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ABSTRAKT 

Název práce: Přínos poradenské činnosti ke změně ţivotního stylu 

Souhrn: Otázka zdravého ţivotního stylu se v poslední době dostává do popředí 

diskutovaných témat. Ţivotní styl populace se oproti minulosti znatelně změnil a kvalitní, 

přiměřené stravování a pravidelná pohybová aktivita je u lidí často zanedbávána. Lidé trpí 

stresem, nedostatkem spánku a všechny tyto faktory s sebou nesou zvýšenou míru 

zdravotních rizik. Na tuto skutečnost reaguje společnost mimo jiné vznikem mnoha 

poraden, které se snaţí člověku pomoci ke změně a zdravějšímu a kvalitnějšímu ţivotnímu 

stylu. Tato práce se zabývá vlivem individuálně sestaveného programu poradcem na změnu 

ţivotního stylu a v souvislosti s touto změnou i na změnu tělesného sloţení ţen ve věku 

18 – 65 let. Výzkum má odhalit, zda program jako takový, pravidelné kontroly a zpětná 

vazba přinesou pozitivní změny v ţivotním stylu a dojde-li v souvislosti s touto změnou 

k redukci hmotnosti a zlepšení ostatních tělesných parametrů. 

Cíl práce: Naším cílem bylo zjistit, jaké ţeny vyhledávají pomoc a poradenství v oblasti 

zdravého ţivotního stylu. Dále nás také zajímalo, jaký vliv bude mít individuálně sestavený 

program na jeho změnu a zda tato změna pozitivně ovlivní nejen tělesnou hmotnost 

zkoumaných ţen, ,ale i jejich jednotlivé tělesné parametry. 

Metodika: Tato diplomová práce je zpracována jako empirický kvantitativní výzkum, který 

sleduje nedostatky v oblasti ţivotního stylu, spokojenost ţen se svým ţivotním stylem 

a účinek poradenství na změnu ţivotního stylu a změnu tělesného sloţení. Problematika 

ţivotního stylu byla zjišťována pomocí strukturovaného rozhovoru, spokojenost pomocí 

modifikovaného standardizovaného dotazníku a tělesné sloţení bylo měřeno ručním 

tukoměrem, případně tělním analyzátorem a porovnávány byly hodnoty tělesných 

parametrů na začátku a na konci intervence. K zpracování a vyhodnocení získaných dat byl 

pouţit program Microsoft Excel 2007. 

Výsledky práce: Byl prokázán pozitivní vliv zvoleného programu na ţivotní styl a většinu 

vybraných antropometrických ukazatelů. Během aplikace programu došlo k  významné 

redukci tukové hmoty a i celkové hmotnosti, zlepšila se hydratace organismu a většina 

sledovaných ţen dokázala sníţit mnoţství útrobního tuku. Nepodařilo se ovšem výrazně 

zvýšit mnoţství hmoty svalové a bazálního metabolismu. Tento typ redukčního programu 

lze povaţovat za přínosný, ale bylo by vhodné rozšířit jej o kontrolovaný pohybový reţim.  

Klíčová slova: sebehodnocení, zdraví, ţivotní styl, tělesné sloţení, poradenství 
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ABSTRACT 

Title of thesis: Contribution of consulting service to a change of lifestyle 

Summary: The question of healthy life style has been recently in the centre of frequently 

discussed topics. The population´s lifestyle has changed noticeably in comparison with the 

past and high-quality nutrition and regular motion activity is frequently neglected. People 

suffer from stress, lack of sleep and all these factors bring an increased level of heath risk. 

Among others, the society reacts to this fact by founding an amount of consulting clinics 

which try to help people to change and achieve a healthier and better quality life style. This 

thesis is concerned with an effect of a programme individually formed by a consultant on 

a change of life style and consequently on a change of female physical constitution at the 

age of 18 – 65. The research is supposed to reveal whether the program itself, regular 

controls and feed – backs will bring positive changes of life style and if there consequently 

follows a reduction of body weight as well as improvement of other physical parameters. 

Objective of thesis: Our aim was to determine what kind of women seek for help and 

consultations in the area of healthy life style. We were also interested which effect   

individually formed programme has and whether this change also positively influences 

woman´s particular physical parameters. 

Method: The master thesis is an empiric quantitative research. The research observes flaws 

in the women's lifestyle, a satisfaction with their lifestyle, and an impact due to a consulting 

on their lifestyle and on their body fat. Lifestyle issues were determined using structural 

interview, a satisfaction was established using modified standardize questionnaire, and the 

body fat was measured using a hand-held fat monitor or a body analyzer. The measured 

parameters were compared at the beginning and in the end of the intervention. The 

Microsoft Excel 2007 was used to evaluate the gathered data.  

Results: A positive influence of the chosen program on the lifestyle was proven. The other 

anthropometric parameters were improved as well. The program led to the significant body 

fat reduction and the weight reduction. The program improved a body hydration, and most 

of the observed women were able to reduce the inner body fat. An amount of muscles in the 

body and a basal metabolic rate were not improved. The presented program can be 

considered beneficial but adding a controlled training should improve the program 

Key words: self-evaluation, health, lifestyle, body fat, consulting 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, ţe jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně pod odborným 

vedením Doc. PaedDr. Ludmily Fialové, Ph.D., uvedla jsem veškeré pouţité literární a 

odborné zdroje a dodrţovala jsem zásady vědecké etiky. Tato práce, ani její podstatná 

část, nebyla předloţena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

 

V Praze, dne:               Monika Fojtíková 

..…………………                                                                           ............................... 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkovala své školitelce Doc. PaedDr. Ludmile 

Fialové, PhD. za odborné vedení při zpracovávání této práce. Taktéţ bych ráda 

poděkovala i dalším, kteří mi pomohli tuto diplomovou práci dokončit - jmenovitě Petru 

Boschkovi, RNDr., CSc. za odborné rady v oblasti statistiky a metodologie a Daniele 

Zdraţilové za českou korekci. 

V neposlední řadě bych však ráda poděkovala i PhDr. Haně Fojtíkové za její 

trpělivost a motivaci v kritických fázích vývoje této práce a svému příteli Lukáši 

Baťkovi za jeho psychickou podporu.  

 



7 

 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Prosím, aby 

byla vedena evidence vypůjčovatelů, kteří budou pramen literatury řádně citovat. 

Příjmení a jméno Číslo OP Datum vypůjčení Poznámka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



8 

 

OBSAH  

OBSAH ........................................................................................................................8 

1 ÚVOD.................................................................................................................. 12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ......................................................... 13 

2.1 Zdraví ........................................................................................................... 13 

2.1.1 Definice zdraví ..................................................................................... 13 

2.1.2 Determinanty zdraví ............................................................................. 14 

2.2 Životní styl ................................................................................................... 14 

2.2.1 Definice ţivotního stylu ........................................................................ 14 

2.2.2 Ţivotní styl současného člověka............................................................ 15 

2.2.3 Zdravý ţivotní styl ................................................................................ 17 

2.2.4 Změna ţivotního stylu .......................................................................... 17 

2.2.5 Problematika obezity ............................................................................ 17 

2.2.5.1 Výskyt obezity ................................................................................... 17 

2.2.5.2 Obezita v historii a dnes ..................................................................... 19 

2.2.5.3 Ukazatele obezity ............................................................................... 19 

2.2.5.4 Hodnocení obezity u dětí .................................................................... 21 

2.2.5.5 Rizika a formy nadváhy a obezity ...................................................... 22 

2.2.5.6 Jak účinně sniţovat tělesnou hmotnost ............................................... 24 

2.2.6 Výţiva, základní pojmy ........................................................................ 25 

2.2.6.1 Výţiva - historie a současnost ............................................................ 25 

2.2.6.2 Sloţky výţivy .................................................................................... 26 

2.2.6.3 Nesprávná výţiva a doporučení .......................................................... 30 

2.2.7 Pohybová aktivita ................................................................................. 31 

2.2.7.1 Pohybový aparát ................................................................................ 32 

2.2.7.2 Tělesná zdatnost................................................................................. 34 

2.2.7.3 Zahřívací cvičení a tělesná aktivita ..................................................... 37 

2.2.7.4 Optimální hodnoty tepu při tréninku ................................................... 38 

2.2.7.1 Strečink ............................................................................................. 39 

2.2.7.2 Aerobní cvičeni .................................................................................. 39 

2.2.8 Kouření a alkohol ................................................................................. 41 



9 

 

