiáza, cholecystitida, pankreatitida,

○ jaterní steatóza.

6. Gynekologické komplikace

○ poruchy cyklu, amenorea, infertilita (vliv zvýšené hladiny estrogenů),

○ komplikace v těhotenství a při porodu,

○ pokles dělohy,

○ záněty rodidel.

7. Onkologické komplikace

○ gynekologické (vliv hyperestrogenismu): ca endometria, cervixu dělohy,

vaječníku, prsu,

○ gastrointestinální: ca kolorektální, žlučníku a žlučových cest, pankreatu, jater,

○ urologické: ca prostaty, ledvin.

8. Ortopedické komplikace

○ degenerativní onemocnění kloubů a páteře, zejména gonartróza a coxartróza,

○ epifyzeolýza u dětí,

○ vybočená holeň.

9. Kožní komplikace

○ ekzémy a mykózy,

○ strie,

○ celulitida,

○ hypertrichóza, hirsutismus,

○ benigní papilomatóza.

10. Psychosociální komplikace

○ společenská diskriminace,

○ malé sebevědomí, motivační poruchy, autoakuzace,

○ deprese, úzkost,

○ poruchy příjmu potravy.

11. Chirurgická a anesteziologická rizika (vliv kardiorespiračních komplikací a 

horšího hojení ran).

12. Iatrogenní poškození (vliv inadekvátních diet a nevhodné farmakoterapie).
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13. Jiné zdravotní komplikace

○ edémy,

○ horší hojení ran,

○ úrazy,

○ kýly,

○ pseudotumor cerebri u dětí.

Je nezbytné připomenout, že nadváha a obezita však nejsou jedinými rizikovými 

faktory, které se uplatňují při rozvoji těchto zdravotních komplikací.(Hainer et al., 

2004)

V množství negativních důsledků obezity lze nalézt jednu výjimku, která se týká 

vtahu obezity k osteoporóze. Obézní lidé mají významně menší prevalenci osteoporózy 

a méně osteoporotických zlomenin. (Perušičová et al., 2007)

2.1.4.2 Metabolický syndrom 

Komplex čtyř současně se vyskytujících onemocnění – hypertenze, diabetes 

mellitus 2. typu, hyperlipoproteinémie a obezita – byl v 80. letech označen jako tzv. 

smrtící kvarteto. Dnes patří k nejvíce používaným názvům označení metabolický 

syndrom (MS). (Svačina, 2001) Etiopatogenetickým základem je inzulínová rezistence, 

tzn. snížená odpověď periferních tkání a jaterní tkáně na inzulín. (Zajacová et al., 2002)

Nejnovější definice MS je z roku 2005. Základní podmínkou pro diagnózu MS 

se stala abdominální obezita, tzn. obvod pasu u mužů ≥ 94 cm, u žen ≥ 80 cm. Dále je 

nutná přítomnost alespoň dvou ze čtyř následujících složek:

○ triglyceridy > 1,7 mmol/l,

○ hypertenze léčená nebo krevní tlak (TK) > 130/85 mm Hg,

○ glykemie > 5,6 nebo oGTT v 2. hodině 7,8-11 mmol/l,

○ HDL cholesterol < 1,1 mmol/l pro ženy a < 0,9 mmol/l pro muže. (Fait et al., 2008)

MS má řadu dalších synonym, jako např. syndrom X, Reavenův syndrom, 

syndrom inzulínové rezistence či civilizační syndrom. (Svačina, 2001)

Etiopatogeneze MS je komplexní a uplatňují se při ní genetické vlohy a faktory 

zevního prostředí, související se špatnou životosprávou – nedostatek pohybové aktivity, 

vysokoenergetická strava, kouření, nadměrná konzumace alkoholu a psychický stres. 

(Pastucha et al., 2007)
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MS je významným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních 

onemocnění a pro zvýšení mortality. (Perušičová et al., 2007)

Dnes je známo celkem 50 nemocí nebo příznaků, které se váží na MS, např. 

hyperurikémie, poruchy koagulace, zvýšená agregace trombocytů, endotelová 

dysfunkce, hyperhomocysteinémie, hormonální či psychické poruchy. (Zajacová et al., 

2002)

Prevalence MS v ČR v roce 2001 dosáhla 32 % u mužů a 24,6 % u žen. 

Prevalence výrazně roste s přibývajícím věkem. Ve věkové skupině nad 55 let se 

pohybovala mezi 50-60 %. Výskyt MS v ČR odpovídá celoevropskému průměru, který 

je o 10 % nižší než v USA. (Pastucha et al., 2007)

Navzdory společné patogenezi obezity, diabetu, hypertenze a souvisejících 

onemocnění platí, že léčíme-li úspěšně a včas některé složky MS, oddálíme rozvoj 

dalších komplikací MS a významně prodloužíme život pacienta. (Hainer et al., 2004)

Léčebné postupy MS zahrnují dietoterapii, pravidelnou fyzickou aktivitu, 

farmakoterapii a psychoterapii. Obezita je jedinou součástí MS, kterou lze řešit i 

chirurgicky. (Svačina, 2001) Pohybová rehabilitace se stává stále významnější součástí 

komplexní terapie interních nemocí, protože funkční a částečně i morfologický stav 

mnoha vnitřních orgánů závisí na tom, jak byl krátkodobě a zejména dlouhodobě 

zatěžován pohybový aparát. (Pastucha et al., 2007) Zásadním opatřením je redukce 

hmotnosti, při které reagují příznivě většinou všechny složky MS společně. (Svačina, 

2001)

Prevence MS spočívá ve změně složení stravy a v úpravě pohybové aktivity. 

(Pastucha et al., 2007)

2.1.4.3 Obezita a pohybový aparát

Vedle metabolických a kardiovaskulárních komplikací vede obezita rovněž 

k neméně významnému omezení hybnosti. Obézní lidé jsou pro vysokou tělesnou 

hmotnost méně obratní a mají vyšší sklon k pádům a úrazům. (Perušičová et al., 2007) 

Je dokázáno, že nadměrná tělesná hmotnost a nízká fyzická zdatnost ve středním věku 

předpovídá pozdější disabilitu. (Stenholm et al., 2007)

Obezita je spojena s vyšší prevalencí hyperurikemického syndromu a klinické 

dny se všemi důsledky pro pohybový aparát a funkci ledvin. Další typickou komplikací 

obezity je artróza nosných kloubů, která je přímým důsledkem vysoké hmotnosti. 

(Perušičová et al., 2007)
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Vedle artrózy nosných kloubů a dny studie prokázaly spojitost obezity a dalších 

patologických stavů, jako jsou bolesti zad, poruchy chůze, difúzní idiopatická skeletální 

hyperostóza, poškození měkkých tkání (např. syndrom karpálního tunelu), fibromyalgie 

a nemoci pojivových tkání (revmatoidní artritida). 

Obezita vede ke strukturálním a funkčním změnám se zhoršením stereotypu 

chůze, rozvojem plochonoží a pronačního postavení v kotníku. Obézní jedinci zvýšeně 

zatěžují patní část nohy během chůze, zatímco přednoží abdukují. Vysoké BMI 

významně snižuje měřitelné parametry chůze jako ušlou vzdálenost, počet kroků a 

rychlost chůze. 

Studie dále prokázaly u extrémně obézních osob akcentovanou posturální 

instabilitu, kterou studie hodnotily podle času potřebného k získání rovnováhy a podle 

vychylování trupu během balancování. Po třítýdenním redukčním režimu s nácvikem 

rovnováhy došlo ke zlepšení posturální stability, což zmírňuje zvýšený sklon k pádům 

obézních jedinců při provádění každodenních aktivit. Další studie poukázaly rovněž na 

zhoršenou dynamickou rovnováhu v důsledku obezity. Snížená schopnost udržování 

rovnováhy se objevovala zejména u pacientů s bolestmi kolenních kloubů. 

(Anandacoomarasamy et al., 2008)

Dlouhodobá studie sledovala vliv vysokého BMI a fyzického deficitu ve 

středním věku na parametry chůze po 22 letech. Výchozí měření testovalo sílu stisku, 

schopnost běhu na 500 m a provedení dřepu. Po uplynutí 22 let se u účastníků studie 

hodnotila rychlost chůze (hraniční byla hodnota 1,2 m/s) a schopnost ujít 500 m bez 

odpočinku. Studie zjistila, že pro osoby s obezitou 3. stupně, u kterých byl nalezen 

deficit alespoň ve dvou testech, je riziko pozdějších omezení v chůzi 4,5krát vyšší než 

pro osoby s normální váhou a bez fyzického deficitu. (Stenholm et al., 2007)

Jiná studie se zaměřila na sledování funkčních omezení, kdy hodnotila schopnost 

následujících úkonů – předklonit se a sebrat předmět ze země, ujít 450 m, vystoupat 10 

schodů, zvednout pětikilové břemeno a vstát ze židle bez opěrek pro ruce. Výsledky 

porovnala s odstupem 10 let a zjistila nárůst funkčních omezení o 5,4 % a v porovnání 

s neobézními téměř trojnásobné riziko vzniku funkčních omezení u obézních osob. 

Pravděpodobnost obtíží při provádění běžných denních činností (Activities of Daily 

Living – ADL) je dle závěrů další studie u obézních dvojnásobná oproti normálně 

vážícím jedincům. (Gordon, 2008)

Možnost pohybového režimu obézních pacientů má proto svá omezení, která 

vyplývají z chorob pohybového aparátu a celkové nízké fyzické kondice. Vysoká 
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hmotnost je příčinou vysoké náročnosti pohybu. Zvláště morbidně obézní jedinci (BMI 

≥ 45) s dalšími přidruženými nemocemi nejsou schopni dosáhnout doporučeného 

objemu pohybové aktivity. U morbidně obézních se pouze pohybovou terapií nedá 

mnoho dokázat. (Pařízková, 2007) Pro pacienty s vysokými stupni obezity je 

dlouhodobě nejspolehlivějším a nejúčinnějším způsobem léčby bariatrická chirurgie, 

jejíž indikační kritéria jsou BMI > 40 nebo BMI > 35 s komorbiditami. (Fried, 2008)

2.1.5 Léčba obezity

V terapii obezity se využívají následující postupy:

○ nízkoenergetická dieta s omezením příjmu tuku,

○ zvýšená pohybová aktivita,

○ kognitivně behaviorální psychoterapie,

○ farmakoterapie,

○ chirurgická léčba (bariatrická chirurgie). 

Cílem je redukce tělesného tuku, zejména nitrobřišního, pokles tělesné 

hmotnosti a jeho dlouhodobé udržení a snížení zdravotních rizik obezity. (Perušičová et 

al., 2007) Úbytek hmotnosti již o 5-10 % představuje významné snížení 

kardiovaskulárních a metabolických rizik. (Hainer, Kunešová, 2007) Fyzioterapie 

využívá jako léčebného postupu pohybovou aktivitu (viz kap. 2.2 a 2.3). 

Léčba obezity představuje obvykle celoživotní úkol, nezbytná je trvalá a zásadní 

změna způsobu života. Pacienti bývají schopni dosáhnout váhových úbytků, např. 

během termínovaného léčení, ale riziko obnovy původního stavu je vysoké. (Máček, 

Máčková, Radvanský, 2006)

Systém komplexní léčby obezity v České republice zahrnuje spolupráci 

obezitologických poraden, regionálních obezitologických center a praktických lékařů. 

Své místo mají také hygienické stanice a jejich nutriční poradny a redukční kluby. 

V České republice je zřízeno pět regionálních center pro diagnostiku a léčbu obezity při 

fakultních nemocnicích (tzv. obezitologické jednotky fakultních nemocnic) – Praha, 

Plzeň, Hradec Králové, Brno, Ostrava. Tato centra, která disponují lůžkovým zázemím, 

slouží k léčbě 2. a 3. stupně obezity dle BMI, zejména s komplikacemi. (Zeman, 

Krčmářová, 2002) Dobrou tradici u nás mají redukční pobyty v lázních (např. Lázně 

Dolní Lipová, Bludov. (Pařízková, 2007)
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2.2 Obezita a pohybová aktivita

Pohybová aktivita by měla být nedílnou součástí komplexní terapie obezity. 

Obézní lidé vykazují nižší objem pohybové aktivity – pohyb je pro ně obtížnější, navíc 

mohou mít větší zábrany v provozování pohybové aktivity na veřejnosti.  (Hainer et al., 

2004) 

Nikdy bychom neměli v rámci celkové anamnézy opomenout anamnézu 

sportovní. Získáme tak přehled o tom, jaký vztah k aktivnímu pohybu pacient má. Je 

obtížnější získat ke cvičení pacienta, v jehož životě sport nikdy nezaujímal podstatnou 

roli. Začlenit do svého volného času pravidelnou sportovní aktivitu vyžaduje u 

dospělého jedince, který takový návyk nikdy neměl, silnou motivaci a je třeba působit 

na pacienta tak, aby byl motivován pozitivně. Pacienta bychom však přesto měli 

seznámit se všemi vážnými zdravotními komplikacemi neléčené obezity. (Hainer, 2001)

Naproti tomu u jedince, který byl zvyklý sportovat, můžeme často úspěšně 

navázat na dřívější pohybové aktivity a využít pozitivních zážitků spojených se 

sportem. Není výjimkou, že obézní pacient je bývalý sportovec. (Matoulek, Šupová, 

2008) Nezanedbatelné jsou v takovém případě rovněž zkušenosti a lepší znalost a 

vnímání vlastního těla. 

Pozitivní motivací může být jak zlepšení zdravotního stavu, tak zvýšení kvality 

života (lepší hybnost, zvýšení sebevědomí, zlepšení psychického stavu a společenských 

kontaktů). (Perušičová et al., 2007) 

Ze studií vyplývá, že tělesná zdatnost, jejíž vysokou úroveň můžeme získat 

vlastní intenzivní pohybovou aktivitou, více rozhoduje o zdraví a nemoci než procento 

tělesného tuku. (Máček, Máčková, Radvanský, 2006) Platí, že fyzicky zdatný obézní 

člověk (fit fat) má lepší kardiovaskulární prognózu než štíhlý nesportovec (unfit unfat). 

(Dachs, 2007)

2.2.1 Motivace obézního pacienta ke cvičení

Dostatečná motivace pacienta je předpokladem úspěšnosti léčby. Je důležité si 

uvědomit, zda motivací jsou důvody zdravotní, estetické nebo sociální. (Hainer et al., 

2004) Zkušenost ukazuje, že je-li redukce váhy podmínkou k operaci (např. bariatrický 

výkon, kloubní endoprotéza), dokáže obézní pacient svou hmotnost úspěšně redukovat i 

po předchozích neúspěšných pokusech. (Perušičová et al., 2007) Pro pacienta je 

přínosné, pokud ví, jaké hmotnosti má před operací dosáhnout. 
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Od motivace se odvíjí pacientovo očekávání od efektu léčby.  Pacientovi je 

nutné vysvětlit, že výrazný úbytek hmotnosti nemůže očekávat v horizontu několika 

dnů nebo týdnů a že zpočátku je zmenšení objemu tukové tkáně kompenzováno 

zmnožením hmoty svalové. Tato změna tělesného složení, která však nastává jen tehdy, 

jsou-li dietní opatření spojena s častou a pravidelnou pohybovou aktivitou,  předchází 

snížení hmotnosti. Má-li pacient nereálná očekávání od efektu pohybové aktivity na 

tělesnou hmotnost, může nedosažení stanoveného cíle vést ke zklamání a k opětovnému 

vyřazení fyzické aktivity z pacientova života. 

Pro pacienta méně názorné, ale o to podstatnější, jsou účinky pohybové aktivity 

na metabolické parametry související s obezitou (dyslipidémie, arteriální hypertenze či 

diabetes mellitus), které významně ovlivňují kardiovaskulární mortalitu. Dalším 

motivačním prvkem, pro pacienta snadno měřitelným a viditelným, je zmenšení obvodu 

pasu a dalších tělesných partií, které ukazuje na snížení objemu tukové tkáně. 

Pacienti jsou často ochotnější podstoupit redukční dietu, než zařadit do svých 

běžných denních činností pravidelnou fyzickou aktivitu. Souvisí to jednak s jejich 

návyky a sedavým způsobem života, jednak s jejich zkušenostmi, jak rychle snížili 

hmotnost jen držením diety. Krátkodobý efekt takových dočasných redukčních diet je 

ovšem všeobecně znám. Rychlý počáteční úbytek hmotnosti při redukčních dietách je 

připisován jejich diuretickému účinku. Nedochází tedy ke zmenšení tukové tkáně, ale ke 

ztrátě vody z organismu. I při jednorázovém porušení dietního režimu však dochází 

k zadržování vody v těle a k opětovnému nárůstu hmotnosti. (Matoulek, Šupová, 2008)

Navíc mají nízkoenergetické dietní režimy za následek částečnou redukci 

svalové hmoty, zatímco při kombinaci diety a pohybového programu dochází současně 

s úbytkem tukové hmoty k nárůstu objemu hmoty svalové. Pacientovi je třeba zdůraznit 

tento „ochranný“ vliv pohybové aktivity na svalovou hmotu, který je ovšem více 

vyjádřen u cvičení silově dynamického typu než u čistě aerobní aktivity. Neméně 

podstatné je zjištění, že dlouhodobé udržení dosaženého váhového úbytku je úspěšnější 

u osob, které pokračují v pravidelné pohybové aktivitě po ukončení dietního režimu. 