2.3 Centra a poradny zabývající se oblastí zdravého životního stylu .............. 43 

2.3.1 Centrum pro změnu ţivotního stylu Life Style a Centrum regenerace ... 43 

2.3.2 Centrum pro zdraví a Centrum přírodní léčby (partner projektu) ........... 44 

2.3.3 STOB ................................................................................................... 44 

2.3.4 Poradna pro zdravý ţivotní styl ............................................................. 45 

2.3.5 Solárium fitness BBC ........................................................................... 45 

2.3.6 Balance Club Brumlovka ...................................................................... 45 

3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY ........................................................... 46 

3.1 Cíl práce ....................................................................................................... 46 

3.2 Úkol práce .................................................................................................... 46 

3.3 Výzkumná otázka ........................................................................................ 47 

3.4 Hypotézy ...................................................................................................... 47 

4 METODIKA PRÁCE ......................................................................................... 48 

4.1 Popis sledovaného souboru .......................................................................... 48 

4.2 Použité metody ............................................................................................. 48 

4.2.1 Průřezový výzkum ................................................................................ 48 

4.2.2 Longitudinální průzkum........................................................................ 49 

4.3 Sběr dat ........................................................................................................ 50 

4.3.1 Průběh měření ...................................................................................... 50 

4.3.2 Sledované proměnné ............................................................................. 51 

4.3.2.1 Závisle proměnné ............................................................................... 51 

4.3.2.2 Nezávisle proměnné ........................................................................... 51 

4.4 Analýza dat .................................................................................................. 54 

4.5 Zpracování výsledků.................................................................................... 54 

5 VÝSLEDKY ....................................................................................................... 55 



10 

 

5.1 Průřezový výzkum ....................................................................................... 55 

5.1.1 Věkové rozloţení .................................................................................. 55 

5.1.2 Současný ţivotní styl ............................................................................ 56 

5.1.2.1 Stravovací návyky .............................................................................. 56 

5.1.2.2 Návykové látky .................................................................................. 57 

5.1.2.3 Pitný reţim ........................................................................................ 57 

5.1.2.4 Nedostatek pohybu či spánku a stres .................................................. 58 

5.1.2.5 Dědičné faktory ................................................................................. 58 

5.1.3 Tělesné sloţení ..................................................................................... 59 

5.1.4 Spokojenost a její hodnocení ................................................................ 60 

5.1.5 Souhrn .................................................................................................. 63 

5.2 Longitudinální výzkum................................................................................ 64 

5.2.1 Věkové rozloţení .................................................................................. 64 

5.2.2 Tělesné sloţení ..................................................................................... 64 

5.2.2.1 Výškové rozloţení respondentek ........................................................ 65 

5.2.2.2 Tělesná hmotnost ............................................................................... 65 

5.2.2.3 Body Mass Index ............................................................................... 66 

5.2.2.4 Mnoţství tuku .................................................................................... 67 

5.2.2.5 Mnoţství vody ................................................................................... 68 

5.2.2.6 Vnitřní tuk ......................................................................................... 69 

5.2.2.7 Mnoţství svalové hmoty .................................................................... 70 

5.2.2.8 Bazální metabolismus ........................................................................ 71 

6 DISKUZE............................................................................................................ 72 

6.1 Průřezový výzkum ....................................................................................... 72 

6.1.1 Současný ţivotní styl ............................................................................ 72 

6.1.2 Tělesné sloţení ..................................................................................... 73 

6.1.3 Spokojenost a její hodnocení ................................................................ 73 

6.2 Longitudinální výzkum................................................................................ 74 

7 ZÁVĚR ............................................................................................................... 76 

7.1 Závěry k hypotézám .................................................................................... 76 



11 

 

7.2 Doporučení pro praxi .................................................................................. 77 

SEZNAM LITERATURY ......................................................................................... 78 

INTERNETOVÉ ZDROJE ....................................................................................... 81 

SEZNAM POUŽITÝCH PROGRAMŮ ................................................................... 83 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 84 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................... 84 

SEZNAM GRAFŮ ..................................................................................................... 85 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................... 85 

PŘÍLOHY .................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 



12 

 

1 ÚVOD 

Ţivotní styl a zejména zdravý ţivotní styl je v posledních letech jedním 

z nejčastěji diskutovaných témat současné lidské společnosti. Lidé ţijí hektickým 

způsobem ţivota, málo spí, jsou ve stresu, kouří a při tom všem se špatně stravují 

a nevěnují svému tělu dostatek pohybu. Ale i přesto, ţe v médiích se setkáváme 

s mnoţstvím pořadů věnovaných právě tomuto tématu a tato oblast je i předmětem 

zpracování autorů mnohé současné literatury, osvěta není dostatečná a mnoho lidí neví, 

jak konkrétně se ke svému tělu chovat, jak cvičit, jak jej správně ţivit a čeho 

se vyvarovat, abychom mu neubliţovali. Rozhodne-li se někdo, ţe chce svůj dosavadní 

způsob ţivota, svůj ţivotní styl, změnit k lepšímu, čeká ho spousta práce a více či méně 

zdlouhavá cesta k úspěchu. Jako tvorové jsme my lidé pohodlní. Jednoduše se pro něco 

nadchneme, ale dotáhnout to dokonce bývá sloţitější. Jelikoţ je však kult zdravého, 

krásného a štíhlého těla stále silnější, většina z nás se jiţ pravděpodobně pokusila 

zamyslet se nad otázkou: „Co bych pro sebe mohl udělat, abych se cítil lépe? Abych 

lépe vypadal? Abych měl více energie?“ Mnoho z nás zajisté i vymyslelo spousty bodů, 

které by byly správné, ale které nefungují samostatně, protoţe změna ţivotního stylu je 

proměnou celé řady faktorů a je nutné pracovat na jejich změně současně a průběţně. 

Mnozí z nás se určitě nejen zamysleli, ale i pokusili o změnu ţivotního stylu, ne 

kaţdému to však vyšlo. Je to značně náročné a nedostavují-li se výsledky okamţitě, 

člověk dříve či později, nemá-li opravdu nadmíru silnou vůli, selhává a vrací se zpět 

do zajetých kolejí. Ne však jen pro tyto lidi vzniká mnoţství poradenských center 

a školí se mnoho poradců a trenérů v oblasti fitness, v oblasti výţivy, ale vznikají 

i poradny pro kuřáky a podobně. 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala proto, ţe i já jsem v minulosti 

pracovala jako poradce v poradně pro změnu ţivotního stylu a byla jsem oporou lidem, 

kteří se snaţili zlepšit svůj dosavadní způsob ţivota. Ačkoli jsme se zde zabývali 

především výţivou, ostatní faktory jako pohyb, stres, kouření a správná ţivotospráva, 

hrály v celkovém úspěchu naší činnosti nemalou roli. 

Tato práce by tedy mohla slouţit i jako jakýsi návod lidem, kteří se pokouší 

o změnu, kterými oblastmi se zaobírat a kde případně hledat ve svém úsilí pomoc. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Zdraví 

2.1.1 Definice zdraví 

Zdraví patří mezi nejvýznamnější hodnoty v ţivotě kaţdého člověka. Jsme-li 

zdraví, můţeme pracovat, realizovat své ţivotní plány či uskutečňovat svá přání. Zdraví 

není samo o sobě cílem ţivota, ale je jednou z podmínek jeho smysluplnosti. Bývalý 

generální ředitel WHO (podle Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 12) 

o hodnotě zdraví řekl: "Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není ničím." 