(Hainer et al., 2004)

Rozhodující pro dosažení úspěchu je adherence k pravidelnému cvičení 

(vytrvání ve změněné fyzické aktivitě) a dostatek vůle i při nedostavení se brzkých 

výsledků. (Máček, Máčková, Radvanský, 2006) 



26

Tab. 4 Faktory, které determinují setrvání v pravidelné fyzické aktivitě

ZVÝŠENÍ ADHERENCE SNÍŽENÍ ADHERENCE

Důvěra v sebe sama Kouření, pití alkoholu
Uvědomění si negativních důsledků malé 
fyzické aktivity

Sedavé zaměstnání

Přítomnost rizikových faktorů nemocí Depresivní syndrom
Anamnéza dřívější větší fyzické aktivity Hypochondrie a anxieta
Podpora rodiny Úrazy
Blízké místo cvičení Vzdálené místo cvičení
Nízká cena cvičební jednotky Velká cena cvičební jednotky
Příležitost k fyzické aktivitě Excesivní intenzita cvičení
Vyšší sociálně ekonomický status Absence podpory rodiny
Selfmonitoring hmotnosti a dalších 
zdravotních ukazatelů

Velká pracovní zátěž

Skupinové cvičení Neodborné poradenství
Odborné poradenství

Zdroj: Fait et al., 2008

2.2.2 Účinky pravidelné pohybové aktivity

Při pravidelném cvičení dochází v organismu k následujícím příznivým 

změnám:

○ svalová tkáň se stává citlivější na inzulín, tím se snižuje i hyperinzulinémie, následně 

   se zlepšuje metabolismus glukózy 

○ snížení hypertenze

○ zlepšení dyslipidémie (snížení hladin triacylglycerolů a cholesterolu, zvýšení HDL 

cholesterolu) (Perušičová et al., 2007)

○ zvýšení enzymatické aktivity svalů pro oxidaci mastných kyselin (Máček, Máčková, 

Radvanský, 2006)

○ snížení prozánětlivých cytokinů 

○ zlepšení endotheliální dysfunkce 

○ zmírnění ortopedických komplikací 

○ redukce nitrobřišního tuku 

○ zlepšení pohybových dovedností 

○ zlepšení psychického stavu (Pařízková, 2007)

○ zvýšení kardiorespirační zdatnosti (Matoulek, Šupová, 2008)

○ tlumivý vliv na chuť k jídlu a příjem potravy (Svačinová, 2002)

○ omezení poklesu klidového energetického výdeje při dietním režimu (Hainer, 2001)
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2.2.3 Aerobní a anaerobní pohybová aktivita

Podle převažujícího druhu svalové kontrakce rozlišujeme aerobní (dynamickou) 

zátěž s převahou izotonické kontrakce a anaerobní (statickou) fyzickou zátěž s převahou 

izometrické kontrakce. Aerobní zátěž (např. chůze, běh, cyklistika, plavání), která je 

charakterizována střední intenzitou, zvyšuje kardiorespirační výkonnost a tím zlepšuje 

přísun kyslíku ke tkáním, což je podmínkou pro využívání tuku jako zdroje energie pro 

svalovou práci. Naproti tomu anaerobní zátěž (silové sporty jako např. vzpírání, zápas, 

kulturistika) zvyšuje především svalovou sílu, nerozvíjí významně kardiorespirační 

výkonnost a nesnižuje ukládání tuku, protože za anaerobních podmínek ke spalování 

tuků nedochází. (Pařízková, 2007) Zdrojem energie za podmínek nedostatečné nabídky 

kyslíku tkáním je glukóza a konečným produktem anaerobní glykolýzy je laktát,  jehož 

zvyšující se koncentrace v buňce vede k postupné únavě svalů. (Vondruška, Barták, 

1999)

Pro snižování hmotnosti je tak nejvhodnější aerobní pohybová činnost. Případné 

zařazování anaerobních prvků (silové, izometrické cviky) má své odůvodnění z hlediska 

prevence úbytku svalové hmoty a svalové síly, nikoli z hlediska spalování tuků. Silová 

cvičení mohou u obézních jedinců přetěžovat klouby, někdy i narušit svalová pouzdra. 

(Hainer, Kunešová, Hromádková, 1996) Zátěž silového charakteru rovněž klade 

výrazně vyšší nároky na srdeční práci, a proto se nedoporučuje silový trénink u 

hypertoniků, pacientů s ICHS a u starších osob. U takovýchto pacientů, pokud silové 

prvky zařadíme, by měl být poměr vytrvalostního tréninku k silovému přibližně 3:1 a 

silová složka by se měla svojí intenzitou blížit tréninku vytrvalostního charakteru, tzn. 

zařazovat silové prvky s nižší zátěží a větším počtem opakování. (Pastucha et al., 2007) 

Optimální je fyzická aktivita ve specializovaných centrech pro obézní –

rekondiční centra. (Fait et al., 2008)  V rámci vytrvalostního aerobního tréninku volíme 

často tzv. cyklické sporty. Opakují se jednoduché, stejně začínající a končící pohyby, 

při kterých můžeme intenzitu zátěže citlivě přizpůsobovat aktuálnímu stavu změnou 

tempa. Zrychlením pohybů intenzitu zátěže zvýšíme a naopak. (Matoulek, Šupová, 

2008) Vzhledem k tomu, že tento typ zátěže je zaměřen převážně na svalové skupiny 

dolních končetin (běh, chůze, rotoped, cyklistika, turitika apod.), je vhodné ho doplnit 

přípravnou fází před započetím vlastního tréninku a fází zklidnění po jeho skončení. 

V těchto fázích preferujeme protahování zkrácených svalů a posilovaní oslabených 

svalů, které nejsou při běžné, habituální aktivitě dostatečně zapojovány. Další možností 
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je kruhový trénink se střídáním různých typů pohybových aktivit. Obvykle se skládá 

z 10 jednotlivých úkonů, které jsou zaměřeny na různé svalové skupiny. Cvik na 

jednom stanovišti provádíme 8-15krát, později je případně možné i využití lehkého 

záváží. Celý okruh doporučujeme absolvovat 3-4krát. (Pastucha et al., 2007)

Cvičební program je nutné sestavovat vždy individuálně se zřetelem na věk, 

pohlaví, trvání, stupeň a typ obezity, přítomnost komorbidit (arteriální hypertenze, 

diabetes mellitus, artróza nosných kloubů ad.), eventuálně předchozí léčbu. 

Respektujeme osobnost pacienta a jeho sociálně-ekonomické zázemí a bereme ohled 

nejen na pacientův funkční a zdravotní stav, ale i na jeho stav psychický. Všechny tyto 

faktory mohou významně ovlivnit compliance pacienta, která je nezbytně nutná. 

(Pařízková, 2007)

Obézní lidé mohou trpět studem a mít tendenci k vyhýbání se cvičení na 

veřejnosti (plovárny, posilovny). Z tohoto důvodu jsou vhodné cvičební skupiny 

obdobně nemocných pacientů, kteří se mohou vzájemně motivovat. (Pastucha et al., 

2007)

2.2.4 Habituální pohybová aktivita

Vedle aktivního cvičení se zajímáme i o pacientovu habituální pohybovou 

aktivitu – fyzická náročnost zaměstnání, způsob transportu, trávení volného času, 

záliby. V této oblasti má většina lidí v dnešní době značné rezervy. Nabádáme ke 

vhodným úpravám, např. nejezdit výtahem, eskalátory, vynechat některé dopravní 

prostředky. (Pastucha et al., 2007)

Velmi pozitivně působí každodenní pohyb formou obyčejné chůze ve svižném 

tempu alespoň 30 minut denně. Pravidelná chůze je přirozeným a současně efektivním 

způsobem pohybové aktivity u obézních lidí, který nevyžaduje žádná speciální opatření 

či vybavení. (Perušičová et al., 2007) Pro obézní s vážnějším postižení nosných kloubů 

není chůze příliš vhodná, naopak velmi vhodný pohyb pro ně představuje jízda na kole  

či plavání. (Hainer, Kunešová, Hromádková, 1996)

Počet ušlých kroků za den zaznamenávají krokoměry (pedometry), které 

představují jednoduchý způsob, jak monitorovat chůzi v podmínkách běžného 

normálního života. Selfmonitoring chůze a stanovení cíle v podobě navyšování počtu 

kroků může sloužit jako vhodný motivační nástroj. (Dachs, 2007) Krokoměry mohou 

mít i další funkce – měření ušlé vzdálenosti, času, spotřebované energie a množství tuku 
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spáleného při chůzi. Navíc mohou odděleně sledovat vytrvalostní (aerobní) chůzi, kdy 

registrují počet kroků ušlých v rychlejším tempu po delší dobu (více než 60 kroků za 

minutu nepřetržitě déle než 10 minut). Pro trvalé udržení zdraví a snížení rizika vzniku 

chronických onemocnění se doporučuje denně udělat 10 000 kroků. Chceme-li snížit 

svou tělesnou hmotnost, mělo by to být 12 000-15 000 kroků. Pro vybudování a udržení 

dobré fyzické kondice je třeba minimálně 3 000 aerobních kroků denně. (Pařízková, 

2007)

2.2.5 Frekvence, délka, intenzita a druh pohybové aktivity

Pohybovou aktivitu by měl pacient provozovat obden. Jsou-li přestávky mezi 

jednotlivými cvičeními delší než 48 hodin, nedochází k optimálnímu zlepšení fyzické 

zdatnosti a metabolických parametrů. 

Většina studií potvrzuje, že ke snížení hmotnosti a zlepšení fyzické zdatnosti 

vede pohybová aktivita v délce alespoň 40-50 minut. Některé studie však uvádějí 

příznivější účinky na inzulínovou rezistenci  při rozdělení cvičení do tří jednotek 

trvajících 10-15 minut. (Matoulek, Šupová, 2008)

Pro určení intenzity pohybové aktivity v praxi lze využít tzv. Borgovu škálu 

subjektivního vnímání zátěže (viz příloha 1). Tato škála je stupnice od 6 do 20, 

desetinásobek každého stupně odpovídá přibližně tepové frekvenci. K číselné stupnici je 

přiřazena i verbální interpretace vnímané zátěže (velmi, velmi lehká až maximální). 

Rozmezí stupňů 11 až 14 se slovní charakteristikou „lehká až trochu těžká“ pak 

orientačně odpovídá aerobní pohybové aktivitě. (Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004) 

Další velmi jednoduchou metodou pro určení intenzity zátěže je tzv. test 

mluvení. Pokud je pacient při cvičení schopen konverzovat, nikoli však zpívat, je 

intenzita zátěže mírná, tedy optimální pro snížení hmotnosti a zlepšení metabolických 

ukazatelů. Jakmile již pacient není schopen konverzace a těžce dýchá, je zátěž velmi 

vysoká. (Brož, Bajzová, 2007) 

K určení optimální tréninkové tepové frekvence slouží spiroergometrické 

vyšetření. Pro běžnou praxi je však spiroergometrie vzhledem k časové i finanční 

náročnosti většinou nedostupná. (Matoulek, Šupová, 2004)

K doporučovaným druhům pohybové aktivity ve volném čase patří cvičení ve 

vodě (aqua-aerobik) a plavání pro vyloučení přílišné zátěže kloubů. (Pařízková, 2007) 

Příznivě působí kombinace walkingu (rychlá chůze s dynamickou prací horních 
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končetin) s normální, přirozenou chůzí, dále cyklistika (nejlépe po rovině) nebo jízda na 

rotopedu (menší riziko úrazu), veslování, běh/chůze na běžkách. (Svačinová, 2002) 

Z dalších aktivit lze doporučit vodní pólo nebo nordic walking. (Hainer, Kunešová, 

Hromádková, 1996)

Naopak nevhodnou pohybovou aktivitou pro obézní jsou poskoky, chůze ze 

schodů, horská turistika, lyžařský sjezd, sporty, při kterých hrozí přetěžování kloubů a 

ruptury svalových fascií (vzpírání, hod koulí, oštěpem apod.) a kolektivní míčové hry 

(nebezpečí úrazu při střetech pro horší pohybovou koordinaci, přetěžování nosných 

kloubů při poskocích). (Hainer, 2001)



31

2.3 Fyzioterapie u obézních pacientů během 

     hospitalizace

Možnosti terapie se odvíjí od aktuálního stavu pacienta. Základem léčby obezity 

v rámci fyzioterapie je pohybová aktivita. Ze strany fyzioterapeuta je žádoucí pacienta 

povzbuzovat a pozitivně motivovat, respektovat jeho případný stud a nízké sebevědomí. 

(Pařízková, 2007) Cvičení má být pro pacienta snesitelné a nestresující. (Svačinová, 

2002)

2.3.1 Fyzioterapie u pacientů dlouhodobě ležících

Jedná-li se o obézní pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko, je úkolem 

fyzioterapie prevence a léčba všech komplikací spojených s déletrvající imobilizací. 

Nadměrná tělesná hmotnost znesnadňuje zdravotnickým pracovníkům veškerou 

manipulaci s pacientem. 

Soubor negativních důsledků protrahovaného a podstatného omezení pohybové 

aktivity, především ve smyslu upoutání na lůžko, se označuje jako imobilizační 

syndrom. Zahrnuje ortostatickou hypotenzi, zpomalení krevního oběhu s rizikem vzniku 

tromboembolické nemoci, plicní hypoventilaci, často spojenou se stagnací hlenu a 

s rizikem rozvoje pneumonie, dále vznik proleženin, rozvoj svalové atrofie s poklesem 

svalové síly, vznik flekčních kontraktur, zhoršení pohybové koordinace při chůzi, 

rozvoj osteoporózy, obstipaci a/nebo inkontinenci stolice, poruchy mikce, depresi, 

dehydrataci, případně malnutrici. Negativní důsledky dlouhodobé imobilizace na 

pohybový aparát se rozvíjí tím rychleji a jsou tím závažnější, čím nižší byla zdatnost 

před imobilizací. U obézních pacientů obecně předpokládáme pasivní, sedavý způsob 

života, tedy sníženou fyzickou kondici. 

Fyzioterapie využívá polohování, dechovou rehabilitaci s podporou odkašlávání, 

cévní gymnastiku, pasivní pohyby, aktivní pohyby (dle možností pacienta s dopomocí, 

samostatně až s odporem), posazování s dolními končetinami z lůžka, postavování a 

provázení pacientů opakovaně během dne. K udržení krevního tlaku přispívá 

izometrický stah mm. glutei a rukou (zaťaté pěsti). Rekondice musí být opatrná, hrozí 

mikrotraumata a pacient pociťuje zvýšenou únavu. Cvičební jednotky by zpočátku 

neměly přesáhnout 10 minut. Při sezení s DKK z lůžka by plosky měly mít pevnou 

oporu, nacvičujeme přenášení váhy z nohy na nohu a přešlapování na místě k usnadnění 

reedukace chůze. (Kalvach et al., 2004)
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Vsedě můžeme opět uplatnit dechová cvičení, zařadit jednoduché cviky horních 

a dolních končetin, přidáváme i pohyby hlavy a trupu. Dbáme na nácvik rovnováhy 

rytmickou stabilizací a vychylováním trupu. (Haladová et al., 2004)

Podstatou je co nejčasnější mobilizace a vertikalizace s následným nácvikem 

chůze na základě indikace od ošetřujícího lékaře. 

2.3.2 Fyzioterapie u chodících pacientů

Musíme přihlédnout ke stupni obezity, věku pacienta, jeho fyzickým 

schopnostem a možnostem a zvolit vhodný typ pohybové aktivity s ohledem na možné 

postižení pohybového aparátu. (Svačinová, 2002)

Cílem je zlepšení pohybových schopností, výkonnosti a celkového zdravotního 

stavu. (Bohdálková, 2006) Nezanedbatelné je i navrácení nebo zvýšení sebedůvěry.

Reakce na fyzickou zátěž u obézních je dána stupněm obezity, relativně nízkým 

podílem svalové hmoty a obecně nízkou fyzickou zdatností. Obézní jedinec pracuje 

neekonomicky se sníženou mechanickou účinností. Na zátěž stejné intenzity reaguje 

oproti jedinci neobéznímu vyšší srdeční frekvencí, vyšším TK, nižším dechovým 

objemem a vyšší dechovou frekvencí. (Svačinová, 2002)

Pokud pacient s cvičením teprve začíná, jsou vhodné cviky vleže a vsedě a spíše 

kratší opakovaná cvičení. (Pařízková, 2007) Poloha vleže na břiše může být pro obézní 

pacienty nekomfortní, stejně tak déletrvající statická zátěž páteře a nosných kloubů 

vestoje. Cvičení má zpočátku zlepšit pohyblivost kloubů a páteře a zvýšit svalovou sílu. 

(Svačinová, 2002) Po určité redukci hmotnosti a celkovém zlepšení funkčního stavu lze 

přistoupit k dalším doporučeným cvikům a k dynamické pohybové činnosti. (Pařízková, 

2007) Vždy však omezujeme poskoky a tvrdé dopady na podložku, které přetěžují 

nosné klouby. (Svačinová, 2002) U pacientů s vysokým stupněm obezity celkově 

omezujeme zatěžování dolních končetin. (Hromádková et al., 2002) Rizika poškození 

pohybového aparátu snížíme vyloučením vyšších intenzit zátěže. Nižší intenzita cvičení 

je navíc pro obézní pacienty více přijatelná. (Hainer et al., 2004)

V pohybové léčbě obézních se používá kondiční cvičení. Zařazujeme prvky 

základní gymnastiky, dechovou gymnastiku, cvičení s pomůckami (tyče, míče, lehké 

činky, Thera-Bandy, zátěže na končetiny), relaxaci. Lze zařadit i jízdu na rotopedu, 

případně využít další aerobní trenažéry (např. běhací pás, veslařský trenažér), jsou-li 

k dispozici. (Svačinová, 2002) Protahujeme svaly zkrácené (strečink) a posilujeme 
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svaly oslabené (především mezilopatkové, břišní a hýžďové svalstvo) v rámci terapie 

svalových dysbalancí. Pro posílení můžeme zařadit i některé cviky z kalanetiky. 

(Hainer, Kunešová, Hromádková, 1996) Vzhledem k častým vertebrogenním obtížím 

jsou vhodné cílené cviky na jejich zmírnění. 