Zdraví však nemá jen individuální hodnotu, ale taktéţ i hodnotu společenskou, jakoţto 

zdroj pro hospodářský a sociální rozvoj. Zdraví je výsledkem mnoha vztahů, které 

člověka činí součástí širší lidské společnosti, a proto tedy péče o něj připadá mimo jiné 

i jí. Definovat zdraví není snadné, má mnoho aspektů, jejichţ důleţitost se mění nejen 

v souvislosti s historickým vývojem společnosti, ale i v průběhu vývoje jedince. Závisí 

na kultuře, sociálních podmínkách, ekonomice a v neposlední řadě na rozvoji lékařské 

vědy (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009). 

Hartl, Hartlová (2000) definují zdraví (well-being, health) negativně jako 

nepřítomnost tělesné či duševní poruchy, nemoci. Dále pak jako souhrn vlastností 

organizmu, které jsou sto vyrovnávat se s měnícími se vlivy vnějšího prostředí, včetně 

pracovního a interpersonálního, aniţ by byly narušeny fyziologické funkce. Světová 

zdravotnická organizace (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 12) v roce 

1948 definovala zdraví následovně: "Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální 

pohody a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci, nebo vady." Pro období dospívání je zde 

ještě zahrnuta nepřítomnost rizikového chování a úspěšný přechod do dospělosti.  

Pojem zdraví má tři odlišné, avšak navzájem těsně spojené, dimenze. Nejedná se 

pouze o dimenzi tělesného zdraví, ale zahrnuje tedy i dimenzi zdraví duševního 

a sociálního. Definice světové zdravotnické organizace nevysvětluje, co je míněno 

pod pojmem "pohoda". Pocit pohody ve vztahu ke zdraví proţívá kaţdý člověk 

individuálně, a proto je zdraví velmi subjektivní a jeho podoba je u kaţdého člověka 

relativní a jedinečná (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009). 
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ZDRAVÍ 

2.1.2 Determinanty zdraví 

Zdraví člověka je podmíněno působením nejrůznějších faktorů, kterým se říká 

determinanty zdraví. Některé patří do výbavy osobnosti jedince, ať jiţ vrozené nebo 

získané ve výchovném procesu, jiné jsou součástí ţivotního prostředí společenského 

nebo přírodního. Obecně se determinanty zdraví rozdělují na vnitřní a vnější. Mezi 

vnitřní lze zařadit především dědičné faktory v podobě genetické výbavy, kterou člověk 

získává od obou rodičů, současně se však do tohoto genetického základu promítají 

i vlivy přírodního a společenského prostředí včetně způsobu ţivota. Mezi vnější faktory 

ovlivňující zdraví se řadí ţivotní styl, kvalita ţivotního a pracovního prostředí 

a zdravotnické sluţby. Vzájemný vztah a poměr vlivu vnitřních a vnějších determinant 

na zdraví vyjadřuje následující schéma na obr. 1 (Machová in Machová, Kubátová 

a kol., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ţivotní styl 

2.2.1 Definice životního stylu 

Z obrázku výše lze vyvodit, ţe ţivotní styl má na zdraví člověka ze všech 

uvedených proměnných nejznačnější vliv, a to aţ z 50 %. Jiné zdroje (Zdravý ţivotní 

styl, 2005-2009) uvádějí, ţe na našem zdraví se ţivotní styl podílí aţ z 80 %. Jedná 

se tedy o stěţejní determinantu zdraví. Machová (in Machová, Kubátová a kol., 2009, 

s. 16) definuje ţivotní styl takto: „Ţivotní styl zahrnuje formy dobrovolného chování 

Obrázek 1. Vzájemné vztahy zdraví a determinant zdraví 
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v daných ţivotních situacích, které jsou zaloţené na individuálním výběru z různých 

moţností. Můţeme se rozhodnout pro zdravé alternativy z moţností, které se nabízejí, 

a odmítnou ty, jeţ zdraví poškozují. Ţivotní styl je tedy charakterizován souhrou 

dobrovolného chování (výběrem) a ţivotní situace (moţností).“ To, jaké rozhodnutí 

ohledně svého chování člověk zvolí, však není zcela svobodné, je podmíněno 

zvyklostmi v rodině, společenskými tradicemi a taktéţ je limitováno ekonomickou 

situací společnosti, věkem, sociální pozicí, vzděláním, zaměstnáním a příjmem, 

temperamentem jedince, příslušností k rase, pohlavím a v neposlední řadě hodnotovou 

orientací a postoji člověka. Správné rozhodnutí však závisí na dostatečných znalostech 

problematiky zdravého ţivotního stylu a toho, co zdraví prospívá nebo co mu naopak 

škodí. Zdravotní stav společnosti je hodnocen především na základě nemocnosti 

a úmrtnosti obyvatel. Rozbor příčin chorob s vysokou nemocností a úmrtností napovídá 

tomu, ţe zdraví nejvíce poškozuje kouření, nadměrná konzumace alkoholu, drogy, 

nesprávná výţiva, nízká pohybová aktivita, nadměrná psychická zátěţ a rizikové 

sexuální chování. Ţádný z těchto rizikových faktorů však nepůsobí izolovaně, a proto je 

tedy nutné uplatňovat komplexní dodrţování zásad zdravého ţivotního stylu (Machová 

in Machová, Kubátová a kol., 2009).  

2.2.2 Životní styl současného člověka 

Ţivotní styl člověka se během posledního století značně změnil. Došlo ke změně 

mnoha faktorů, které v předchozích stoletích a tisíciletích určovaly dosavadní ţivotní 

styl. Jedním z těchto faktorů je značný technický pokrok, který člověka zbavuje 

sebemenšího pohybu. Lidé se obvykle do práce dopravují auty nebo veřejnou dopravou 

místo toho, aby šli byť jen malý kousek pěšky. V práci místo chůze po schodech pouţijí 

výtah nebo jezdící schody a jedním z nejčastějších zaměstnání poslední doby jsou 

zaměstnání sedavá spojená s minimálním pohybem. Současný člověk má tedy 

v průběhu dne minimální potřebu se hýbat, a kdyţ přijde domů, veškeré domácí 

povinnosti mu opět obstarají stroje. Pro vodu nikam chodit nemusíme, teče nám 

z kohoutku, a teplá! Jít pro uhlí a zatopit? Proč? Vţdyť máme ústřední topení. Prádlo 

nám vypere pračka místo toho, abychom se mořili u valchy, a klepání koberců je uţ také 

přeţitek „dávné“ minulosti. Dnes máme vysavače a jiné čističe, které za nás udělají 

v postatě vše, abychom se namáhali co nejméně.  Moderně vybavená domácnost je tedy 

zaloţena na spoustě tlačítek, které po příchodu domů, a mnohdy ještě před vlastním 

příchodem zapneme pomocí GPS a v podstatě je hotovo. Pohodlně se usadíme 
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k televizi, kterou pustíme dálkovým ovládáním, a vesele si „hnijeme“. Minimálnímu 

pohybu člověka také napomáhá současný styl bydlení. Mnozí z nás bydlí v panelácích 

či jiných bytových domech a jen tak jít ven z desátého patra se nám nechce.  

Malé mnoţství pohybu však není jediným problémem. Denně proţíváme mnoho 

stresu ať jiţ v práci, nebo v osobním ţivotě, a náš ţivot a ţivotní styl poznamenává 

honba za penězi. Zvyšují se nároky kladené společností na výkon člověka, čímţ se tedy 

také zvyšuje výkon jako takový, přibývá mnoţství hodin věnovaných práci a vydělávání 

peněz či plnění nařízených limitů a klesá mnoţství času věnované aktivnímu odpočinku. 

Současný člověk nemá téměř prostor odpočívat či relaxovat a dojde-li mu energie, dá 

si kávu nebo kolu a jede dál.  