Dle potřeby je možno využít postizometrické relaxace, případně antigravitační 

metody jako autoterapie. Můžeme zařadit cviky na posílení pánevního dna, dále cviky 

proti plochonoží – procvičujeme hlezenní klouby a prsty nohy, nacvičujeme úchopovou 

funkci nohy a „malou nohu“, doporučíme chůzi po špičkách, po patách, po zevní hraně 

nohy. (Bohdálková, 2006) 

Izometrické cviky v omezeném a přiměřeném rozsahu můžeme využít zejména u 

málo pohyblivých obézních pacientů k prevenci úbytku svalové hmoty při redukční 

dietě. Ke spalování tuků u izometrického cvičení nedochází, protože probíhá za 

anaerobních podmínek. Ve větším rozsahu je izometrické cvičení pro obézní jedince 

nevhodné, neboť může způsobit přetížení kloubů a svalových pouzder. (Svačinová, 

2002)

Zaměřujeme se rovněž na korekci vadného držení těla, je vhodný nácvik 

správných pohybových stereotypů. (Bohdálková, 2006) Nezapomínáme na individuální 

přístup a na edukaci pacienta o významu a pozitivním přínosu pravidelného cvičení. Je 

vhodné každý cvik uvést s vysvětlením, k čemu slouží, které svaly se při něm zapojují 

apod. Pacienty při cvičení vedeme, kontrolujeme a dbáme případných negativních 

pocitů při provádění určitého cviku. Je přínosné, pokud si pacient cviky oblíbí. Pacienty 

instruujeme i k samostatnému cvičení. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

3. 1 Metodika práce

Budu spolupracovat s obézními pacienty, kteří jsou hospitalizováni na lůžkovém 

oddělení III. interní kliniky 1. LF a VFN s cílem redukce váhy. Během hospitalizace 

pacienti dodržují velmi přísnou nízkoenergetickou dietu (600 kcal) a cvičí na aerobních 

trenažérech, které jsou k dispozici přímo na lůžkovém oddělení. Volba konkrétního 

cvičebního přístroje se řídí dle instrukcí ošetřujícího lékaře. Průměrná délka redukčního 

pobytu je tři týdny. Pacienty každý týden jejich pobytu vyšetřím podle dvou jednotných 

testů, které hodnotí mobilitu a fyzickou zdatnost, a budu sledovat změny. 

Pacienty požádám o zapisování samostatné pohybové aktivity do předem 

připravených formulářů. S pacienty budu dvakrát týdně kondičně cvičit s přihlédnutím 

k jejich specifickým potřebám a instruovat je k samostatnému cvičení. K přesnější 

monitoraci chůzi budou pacientům zapůjčeny digitální krokoměry. 

3.1.1 Charakteristika souboru

Výsledný soubor tvoří sedm pacientů s obezitou 3. stupně dle BMI – čtyři ženy a 

tři muži ve věku od 37 do 61 let. Vybíráni byli pacienti se základní diagnózou obezita 

(E66) hospitalizovaní k redukci váhy, které jsem oslovila po doporučení ošetřujícího 

lékaře. Osloveno bylo více pacientů, avšak z následujících důvodů jsem je nemohla do 

sledovaného soubor zařadit:

○ odmítli spolupráci,

○ souhlasili se spoluprácí, ale byli nedisciplinovaní (nezapisovali pohybovou aktivitu, 

nenosili krokoměry),

○ byli předčasně propuštěni,

○ během vyšetření se ukázalo, že pacientovi jeho zdravotní stav nedovoluje dokončit 

ani základní test.

3.1.2 Použité testy

Test mobility a rovnováhy je sestaven autorkou a posuzuje mobilitu na lůžku a 

mobilitu a rovnováhu ve stoji. Jednotlivé položky tohoto testu se hodnotí odpovědí 

ano/ne podle toho, zda pacient daný pohybový úkon zvládne, či nikoli.
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Druhým testem je Senior Fitness Test (SFT), který byl sestaven pro posouzení 

pohybové zdatnosti seniorů (60 a více let). Zaměřuje se na ty složky motorické 

výkonnosti, jejichž určitá míra je nezbytná k udržení soběstačnosti, sebeobsluhy a 

k vykonávání běžných denních činností. Sleduje tyto pohybové schopnosti – kloubní 

pohyblivost, svalovou sílu, hbitost, pohybovou obratnost a koordinaci, dynamickou 

stabilitu a kardiorespirační vytrvalost. (Rikli, Jones, 2002) Přestože je tento test určen 

pro osoby starší 59 let, rozhodla jsem se ho použít pro otestování sledovaného souboru. 

Důvodem volby je polymorbidita pacientů a předpoklad jejich snížené fyzické 

výkonnosti.

Součástí SFT jsou následující zkoušky funkčního stavu pohybového systému:

○ sed – stoj za 30 sekund

- hodnotí svalovou sílu DKK

- zjišťujeme, kolikrát se pacient postaví ze sedu na židli do plného napřímení za 30 

sekund, HKK jsou zkřížené na hrudníku

○ dvouminutová chůze na místě

- hodnotí svalovou sílu DKK a aerobní vytrvalost

- pacient v časovém limitu dvou minut střídavě flektuje DKK, koleno zvedá do 

výšky odpovídající středu délky stehna stojící nohy, zjišťujeme počet kroků 

provedených PDK

○ FX v lokti za 30 sekund (s činkou 2 kg pro ženy a 3,5 kg pro muže)

- hodnotí svalovou sílu HKK

- testujeme vsedě, předloktí v supinaci

○ hloubka předklonu vsedě

- stanoví míru flexibility dolní poloviny těla, zejména míru zkrácení hamstringů

- pacient vsedě na židli plně extenduje jednu DK (patou se opírá o zem) a poté 

provede předklon k této DK, HKK jsou v plné extenzi, měří se vzdálenost mezi 

špičkami prstů nohy a rukou, DKK prostřídáme

- znaménko minus značí, že k plnému kontaktu chybí určitý počet centimetrů, 

znaménko plus značí opačnou situaci

○ zkouška zapažených paží

- stanoví míru flexibility horní poloviny těla, zejména míru pohyblivosti ramenních 

kloubů
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- pacient se snaží dotknout prsty obou rukou za zády, provedení je shodné se 

zkouškou užívanou k vyšetření hypermobility, měříme vzdálenost mezi špičkami 

prstů

- znaménko minus opět znamená, že k plnému kontaktu chybí daný počet 

centimetrů

○ vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky, posadit se

- stanoví hbitost a dynamickou stabilitu

- měří se čas potřebný k provedení tohoto úkolu

○ šestiminutová chůze

- hodnotí aerobní vytrvalost

- měří se vzdálenost ušlá za šest minut chůze (Rikli, Jones, 2002)

Tab. 5 Normální a rizikové hodnoty testu SFT

SFT
norma1

riziko ztráty
funkční 
mobility

muži
(60-64 let)

ženy
(60-64 let)

muži i ženy

sed – stoj za 30 sekund (počet stojů) 14-19 12-17 < 8

dvouminutová chůze na místě (počet 
kroků PDK)

87-115 75-107 < 65

FX v lokti za 30 sekund (počet flexí) 16-22 13-19 < 11

hloubka předklonu vsedě (cm) -6 až +10 -1 až +13
≤ -10 (muži)
≤ -5 (ženy)

zkouška zapažených paží (cm) -17 až 0 -8 až + 4
≤ -23 (muži)
≤ -14 (ženy)

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a 
zpátky, posadit se (s)

6-4 6-4 > 9

šestiminutová chůze (m) 560-670 500-600 < 320

1  Hodnoty pod/nad hranicí normy  jsou považovány za podprůměrné, resp. nadprůměrné.

Upraveno podle: Rikli, Jones, 2002

3.1.3 Zapisování pohybové aktivity, digitální krokoměry

Pacienti byli vyzváni k pravidelnému zapisování pohybové aktivity do předem 

připravených formulářů. (Janečková, 2008) Do formuláře měli zapisovat datum, druh 

pohybové aktivity, délku jejího provádění a případně údaje o vzdálenosti, zátěži, 

spálených kaloriích apod. Tři pacienti takto zapisovali i chůzi.
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V průběhu plnění praktické části této bakalářské práce mě oslovil MUDr. Martin 

Matoulek, internista – obezitolog z III. interní kliniky 1. LF a VFN , a navrhl pro 

přesnější sledování chůze pacientů využít digitální krokoměry, které mi zapůjčil. Údaje 

o denním počtu kroků jsem tak získala u čtyř pacientů. Zajímalo mě rovněž využití 

krokoměrů jako motivačního prostředku pro zvýšení pohybové aktivity. U tří pacientů,

pro které jsem ještě neměla k dispozici krokoměry, jsem chůzi hodnotila podle jimi 

udávané doby, kterou chůzí denně strávili. 

Tab. 6 Hodnocení pohybové aktivity dle denního počtu kroků

nejnižší (sedaví) < 5 000
nízká pohybová aktivita (pouze aktivity 
všedního dne)

5 000-7 499

střední (poněkud aktivní) 7 500-9 999
aktivní 10 000-12 499
velmi aktivní > 12 500

Zdroj: Křenková et al., 2006
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3.2 Hodnocení jednotlivých pacientů

Pacienti jsou řazeni podle BMI, které odpovídá stavu hmotnosti v den přijetí, a 

to od nejvyššího BMI k nejnižšímu. Pořadí dle BMI (opět od nejvyššího BMI 

k nejnižšímu) vypočítaného před propuštěním se změnilo následovně: pacient č. 1, 3, 2, 

4, 6, 5, 7. Pacienti č. 3, 4 a 6 se léčí s DM 2. typu. U diabetiků bývá pozorován při velmi 

přísné nízkoenergetické dietě nížší hmotnostní úbytek než u obézních bez DM 2. typu. 

(Hainer et al., 2004)

3.2.1 Pacient č. 1

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

muž

1971

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy před bariatrickým výkonem, 1. redukční pobyt

19 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

198 kg, výška 165 cm

BMI = 72,7 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

162 kg, hmotností úbytek 36 kg

BMI = 59,5 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

syndrom spánkové apnoe

porucha glukózové tolerance – diagnostikována během redukčního pobytu

v posledních letech recidivující erysipel

abusus:  kuřák od 16 let (20 cigaret denně), černá káva 2krát denně, alkohol cca 

3krát týdně (po 5 pivech)

○ pracovní anamnéza

zámečník

○ sociální anamnéza

žije s rodiči v rodinném domku, svobodný, děti nemá
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○ sportovní anamnéza

kdysi rekreačně fotbal a hokej, posledních 15 let žádný pravidelný pohyb

○ anamnéza bolesti

bolesti neudává

Vyšetření pacienta

Tab. 7 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 1

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 1

týden hospitalizace

1. 2. 3.
ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

× × ×

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

×  

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s   
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí × × ×
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět   
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět - - - - - -
změna polohy ze stoje do kleku a zpět   
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.
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Komentář k tabulce 7

V prvním týdnu hospitalizace pacient nezvládl celkem čtyři pohybové úkony –

dostat se z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, a to jak bez opory o HKK, 

tak s oporou o HKK, dále leh na zádech s oporou o předloktí a kleknout si ze stoje a 

zpět. Jedinou změnu jsem zaznamenala ve druhém týdnu, kdy se pacient posadil s DKK 

na lůžku s využitím opory o HKK. Ve druhém i třetím týdnu zůstávaly tedy tři 

pohybové úkony, které pacient nezvládl.

Tab. 8 Senior Fitness Test – pacient č. 1

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 1

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 10 11 14
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 78 s - 32 99 s - 55 60
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

18 19 21

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK -12 -5 -5
○ extendována LDK -8 -5 -4

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -32 -29 -25
○ shora LHK -28 -26 -26

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 8 8 6

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 300 340 360

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)

Komentář k tabulce 8

V testu dvouminutové chůze na místě pacient nebyl schopen v prvním a druhém 

týdnu hospitalizace dodržet požadovaný časový limit. Ve třetím týdnu hospitalizace byl 

již schopen chůze na místě po celé dvě minuty. Vzhledem k tomu, že nebyl jediným 

pacientem, který ukončil pro vyčerpání tuto zkoušku předčasně, převádím naměřený 

počet kroků na frekvenci, tj. počet kroků PDK za minutu. To mi umožní porovnat 

jednotlivé pacienty. Po vypočtení frekvence kroků PDK u tohoto pacienta jsem zjistila, 
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že ve třetím týdnu sice vydržel chůzi celé dvě minuty, ale na úkor frekvence kroků 

PDK. Dosažený počet kroků PDK ve třetím týdnu je dle SFT v pásmu rizika. Rizikové 

byly dále v prvním týdnu hospitalizace hodnoty zjištěné v pěti zkouškách, ve druhém a 

třetím týdnu již jen ve třech zkouškách. Podprůměrné, nikoli však ještě rizikové, byly 

v prvním a druhém týdnu výsledky tří zkoušek, ve třetím týdnu byla podprůměrná již 

jen vzdálenost ušlá za šest minut chůze. Z uvedených výsledků lze usuzovat na 

sníženou aerobní vytrvalost a flexibilitu horní poloviny těla a menší hbitost a svalovou 

sílu DKK. Frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenost ušlou za šest minut zobrazují 

grafy níže. Grafické znázornění změn v dalších zkouškách SFT – viz příloha 2.

Graf 1 Počet kroků PDK za minutu – Graf 2 Vzdálenost ušlá za šest minut
– pacient č. 1 chůze – pacient č. 1
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacient navýšil dobu věnovanou pohybové aktivitě z 11 minut ve druhém dni 

hospitalizace na 41 minut v 18. dni hospitalizace. Průměrně strávil pohybovou aktivitou 

36 minut denně, z toho 15 minut chůzí a 21 minut cvičením na rumpálu. Pohybovou 

aktivitu postupně navyšoval až do 14. dne, poté je patrná mírná sestupná tendence. 

Pacient ji vysvětloval celodenní zvýšenou únavou, kterou můžeme přisuzovat 

výraznému váhovému úbytku, který byl největší z celého souboru pacientů (-36 kg). 
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Graf 3 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 1
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Cvičení pod vedením fyzioterapeuta

S pacientem jsem od prvního týdne hospitalizace prováděla posilování břišních 

svalů, v dalších týdnech jsem zařadila cviky s Thera-Bandem a overballem pro zvýšení 

flexibility těla.

Zhodnocení pacienta č. 1

Pacient spolupracoval, podceňoval však význam pohybové aktivity. Během 

hospitalizace byl sice přístupný cvičení, ke kterému jsme ho vedli, avšak neplánuje 

zařadit do svého života pravidelný pohyb po propuštění. Je pro něj schůdnější dodržovat 

redukční dietu. Cvičení na rumpálu považoval za přechodnou aktivitu danou 

termínovanou hospitalizací. Nevyužil možnosti vycházek mimo areál nemocnice. Získat 

pacienta k samostatnému provádění cviků, které jsem ho naučila, bylo obtížné, ačkoli 

pod mým vedením cvičil poměrně ochotně. Pacienta jsem motivovala k pravidelnému 

pohybu, avšak pacient zůstával spíše pasivní. Přiznával, že ho motivuje, pokud jeho 

výkony sleduje druhá osoba, sám se ale k pohybu nepřiměje, pohyb mu nic neříká. 

Nejsilnější motivací dle slov pacienta by pro něj byl partner k pohybové aktivitě. 

Pacient zredukoval 36 kg, v testu mobility a rovnováhy se počet nezvládnutých 

položek snížil ze čtyř v prvním týdnu na tři ve druhém a třetím týdnu. V SFT zůstaly 

v rizikovém pásmu během celé hospitalizace hodnoty tří zkoušek, které posuzují 
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aerobní vytrvalost a flexibilitu horní poloviny těla. Vzdálenost ušlá za šest minut chůze 

se z rizikové hodnoty v prvním týdnu zvýšila na podprůměrnou ve druhém a třetím 

týdnu. Ve všech zkouškách SFT se pacient zlepšoval. Průměrná délka denní pohybové 

aktivity činila 36 minut, pohybovou aktivitu v průběhu redukčního pobytu navýšil. 

Subjektivní hodnocení pacienta: po fyzické stránce se cítí lépe, pohyb je pro něj 

snadnější, lépe se mu dýchá.

3.2.2 Pacient č. 2

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

muž

1964

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy před bariatrickým výkonem, 2. redukční pobyt 

25 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

177 kg, výška 170 cm

BMI = 61,2 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

161 kg, hmotností úbytek 16 kg

BMI = 55,7 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

psychiatrická dispenzarizace – anxiozně depresivní syndrom

oboustranná gonartróza 2. stupně – podstoupil intraartikulární farmakoterapii, rok

bez bolestí

úrazy: fraktura kotníku PDK – 2004 

operace: odstranění parakolického abscesu – 2007 

abusus: léčen pro závislost na alkoholu, abstinence cca rok, nekuřák, černá káva 0

○ pracovní anamnéza

ČID od r. 2007, t.č. bez zaměstnání, předtím zámečník, číšník a zřízenec v LDN

○ sociální anamnéza

žije s matkou v panelákovém bytě, 1. patro, s výtahem, svobodný, děti nemá
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○ sportovní anamnéza

v mládí rekreačně fotbal, před 10 lety navštěvoval necelý rok posilovnu, jinak 

žádná pravidelná pohybová aktivita

○ anamnéza bolesti

po cca 500 m chůze bolesti v oblasti bederní páteře (Lp), pacientovi uleví sed

Vyšetření pacienta

Tab. 9 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 2

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 2

týden hospitalizace

1. 2. 3.

ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

× × ×

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

× × 

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s   
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.



45

Komentář k tabulce 9
Pacient v prvním i druhém týdnu hospitalizace nezvládl šest položek testu. Ve 

třetím týdnu se dokázal dostat do sedu s DKK na lůžku s pomocí opory o HKK. Zůstalo 

pět nezvládnutých pohybových úkonů: posadit se s DKK na lůžku bez opory o HKK a 

bez využití hrazdičky, provést dřep a klek ze stoje bez přidržování HKK i 

s přidržováním jednou HK. 

Tab. 10 Senior Fitness Test – pacient č. 2

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 2

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 12 13 15
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 97 97 103
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

24 26 29

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK -20 -17 -13
○ extendována LDK -16 -13 -10

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -32 -32 -30
○ shora LHK -50 -40 -40

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 8 7 6

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 420 460 480

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)

Komentář k tabulce 10

Zlepšení bylo patrné ve všech zkouškách SFT. Počet flexí v lokti byl dle SFT 

nadprůměrný. Rizikové dle SFT byly po celou dobu hospitalizace výsledky zkoušek, 

které hodnotí kloubní pohyblivost a flexibilitu těla. Pod hranicí normy se pohybovaly do 

druhého týdne výsledky tří zkoušek, ve třetím týdnu byla podprůměrná již jen 

vzdálenost ušlá za šest minut chůze, což ukazuje na sníženou aerobní vytrvalost. 

Frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenost během šestiminutové chůze ukazují 

následující grafy. Grafické znázornění změn v dalších zkouškách SFT – viz příloha 3.
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Graf 4 Počet kroků PDK za minutu – Graf 5 Vzdálenost ušlá za šest minut
– pacient č. 2 chůze – pacient č. 2     
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacient postupně navýšil celkovou délku pohybové aktivity. Pravidelně trénoval 

na rumpálu po pěti minutách, ale zvyšoval frekvenci cvičení z třikrát denně až na 

pětkrát denně. Průměrně věnoval tréninku na rumpálu 20 minut denně. Zatímco ve 

druhém dni hospitalizace cvičil 10 minut, předposlední den to bylo již 25 minut.

Graf 6 Pohybová aktivita zapisovaná během hospitalizace – pacient č. 2
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Denní počty kroků měřené digitálním krokoměrem

Počty kroků mezi jednotlivými dny značně kolísají. Denní rozdíly jsou 

způsobeny tím, zda pacient byl na vycházce mimo areál nemocnice, či ne. Nejvyššího 

počtu kroků za den dosahoval ve druhém a třetím týdnu hospitalizace, zároveň je však 

patrné, že po dnech intenzivnější chůze následují dny odpočinku. Za prvních sedm dní 

nošení krokoměru pacient ušel celkem 23 610 kroků, v dalších sedmi dnech se počet 

zvýšil na 25 037 kroků a v následujících sedmi dnech klesl na 23 491 kroků. Pacient se 

necítil být měřením počtu kroků motivován, považoval údaje pouze za informativní. 

Graf 7 Počet kroků/den – pacient č. 2
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Cvičení vedené fyzioterapeutem

Pod mým vedením cvičil pacient dvakrát týdně. V prvním týdnu hospitalizace 

prováděl vleže na zádech a na boku cviky na bolesti Lp. Ve druhém týdnu jsem přidala 

posilování břišního svalstva vleže na  zádech. Ve třetím týdnu jsem cvičení doplnila o 

cviky HKK s Thera-Bandem vsedě na židli. 

Závěrečné zhodnocení pacienta č. 2

Pacient výborně spolupracoval. Pohybovou aktivitu chápal jako významný prvek 

ve snižování hmotnosti. Zredukoval 16 kg, šest nezvládnutých položek testu mobility a 

rovnováhy v prvním týdnu hospitalizace snížil na pět ve 3. týdnu. Zlepšily se rovněž 
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hodnoty měřené v SFT, pod hranicí normy ve třetím týdnu byla již jen vzdálenost 

naměřená za šest minut chůze. V rizikové oblasti se však po celou dobu hospitalizace 

pohybovaly výsledky zjištěné ve zkoušce hloubky předklonu vsedě a zapažených paží. 

Pacient pravidelně trénoval na rumpálu a navýšil dobu této pohybové aktivity. Chodil 

na vycházky mimo areál nemocnice a údaje o počtu kroků ukazují na nízkou až nejnižší 

pohybovou aktivitu. Je však nutné vzít v úvahu, že se jednalo o měření za podmínek 

nemocničního pobytu. Cvičení pod mým vedením hodnotil pacient vysoce kladně, 

cviky si zapisoval a prováděl je i samostatně dvakrát denně. Hodlá v nich pokračovat 

také po skončení hospitalizace.

Subjektivní hodnocení pacienta: pohyb je pro něj méně zatěžující, ustoupily 

bolesti Lp při chůzi, počáteční pocit ztuhlosti celého těla již nemá, cítí se pohyblivější a 

uvolněnější.

3.2.3 Pacient č. 3

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

žena

1949

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy a zlepšení kompenzace diabetu, 1. redukční pobyt

19 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

160 kg, výška 163 cm

BMI = 60,2 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

151 kg, hmotností úbytek 9 kg

BMI = 56,8 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

DM 2. typu na kombinaci PAD a inzulínu

smíšená hyperlipoproteinémie na farmakoterapii

polytopní VAS

gonartróza vlevo 3. stupně
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○ pracovní anamnéza

nyní SD, od r. 1995 ČID, předtím signalistka na dráze

○ sociální anamnéza

žije s manželem v činžovním bytě, v přízemí, 1 dítě

○ sportovní anamnéza

nikdy neměla pravidelnou pohybovou aktivitu

○ kompenzační pomůcky

1 FH – cca 1 rok

○ anamnéza bolesti

pacientka si stěžuje na bolesti krční páteře (Cp), bolesti levého kolenního kloubu 

jsou největší po probuzení, zhoršují se při chůzi

Vyšetření pacienta

Tab. 11 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 3

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 3

týden hospitalizace

1. 2. 3.

ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

  

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

  

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku
bridging – výdrž 5 s ×  
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   
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Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -

změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.

Komentář k tabulce 11

Pacientka v prvním týdnu hospitalizace nezvládla pět pohybových úkonů. Ve 

druhém týdnu již dokázala vydržet v bridgingu po dobu pěti sekund. Do třetího týdne 

nenastala změna, zbývaly čtyři položky testu, které pacientka nezvládla. Jednalo se o 

provedení dřepu a kleku, bez přidržování HKK i s přidržováním jednou HK.

Tab. 12 Senior Fitness Test – pacient č. 3

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 3

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 8 10 11
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 36 s - 16 40 s - 23 43 s - 26
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

13 14 13

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK -2 0 0
○ extendována LDK -2 0 +1

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -35 -32 -30
○ shora LHK -60 -46 -45

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 13 10 10

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 140 130 160

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)
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Komentář k tabulce 12

Po celé tři týdny byly v rizikovém pásmu dle SFT hodnoty změřené v pěti 

zkouškách, které posuzují aerobní vytrvalost, hbitost a flexibilitu těla horní poloviny 

těla. Pacientka nebyla schopna chůze na místě po dobu celých dvou minut pro dušnost a 

svalovou únavu, došlo však k postupnému zlepšování z 36 sekund v prvním týdnu až na 

43 sekund ve třetím týdnu hospitalizace. Prodlužování doby kontinuální chůze na místě 

bylo provázeno i zvětšováním frekvence kroků PDK. Podprůměrné, nikoli však ještě 

rizikové, byly výsledky tří zkoušek v prvním týdnu, ve druhém a třetím týdnu pak již 

jen výsledky jedné zkoušky, což ukazuje na sníženou svalovou sílu DKK. Pacientka se 

však ve všech zkouškách zlepšovala. Frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenost za 

šest minut chůze ukazují grafy níže. Grafické znázornění vývoje změn v dalších 

zkouškách SFT – viz příloha 4.

Graf 8 Počet kroků PDK za minutu – Graf 9 Vzdálenost ušlá za šest minut
– pacient č. 3 chůze – pacient č. 3         
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Z cvičebních přístrojů pacientka využívala jen rumpál. Na rumpálu cvičila 

denně, délka tréninku mezi jednotlivými dny kolísala, ale od devátého dne hospitalizace 

strávila na rumpálu alespoň čtyři minuty denně. Do osmého dne cvičila nejčastěji tři 

minuty. Průměrně strávila cvičením na rumpálu za den pět minut. 

Graf 10 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 3
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Denní počty kroků měřené digitálním krokoměrem

Pacientka chodila velmi málo. V chůzi ji omezují bolesti kolene LDK a 

pacientka se pohybuje minimálně i mimo nemocniční prostředí. Pohybovou aktivitu 

nicméně nevyhledávala nikdy a nedostatek pohybu ji tedy nijak nevadí. Vyšší počet 

kroků v 10. den hospitalizace pacientka vysvětlila vyprovázením návštěvy. Domnívám 

se, že pokud by pacientka chtěla, mohla dosáhnout i v ostatních dnech vyššího počtu 

kroků. Měření počtu kroků krokoměrem ji nijak nemotivovalo.

Graf 11 Počet kroků/den – pacient č. 3
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Cvičení vedené fyzioterapeutem

S pacientkou jsem cvičila dvakrát týdně, instruovala jsem ji i k samostatnému 

cvičení. Od prvního týdne hospitalizace pacientka prováděla cviky na Cp, dále cvičení 

DKK vleže na zádech a na břiše, pro zpestření jsem využívala overball. V třetím týdnu 

hospitalizace jsem přidala cviky HKK s Thera-Bandem.

Závěrečné zhodnocení pacienta č. 3

Pacientka byla ochotná spolupracovat, ale k významu pohybové aktivita byla i 

přes poučení skeptická. Jednoznačně upřednostňovala redukční dietu jako nástroj ke 

snížení hmotnosti. Zredukovala 9 kg, pět nezvládnutých pohybových úkonů testu 

mobility a rovnováhy snížila  na čtyři již ve druhém týdnu. Zlepšovaly se rovněž 

hodnoty měřené v SFT, v pásmu rizika v tomto testu byly po celou délku hospitalizace 
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výsledky pěti zkoušek, pod hranicí normy výsledky jedné zkoušky. V pásmu normy 

byla tak jen svalová síla HKK a flexibilita dolní poloviny těla. Pacientka nebyla 

schopna kontinuální chůze na místě po dobu dvou minut. Denně cvičila na rumpálu, 

nejvíce však 10 minut za den, průměrná délka tréninku na rumpálu činila pět minut. Pro 

bolesti kolene LDK se pohybovala málo, většinu dne trávila vsedě, což se projevilo i na 

počtu naměřených kroků. Z cviků, které jsem ji učila, si oblíbila zejména ty na Cp. Byly 

pro ni nenáročné a provozovala je také samostatně několikrát denně. Ostatní cviky 

prováděla nepravidelně a po celou dobu hospitalizace zůstávala spíše pasivní. 

Subjektivní hodnocení pacienta: zmírnily se bolesti Cp, přetrvávají bolesti 

kolene LDK, cítí se více unavená.

3.2.4 Pacient č. 4

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

žena

1956

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy, 1. redukční pobyt

22 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

151 kg, výška 167 cm

BMI = 54,1 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

139 kg, hmotností úbytek 12 kg

BMI = 49,8 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

DM 2. typu – PAD

coxartróza vlevo 2. stupně

oboustranná gonartróza 3. stupně

operace: TEP pravého kyčelního kloubu v r. 2006

○ pracovní anamnéza

PID od r. 2005, předtím ošetřovatelka dojnic
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○ sociální anamnéza

žije na statku s manželem, 2 dospělé děti 

○ sportovní anamnéza

nikdy nesportovala, doma má rotoped od r. 2006, jezdí na něm nepravidelně

○ kompenzační pomůcky

2 FH – od r. 2005

○ anamnéza bolesti

bolesti kloubů DKK největší po ranním vstávání a po změně déletrvající statické 

polohy, v noci ji nebudí, zhoršují se po fyzické zátěži, omezují dobu kontinuální 

chůze na maximálně 10 minut  

Vyšetření pacienta

Tab. 13 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 4

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 4

týden hospitalizace

1. 2. 3.
ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

× × ×

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

× × 

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět × × ×
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s ×  
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK × × ×
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku × × ×
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku × × ×

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země × × ×
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s × × ×
stoj na špičkách – výdrž 10 s × × 

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země   



56

změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s  

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.

Komentář k tabulce 13

Pacientka v prvním týdnu hospitalizace nezvládla 14 pohybových úkonů. Ve 

druhém týdnu hospitalizace se toto číslo snížilo na 13, pacientka již byla schopna 

výdrže v bridgingu po dobu pěti sekund. Ve třetím týdnu hospitalizace jsem zjistila 

další zlepšení, počet úkonů, které pacientka nezvládla, se snížil na 11. Pacientka se 

dostala do sedu s DKK za lůžku s oporou o HKK a vydržela po dobu 10 sekund ve stoji 

na špičkách bez přidržování HKK. V ostatních testovaných úkonech jsem nezjistila 

žádnou změnu. 

Tab. 14 Senior Fitness Test – pacient č. 4

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 4

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 5 5 6
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 76 78 80
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

17 18 20

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK -5 -6 -5
○ extendována LDK 0 0 0

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -23 -20 -20
○ shora LHK -24 -19 -17

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 24 24 23

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 90 95 115

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)
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Poznámky k testování pacienta č. 4

Posadit se na židli a postavit se pacientka zvládá pouze s oporou o obě HKK. 

Zkoušky, jejichž součástí je posazení se na židli a postavení se, proto musely být 

modifikovány, pacientce bylo dovoleno přidržovat se. Při dvouminutové chůzi na místě 

byla pacientka opět nucena přidržovat se oběma HKK o opěradlo židle, navíc nebyla 

schopna dosáhnout požadované výšky zdvihu kolena. Chůzi po schodech a 

šestiminutový test chůze pacientka absolvovala s dvěma FH. V prvním týdnu 

hospitalizace jsem musela pro únavu pacientky testování rozložit do dvou dnů.

Komentář k tabulce 14

Ve zkoušce sed – stoj za 30 sekund dosáhla pacientka nejvýše počtu šesti 

opakování ve třetím týdnu, oba předchozí týdny byla pacientka schopna postavit se ze 

sedu za 30 sekund pětkrát. Tyto hodnoty dle SFT představují riziko ztráty funkční 

hybnosti. V pásmu rizika se pohybovaly naměřené hodnoty i v dalších pěti zkouškách, 

které posuzují svalovou sílu DKK, flexibilitu těla, hbitost a aerobní vytrvalost. Pod 

hranicí normy nebyly výsledky žádné zkoušky. Pohybovaly se buď v pásmu normy 

(počet flexí v lokti ve třetím týdnu byl dokonce nadprůměrný), nebo už v pásmu rizika. 

Přesto se však pacientka ve většině těchto zkoušek během třítýdenní hospitalizace 

zlepšovala. Změny ve frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenosti ušlé za šest minut 

chůze během redukčního pobytu ukazují grafy níže. Grafické znázornění změn hodnot 

v ostatních zkouškách SFT – viz příloha 5. 

Graf 12 Počet kroků PDK za minutu – Graf 13 Vzdálenost ušlá za šest minut  
– pacient č. 4 chůze – pacient č. 4
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacientka postupně navyšovala objem pohybové aktivity, která zahrnovala chůzi 

a cvičení na rumpálu. Z celkových 10 minut ve druhý den hospitalizace jsem 

zaznamenala narůst na 40 minut předposlední den hospitalizace. Průměrně strávila 

pohybovou aktivitou 25 minut denně, z toho 15 minut chůzí a 10 minut cvičením na 

rumpálu. 

Graf 14 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 4 
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Cvičení pod vedením fyzioterapeuta

S pacientkou jsem cvičila dvakrát týdně. Od prvního týdne hospitalizace jsem 

zařadila cviky DKK vleže na  zádech. Ve druhém týdnu jsem přidala posilování 

břišního svalstva. Ve třetím týdnu jsem doplnila cviky s overballem a Thera-Bandem. 

Pacientku jsem motivovala k samostatnému cvičení.

Zhodnocení pacienta č. 4

Pacientka dobře spolupracovala. Přes závažné postižení pohybového aparátu 

měla zájem o pohybovou aktivitu. Zredukovala 12 kg, v prvním týdnu hospitalizace 

nezvládla 14 pohybových úkonů, ve třetím týdnu 11. V šesti zkouškách SFT byly 

naměřené hodnoty rizikové z hlediska ztráty funkční mobility, ve většině zkoušek se 

však zlepšovala. Navýšila pohybovou aktivitu až na 20 minut tréninku na rumpálu a 20 
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minut chůze denně. Pacientka si zapsala cviky, které jsem ji naučila, a obden je 

prováděla samostatně. Chce pokračovat ve cvičení i po skončení hospitalizace. Obtíže ji 

činily cviky DKK pro omezený rozsah pohybu a sníženou svalovou sílu. 

Subjektivní hodnocení pacienta: bolesti kloubů DKK při chůzi se zmírnily, 

pohyb ji méně zatěžuje. 

3.2.5 Pacient č. 5

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

muž

1956

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy před bariatrickým výkonem, 3. redukční pobyt

20 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

149 kg, výška 175 cm

BMI = 48,7 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

138 kg, hmotností úbytek 11 kg

BMI = 45,1 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

DM 2. typu – dieta

oboustranná gonartróza 2. stupně

úrazy: fraktura pravého předloktí - 2000

operace: mediální menisektomie vpravo - 1993

○ pracovní anamnéza

t.č. nezaměstnaný, předtím eletrikář

○ sociální anamnéza

žije sám v panelákovém bytě s výtahem, 2. patro, rozvedený, 2 děti

○ sportovní anamnéza

hraje ping-pong (2x týdně), doma posiluje břišní svaly na cvičebním přístroji, 

v mládí rekreačně fotbal, volejbal, tenis
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○ anamnéza bolesti

po cca 30 minutách chůze mírné bolesti kolenních kloubů

Vyšetření pacienta

Tab. 15 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 5

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 5

týden hospitalizace

1. 2. 3.

ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

  

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

  

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s   
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět   
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět - - - - - -
změna polohy ze stoje do kleku a zpět   
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.
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Komentář k tabulce 15

Pacient nezvládl jedinou položku testu – kleknout si bez přidržování HKK, což 

se po dobu hospitalizace nezměnilo.