Posledním faktorem, který zde uvedu, avšak ne posledním z celého mnoţství, je 

sloţení stravy, kterou jíme.  Jídlo uţ není jen biologickou potřebou zajišťující přeţití 

člověka, ale stává se z něj společenská záleţitost. To vše vede k tomu, ţe při kaţdé 

příleţitosti jíme. Je pravdou, ţe oproti dobám dřívějším je současná strava člověka 

mnohem pestřejší a různorodější. Bohuţel však velice často na úkor její kvality. Máme 

přístup k mnohem většímu mnoţství druhů ovoce a zeleniny, ale aby ji bylo moţné 

pěstovat, je nutné ji chemicky ošetřit (coţ s mnoţstvím vitamínů přivádí do těla 

i mnoţství látek, které tělu nejsou vlastní) nebo ji dováţet. Tyto je pak naopak nutné 

sbírat ještě nezralé, aby se během přepravy nezkazily, čímţ se sniţuje jejich kvalita, 

protoţe mnoţství látek prospěšných pro tělo se nestihne utvořit. Existuje i mnoho druhů 

pečiva, které nalezneme na pultech našich obchodů, ale ne všechny jsou opravdu 

kvalitní a většinou se jedná pouze o obarvenou „prázdnou kalorii“, která člověku dodá 

jen sacharid, ale ţádnou jinou výţivovou hodnotu nemá.  

Problém však není jen v potravinách, ale taktéţ v tekutinách, které pijeme. Ţádný 

jiný ţivočich nepije slazené nápoje. A ani lidský organismus k tomu není přizpůsobený. 

Lidské tělo je nutné pravidelně zavodňovat. Některé zdroje uvádějí, ţe na kaţdých deset 

kilo člověka je nutné vypít přibliţně čtyři decilitry vody, ale čisté a neperlivé. Takţe 

pokud si myslíme, jak tělu prospíváme, kdyţ vypijeme jeden a půl litru slazené 

limonády, je to velký omyl. Tělo má s takovouto tekutinou obrovský problém. Musí 

nejen odbourat oxid uhličitý z této z tohoto nápoje, ale navíc se ještě musí zbavit 

případných barviv a jiných látek, které tuto limonádu dělají atraktivní - hlavně cukrů. 
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Aţ tuto tekutinu, zbavenou všech ostatních přidaných látek, jsou buňky schopné 

vstřebat a vyuţít.  

Velmi častá nepravidelnost v jídelníčku a v denním reţimu, mnoţství stresu, málo 

pohybu, nekvalitní potraviny a jiné mnoţství dalších faktorů mají za následek, 

ţe se i přes pokrok ve vědě a technice objevují oproti minulosti nové problémy, které 

ţivot předčasně zkracují či zhoršují jeho kvalitu. tzv. civilizační choroby jako jsou 

cukrovka, obezita, kardiovaskulární choroby a nádorová onemocnění. „Řešením není 

odmítnutí technického pokroku, ale uvědomění si své biologické podstaty a z toho 

vyplývající potřeby pohybu, přiměřenosti energetické hodnoty potravy energetickému 

výdeji a také pěstování dobrých mezilidských vztahů na základě vzájemného 

porozumění, pochopení a úcty“ (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 17). 

2.2.3 Zdravý životní styl 

Zdravý ţivotní styl (anglicky wellness) definují Astl, Astlová a Marková (2009) 

jako takový styl ţivota, kdy se cítíme ve fyzické a duševní pohodě a tento styl ţivota 

nás v něm udrţuje dlouhá léta. Dále jej lze dle autorů charakterizovat jako pocit 

fyzického, psychického a sociálního blaha.  

2.2.4 Změna životního stylu 

Změna ţivotního stylu znamená změnu chování především v oblasti pohybové 

aktivity a stravovacích návyků. Tohoto lze dosáhnout například díky kognitivně- 

behaviorální léčbě, coţ je psychoterapeutická metoda uţívaná zejména jako skupinová 

terapie v redukčních klubech pod dohledem vyškolených lektorů kurzů sniţování 

nadváhy (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009). Speciálními centry 

a poradnami v této oblasti se budu zabývat dále v kapitole o poradenských centrech 

a centrech zabývajících se zdravím a zdravým ţivotním stylem. 

2.2.5 Problematika obezity 

2.2.5.1 Výskyt obezity 

Nejčastějším dlouhotrvajícím a chronickým onemocněním ve vyspělých zemích 

je, hned po zubním kazu a paradontóze, obezita. Po staletí byla pokládána 

za kosmetický nedostatek, aţ během posledních několika desetiletí byla 

překlasifikována na onemocnění a zahrnuta do MKN-10 (WHO/ ÚZIS ČR, 2010) Zde 

je zařazena mezi nemoci endokrinní, výţivy a přeměny látek (E00-E90), oddíl Obezita 
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a jiné hyperalimentace (E65-E68) pod kódem E66 Obezita- otylost. Tato lze dle MKN-

10 dále dělit: 

E66.0- Obezita způsobená nadměrným příjmem kalorií 

E66.1- Obezita způsobená léky 

E66.2- Extrémní obezita s alveolární hypoventilací 

E66.8- Jiná obezita 

E66.9- Obezita NS 

Také v České republice je řazena mezi nejčastější onemocnění a Svačina 

a Bretšnajdrová (2008) uvádějí, ţe měření v poslední době ukázalo, ţe vyšší hmotnost 

neţ normální, tj. nadváhu, popř. obezitu, má u nás asi 50% dospělých. Jiný, aktuálnější 

zdroj (Novák, 2010) uvádí výskyt obezity či nadváhy zhruba u 40% české populace.  

Obezitu a její výskyt ovlivňuje mnoho faktorů, které spolu do značné míry 

souvisejí, především se jedná o věk a pohlaví. Ţeny jsou obecně náchylnější ke vzniku 

obezity stejně jako starší občané. Výskyt obezity tedy se stoupajícím věkem stoupá 

a kulminuje mezi 50 a 60 roky. Jelikoţ však, jak je jiţ zmíněno výše, se jedná 

o onemocnění zkracující ţivot, u osob starších 60 let se její výskyt sniţuje. Dalšími 

faktory, které Svačina a Bretšnajdrová (2008) uvádí, jsou vzdělání a vyšší příjem, které 

tento jev sniţují a vstup do manţelství a mateřství, který jej naopak zvyšují. Na výskyt 

obezity má však také nepochybně vliv i genetický základ, metabolický a endokrinní 

systém, výţiva, rodinné zvyklosti ve stravování, kouření, či příjem alkoholu. Značný 

vliv na výskyt a současně velice dobrá prevence vzniku obezity je fyzická aktivita 

(Salbe, Ravussin in Bouchard, 2000). 

Člověk, který vykonává jakoukoli, nejlépe pravidelnou fyzickou aktivitu, spálí 

i více kalorií, díky čemuţ si můţe dopřávat i energeticky bohatší jídlo neţ člověk, který 

nic nedělá. Při tělesné námaze se téţ posiluje, vytváří nová svalová hmota a zvyšuje 

se tak hodnota bazálního metabolismu
1
, coţ kromě toho, ţe člověk můţe více jíst, 

usnadňuje i spalování jiţ vzniklých tukových zásob.  

                                                
1 Látková výměna čili spotřeba energie zabezpečující ţivot organismu za zcela základních podmínek 

(vleţe, pohybu, za přiměřené teploty atd.). Je nutný pro udrţení činnosti srdce, dýchání apod. (Velký 

lékařský slovník, 2008 – 2011). 
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2.2.5.2 Obezita v historii a dnes 

V různých historických obdobích bylo na obezitu nahlíţeno různě. Jiţ soška 

Věstonické Venuše zobrazuje obézní ţenu a figurky tohoto typu byly nalézány 

na rozsáhlém území Evropy. V období vzniku těchto výtvorů byla obezita 

pravděpodobně pojímána jako znak plodnosti a krásy. I v období baroka byla 

výtvarným ideálem. Oproti tomu se však jiţ velcí starověcí lékaři Hippokrates a Galén 

zmiňují o obezitě jako o nemoci a jiţ tehdy uváděli návody k její léčbě. Před více neţ 

200 lety se v Anglii setkáváme s moderním výkladem obezity a to, ţe se nejedná pouze 

o nemoc z přejídání, ale její výskyt je dědičný v rodině (Svačina, Bretšnajdrová, 2008).  

2.2.5.3 Ukazatele obezity 

Diagnostikovat obezitu není vůbec těţké a dokáţe to na první pohled i laik. 