Tab. 16 Senior Fitness Test – pacient č. 5

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 5

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 16 17 18
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 110 122 126
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

23 25 25

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK +5 +6 +8
○ extendována LDK +5 +8 +10

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -20 -19 -17
○ shora LHK -23 -23 -22

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 4 4 4

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 500 500 520

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)

Komentář k tabulce 16

V prvním a druhém týdnu byly výsledky ve zkoušce hodnotící flexibilitu horní 

poloviny těla dle SFT podprůměrné až rizikové. Ve třetím týdnu již zjištěné hodnoty 

spadaly do pásma normy, resp. byly podprůměrné, nikoli však už rizikové. Pod hranicí 

normy se po celou dobu hospitalizace pohybovala vzdálenost ušlá za šest minut chůze. 

Nadprůměrné byly počty kroků PDK během dvouminutové chůze na místě ve druhém a 

třetím týdnu a počet flexí v lokti v každém týdnu redukčního pobytu. Frekvenci kroků 

PDK za minutu a vzdálenost během šestiminutové chůze zobrazují grafy níže. Grafické 

znázornění vývoje změn v dalších zkouškách SFT – viz příloha 6.
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Graf 15 Počet kroků PDK za minutu – Graf 16 Vzdálenost ušlá za šest minut
– pacient č. 5 chůze – pacient č. 5
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacient začal s pravidelnou pohybovou aktivitou až čtvrtý den hospitalizace, 

protože měl doznívající virózu. Denně jezdil na rotopedu, délka cvičení kolísala, což 

pacient vysvětloval občasnou únavou. Ve 12. a 13. dni hospitalizace dosáhl nejvyšší 

frekvence – čtyřikrát denně po osmi minutách – a také největší délky cvičení. V 17. až 

19. dni sice navýšil délku jednotlivého tréninku, ale na úkor frekvence – třikrát denně 

po 10 minutách. Průměrně strávil cvičením na rotopedu 24 minut denně. 

Graf 17 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 5
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Denní počty kroků měřené digitálním krokoměrem

Údaje o denním počtu kroků kolísaly, pacient se pohyboval v rozmezí nejnižší 

až střední pohybové aktivity v závislosti na tom, zda byl na vycházce. V prvních sedmi 

dnech nošení krokoměru pacient ušel celkem 28 288 kroků, v dalších sedmi dnech to 

bylo již 36 936 kroků. Je tedy patrný nárůst. Pacienta ovšem k navýšení počtu kroků 

krokoměr nemotivoval. S redukcí váhy se však pacient cítil fyzicky lépe, a proto chodil 

více.

Graf 18 Počet kroků/den – pacient č. 5
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Cvičení pod vedením fyzioterapeuta

Pacient se mnou cvičil dvakrát týdně. V prvním týdnu hospitalizace se jednalo o 

kondiční cvičení DKK vleže na zádech, na boku a na břiše a posilování 

mezilopatkových svalů. Ve druhém a třetím týdnu jsem přidala cvičení s Thera-Bandem 

vsedě na židli. Pacienta jsem motivovala k samostatnému cvičení.

Zhodnocení pacienta č. 5

Pacient dobře spolupracoval. Pohybovou aktivitu považoval za důležitou a 

prospěšnou. Zredukoval 11 kg, v testu mobility a rovnováhy nezvládl po celou délku 

hospitalizace pouze jedinou položku, v SFT se zlepšoval. Pod hranicí normy zůstaly 

údaje o vzdálenosti ve zkoušce šestiminutové chůze. Z cvičebních přístrojů využíval 

rotoped, trénoval na něm denně. Cviky, které jsem ho naučila, si dobře pamatoval, ale 
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prováděl je nepravidelně. Upřednostňoval cvičení na rotopedu. Měření krokoměrem 

ukázalo na poměrně vysokou pohybovou aktivitu ve formě chůze, uvážíme-li, že 

pacient byl hospitalizován. Významný je i nárůst o cca 8 500 kroků mezi prvním a 

druhým týdnem.

Subjektivní hodnocení pacienta: pohyb je pro něj méně náročný, zmírnily se 

bolesti kolenních kloubů při chůzi. 

3.2.6 Pacient č. 6

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

žena

  1957

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy a zlepšení kompenzace diabetu, 4. redukční pobyt

22 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

130 kg, výška 165 cm

BMI = 47,8 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

124 kg, hmotností úbytek 6 kg

BMI =  kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

DM 2. typu na PAD

hyperlipoproteinémie na farmakoterapii

syndrom spánkové apnoe, syndrom alveolární hypoventilace

lumbalgie

operace: zavedení gastrické bandáže – 5/2008

○ pracovní anamnéza

PID od r. 2007, předtím ČID, pracovala v chráněné dílně a jako úřednice na poště

○ sociální anamnéza

žije s manželem v bytě ve 3. patře, bez výtahu, děti nemá 
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○ sportovní anamnéza

v místě bydliště dochází jedenkrát týdně do rekondičního centra (RC) – od 

10/2008, rekreačně bowling a ping-pong, v mládí míčové hry

○ kompenzační pomůcky

nemá

○ anamnéza bolesti

bolesti v oblasti bederní páteře (Lp) při chůzi po schodech a při delší chůzi (cca 45 

minut), bolesti kolenních kloubů při chůzi po schodech

Vyšetření pacienta

Tab. 17 Test mobility a rovnováhy - pacient č. 6

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 6

týden hospitalizace

1. 2. 3.

ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

× × ×

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK, bez využití hrazdičky

  

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s   
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj – výdrž 10 s - - - - - -
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semitandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -

1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.

Komentář k tabulce 17

Pacientka po celou dobu hospitalizace nezvládla pět pohybových úkonů. 

V neschopnosti provést dřep a klek ze stoje svou roli hrála i obava, že by se pacientka 

nebyla schopna sama dostat zpět do stoje.

Tab. 18 Senior Fitness Test – pacient č. 6

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 6

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 11 13 14
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 86 91 96
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže 

16 17 19

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK -8 -7 -5
○ extendována LDK -10 -9 -6

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -28 -28 -27
○ shora LHK -20 -19 -18

Zkouška hodnotící čas potřebný k provedení úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky a posadit se 11 10 9

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 350 350 400

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)

Komentář k tabulce 18

Hodnoty v SFT se během hospitalizace zlepšovaly, přesto však zůstaly po celou 

dobu pobytu v rizikovém pásmu dle SFT výsledky čtyř zkoušek, které ukazují na 

sníženou flexibilitu těla. Výsledky dalších dvou zkoušek, které se pohybovaly pod 
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hranicí normy, značily menší hbitost a aerobní vytrvalost. Počet opakování ve zkoušce 

sed – stoj za 30 sekund byl podprůměrný pouze v prvním týdnu, v dalších dvou týdnech 

již spadal do pásma normy SFT. Frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenost ušlou za 

šest minut znázorňují následující grafy. Grafické znázornění výsledků dalších zkoušek 

SFT – viz příloha 7.

Graf 19 Počet kroků PDK za minutu – Graf 20 Vzdálenost ušlá za šest minut 
– pacient č. 6 chůze – pacient č. 6
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacientka postupně navyšovala délku pohybové aktivity, přestože jsou mezi 

jednotlivými dny rozdíly. Cvičila na rotopedu a na rumpálu, více využívala rotoped. 

Průměrně strávila cvičením 14 minut denně, z toho devět minut jízdou na rotopedu a pět 

minut tréninkem na rumpálu. Intenzivně se však věnovala chůzi (viz graf 21).

Graf 21 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 6
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Denní počty kroků měřené digitálním krokoměrem

Pacientka navyšovala počet kroků. V prvních sedmi dnech nošení krokoměru 

ušla celkem 39 166 kroků, v dalších sedmi dnech to bylo již 50 428 kroků. Sledování 

nárůstu počtu kroků pacientku velmi motivovalo. Ve třech dnech dokonce dosáhla jako 

jediná z pacientů s krokoměry počtu kroků vyššího než 10 000, což ji charakterizuje 

jako aktivní. Pacientka chodila na vycházky, je zvyklá hodně chodit i v běžném životě a 

tuto pohybovou aktivitu cíleně vyhledávala i během hospitalizace. 
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Graf 22 Počet kroků/den – pacient č. 6
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Cvičení pod vedením fyzioterapeuta

S pacientkou jsem od prvního týdne hospitalizace prováděla cviky na Lp a 

posilovala břišní svalstvo. Ve druhém týdnu jsem přidala cvičení dolních končetin vleže 

na zádech a na boku. Pacientce činila velké obtíže koordinace pohybů končetin a 

dýchání, měla tendence zadržovat dech, a proto jsem s ní trénovala dynamickou 

dechovou gymnastiku. Ve třetím týdnu jsem s pacientkou cvičila s využitím Thera-

Bandu a overballu pro zvýšení pohyblivosti horní poloviny těla. Pacientku jsem 

instruovala k samostatnému provádění cviků.

Zhodnocení pacienta č. 6

Pacientka výborně spolupracovala a byla nejvíce motivovaná z celého souboru. 

Snížila hmotnost o 6 kg. Je to diabetička a dietně se stravuje a pohybové aktivitě se 

věnuje i v běžném životě. V testu mobility a rovnováhy nezvládla po celou délku 

hospitalizace pět položek. V SFT se zlepšovala, avšak výsledky zkoušek, které posuzují 

flexibilitu těla, zůstávaly v pásmu rizika a podprůměrná byla hbitost a aerobní 

vytrvalost. Pohyb chápala jako stěžejní pro své zdraví a pro redukci hmotnosti. Byla 

velmi aktivní zvláště v chůzi, které se intenzivně věnuje i ve svém běžném životě. 

Navíc jako jediný pacient ze souboru pravidelně dochází do rekondičního centra. 

Nošení krokoměru ji vysoce motivovalo a zajímala se i o jeho zakoupení. Již během 
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hospitalizace si pořídila Thera-Band, s kterým je zvyklá cvičit v RC. Cvičí ráda a cviky, 

které jsem ji učila, prováděla i samostatně. Jednoduché pohyby HKK byla postupně 

schopná zkoordinovat s dýcháním, avšak stále zde zůstávají jisté rezervy. Zapsala si 

cviky s cílem pokračovat v nich i po propuštění z nemocnice. Věnovala se tréninku na 

aerobních trenažérech, avšak upřednostňovala pohybovou aktivitu ve formě chůze. 

Intenzita chůze daná počtem kroků se zvýšila. Rozdíl mezi prvním a druhým týdnem 

nošení krokoměrů činil cca 11 000 kroků.

Subjektivní hodnocení pacienta: zmírnily se bolesti Lp při delší chůzi, cítí se 

v lepší fyzické kondici. 

3.2.7 Pacient č. 7

Základní anamnestické údaje

○ pohlaví a rok narození

žena

1948

○ důvod přijetí a délka hospitalizace (včetně dne přijetí a propuštění)

redukce váhy před bariatrickým výkonem, 1. redukční pobyt

18 dní

○ hmotnost a BMI při přijetí, výška

140 kg, výška 172 cm

BMI = 47,3 kg/m2, obezita 3. stupně

○ hmotnost a BMI před propuštěním

130 kg, hmotností úbytek 10 kg

BMI = 43,9 kg/m2, obezita 3. stupně

○ osobní anamnéza

arteriální hypertenze na farmakoterapii

hyperlipoproteinémie na farmakoterapii

gonartróza 3. stupně vlevo

coxartróza 2. stupně vlevo

operace: CHCE – 2001

úrazy: fraktura pravého kotníku - 1971

○ pracovní anamnéza

vychovatelka v zařízení pro děti

○ sociální anamnéza
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žije s manželem v rodinném domku, 1 dítě 

○ sportovní anamnéza

od r. 2000 nepravidelně plavání, do 23 let vrcholově lehká atletika

○ kompenzační pomůcky

nemá

○ anamnéza bolesti

bolesti kloubů LDK po fyzické zátěži (hodinová chůze)

Vyšetření pacienta

Tab. 19 Vyšetření mobility a rovnováhy – pacient č. 7

Odpověď ano značí, že pacient daný úkol zvládne.
Odpověď ne značí, že pacient daný úkol nezvládne.

PACIENT Č. 7

týden hospitalizace

1. 2. 3.
ano ne ano ne ano ne

Změny poloh na lůžku

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, bez 
opory o HKK a bez využití hrazdičky

×  

z polohy vleže na zádech do sedu s DKK na lůžku, 
s oporou o HKK

  

z polohy vleže na zádech přetočení na břicho a zpět   
z polohy vleže na zádech do sedu s DKK z lůžka, bez 
využití hrazdičky

  

Polohy na lůžku

bridging – výdrž 5 s   
sed s DKK na lůžku, bez opory o HKK   
leh na zádech s oporou o předloktí   
leh na břiše s oporou o předloktí   

Změna polohy ze stoje do sedu na židli a zpět

posadit se bez opory o HKK, HKK křížem na hrudníku   
postavit se bez opory o HKK, HKK  křížem na hrudníku   

Mobilita a rovnováha ve stoji, bez přidržování horními končetinami

zvednutí tužky ze země   
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s   
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s   
tandemový stoj – výdrž 10 s   
stoj na špičkách – výdrž 10 s   

Mobilita a rovnováha ve stoji, dovoleno přidržovat se jednou HK3

zvednutí tužky ze země - - - - - -
změna polohy ze stoje do dřepu a zpět × × ×
změna polohy ze stoje do kleku a zpět × × ×
paralelní stoj1 – výdrž 10 s - - - - - -
semitandemový stoj2 – výdrž 10 s - - - - - -
tandemový stoj – výdrž 10 s - - - - - -
stoj na špičkách – výdrž 10 s - - - - - -
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1 paralelní stoj – stoj s chodidly paralelně vedle sebe
2 semitandemový stoj – boční kontakt mezi patou jedné nohy a palcem druhé nohy
3 Testujeme pouze v případě, pokud pacient nezvládl dané úkoly bez přidržování HKK.

Komentář k tabulce 19

Pacientka v prvním týdnu hospitalizace nezvládla pět pohybových úkonů. Ve 

druhém týdnu již dokázala posadit se s DKK na lůžku bez opory o HKK a bez využití 

hrazdičky. Ve druhém i třetím týdnu pak zůstávaly čtyři nezvládnuté pohybové úkony. 

O provedení dřepu a kleku ze stoje se snažila, avšak přiznávala, že se těchto pohybů 

bojí pro riziko poškození kolenních kloubů.

Tab. 20 Senior Fitness Test – pacient č. 7

SENIOR FITNESS TEST

PACIENT Č. 7

týden hospitalizace

1. 2. 3.

Zkoušky hodnotící počet úkonů ve stanoveném čase

počet počet počet

sed – stoj za 30 s 7 11 11
dvouminutová chůze na místě (počet kroků PDK) 50 s - 32 58 s - 55 60 s - 50
flexe v lokti za 30 s, hmotnost činky 2 kg pro ženy, 3,5 
kg pro muže

17 24 26

Zkoušky hodnotící vzdálenost mezi částmi těla (v cm)

hloubka předklonu vsedě cm cm cm

○ extendována PDK 0 +4 +8
○ extendována LDK 0 0 +3

zkouška zapažených paží cm cm cm

○ shora PHK -12 -10 -10
○ shora LHK -18 -14 -13

Zkoušky hodnotící čas potřebný k vykonání úkonu (v s)

s s s

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky, posadit se 10 7 7

Zkouška hodnotící vzdálenost zvládnutou za 6 minut chůze (v m)

m m m

trasa za 6 minut 370 440 450

Poznámka: červeně zvýrazněny hodnoty v rizikovém pásmu, zeleně zvýrazněny 
hodnoty pod hranicí normy dle SFT (stejné barevné značení použito i v grafech)

Komentář k tabulce 20

V průběhu hospitalizace se pacientka v SFT zlepšovala. Kontinuální chůze na 

místě byla však schopná maximálně po dobu 60 sekund, přestože frekvence kroků se 

zvyšovala. Svalová síla HKK dosahovala od druhého týdne nadprůměrných hodnot. 

Flexibilita horní poloviny těla byla snížená, stejně tak svalová síla DKK. Podprůměrné 

byly výsledky ve zkoušce šestiminutové chůze, z čehož můžeme usuzovat na omezenou 
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aerobní vytrvalost.  Frekvenci kroků PDK za minutu a vzdálenost ušlou za šest minut 

chůze ukazují grafy níže. Grafické znázornění průběhu změn v dalších zkouškách SFT –

viz příloha 8.

Graf 23 Počet kroků PDK za minutu – Graf 24 Vzdálenost ušlá za šest minut
– pacient č. 7 chůze – pacient č. 7
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Pohybová aktivita zapisovaná pacientem během hospitalizace

Pacientka začala s pravidelným cvičením až čtvrtý den hospitalizace z důvodu 

doznívajícího nachlazení. Jako jediná ze sledovaného souboru trénovala na běhacím 

pásu a její pohybová aktivita byla ze všech pacientů nejpestřejší. Cvičila na všech 

přístrojích, které jsou k dispozici na III. interně. Délka pohybové aktivity se však 

postupně snižovala, pacientka začala být depresivně laděná z obavy před bariatrickým 

výkonem. Průměrně strávila pohybovou aktivitou 55 minut denně, z toho nejvíce chůzí 

(31 minut), dále tréninkem na běhacím pásu (13 minut), rumpálu (9 minut) a rotopedu 

(2 minuty).  
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Graf 25 Pohybová aktivita během hospitalizace – pacient č. 7
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Cvičení pod vedením fyzioterapeuta

Od prvního týdne hospitalizace jsem se u pacientky zaměřila na cvičení DKK, 

ve druhém a třetím týdnu jsem zařadila cviky s overballem a Thera-Bandem pro zvýšení 

pohyblivosti horní části těla. Pacientku jsem zainstruovala k samostatnému provádění 

cviků. 

Zhodnocení pacienta č. 7

Pacientka dobře spolupracovala. Přestože byla nejstarším pacientem ze sledovaného 

souboru, byla aktivní – především v první polovině redukčního pobytu. Pacientka 

v mládí vrcholově sportovala, v současnosti se nepravidelně věnuje plavání, vzhledem 

k práci s dětmi je zvyklá na pohyb, zejména na chůzi. K pohybové aktivitě má pozitivní 

vztah. Zredukovala 10 kg, v testu mobility a rovnováhy se počet nezvládnutých úkonů 

snížil z pěti na čtyři. Výsledky SFT ukázaly na sníženou aerobní vytrvalost, svalovou 

sílu DKK, hbitost a flexibilitu horní poloviny těla. Hodnoty SFT se v průběhu 

hospitalizace zlepšovaly. 

Pacientka se věnovala cvičení na všech aerobních trenažérech a chodívala na 

vycházky. Pod mým vedením cvičila dvakrát týdně, kladně hodnotila především cviky 

s pomůckami, které prováděla i samostatně, ale nepravidelně. Postupně však u ní zájem 

o pohybovou aktivitu klesal z důvodu již zmíněného depresivního ladění. Cviky, které 
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jsem ji učila, si však zapsala a plánuje v nich pokračovat po provedení bariatrického 

výkonu. Projevila také zájem o zakoupení digitálního krokoměru. 

Subjektivní hodnocení pacienta: méně se zadýchává při fyzické námaze, pohyb pro 

ni není tolik náročný a cítí se uvolněnější a pohyblivější.
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3.3 Zhodnocení souboru pacientů

3.3.1 Test mobility a rovnováhy

Graf 26 Počet nezvládnutých úkonů v testu mobility a rovnováhy u 
jednotlivých pacientů v prvním až třetím týdnu hospitalizace
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Komentář ke grafu 26

Výrazně se od hodnot ostatních pacientů vzdalují údaje zjištěné u pacienta č. 4, 

který nezvládl nejvíce testovaných úkonů. Jednalo se o pacientku s nejzávažnějším 

postižením pohybového aparátu, která užívala dvě FH. Jak ukazuje graf, během 

hospitalizace se u této pacientky počet nezvládnutých úkonů snížil ze 14 až na 11. 

Pacient č. 5, u kterého jsem po celou dobu hospitalizace zaznamenala neschopnost 

provedení pouze jediného úkonu, jako jediný pravidelně dvakrát týdně sportuje (hraje  

ping-pong). Druhý nejnižší počet neprovedených úkonů jsem zjistila u pacienta č. 1, 

který měl sice nejvyšší BMI, byl však zároveň z celého souboru pacientů nejmladší a 

nestěžoval si na žádné bolesti. Pacienti č. 3 a č. 7 dosáhli shodně třetího nejlepšího 

výsledku. Jednalo se o dvě nejstarší pacientky, věkový rozdíl činil jeden rok, obě se 

symptomatickým, avšak různě vyjádřeným postižením pohybového aparátu. O rok 

mladší pacientka (pacient č. 3) užívá při chůzi jednu FH, bolesti ji omezují v chůzi. 

Rozdílných výsledků tyto pacientky dosáhly v SFT a výrazně se lišily i v záznamech 

zapisované pohybové aktivity. Pacientka č. 3 nikdy nesportovala a i v současné době se 

pro bolesti levého kolenního kloubu pohybuje velmi málo. Naproti tomu pacientka č. 7 

do 23 let závodně sportovala (lehká atletika), posledních 10 let se nepravidelně věnuje 

plavání, vzhledem k práci s dětmi je ve svém zaměstnání aktivní. Zaznamenala jsem u 
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ní lepší výsledky ve většině zkoušek SFT a doba, po kterou se věnovala pohybové 

aktivitě během hospitalizace, byla výrazně delší. Druhý nejmladší pacient s druhým 

nejvyšším BMI (pacient č. 2) se vzhledem k počtu nezvládnutých položek testu umístil 

až na předposledním místě. Domnívám se však, že za neprovedením čtyř pohybových 

úkonů (dřep a klek ze stoje, bez přidržování HKK i s přidržováním jednou HK) stojí 

spíše než neschopnost pohyb provést obava z poškození kolenních kloubů. Pacient se 

pro bolesti kolenních kloubů léčil a momentálně je bez obtíží. 

Zlepšení ve smyslu zvýšení počtu zvládnutých položek testu jsem zjistila u pěti 

pacientů (pacient č. 1, 2, 3, 4, 7). Z toho čtyři pacienti (č. 1, 3, 4, 7) se zlepšili o jeden 

testovaný úkol již do druhého týdne hospitalizace. Změnu ve třetím týdnu jsem 

pozorovala u dvou pacientů – pacient č. 2 zvládl navíc jeden testovaný pohyb, pacient č. 

4 dokonce dva. 

Graf 27 Počet pacientů, kteří nezvládli daný pohybový úkon v prvním 
až třetím týdnu hospitalizace – mobilita na lůžku a sed na židli 
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Komentář ke grafu 27

Nejvíce pacientů nezvládlo posadit se z polohy vleže na zádech do sedu s DKK 

na lůžku bez využití hrazdičky a bez opory o HKK a až na jednoho pacienta jsem po 

dobu hospitalizace nezaznamenala změnu. Tentýž pohyb, avšak s oporou o HKK, 

nezvládli v prvním týdnu hospitalizace tři pacienti, ve třetím týdnu zvládlo tento pohyb 

již všech sedm pacientů. Pouze v prvním týdnu hospitalizace nebyli schopni dva 

pacienti výdrže v bridgingu po dobu pěti sekund. Ostatní testované úkony činily obtíže 

vždy jen jednomu pacientovi a pacient je nezvládl po celou dobu hospitalizace.
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Graf 28 Počet pacientů, kteří nezvládli daný pohybový úkon v prvním 
až třetím týdnu hospitalizace – mobilita a rovnováha ve stoji
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Komentář ke grafu 28

Provedení dřepu a kleku ze stoje a zpět bylo jednoznačně nejčastějším pohybem, 

který pacienti nezvládli, a po celou dobu hospitalizace jsem v tomto nezaregistrovala 

žádnou změnu. Všech sedm pacientů si nedokázalo ze stoje kleknout bez přidržování 

HKK. Dva pacienti (muži) byli schopni tohoto pohybu a zpět s přidržováním jednou 

HK. Tito dva pacienti byli rovněž jako jediní schopni dřepu ze stoje a zpět bez 

přidržování HKK. Zbylých pět pacientů nezvládlo dřep ze stoje a zpět ani 

s přidržováním jednou HK. Ostatní testované úkony, jak ukazuje graf, nezvládl jediný 

pacient – pacient č. 4, který dosáhl nejvyššího počtu nezvládnutých položek v testu 

mobility a rovnováhy.
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3.3.2 Senior Fitness Test

Nejlepšího výsledku dosáhl ve většině zkoušek pacient č. 5, opačně tomu bylo u 

pacienta č. 4.

Graf 29 Počet zkoušek SFT s výsledkem v rizikovém pásmu a s výsledkem pod 
hranicí normy u jednotlivých pacientů v prvním až třetím týdnu pobytu
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Graf 30 Počet pacientů s výsledkem v pásmu rizika a pod hranicí normy 
v jednotlivých zkouškách SFT

4 4
2 2 2 2

1 1
3

4
2

4
5 5

2
1

1
3 3 3

4
3 3

2

2 2

5 5
5 7 7 5

3
2

2

3
2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

1.
t.

2.
t.

3.
t.

sed - stoj
za 30 s

chůze na
místě 2

min

hloubka
předklonu

k PDK

hloubka
předklonu

k LDK

zkouška zap.
paží (shora

PHK)

zkouška zap.
paží (shora

LHK)

vstát a ujít
2,5 m tam

a zpět

chůze 6
min

zkouška SFT - 1. až 3. týden

p
o

če
t 

p
ac

ie
n

tů

počet pacientů s výsledkem v pásmu rizika

počet pacientů s výsledkem pod hranicí normy



80

Komentář ke grafu 29

Nejvíce zkoušek s výsledkem v rizikovém pásmu dle SFT jsem zaznamenala u 

dvou pacientek s nejzávažnějším postižením pohybového aparátu (pacient č. 3 a 4). 

Naopak pouze jedna riziková hodnota byla u pacienta č. 5. 

Komentář ke grafu 30

U žádného pacienta nebyla vzdálenost ušlá během šesti minut v normě – u pěti 

pacientů byla podprůměrná, u dvou již v pásmu rizika, a to po celou dobu hospitalizace. 

Zkouška šestiminutové chůze posuzuje aerobní vytrvalost. V prvních dvou týdnech byly 

dále u všech pacientů zjištěny podprůměrné či rizikové hodnoty ve zkoušce zapažených 

paží, což ukazuje na sníženou flexibilitu horní poloviny těla. S výjimkou FX v lokti 

jsem ve všech zkouškách SFT zjistila hodnoty pod hranicí normy nebo již v pásmu 

rizika. 

Graf 31 Sed – stoj za 30 sekund u jednotlivých pacientů v prvním až 
třetím týdnu (řazeno od nejlepších výsledků dosažených v prvním týdnu)
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Poznámka: červené číslice značí rizikové hodnoty, zelené číslice hodnoty 
pod hranicí normy dle SFT

Komentář ke grafu 31

Tato zkouška hodnotí svalovou sílu DKK. Pod hranicí normy byly výsledky 

pacienta č. 1 a 2 (nejvyšší BMI) v prvních dvou týdnech a pacientky č. 3 po celou dobu 

pobytu. V rizikovém pásmu se pohybovaly hodnoty pacienta č. 4. Pacient č. 5 byl 

jediný, jehož výsledky v každém týdnu dosahovaly normálních hodnot. U všech 
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pacientů jsem pozorovala v průběhu hospitalizace zlepšování. Nejlepší výsledky jsem 

zaznamenala u pacientů č. 5, 2, 6.

Graf 32 Počet kroků PDK za minutu – porovnání pacientů (řazeno od 
nejlepších výsledků dosažených v prvním týdnu hospitalizace)
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Komentář ke grafu 32

Frekvenci kroků PDK jsem získala po přepočtu z dvouminutové chůze na místě. 

Pacienti č. 3 a č. 7 nebyli schopni chůze na místě v požadovaném časovém limitu dvou 

minut po celou délku hospitalizace. Doba chůze na místě se během hospitalizace 

prodlužovala u obou pacientů. U pacienta č. 3 se zároveň zvýšila frekvence kroků PDK, 

u pacienta č. 7 došlo naopak ve 3. týdnu ke snížení frekvence kroků. Lze předpokládat, 

že frekvence kroků u těchto pacientů by byla nižší, pokud by vytrvali v chůzi na místě 

po celé dvě minuty. Nejnižší frekvence kroků PDK dosáhl pacient s nejvyšším BMI, 

pacient č. 1. Chůze na místě v časovém limitu dvou minut byl schopen již ve třetím 

týdnu hospitalizace, avšak za cenu snížení frekvence kroků PDK. Nejlepších výsledků 

dosáhli opět pacienti č. 5, 2 a 6.   
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Graf 33 Průměrná hloubka předklonu vsedě během hospitalizace u 
jednotlivých pacientů (řazeno od nejlepších výsledků)
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Poznámka: červené číslice značí rizikové hodnoty, zelené číslice hodnoty 
pod hranicí normy dle SFT

      Graf 34 Průměrná vzdálenost za tři týdny ve zkoušce zapažených paží u
jednotlivých pacientů (řazeno od nejlepších výsledků)
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Poznámka: červené číslice značí rizikové hodnoty, zelené číslice hodnoty 
pod hranicí normy dle SFT

Komentář ke grafům 33 a 34

Grafy ukazují výsledky zkoušek hodnotících flexibilitu těla. Dvou nejlepších 

výsledků dosáhli pacienti č. 5 a 7. Ve zkoušce zapažených paží nikdo nedosáhl 

v průměru pásma normy.
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Graf 35 Čas potřebný k provedení úkonu (vstát ze židle, ujít tam a 
zpátky 2,5 m, posadit se) u jednotlivých pacientů (řazeno od nejnižších 
hodnot)
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Poznámka: červené číslice značí rizikové hodnoty, zelené číslice hodnoty 
pod hranicí normy dle SFT

Komentář ke grafu 35

Tří nejlepších výsledků dosáhli muži. Nejméně času k provedení úkolu 

potřeboval pacient č. 5, nedošlo však u něj během hospitalizace k dalšímu zlepšení. U 

ostatních pacientů jsem zaznamenala v průběhu hospitalizace snižování potřebného 

času. Výsledky zkoušky hodnotící hbitost byly po celou dobu v rizikovém u pásmu u 

pacienta č. 3 a 4. Jednalo se o pacientky s nejzávažnějším postižením pohybového 

aparátu, které užívaly FH.
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Graf 36 Vzdálenost ušlá za šest minut chůze u jednotlivých pacientů 
(řazeno od nejlepších dosažených výsledků v prvním týdnu)
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Poznámka: červené číslice značí rizikové hodnoty, zelené číslice hodnoty 
pod hranicí normy dle  SFT

Komentář ke grafu 36

Největší vzdálenost během šesti minut chůze ušel pacient č. 5, avšak do třetího 

týdne se zlepšil jen o 20 m. Největšího zlepšení dosáhl pacient č. 7, který ve třetím 

týdnu ušel o 80 m více než v prvním týdnu. Rizikové byly po celou dobu hospitalizace 

hodnoty zjištěné u pacientů č. 3 a 4, tedy u pacientek s nejvíce omezujícím postižením 

pohybového aparátu. V pásmu rizika byla rovněž vzdálenost změřená u pacienta č. 1 

(nejvyšší BMI) v prvním týdnu hospitalizace, do třetího týdne zvládnul ujít o 60 m více. 

U žádného pacienta zjištěné výsledky nedosáhly normy dle SFT.
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3.3.3 Pohybová aktivita zapisovaná pacienty během hospitalizace

Graf 37 Průměrná délka denní zapisované Graf 38 Průměrná doba chůze denně –
pohybové aktivity s využitím cvičebních – porovnání pacienta č. 1, 4 a 7
přístrojů – porovnání pacientů
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Komentář ke grafům 37 a 38

Pacienti č. 5 a 7 strávili tréninkem na cvičebních přístrojích průměrně 24 minut 

denně. Nejméně času věnovali cvičení na aerobních trenažérech pacienti č.. 4 a 3 (deset, 

resp. pět minut denně), jednalo se o pacientky s nejvíce invalidizujícím postižením 

pohybového aparátu. 

Pro pacienty č. 1, 4 a 7 ještě nebyly k dispozici digitální krokoměry. Tito 

pacienti zapisovali dobu, kterou chůzí denně strávili. Z těchto tří pacientů nejvíce času 

chůzi věnoval pacient č. 7 – nejstarší pacient souboru s nejnižším BMI. U tohoto 

pacienta jsem rovněž zaznamenala nejdelší (spolu s pacientem č. 5) průměrnou dobu 

věnovanou cvičení na aerobních trenažérech (24 minut denně). Zajímavé je, že stejné 

hodnoty (průměrně 15 minut chůze denně) jsem zaznamenala u pacientů č. 1 a 4. 

Pacient č. 1 byl nejmladší a zároveň nejvíce obézní z celého souboru, avšak bez bolestí 

pohybového aparátu. Naproti tomu pacient č. 4 byla žena s nejzávažnějším postižením 

nosných kloubů, která užívala dvě FH. 
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3.3.4 Počty kroků měřené digitálními krokoměry

Graf 39 Počet kroků za den – porovnání pacienta č. 2, 3, 5 a 6
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Komentář ke grafu 39

K navýšení intenzity chůze dané počtem kroků nedošlo u pacienta č. 3. Jednalo 

se o pacientku užívající při chůzi jednu FH. U pacienta č. 2 (druhý nejmladší, druhé 

nejvyšší BMI) počty kroků v jednotlivých dnech kolísaly, nejvyššího denního počtu 

kroků však dosáhl až ve druhém a třetím týdnu hospitalizace. Ve druhém týdnu ušel 

celkem nejvíce kroků. Pacient č. 5, který v testech prokázal pouze jedno pohybové 

omezení a nejvyšší fyzickou zdatnost, počet kroků neplynule navyšoval. Všichni tři 

pacienti udávali, že údaje z krokoměru je nemotivují. S redukcí váhy se však cítili 

fyzicky lépe a chůze pro ně byla méně namáhavá. Nejvyššího počtu kroků celkem i ve 

většině dnů jsem zjistila u pacienta č. 6. Tuto pacientku nošení krokoměru silně 

motivovalo, pacientka je zejména v chůzi aktivní i v běžném životě.
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3.4 Diskuze

Měla jsem možnost docházet za obézními pacienty hospitalizovanými na III. 

interní klinice 1. LF a VFN a spolupracovat s nimi v průběhu celého jejich redukčního 

pobytu. Sledování sedmi pacientů mi poskytlo informace, které jsem zpracovala 

v praktické části této bakalářské práce. Cílem bylo zjistit, jaká pohybová omezení 

obezita působí, jaký má vliv na fyzickou zdatnost a zda se snížením váhy jsou patrné 

změny již během relativně krátkého trvání redukčního pobytu. Zajímal mě nejen vývoj 

u jednotlivých pacientů, ale i jejich vzájemné srovnání s možností zevšeobecnění 

problematiky.

V testu mobility a rovnováhy jsem zjistila u každého pacienta neschopnost 

provedení alespoň jednoho pohybového úkonu. Jako nejproblematičtější se ukázaly být 

tyto pohyby – posadit se s DKK na lůžku z polohy vleže na zádech a provést dřep a klek 

ze stoje. Provedení sedu z lehu vyžaduje dostatečně silné břišní svalstvo. Pokud se 

pacienti dokázali do sedu dostat, potom jen prudkým švihem, nikoli plynulým 

zapojováním břišního svalstva. Tohoto pohybu nebyli schopni dva pacienti s nejvyšším 

BMI a pacientka se závažným postižením pohybového aparátu. Pro dřep a klek je třeba 

dostatečná svalová síla DKK, schopnost udržet rovnováhu, obratnost a test potvrdil 

značný význam stavu kolenních kloubů. Pouze dva pacienti provedli dřep a klek. 