Pro přesnou definici obezity se však vyuţívá čísel a hodnotí se buď v procentech tuku 

nebo jako hmotnost ve vztahu k výšce. Obezitu neboli otylost definuje Velký lékařský 

slovník on-line (2008 - 2011) jako nadměrné hromadění energetických zásob v podobě 

tuku a jako nadměrnou tělesnou hmotnost. Podle Svačiny a Bretšnajdrové (2008) je 

normální tukový podíl v těle ţeny do 20 % a u muţe do 10 %. Clark (2008) povaţuje za 

normální podíl tělesního tuku rozmezí 20 – 27 % u ţeny a 13 – 17 % u muţe. Vítek 

(2008) je v tomto ohledu ještě benevolentnější a za normální podíl tuku povaţuje 25% -

 30% u ţeny a 15% – 20% u muţe. Wenkeová (2008) spojuje tyto tři různé pohledy 

na mnoţství tuku v těle tak, ţe normální tukový podíl u ţeny uvádí do 20% a u muţe 

do 10%. U ţen i muţů starších 35 let však povoluje posun této hranice na 30% u ţeny 

a 20% u muţe. Jakékoli vyšší hodnoty jsou jiţ hodnoceny jako zvýšené riziko. 

V současné medicíně existuje mnoho postupů, jak podíl tuku v těle zjistit. Jednou 

z metod je tzv. kaliperace, tedy měření tloušťky koţní řasy kaliperem, kleštěmi 

k tomuto určenými. Dále lze vyuţít také váţení pod vodou, počítačovou tomografii
1
, 

ultrazvuk či dezintometrii
2
. Principem těchto měření je stanovení celkového tělesného 

tuku, přičemţ problematičtější neţ tuk podkoţní je tuk vnitřní, neboli vnitrobřišní, který 

se ukládá mezi orgány a do orgánů a negativním způsobem ovlivňuje jejich funkci. 

V běţné praxi se však nejčastěji pro svou dostupnost vyuţívá měření impedance, tedy 

vodivosti těla. Tuk uloţený v těle obsahuje mnohem méně vody, která je vodivá, 

                                                
1 Počítačová tomografie neboli CT je rentgenová metoda umoţňující zobrazit vybranou část těla 

ve vrstvách, řezech (Velký lékařský slovník, 2008 – 2011) 
2 Měření kvality kostní hmoty pomocí RTG nebo UZ. 

(Velký lékařský slovník, 2008 – 2011) 
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neţ svalová hmota, a proto mění schopnost těla vést proud. Dnes se měření provádí 

většinou jednoduchým měřením průchodu mezi horními končetinami drţením přístroje 

v rukou. Tento přístroj pak přímo na svém displeji ukáţe, kolik kilogramů a kolik 

procent tuku má pacient ve svém těle. Před vlastním měřením je však nutné zadat 

do přístroje hmotnost, výšku, pohlaví a věk. Podobným způsobem fungují i některé 

váhy, které měří hmotnost a mnoţství tělesného tuku zároveň. Ty modernější jiţ umí 

měřit či spočítat i kvalitu kostí, mnoţství svalové hmoty, obsah vody v těle, mnoţství 

celkového tělesného tuku a útrobního tuku zvlášť a z těchto hodnot pak vypočítávají 

pomyslný metabolický věk, který lze brát jako ukazatel toho, na kolik let se naše tělo 

cítí. V ideálním případě by pak tento metabolický věk měl být minimálně o deset let 

niţší, neţ je skutečný kalendářní věk měřeného. 

Kromě měřících přístrojů však lze pro běţné vyuţití pouţít i číselný výpočet BMI, 

BI nebo výpočet tzv. ideální tělesné hmotnosti. Jedná se o poměrně sloţitý výpočet, 

který různí autoři různě pozměňují, a proto se příliš nerozšířil do praxe. Jako ideální 

a literaturou podloţený se jeví výpočet ideální hmotnosti v kilogramech podle 

Robinsona, tzv. Robinsonův index (Vítek, 2008). 

Ideální hmotnost ženy = (výška (cm) – 152,4) x 0,728 + 51,65 

Ideální hmotnost muže = (výška (cm) – 152,4) x 0, 650 +48,67 

Dalším číselným výpočtem je výpočet BI, tzv. Brockův index, uváděný 

v procentech. Vypočítá se takto: 

BI (%) = [hmotnost (kg)/ výška (cm) – 100] x 100 

Za ideální se pokládá BI mezi 90 – 110%.  Niţší hodnoty neţ 90% jiţ 

korespondují s podváhou. Hodnoty do 115% se povaţují za přijatelné a nadváha 

aţ lehčí obezita se pak pohybuje mezi 115 – 130%. Těţká obezita je uváděna nad 130%. 

Dnes je však známo, ţe pouţívání tohoto indexu je nevhodné, protoţe je značně 

ovlivněn výškou a nehodí se tedy současně pro vyuţití u vysokých i malých jedinců 

(Občanské sdruţení Anabell, 2002 - 2010). Proto byl tedy před více neţ sto lety 

zaveden tzv. Queteletův index, známý dnes jako BMI, tedy Body Mass Index. BMI je 

číslo uváděné v kilogramech na metr čtvereční a pouţívá se jako měřítko obezity, 

umoţňující statistické porovnávání lidí s různou výškou. Vypočítá se takto: 
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BMI (kg/m
2
) = hmotnost (kg) / [výška (m)]

2
 

V populaci se objevují hodnoty indexu v rozmezí od cca 16 kg/m
2
 (závaţná 

podvýţiva) aţ do 40 kg/m
2
, v extrémních případech i více (super-, supersuperobezita). 

Přesné hranice mezi jednotlivými kategoriemi se mezi různými odborníky liší, ale 

obecně se bere v úvahu následující rozvrţení hodnot viz. tabulka č. 1. (zpracováno 

podle Promil Sport Nutrition, 2007; Svačina, Bretšnajdrová, 2008; Vítek, 2008; 

Brettschneider, Naul, 2007). Tyto hranice platí pro osoby starší 20 let. Názory 

na pouţitelnost BMI v praxi se autor od autora liší. Nevýhodou je to, ţe BMI 

zohledňuje pouze hmotnost a výšku. Nezohledňuje uţ, zda vyšší tělesnou hmotnost 

jednice tvoří tuková hmota, která je lehčí a je jí tedy potřeba k dosaţení nadváhy více, 

nebo svalová hmota, která je těţší a i přesto, ţe jedinec má správné tělesné sloţení 

a například díky pravidelné fyzické aktivitě vysoké mnoţství svalové hmoty, 

dle výpočtu BMI můţe trpět nadváhou či obezitou. Proto je tedy v praxi nutné 

k přesnému sloţení těla a určení nadváhy či obezity kombinovat více měřících 

a výpočetních metod. 

Tabulka č. 1: Tělesná hmotnost podle BMI 

 

 

2.2.5.4 Hodnocení obezity u dětí 

  Výše uvedené techniky lze pouţít i při hodnocení nadváhy u dětí. Problémem 

však stále zůstává, jak definovat dětskou obezitu. Zatímco v dospělosti BMI pozvolna 

stoupá s věkem, u dětí je tomu jinak. Do tří let poměrně rychle stoupá, následně do šesti 

let klesá a poté opětovně roste, coţ vede k problémům s interpretací BMI a hodnocení 

stavu výţivy u dětí (Vítek, 2008). Vzhledem k tomu, ţe se tedy hodnoty BMI u dětí 

a adolescentů výrazně mění s věkem, nelze pro ně výše uvedenou kategorizaci BMI 

                                                
* Nové termíny pouţívané aţ v posledních letech  

kg/m
2 Stupeň obezity 

Méně neţ 16,00 Těţká podvýţiva 
16,00 – 16,9 Středně těţká podvýţiva 
17,00 – 18,49 Mírná podvýţiva 

18,5 – 24,9 Ideální váha 
25 – 29,9 Nadváha 
30 – 34,9 Mírná obezita (I. stupně) 
35 – 39,9 Střední obezita (II. stupně) 
40 – 49,9 Morbidní obezita (III. stupně) 
50 –59,9 Superobezita

*1 
Více neţ 60 Supersuperobezita

* 
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v tabulce č. 1 pouţívat. Proto tedy uvádíme následující tabulku hraničních hodnot BMI 

české dětské a adolescentní populace ve věku 6 aţ 19 let, kterou vytvořil 

doc. RNDr. Pavel Bláha (podle Málková, Kunová, Kudrna a kol., 2002).  