Pacient s nejvyšším BMI, nejmladší a bez bolestí pohybového systému a pacient, který 

v testech opakovaně prokazoval nejméně pohybových omezení (pouze jedno –

neschopnost provést klek bez přidržování HKK) a nejlepší fyzickou kondici. Největší 

obtíže činilo oběma pacientům dostat se zpět do stoje, čehož bez použití síly HK nebyli 

schopni. Ostatním pacientům v pohybu bránila bolest kolenních kloubů či obava z jejich 

poškození. Z mého pohledu jsou dřep a klek potřebnými a rutinními pohyby, nečekala 

jsem tudíž, že budou pro pacienty tak nezvládnutelnými. Nástup artrózy je však u 

obezity časný, což vede k předčasným pohybovým omezením, typickým spíše pro starší 

populaci. 

Nabízí se srovnání protipólů. Na jedné straně pacientka s nejvíce invalidizujícím 

postižením pohybového systému chodící o dvou FH, která v testu mobility a rovnováhy 

v počtu nezvládnutých položek výrazně převyšovala ostatní, a stejně starý pacient, který 

sice udával občasné bolesti kolen, avšak pravidelně dvakrát týdně sportuje (ping-pong) 

a posiluje břišní svaly. V testu mobility a rovnováhy nezvládl pouze jediný pohyb. 

Jejich hmotnostní úbytek během redukčního pobytu byl takřka stejný, oba dva měli 
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aktivní přístup k terapii, i když celkovou délkou denní pohybové aktivity se lišili. Tito 

dva pacienti se věkem i hodnotou BMI blížili průměru ve sledovaném souboru (průměr 

52 let, BMI = 56 kg/m2), přesto však pacientka měla z celého souboru nejvíce 

pohybových omezení a nejnižší fyzickou zdatnost, zatímco u pacienta tomu bylo 

naopak. 

Další zajímavé srovnání poskytuje nejstarší pacientka (61 let) s nejnižším BMI a 

s jednostrannou coxartrózou a gonartrózou a nejmladší pacient (37 let) s nejvyšší 

hodnotou BMI, bez symptomatického postižení pohybového systému. V počtu 

nezvládnutých pohybových úkonů na tom byli obdobně. Pacient nezvládl posadit se s 

DKK na lůžku z lehu a opřít se vleže na zádech o předloktí, což naznačuje oslabení 

břišních svalů, naproti tomu pacientka neprovedla dřep a klek z důvodu artrózy. 

Rozdílný byl i jejich postoj k pohybové aktivitě, které se pacientka za hospitalizace 

věnovala více, zatímco pacient byl k pohybové terapii spíše pasivní. Pacientka je aktivní 

i v běžném životě, pacient naproti tomu nevyhledává žádnou pohybovou aktivitu, navíc 

je silný kuřák. Z porovnání těchto dvou pacientů usuzuji, že pro hybnost není tolik 

rozhodujícím věk, ale spíše životní styl a motivace k pohybové aktivitě. 

Výsledky testu mobility a rovnováhy potvrdily pohybová omezení ve spojitosti 

s obezitou, za významnější rizikový faktor však považuji stav pohybového aparátu, 

zejména pokročilou artrózu působící bolest. Značný význam má i cílená či habituální 

pohybová aktivita v běžném životě.

V SFT jsem měla možnost porovnávat zjištěné hodnoty u sledovaných pacientů 

s pásmem normy a rizika stanoveným tímto testem. SFT určuje normy pro seniory 

s věkovým odstupem pěti let. Pochopitelně jsem ke srovnání zvolila normy pro nejnižší 

věkovou skupinu 60-64 let. Přestože jen dvě pacientky ze souboru věkově odpovídaly 

stanovám testu, ukázalo se, že i mnohem mladší jedinci nejsou schopni v některých 

zkouškách dosáhnout ani normy stanovené pro seniory, ba dokonce byly zjištěné 

výsledky často v pásmu rizika ztráty funkční hybnosti. Rizikové hodnoty dle SFT jsou 

jednotné pro celou seniorskou populaci. 

Pouze ve zkoušce posuzující svalovou sílu HKK byly výsledky u všech pacientů 

v normě nebo nadprůměrné. Všechny další zkoušky již činily alespoň některým 

pacientům obtíže. Vzdálenost ušlá za šest minut chůze, která hodnotí aerobní vytrvalost, 

byla u všech pacientů buď podprůměrná, nebo až riziková. Přitom právě aerobní 

pohybová aktivita je pro obézní pacienty nejvhodnější a měla by být hlavní formou 

pohybové aktivity k redukci váhy. Výrazně rizikové byly výsledky zkoušky posuzující 
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flexibilitu horní poloviny těla. Příčinou může být nejen snížená kloubní pohyblivost, ale 

i tuková vrstva omezující pohyb. 

V SFT jsem opět zaznamenala nejmenší fyzickou zdatnost u pacientky 

s nejtěžším postižením pohybového aparátu. Rizikové u ní byly až na sílu HKK všechny 

sledované parametry. U pacientky užívající jednu FH pro jednostrannou gonartrózu, 

jejíž výsledky v testu mobility a rovnováhy odpovídaly většině, se v testu prokázala 

snížená fyzická zdatnost. 

Na základě výsledků obou testů jsem se u většiny pacientů zaměřila na 

posilování břišních svalů, svalů DKK a na zvýšení flexibility těla.

V úvodu této práce jsem uvedla hypotézy. Hypotéza 1 předpokládala 

jednoduchý vztah – čím vyšší BMI, tím větší pohybová omezení a tím menší fyzická 

zdatnost. Toto tvrzení nelze jednoznačně potvrdit. Jak jsem již zmínila výše, 

významnější než BMI se jevil funkční stav pohybového systému a aktivita v běžném 

životě. Nicméně svou roli hrají individuální rozdíly ve výsledcích jednotlivých zkoušek, 

každý pacient měl své silnější a slabší stránky. Hypotéza 2 předpokládala v průběhu 

redukce váhy zlepšování alespoň v některých položkách testu, což se potvrdilo, i když 

vývoj změn byl opět velmi individuální. Zlepšování v testu mobility a rovnováhy 

nebylo tak výrazné a pro pacienty zajímavé, po celou dobu hospitalizace přetrvávaly 

úkony, které pacient nebyl schopen zvládnout. Zlepšování v SFT bylo díky číselnému 

hodnocení více názorné a pro pacienty motivující, přestože pro ně provedení tohoto 

testu bylo poměrně náročné. To, že věděli, jaké hodnoty dosáhli při posledním 

vyšetření, jim poskytlo konkrétní cíl. Soutěživost a touha překonat se byla výrazná 

zejména u mužů. V SFT se zlepšovali všichni pacienti, u některých byly patrné i posuny 

hodnot z pásem rizikových do podprůměrných až průměrných. Jednoznačně 

nejnáročnější zkouškou pro všechny pacienty byla dvouminutová chůze na místě.

Na podkladě záznamů o samostatně prováděné pohybové aktivitě jsem došla 

k závěru, že její objem není určován pouze věkem, BMI či stupněm poškození 

pohybového systému, ale vychází především ze založení člověka. Závisí na motivaci a 

na individuální potřebě se hýbat. Pacientka chodící o dvou FH tak průměrně strávila 

denně chůzí stejnou dobu jako pacient nejmladší, sice s nejvyšším BMI , ale bez bolestí 

pohybového systému. Tento pacient byl spolu s dvěma pacientkami užívajícími k chůzi 

kompenzační pomůcky jediným, kdo nevyužil možnosti chodit na vycházku.

Motivaci pacientů k chůzi nošením krokoměrů považuji za diskutabilní. Ze čtyř 

takto monitorovaných pacientů sice tři navýšili intenzitu chůze danou počtem kroků, ale 
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jen jeden pacient se cítil být takto motivovaný. Navíc se v tomto případě jednalo o 

v chůzi nejaktivnější pacientku, pro kterou je chůze nejoblíbenější a nejvyhledávanější 

pohybovou aktivitou i v běžném životě. Myslím si, že jedinci, jejichž habituální 

pohybová aktivita v běžném životě je nízká, ji příliš nenavýší ani během redukčního 

pobytu. Nošení krokoměru je motivující hlavně pro ty, kteří i v domácím prostředí dbají 

na pravidelný pohybový režim.

Během redukčního pobytu všichni pacienti úspěšně snížili svou hmotnost. 

Vysoké váhové úbytky za tak relativně krátkou dobu je nutné realizovat pod lékařským 

dohledem a mají své opodstatnění (kompenzace onemocnění, redukce váhy před 

operačním výkonem). O tom, že obezita vyžaduje celoživotní léčbu, svědčí opakované 

redukční pobyty některých pacientů, u nichž v mezidobí došlo k opětovnému váhovému 

nárůstu. Pro dlouhodobé udržení váhy je nutné trvalé dodržování režimových opatření, 

důsledky nárazových hubnutí jsou dobře známy. Pacienta je třeba během hospitalizace 

edukovat jak ze strany nutričního terapeuta o režimu po přechodu z velmi přísné 

nízkoenergetické diety na dietu redukční, tak ze strany fyzioterapeuta o vhodném 

cvičení. Za úspěšností redukčních pobytů vidím dohled autorit nad pacienty a kolektiv 

lidí se stejným problémem. Stěžejní je potom dodržovat pohybový a dietní režim také 

v domácím prostředí. Z tohoto hlediska se mi jeví jako velmi přínosná rekondiční 

centra, organizace a kluby pro obézní, stejně tak i časopisy či noviny určené obézním. 

Jsou cestou, jak nalézt „spřízněné duše“ a vytrvat ve zdravém životním stylu. 

Rozhodující je ovšem motivace, zájem daného jedince a aktivní přístup k pohybové 

terapii.

Získané poznatky poskytují využití i pro další pacienty. Testy ukázaly 

problematické oblasti. Nevýhodou byl však menší a heterogenní soubor sledovaných 

pacientů. Bylo by jistě přínosné rozšířit toto šetření, např. sledovat zvlášť muže a ženy, 

porovnat obézní, kteří navštěvují RC, s těmi, kteří si pohybovou aktivitu řídí sami, nebo 

porovnat jedince s obezitou různého stupně. Vhodné by bylo mít soubor věkově i 

zdravotně si podobných lidí. 

Před zpracováním této bakalářské práce byly mé zkušenosti s obézními pacienty 

minimální. Ze začátku jsem měla na pacienty nereálné požadavky, teď už spíše dokážu 

odhadnout, co je a není v mezích možností obézního pacienta. Zjištěné výsledky mě 

mnohdy překvapily, měla jsem spíše tendence pohybové schopnosti obézních 

přeceňovat. O to více si nyní uvědomuji, jak obezita limituje jedince v každodenním 

životě a co všechno negativní s sebou přináší. Domnívám se, že velká část populace 
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nechápe, že obezita je nemoc, která se musí léčit. Obezitu považuje za stav, za který si 

člověk může sám, a tak by si měl i sám pomoct. S negativními postoji vůči obézním 

lidem se často setkávám i u fyzioterapeutů. Snažila jsem se k obézním pacientům 

přistupovat bez předsudků a výraznější pohybovou pasivitu jsem pozorovala jen u dvou 

pacientů. Problematika obezity v rámci fyzioterapie by se neměla podceňovat, jako 

fyzioterapeuté bychom se měli snažit obézní pacienty co nejvíce aktivizovat.  
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4 ZÁVĚR

Obezita je závažné onemocnění, jehož výskyt neustále stoupá. Omezuje jedince 

v provozování pohybových aktivit, což vede ke snížené fyzické kondici. Obezita je 

příčinou předčasné artrózy nosných kloubů, časté jsou bolesti zad. 

Vedle dietního režimu je zejména aerobní pohybová aktivita základním 

léčebným postupem. V případě obezity vysokého stupně jsou však možnosti pohybové 

terapie omezené.

Míra omezení hybnosti je dána nejen vlastním stupněm obezity, ale závisí také 

výrazně na stavu pohybového aparátu. V důsledku snížené pohyblivosti vzniká bludný 

kruh. Při stále nižší pohybové aktivitě se při stále stejném energetickém příjmu tělesná 

hmotnost zvyšuje, což dále omezuje pohyblivost a poškozuje pohybový aparát. Snížená 

pohyblivost a fyzická zdatnost pak určuje i možnosti terapie pohybovou aktivitou.

Důsledkem snížené pohybové aktivity je celková fyzická dekondice, projevující 

se sníženou vytrvalostí. Pro netrénované obézní osoby je velmi náročné vykonávat 

kontinuálně určitou aerobní činnost, např. chůzi na místě či prostou chůzi, po delší 

dobu. Už po krátkodobém vykonávání této činnosti mohou trpět dechovou 

nedostatečností, svalovou únavou a celkovým tělesným vyčerpáním až schváceností.

V rámci praktické části jsem došla k těmto závěrům. Nejvýznamnějším 

limitujícím faktorem hybnosti a fyzické zdatnosti bylo ve sledovaném souboru postižení 

pohybového aparátu. Poškození pohybového systému však nemusí znamenat pasivní 

přístup k pohybové terapii. 

Rozdíly jsou patrné mezi obézními, kteří se věnují pohybové aktivitě nebo 

alespoň vykazují vyšší habituální pohybovou aktivitu, a obézními jedinci bez pohybové 

aktivity. Výsledky testů jasně hovoří ve prospěch aktivních pacientů. Pacienti zvyklí na 

pohyb v běžném životě byli aktivnější i během redukčního pobytu. 

Pravidelnou pohybovou aktivitu je třeba přijmout jako trvalou součást svého 

života. Teprve dlouhodobější provozování sportovních aktivit přináší pozitivní změny a 

s tím, jak se budou postupně dostavovat výsledky (pokles hmotnosti, lepší fyzická 

kondice), by se měla dostavit i radost z pohybu pro pohyb samý, který už by pacient 

nevnímal jen jako nástroj ke snižování tělesné hmotnosti.

Je na každém zdravotnickém pracovníkovi přispět ke komplexní terapii obezity 

alespoň poučením pacienta o rizicích obezity a pozitivně ho motivovat ke zlepšení 

tělesné kondice a životního stylu. Zdravý životní styl je základním preventivním a 
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současně léčebným opatřením. Získat jedince k pohybové aktivitě by mělo být hlavním 

cílem fyzioterapie obézních pacientů.  
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6 SEZNAM ZKRATEK

BMI Body Mass Index

Cp cervikální/krční páteř

ČID částečný invalidní důchod

DK dolní končetina

DKK dolní končetiny

DM diabetes mellitus

FH francouzská hůl/francouzské hole

FX flexe

HK horní končetina

HKK horní končetiny

kcal kilokalorie

kJ kilojouly

LDK levá dolní končetina

LF lékařská fakulta

LHK levá horní končetina

Lp lumbální/bederní páteř

MS metabolický syndrom

PAD perorální antidiabetika

PDK pravá dolní končetina

PHK pravá horní končetina

PID plný invalidní důchod

RC rekondiční centrum

SD starobní důchod

SFT Senior Fitness Test

SZO Světová zdravotnická organizace

TEP totální endoprotéza

VFN Všeobecná fakultní nemocnice
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Příloha 1 Stupnice subjektivního vnímání zátěže (Borgova škála)

stupeň verbální interpretace TF (tepů.min-1)

6 60
7 velmi, velmi lehká 70
8 80
9 velmi lehká 90
10 100
11 lehká 110
12 120
13 trochu těžká 130
14 140
15 těžká 150
16 160
17 velmi těžká 170
18 180
19 velmi, velmi těžká 190
20 maximální 200

Zdroj: Vilikus, Brandejský, Novotný, 2004



Příloha 2 Hodnoty v SFT u pacienta č. 1
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Příloha 3 Hodnoty v SFT u pacienta č. 2

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s
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Příloha 4 Hodnoty v SFT u pacienta č. 3

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s
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Příloha 5 Hodnoty v SFT u pacienta č. 4

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s
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Příloha 6 Hodnoty v SFT u pacienta č. 5

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s

16 17 18

23 25 25

0

10

20

30

1. 2. 3.

týden hospitalizace

p
o

če
t

sed - stoj za 30 sekund

FX v lokti za 30 sekund
    

Hloubka předklonu vsedě, 

zkouška zapažených paží

6 85
8 10

5

-20 -17-19-23 -23 -22-30
-20
-10

0
10
20

1. 2. 3.

týden hospitalizace

v
zd

á
le

n
o

st
 

(c
m

)

extendována PDK extendována LDK

shora PHK shora LHK

Postavit se, ujít 2,5 m tam a 

zpět, posadit se

444

0
1
2

3
4
5

1. 2. 3.

týden hospitalizace

ča
s 

(s
)

vstát ze židle, ujít 2,5 m tam a zpátky,
posadit se



Příloha 7 Hodnoty v SFT u pacienta č. 6

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s
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Příloha 8 Hodnoty v SFT u pacienta č. 7

Počet opakování ve zkouškách 

sed - stoj a FX v lokti za 30 s
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Příloha 9 Zapisování pohybové aktivity

ZAPISOVÁNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY

Zapisujte pohybovou aktivitu pravidelně po jejím vykonání.