Tabulka č. 2: Hraniční hodnoty BMI vymezující tři stupně obezity české a adolescentní populace 

Věková 

kategorie 
(roky) 

Chlapci 1. – 3. stupeň Dívky 1. – 3. stupeň 

1. mírná 
obezita 

2. střední 
obezita 

3. těţká 
obezita 

1. mírná 
obezita 

2. střední 
obezita 

3. těţká 
obezita 

6-6,99 19,6-24,8 24,9-28,8 Nad 28,8  19,7-24,8 24,9-28,6 Nad 28,6 
7-7,99 20,2-25,0 25,1-29,2 Nad 29,2 20,6-24,6 24,7-28,8 Nad 28,8 
8-8,99 21,1-25,3 25,4-30,4 Nad 30,4 21,5-24,4 24,5-28,8 Nad 28,8 
9-9,99 22,2-25,7 25,8-30,5 Nad 30,5 22,4-25,2 25,3-29,4 Nad 29,4 

10-10,99 23,3-26,2 26,3-30,9 Nad 30,9 23,1-25,7 25,8-30,0 Nad 30,0 
11-11,99 24,3-27,0 27,1-32,0 Nad 32,0 24,2-26,3 26,4-31,4 Nad 31,4 
12-12,99 24,8-27,8 27,9-33,3 Nad 33,3 25,3-27,6 27,7-32,8 Nad 32,8 
13-13,99 25,1-28,6 28,7-33,5 Nad 33,5 25,6-28,9 29,0-34,6 Nad 34,6 
14-14,99 25,5-29,3 29,4-34,7 Nad 34,7 25,5-29,5 29,6-35,0 Nad 35,0 
15-15,99 26,2-31,0 31,1-36,9 Nad 36,9 25,8-29,7 29,8-36,3 Nad 36,3 
16-16,99 26,9-32,5 32,6-38,3 Nad 38,3 27,2-30,2 30,3-37,3 Nad 37,3 
17-18,99 27,6-33,5 33,6-40,4 Nad 40,4 27,3-31,4 31,5-38,1 Nad 38,1 

 

2.2.5.5 Rizika a formy nadváhy a obezity 

Jako nadváhu označujeme tedy BMI od 25 do 30 a jako taková je povaţována 

za předstupeň obezity. Zdravotní rizika stoupají jiţ od BMI 25 a dle Wenkeové (2008) 

jsou s nadváhou spojeny problémy jako je únava, nervozita, zaţívací problémy, cévní 

problémy, křečové ţíly, bolesti hlavy, bolesti zad, zvýšené riziko rakoviny apod. S BMI 

30 – 35, tedy obezitou I. stupně, bývá spojený vysoký krevní tlak, kardiovaskulární 

problémy, cukrovka, problémy s klouby či páteří. Obezitu II. Stupně, BMI 35 – 40, 

mohou doprovázet zdravotní rizika jako Angina Pectoris, infarkt, zánět ţil, hormonální 

dysfunkce, arterioskleróza či mozková mrtvice a zdravotními riziky obezity III. stupně 

či horší, tedy BMI 40 a výše, pak jsou kromě předchozích uvedených navíc ještě 

opravdu extrémní rizika cukrovky, rakoviny, srdečních chorob a předčasného úmrtí.  

Optimální ţivotní prognózu mají podle různých studií jedinci s BMI 20 aţ 22 

v mládí, kteří se během ţivota posunou na hodnoty blíţící se horní hranici BMI = 25 

a zdá se tedy, ţe je zdravé během ţivota mírně přibrat (Svačina, Bretšnajdrová, 2008). 

Klasifikace dle kvantitativního měřítka je uvedena v tabulce č. 1 a obecně platí, 

ţe čím je BMI vyšší, tím je ţivotní prognóza horší. Podle studií, které nedávno proběhly 

na několika tisících Američanů, je například při BMI 40 úmrtnost 1,5 aţ 1,7 krát vyšší. 
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V podstatě stejně významná je však i klasifikace kvalitativní, a to rozlišování obezity 

na více či méně závaţnou, tzv. androidní a gynoidní. Ţádná z těchto forem však není 

vázána skutečně na pohlaví, ale obezitu ţenského typu můţe mít i muţ a naopak. 

Častějším typem obezity ve vyspělých zemích je obezita androidní, tedy muţský typ 

s typickým výrazným břichem. Je častěji provázena řadou komplikací včetně rozvoje 

cukrovky, metabolického syndromu
1
, hypertenze a arterosklerózy a riziko těchto 

komplikací je úměrné obvodu pasu a rozděluje se na mírné a výrazné viz. tabulka č. 3. 

Tabulka č. 3: Metabolické riziko podle obvodu pasu 

 Mírné riziko Výrazné riziko 

Ţeny Nad 80 cm Nad 88 cm 
Muţi Nad 94 cm Nad 102 cm 

 Gynoidní obezita bývá spíše hlavně kosmetickým problémem a metabolické 

komplikace, vyjma těţších forem (BMI nad 35), při ní nejsou.  

 

Obrázek 2. Ukázka vzhledu a rozloţení tuku u obezity typu "jablka" a "hrušky" 

Pro klasifikaci androidní a gynoidní obezity byl řadu let pouţíván poměr obvodu 

pasu a boků, index pas/boky známý pod zkratkou WHR, anglicky waist to hip ratio. 

Hranicí androidní obezity dle Svačiny a Bretšnajdrové (2008) je při pouţití tohoto 

indexu poměr nad 1,0 u muţů a u ţen nad 0,8 nebo 0,85. Tato hranice není striktní 

a jiné zdroje mohou uvádět jiné, ač podobné hodnoty, viz. tabulka č. 4 (Taussig, 2009). 

                                                
1 Syndrom X, neboli Reavenův syndrom je souhrnný název pro současný výskyt abdominální 

obezity, zvýšené hladiny triglyceridů, sníţené koncentrace HDL cholesterolu, hypertenze a 
hyperglykemie nalačno. Syndrom postihuje aţ jednu čtvrtinu populace, přičemţ značnou úlohu zde hraje 

i genetika a pro pacienty představuje přímé ohroţení ţivota (Metabolicky syndrom, 2003). 
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V současnosti se jiţ tento index nepouţívá, protoţe se jako významnější ukázalo měření 

pouze obvodu pasu, které nejlépe odpovídá mnoţství uloţeného rizikového vnitřního 

tuku. Tímto způsobem se obvykle měří v místě viditelného pasu nebo v polovině 

vzdálenosti mezi lopatkou kosti kyčelní, nejvyšším místem kostí pánevních na boku 

a posledními ţebry hmatatelnými taktéţ na boku. Pokud nemá měřený břicho převislé, 

odpovídá toto popsané umístění výši pupku a krejčovskému pojmu pasu. Obvod boků se 

poté obvykle měří v místě nejvyššího vyklenutí hýţdí nad kyčelním kloubem: 

WHR = pas (cm) / boku (cm). 