Jméno a příjmení:   ______________________________________

Datum Pohybová aktivita
Doba provádění 

(min)

Spálené kalorie, 
rychlost, zátěž, 

vzdálenost



Příloha 10 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 1

Den hospitalizace Pohybová aktivita Doba provádění (min)

2.
chůze 6 
rumpál 5
chůze 6

3.

chůze 6
chůze 6
rumpál 5
rumpál 5

4.

chůze 6
chůze 6
rumpál 5
rumpál 10

5.
chůze 6
chůze 10
rumpál 10

6.
chůze 10
rumpál 10
rumpál 10

7.

chůze 6
rumpál 10
rumpál 5
rumpál 5
chůze 5

8.

chůze 10
rumpál 10
rumpál 5
chůze 10
chůze 10

9.

rumpál 10
rumpál 12
chůze 6
chůze 10

10.
rumpál 15
chůze 10

11.

rumpál 10

rumpál 10
chůze 10
chůze 6
rumpál 15

12.

rumpál 10

rumpál 5
chůze 15
rumpál 15

13.

rumpál 15
rumpál 15
chůze 10
chůze 6



14.

chůze 6
chůze 20
rumpál 10
rumpál 10
rumpál 10

15.

rumpál 15
chůze 12
rumpál 5
chůze 6
chůze 10

16.

rumpál 10

rumpál 10
rumpál 10
rumpál 5
chůze 10

17.
chůze 10
rumpál 10
rumpál 10

18.

rumpál 15
rumpál 5
chůze 6
chůze 10
rumpál 5



Příloha 11 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 2

Den hospitalizace Pohybová aktivita Doba provádění (min)

2. rumpál 10

3.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

4.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

5.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

6.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

7.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

8.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

9.
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

10.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

11.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

12.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

13.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

14.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

15.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5



16.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

17.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

18.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

19.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

20.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

21.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

22.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

23.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

24.

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5



Příloha 12 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 3

Den hospitalizace Pohybová aktivita Doba provádění (min)

2. rumpál 3

3. rumpál 3

4. rumpál 4

5. rumpál 3

6. rumpál 3

7. rumpál 5

8. rumpál 3

9. rumpál 4

10. rumpál 10

11. rumpál 5

12. rumpál 7

13. rumpál 6

14. rumpál 5

15. rumpál 5

16. rumpál 8

17. rumpál 4

18. rumpál 5



Příloha 13 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 4

Den hospitalizace Pohybová aktivita Doba provádění (min)

2. chůze 10

3.
chůze 10

rumpál 5

4.
chůze 10

rumpál 5
chůze 5

5. 
chůze 10

rumpál 5

6.
chůze 10

rumpál 5

7.
chůze 5

rumpál 5

8.
chůze 10

rumpál 5
rumpál 5

9.
chůze 10

rumpál 5

10.
chůze 10

rumpál 5
chůze 5

11.
chůze 10

rumpál 5
rumpál 5

12.
chůze 10

rumpál 10
chůze 10

13.

chůze 10
chůze 10

rumpál 5
rumpál 5
rumpál 5

14.
chůze 10

rumpál 5
rumpál 5

15.

rumpál 5
chůze 10

rumpál 5
chůze 10

16.

rumpál 5
chůze 10

rumpál 5
chůze 10

17.
rumpál 10
chůze 10
chůze 10



18.

chůze 10
rumpál 10
chůze 10

rumpál 10

19.

chůze 10
chůze 10

rumpál 10
rumpál 10

20.

chůze 10
rumpál 10
chůze 10

rumpál 10

21

chůze 10
chůze 10

rumpál 10
rumpál 10



Příloha 14 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 5

Den hospitalizace Pohybová aktivita Doba provádění 
(min)

Spálené kalorie, 
rychlost, zátěž, 

vzdálenost

4. rotoped 20
250 kJ, 25 km/hod,
25 W, 10 km

5.
rotoped 12

130 kJ, 25 km/hod,
50 W, 4 km

rotoped 12
130 kJ, 25 km/hod,
50 W, 4 km

6.
rotoped 10

120 kJ, 23 km/hod,
60 W, 4 km

rotoped 10
120 kJ, 23 km/hod,
60 W, 4 km

7.

rotoped 5
100 kJ, 22 km/hod, 
100 W, 3,4 km

rotoped 5
100 kJ, 22 km/hod, 
100 W, 3,4 km

rotoped 5
120 kJ, 20 km/hod,
100 W, 3 km

8.

rotoped 5
120 kJ, 20 km/hod,
100 W, 3 km

rotoped 5
120 kJ, 20 km/hod,
100 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

9.
rotoped 8

120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

10.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

11.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km



12.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

13.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

14.
rotoped 8

120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

15.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

16.

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 8
120 kJ, 23 km/hod,
75 W, 3 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

17.

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

18.

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

19.

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km

rotoped 10
180 kJ, 23 km/hod,
100 W, 4 km



Příloha 15 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 6

Den hospitalizace Pohybová aktivita
Doba provádění

(min)

Spálené kalorie, 
rychlost, zátěž, 

vzdálenost

2. rotoped 6 2 km

3. rotoped 6 2 km

4.
rotoped 8 3 km
rotoped 3 1 km

5.
rotoped 6 2 km
rumpál 5

6.
rotoped 5 2 km
rotoped 5 2 km
rumpál 3

7.
rotoped 7 2,5 km
rumpál 5

8.
rotoped 8 3 km
rotoped 5 2,5 km

9.
rotoped 10 4 km
rumpál 5

10.
rotoped 7 2,5 km
rotoped 5 2 km
rumpál 3

11. rumpál 5

12.
rumpál 10
rotoped 10 4 km

13.
rumpál 5
rotoped 10 4 km

14.
rotoped 6 2 km
rotoped 5 2 km
rumpál 7

15.
rotoped 7 3 km
rotoped 5 2 km
rumpál 10

16.
rotoped 5 3 km
rumpál 10

17.
rotoped 5 2 km
rumpál 5

18.
rotoped 10 4 km
rumpál 5
rumpál 5

19.
rotoped 10 4 km
rotoped 3 1 km
rumpál 5

20.

rotoped 10 5 km
rotoped 5 2 km
rumpál 5
rumpál 5



21.

rotoped 8 4 km
rotoped 5 2 km
rumpál 5
rumpál 5



Příloha 16 Zapisování pohybové aktivity – pacient č. 7

Den hospitalizace Pohybová aktivita
Doba provádění 

(min)
Spálené kalorie, 

vzdálenost, 

4.
běhací pás 3 100 m
rotoped 1
chůze 60

5.

běhací pás 10 600 m
rotoped 2
rumpál 5
rumpál 5
rotoped 5
běhací pás 5 400 m

6.

rumpál 5
běhací pás 7,5 500 m
rotoped 5
chůze 60
běhací pás 10 500 m

7.

běhací pás 15 800 m, 39 kcal
rumpál 5
chůze 60
běhací pás 10 550 m, 39 kcal
rumpál 5

8.

běhací pás 12 600 m, 35 kcal
rotoped 2
rumpál 5
běhací pás 12 660 m, 39 kcal
rumpál 5

9.
chůze 75
běhací pás 10 600 m, 38 kcal

10.

chůze 45
běhací pás 10 550 m, 37 kcal
rumpál 5
rotoped 5

11.

běhací pás 10 700 m, 40 kcal
rotoped 2,5 15 kcal
rumpál 2
chůze 20
chůze 20
chůze 15

12.

běhací pás 10 600 m, 39 kcal
rumpál 5
běhací pás 10 600 m, 39 kcal
rumpál 5

13.

běhací pás 10 700 m, 40 kcal
rumpál 5
rumpál 7
rotoped 5 30 kcal
chůze 20



14.

běhací pás 10 600 m, 37 kcal
rumpál 5
chůze 15
běhací pás 10 40 kcal

15.

chůze 25
rumpál 10
rumpál 10
běhací pás 10 600 m, 37 kcal

16.
chůze 15
rumpál 12
rumpál 5

17.

chůze 10
rumpál 5
rumpál 10
běhací pás 12 600 m, 39 kcal



Příloha 17 Cvičení vleže na zádech, na břiše a na boku

1) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla otočené dlaněmi dolů

provedení: s nádechem otočit dlaně vzhůru, zevně vytočit celé paže, stáhnout 

lopatky k sobě, s výdechem vrátit HKK do původní polohy

2) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla, dlaně otočené vzhůru

provedení: s nádechem obě HKK pokrčit v loktech a dotknout se prsty ramen, 

s výdechem vrátit do výchozí polohy

3) výchozí poloha: stejná

provedení: s nádechem krčit střídavě PHK a LHK a prsty se dotknout 

druhostranného ramene, s výdechem zpět do výchozí polohy

4) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK 

předpažené, maximální FX v loktech, ruce se dotýkají ramen

provedení: s nádechem provádíme pohyb HKK do stran, lopatky stlačíme k sobě, 

s výdechem zpět do výchozí pozice

5) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK 

předpažené, pravý úhel v loktech, ruce položené na lokti opačné HK

provedení: s nádechem jdou HKK do vzpažení nad hlavu („podívat se do okénka“),

s výdechem zpět do výchozí polohy

6) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla

provedení: s nádechem obě natažené HKK současně do vzpažení nad hlavu, 

s výdechem zpět do výchozí polohy



7) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, dlaně položené 

na břichu 

provedení: nádech do oblasti pod dlaněmi, ruce mohou vyvíjet protitlak, s výdechem 

stáhnout břišní svalstvo

8) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla

provedení: s nádechem prohnout v zádech, hlava i hýždě stále spočívají na 

podložce, s výdechem přitisknout páteř k podložce

9) výchozí poloha: stejná

provedení: nádech v klidu, s výdechem odlehčit plosky nohou

10) výchozí poloha: leh na zádech, DKK natažené, HKK volně podél těla

provedení: s výdechem přitáhneme špičky a zvedneme hlavu („fouknout si na 

špičky“), s nádechem povolit

11) výchozí poloha: stejná

provedení: nádech v klidu, s výdechem přitáhnout koleno a zvednout hlavu, 

koleno natažené DK tlačit do podložky a patu vytahovat do dálky DKK střídáme

12) výchozí poloha: stejná

provedení: nádech v klidu, s výdechem zvednout celou nataženou DK s přitaženou 

špičkou a hlavu, DKK střídáme

13) výchozí poloha: leh na zádech, DKK pokrčené, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla

provedení: s nádechem přitlačit páteř do podložky, s výdechem propnout jednu 

DK v koleni a zvednout hlavu, DKK střídáme

14) výchozí poloha: stejná

provedení: s nádechem přitlačíme páteř do podložky, s výdechem stáhneme 

hýžďové svaly a zvedneme pánev nad podložku



15) výchozí poloha: leh na zádech, DKK natažené, HKK volně podél těla

provedení: nádech v klidu, s výdechem stáhnout hýždě, protlačovat kolena do 

podložky a přitáhnout špičky

16) výchozí poloha: stejná

provedení: provádíme unožování do stran, pohyb vede pata

17) výchozí poloha: leh na boku, spodní HK složena pod hlavou, spodní DK pokrčená

provedení: zvedat nataženou DK ke stropu, pohyb vede pata

18) výchozí poloha: stejná

provedení: horní DK nadzvednout a provádět kroužky, nejdříve s pokrčeným 

kolenem, poté s propnutým kolenem

19) výchozí poloha: leh na břiše, HKK složené pod hlavou

provedení: střídavě přitahujeme patu k hýždím



Příloha 18 Cviky na Cp

20) výchozí poloha: leh na zádech, hlava podložená

provedení: připažit, ramena táhnout směrem k nohám, nezvedat bradu, přiblížit Cp 

k podložce, hlavu táhnout vzhůru v ose těla

21) výchozí poloha: leh na zádech

provedení: s nádechem připažit, udělat dvojitou bradu, s výdechem zvednout 

hlavu

22) výchozí poloha: stejná

provedení: připažit, udělat dvojitou bradu, nezvedat hlavu, hlavou volně otáčet 

vpravo a vlevo

23) výchozí poloha: stejná

provedení: připažit, ramena držet u podložky, hlavu otočit vpravo, zvednout a 

obloukem táhnout po hrudníku doleva, uvolnit, zvednout hlavu a totéž zpět

24) výchozí poloha: stejná

provedení: s nádechem zatnout pěsti, zdvihnout hlavu, zpevnit hýždě, propnout 

špičky dolů, výdrž, s výdechem uvolnit

25) výchozí poloha: leh na břiše, hlava opřená o čelo, 

provedení: připažit HKK, stlačovat lopatky k sobě a ramena táhnout dolů, výdrž, 

povolit

26) výchozí poloha: leh na břiše, HKK do svícnu

provedení: s nádechem zvednout HKK nad podložku, s výdechem táhnout lokty 

směrem dolů k nohám, vrátit zpět do svícnu a povolit

27) výchozí poloha: leh na břiše, hlava opřená o čelo, HKK vzpažené

provedení: střídavě zvedat HKK s nádechem, s výdechem položit, poté zvedat obě 

HKK najednou



28) výchozí poloha: vzpřímený sed, neopírat se o záda, DKK mírně rozkročené

provedení: krouživým pohybem v ramenou opisujeme osmičku (když jde pravé r

ameno dozadu, levé jde dopředu), prostřídáme směr otáčení

29) výchozí poloha: stejná

provedení: upažíme, palec jedné ruky směřuje ke stropu, palec druhé ruky k zemi, 

díváme se na palec směřující dolů, otáčíme hlavou na druhou stranu za 

současného přetáčení paží, vymění se poloha palců, vždy se díváme na palec 

směřující dolů

30) výchozí poloha: stejná

provedení: lokty u těla, při nádechu tlačit lokty dolů a současně hlavu vytahovat 

vzhůru, s výdechem vrátit zpět

31) výchozí poloha: vzpřímený sed, ruce v týl

provedení: lokty tlačit dozadu, provést předklon hlavy a horní části hrudníku, 

otáčet hlavu vpravo, vlevo, očima sledovat lokty – „cuchání vlasů“

32) výchozí poloha: vzpřímený sed, ruce v klíně

provedení: otočit hlavu vpravo, očí se dívají za rameno, třikrát pokývat nad 

ramenem, zpět a na druhou stranu totéž

33) výchozí poloha: stejná

provedení: ramena klesnou, hlava volně na hrudi, opisovat půlkruhy od ramene 

k rameni

34) výchozí poloha: vzpřímený sed, předpažené paže skrčené v loktech, prsty na 

ramenou (levou ruku na pravé rameno a naopak)

provedení: hlavu sunout za bradou vpřed a ramena táhnout dozadu, hlavu zasunout 

zpět a lokty tlačit dopředu

35) výchozí poloha: vzpřímený sed

provedení: úklony hlavou



Příloha 19 Cviky na Lp

36) výchozí poloha: leh na zádech, DKK natažené, při větší bolestivosti pokrčené, 

natažené HKK vzpažené nad hlavou

provedení: přitisknout bederní páteř k podložce a vytáhnout se v ose těla za HKK 

a DKK

37)  výchozí poloha: leh na zádech, pokrčené DKK, opřené o chodidla, HKK volně 

podél těla

provedení: střídavě propínat kolena

38) výchozí poloha: stejná

provedení: propnout koleno a provádět hmity v kyčli

39) výchozí poloha: stejná

provedení: zvednout pánev a postupně odvíjet páteř až k lopatkám

40) výchozí poloha: stejná

provedení: s nádechem pokládáme kolena na jednu stranu a hlavu otáčíme na 

opačnou stranu, s výdechem vracíme do výchozí polohy, strany střídáme

41) výchozí poloha: leh na boku

provedení: unožovat

42) výchozí poloha: stejná

provedení: ramena, kyčle, koleno a kotník spodní DK jsou v rovině, koleno horní 

DK přitáhnout k břichu, zpět protáhnout do zanožení



Příloha 20 Cviky s Thera-Bandem

43) výchozí poloha: sed 

provedení: uchopit Thera-Band na šířku ramen, vzpažit do „V“ a provádět střídavě 

úklony vpravo a vlevo

44) výchozí poloha: sed, HKK připažené, pravý úhel v loktech, předloktí směřuje 

dopředu

provedení: lokty držet u těla a střídavě předloktí vytáčet v horizontále do stran

45) výchozí poloha: sed, ruce s navinutým Thera-Bandem položené na koleni jedné 

DK

provedení: druhostranná HK provádí vzpažení v diagonále, prostřídáme

46) výchozí poloha: sed, natažené HKK předpažené

provedení: provádíme upažování do stran

47) výchozí poloha: sed, HKK vzpažené do „V“

provedení: upažit skrčmo s Thera-Bandem za zády, upažit jednu HK a zpět, upažit 

druhou HK a zpět, upažit obě HKK současně a zpět, poté návrat do výchozí 

polohy

48) výchozí poloha: sed, Thera-Band držíme před tělem, HKK v mírné abdukci

provedení: z výchozí polohy provádíme zapažování

49) výchozí poloha: sed, HKK vzpažené do „V“

provedení: upažíme, lopatky táhneme k sobě, Thera-Band je za tělem

50) výchozí poloha: sed, pokrčené HKK držíme před tělem ve výšce ramen

provedení: provádíme upažení, pokrčené lopatky jdou do stran, lopatky stahujeme 

k sobě



51) výchozí poloha: sed na jednom konci Thera-Bandu, který vedeme za zády, volný 

konec ovineme kolem jedné ruky, která je ve vzpažení, loket je v maximální flexi, 

předloktí za hlavou

52) výchozí poloha: sed na jednom konci Thera-Bandu, volný konec ovineme kolem 

jedné ruky

provedení: upažíme povýš, ukláníme trup ve směru pohybu paže a zpět, poté si 

přesedneme a provádíme cvik na druhou stranu

53) výchozí poloha: sed, volné konce Thera-Bandu omotané kolem rukou, střed 

Thera-Bandu pod chodidlem

provedení: DK provádíme pohyb jako při jízdě na kole



Příloha 21 Cviky s overballem 

54) výchozí poloha: leh na zádech, DKK natažené, míč držíme v předpažení

provedení: zvedáme nejdříve kulatě hlavu, potom horní část trupu až po dolní úhly 

lopatek

55) výchozí poloha: leh na zádech, míč podložený pod lopatkami, ruce v týl

provedení: předklon hlavy a trupu, lokty držíme od sebe, poté s rotací trupu 

vpravo a vlevo

56) výchozí poloha: leh na zádech, pokrčené DKK, míč pod pánví

provedení: pánev posunujeme po míči vpravo a vlevo

57) výchozí poloha: sed, ve vzpažených pažích držíme míč

provedení: provádíme předklony vpravo a vlevo

58) výchozí poloha: sed, chodidlo jedné DK položené na míči

provedení: kutálíme míč vpřed a vzad, do stran, poté stlačujeme míč kolmo k zemi