Tabulka č. 4: WHR index- index centrální obezity 

Hodnocení Muţi Ţeny 

Spíše periferní (hruška, gynoidní) Do 0,85 Do 0,75 
Vyrovnaná 0,85 – 0,90 0,75- 0,80 

Spíše centrální 0,90 -0,95 0,80-0,85 
Centrální- rizikový (jablko, androidní) Nad 0,95 Nad 0,85 

 

2.2.5.6 Jak účinně sniţovat tělesnou hmotnost 

Před započetím sniţování hmotnosti je dobré nejdříve zjistit, jestli je to vůbec 

nutné. Tuk je ţivotně důleţitou látkou a v těle jej určité mnoţství být musí. Při hubnutí 

nestačí jen omezit příjem energie a spolehnout se na stravovací omezení. Existuje určitá 

hranice (přibliţně 5000 kJ), pod kterou nesmí denní příjem energie klesnout, aby mohlo 

tělo správně fungovat. Pro tělo je velmi náročné vyţivovat svalovou hmotu, a proto se, 

dojde-li k velkému poklesu přijaté energie, nepotřebných svalů zbavuje, a to rychleji 

neţ tuku. Dojde-li k takto výraznému omezení, tělo si nezačne brát energii z tukových 

zásob, ale začne pálit svaly. Vzhledem k tomu, ţe sníţit příjem energie pod zmíněnou 

hranici není vhodné, je naopak nutné zvýšit její výdej a svalovou hmotu zaměstnat. Pro 

výdej energie je mnohem vhodnější dlouhodobější pohyb niţší intenzitou, neţ pohyb 

krátký s intenzitou vysokou. Minimální doba cvičení pro sniţování hmotnosti je 

20 minut (někteří autoři uvádějí 30 minut) třikrát týdně, přičemţ bychom měli vydat 

alespoň 1200 kJ energie při kaţdém cvičení. V tabulce č. 5, která byla upravena 

dle návrhu Soumara a Bolka (1997) a doplněna o hodnoty uvedené v MF Dnes 

(Tréglová, 2010), jsou uvedené hodnoty výdeje energie u jednotlivých činností 

za minutu na jeden kilogram a orientační hodnoty výdeje energie za hodinu cvičení, 

dle kterých je moţné se při cvičení řídit. 

 



25 

 

 

 

 

 

2.2.6 Výživa, základní pojmy 

Výţiva je důleţitým faktorem ţivotního stylu, který ovlivňuje naše zdraví. 

Poskytuje nejen pokrytí základních potřeb energie, jednotlivých nezbytných ţivin 

a dalších látek potřebných pro správnou funkci organismu, ale je spojena i s emocemi, 

často s pocitem uspokojení. Výţiva se společně s fyzickou aktivitou a genetickými 

dispozicemi podílí na výsledném výţivovém stavu jednice (Müllerová, 2003).  

Jako základní ţiviny označujeme bílkoviny, tuky a sacharidy. Další, pro člověka 

a ţivot nezbytné, jsou i některé ostatní látky přijímané v potravě, jako jsou vitamíny, 

minerální látky, vláknina a voda. Ačkoli je vláknina svým sloţením sacharid, nelze z ní 

získat téměř ţádnou energii, a proto se v literatuře uvádí obvykle zvlášť. Aby výše 

uvedené látky mohly v organismu plnit svoji funkci, musí být nejprve přijaty potravou 

do organismu a následně upraveny v trávicím traktu. Základní ţiviny jsou rozloţeny 

a stráveny v ţaludku a zejména v tenkém střevě na jednodušší součásti, které pak 

mohou přecházet přes střevní stěnu a vstřebávat se do krevního oběhu, který pak tyto 

látky rozvádí po těle k jednotlivým orgánům, tkáním a buňkám, které si je v případě 

potřeby odebírají a případně dále zpracovávají. Takovému zpracování a vyuţití látek 

v buňkách se říká metabolismus. Celé toto potravové chování je stejně jako jiné činnosti 

organismu řízeno nervově. Centrum řízení potravy se nachází v oblasti mezimozku 

mezi středním mozkem a mozkovými polokoulemi v části zvané hypotalamus. 

Ten obsahuje shluky nervových buněk, centra hladu a nasycení, které reagují 

na vyplavené hormony specializovaných ţláz ve střevě, ve slinivce břišní či v tukové 

tkáni, na signály z jater, která se zabývají zpracováním vstřebaných sloţek ţivin a na 

signály informující o stavu naplnění ţaludku a střev (Komprda, 2009). 

2.2.6.1 Výţiva - historie a současnost 

V historii měly vlivem opakovaných hladomorů větší šanci na přeţití tzv. šetřící 

geny, které zvyšují účinnost energetického metabolismu, čímţ umoţňují lepší vyuţití 

Tabulka č. 5:Výdej energie při jednotlivých typech aktivity 

Aktivita 
Výdej energie 

(kJ/min./kg) 
Výdej energie 

(kJ/hod) 

Chůze 0,190- 0,306 cca 1600 
Cyklistika 0,337 1300-2600 
Aerobik 0,368 1700 

Jogging a běh 0,612- 0,780 2300 
Lyţování 0,831 3000 

Míčové sporty 0,400- 0,801 2300 
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potravy a uloţení zásob energie v tukové tkáni. Nositelé těchto genů lépe přeţívali 

období hladu a zanechali více potomků a tyto geny dále šířili. V současnosti jsou však 

vzhledem k relativně vysoké dostupnosti mnoţství potravin pro svého nositele 

nevýhodou. Podobným způsobem se v lidské populaci upevnilo upřednostňování 

tučných potravin, tukové sloţky potravy často obsahují chuťově příjemné látky, 

a jelikoţ je tuk nejvydatnějším zdrojem energie, jeho vysoký příjem tedy zabezpečoval 

přeţití v dobách nouze. Tak jako tuk představuje zásobárnu energie a cukr zase její 

okamţitý zdroj. To je důvodem pro to, ţe lidé začali preferovat také sladké potraviny. 

Problémem je však skutečnost, ţe jich spotřebují podstatně více, neţ je potřeba 

k dosaţení energetické rovnováhy (Komprda, 2009). Potraviny současné moderní doby 

jsou zejména v průmyslově a hospodářsky vyspělých zemích typické stále větším 

znehodnocením surovin. Znečištěné prostředí, moderní metody zemědělství 

či zpracování potravin v průmyslovém měřítku a stejně tak i nevhodná technologie 

přípravy jídla stále více znehodnocují kvalitu naší potravy a mohou mít i nepřímý vliv 

na vznik civilizačních onemocnění. 

2.2.6.2 Sloţky výţivy 

Ţiviny 

Naše potrava je zdrojem energie a ţivin pro existenci lidského těla. Obsahuje 

bílkoviny, cukry, tuky, minerály, vitamíny a vodu. Látky, které jsou nezbytné pro ţivot, 

jsou obecně nazývány vitageny. Zdroje výţivy dělíme na mikroţiviny a makroţiviny. 

Mikroţivinami jsou označovány látky, které neslouţí jako přímý zdroj energie, 

například vitamíny a minerály. Makroţivinami tedy jsou látky, které jsou základními 

stavebními kameny a zdroji energie pro celé tělo. Mnoţství mikroţivin i makroţivin 

musí být v rovnováze a měly by být dodávány v potřebném mnoţství, nikoli 

v nadměrném (Astl, Astlová, Marková, 2009). 

Bílkoviny neboli proteiny jsou polymerní látky skládající se z aminokyselin. Ty 

lze rozdělit na neesenciální, postradatelné, tedy ty, které si organismus dovede vyrobit 

sám, a na esenciální, nepostradatelné, tedy takové, které si organismus sám vyrobit 

nedokáţe a musí je přijmout v potravě. Podle obsahu nepostradatelných aminokyselin 

můţeme bílkoviny obsaţené v potravinách rozdělit na plnohodnotné (tj. bílkoviny vajec 

a mléka), téměř plnohodnotné (tj. maso) a neplnohodnotné (tj. rostlinné bílkoviny, které 

mají nedostatek nepostradatelných aminokyselin). Bílkoviny jsou důleţitým stavebním 
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prvkem organismu, zejména svalové hmoty a hlavní stavební součástí buněk, krve, 

hormonů, enzymů a protilátek. Jako zdroj energie nejsou bílkoviny v podstatě nijak 

zvlášť důleţité a energetické přeměny se zúčastní jen z 10 – 15%. Pouze 

při patologických stavech, při delším hladovění nebo je-li v potravě málo sacharidů, 

jsou odbourávány bílkoviny vlastního těla k uhrazení energetického nedostatku. Aby 

bylo moţné z bílkovin utvořit bílkovinu vlastního těla, je nutné, aby byla přijata do těla 

potravou, neboť organismus ji nedokáţe vytvořit přeměnou tuků či sacharidů 

(Komprda, 2009). Běţně doporučovanou denní dávkou bílkovin je poměr 1g bílkoviny 

na 1kg hmotnosti člověka u nesportující ţeny, 1,5g na 1kg u ţeny sportující. U muţe 

by pak tento poměr měl činit 1,5g na 1kg hmotnosti u nesportujícího a 2g na 1kg 

hmotnosti u sportujícího muţe (Wenkeová, 2008). 

Tuky neboli lipidy existují v lidském těle buď jako stavební materiál, nebo jako 

zásobní látky uloţené v buňkách podkoţního tukového vaziva a tukové tkáně kolem 

některých orgánů. Zásobní tuk je rezervou energie, která se začíná uvolňovat 

a spotřebovávat tehdy, kdyţ je v přijímané potravě nedostatek sacharidů. Z látek, které 

tvoří doprovodné sloţky lipidů, má z výţivově zdravotního hlediska největší význam 

cholesterol, který je pro lidské tělo nezbytný, a proto si jej z větší části vytváří tělo 

samo. Vyskytuje se pouze v ţivočišném tuku a je nepostradatelný pro stavbu buněčných 

membrán, zejména buněk mozku a nervů, tvoří důleţitou součást obalů nervových 

vláken, je taktéţ výchozí látkou pro tvorbu mnohých hormonů či vitamínu D a vznikají 

z něj ţlučové kyseliny, které pomáhají trávit potravu (Dudek, 1987). Cholesterol 

se v těle vyskytuje vázaný na tři typy částic. Na lipoproteiny velmi nízké hustoty 

(VLDL- very low density lipoprotein), na lipoproteiny nízké hustoty (LDL- low density 

lipoprotein) a na lipoproteiny vysoké hustoty (HDL- hight density lipoprotein). 

Cholesterol vázaný v částicích LDL představuje 60-80% veškerého cholesterolu 

v krevním séru, je pro člověka velmi nebezpečný a má značný vliv na výskyt 

arterosklerózy, vysoké hypercholesterolemie a také je pravděpodobně hlavní příčinou 

vysoké úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci. Funkcí LDL je transport cholesterolu 

na periferii a tedy mimo jiné i do cév.  Oproti tomu HDL odnášejí cholesterol z periferie 

a ze stěn cév do jater k dalšímu zpracování a jsou ochranným faktorem v prevenci 

arterosklerózy (Komprda, 2009). 
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Cukry neboli sacharidy mají hlavní význam jako pohotový zdroj energie. Kryjí 

většinu energetické potřeby, a to aţ z 55%. Z hlediska výţivy je vhodné dělit je 

na cukry, sacharidy s krátkým řetězcem, škrob a neškrobové sacharidy. Cukry mohou 

být buď jednoduché, které nazýváme monosacharidy, nebo sloţené ze dvou jednotek, 

jeţ nazýváme disacharidy (sacharóza, laktóza, maltóza). Mezi nejznámější 

monosacharidy patří glukóza, fruktóza a galaktóza a tato se vyskytují v ovoci, zelenině 

a medu a při průchodu trávicím traktem se jiţ dále neštěpí a vstřebávají se v tenkém 

střevě přímo do krve. Monosacharidy zabezpečují dodávku asi jedné čtvrtiny veškeré 

přijímané energie ve formě sacharidů. Všechny cukry se po rozštěpení na jednoduché 

cukry a následném vstřebání dostávají do jater, kde se mění na glukózu, která je 

nejvýznamnějším zdrojem energie pro buňky a zejména pro mozek. Ten svou činností 

spotřebovává více neţ polovinu veškeré denní produkce uvedeného cukru, coţ je tedy 

asi 140 gramů. Dalšími významnými spotřebiteli glukózy jsou játra a střeva, která 

spotřebují dohromady asi čtvrtinu a kosterní svalovina asi desetinu veškeré glukózy. 

Pokud je glukózy dostatek, ukládá se v těle ve formě glykogenu (ţivočišného škrobu) 

především v játrech a ve svalech (Komprda, 2009).  

Vzhledem ke svému sloţení lze zařadit mezi sacharidy i potravní vlákninu. 

Z výţivového hlediska je však nutné zmínit se o ní zcela samostatně, protoţe na rozdíl 

od ostatních sacharidů nepředstavuje pro člověka vyuţitelný zdroj energie ani ţivin 

(Wootton, 1998). Není trávena v tenkém střevě a prochází nezměněna do tlustého 

střeva, kde sniţuje hladinu celkového cholesterolu, neţádoucího LDL cholesterolu 

v krvi, ale téţ krevní glukózy a inzulinu po příjmu potravy. Příznivé účinky vlákniny 

jsou mnohostranné. Díky přítomnosti vlákniny v tlustém střevě se zvyšuje kyselost jeho 

prostředí, coţ zabraňuje růstu neţádoucích hnilobných baktérií. Vláknina dále sniţuje 

riziko vzniku zánětu ve střevní stěně, posiluje imunitní systém střeva a zabraňuje vzniku 

zácpy. V ideálním případě by její konzumace měla představovat 35 aţ 45 gramů denně 

(Komprda, 2009). 

Vitamíny 

Vitamíny nepatří mezi základní ţiviny, zajišťují však v organismu ţivotně 

důleţité funkce. Člověk si vitamíny nedovede sám vytvořit, a proto je musí přijímat 

v potravě. Jsou to pro člověka látky nepostradatelné. Stav nedostatečného nasycení 

organismu vitamíny se nazývá hypovitaminóza a stav, kdy má tělo absolutní nedostatek 
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se nazývá avitaminóza (Komprda, 2009). Tento stav se projevuje závaţnými 

zdravotními poruchami. Je-li vitamínů dostatek, mohou se v omezeném mnoţství 

ukládat v některých orgánech do zásoby. Nadbytek se pak vyloučí močí, stolicí 

či potem. Toto nadměrné zásobení těla vitamíny vede k hypervitaminóze, která 

je zbytečná a u některých vitamínů dokonce škodlivá. Vitamíny označujeme velkými 

písmeny a podle rozpustnosti je rozlišujeme na vitamíny rozpustné v tucích (A, E, D, K) 

a vitamíny rozpustné ve vodě (ostatní vitamíny, jako například C, B1-12, H, apod.). 

Zdrojem vitamínů je především rostlinná strava. Některé vitamíny si lidské tělo dovede 

vytvořit samo, jedná se však pouze o zlomek, například vitamín K. Do těla se občas 

z rostlinné stravy dostanou i vitamíny v neúčinné formě, v podobě provitaminu, z těch 

si poté dovede tělo vytvořit účinnou formu vitamínu. Vitamíny jsou značně citlivé 

na různé fyzikální či chemické vlivy, a proto se často stává, ţe nevhodnou úpravou 

či skladováním potraviny jejich mnoţství a kvalitu ztrácejí (Machová in Machová, 

Kubátová a kol., 2009).  

Minerály a stopové prvky 

Lidské tělo se jako kaţdý jiný organismus skládá z biogenních (uhlík, dusík, 

vodík a kyslík) a minerálních prvků. Ty se v těle vyskytují ve třech formách: jako 

elektrolyty v tělesných tekutinách, vázané na organické látky (na bílkoviny, tuky, 

hormony, enzymy) nebo v podobě nerozpustných solí (v kostech či zubech). Dle toho, 

kolik jich denně tělo spotřebuje, je dělíme na prvky, jejichţ spotřeba je vyšší (sodík, 

draslík, vápník, fosfor, hořčík a síra) a na stopové prvky, jejichţ spotřeba je niţší 

(ţelezo, zinek, fluor, jod, selen, hliník, měď, mangan, kobalt a další (Machová 

in Machová, Kubátová a kol., 2009).  

Voda 

Voda je pro lidský organismus velmi důleţitá. Rozpouští se v ní látky potřebné 

pro funkci organismu, je transportním a termoregulačním prostředkem. Díky vodě 

dochází ke vstřebávání látek, k přesunu mezi tkáněmi a krví a k vylučování odpadních 

látek. Absence vody vede jiţ po 2-3 dnech k značným poruchám fungování lidského 

těla a během jednoho týdne ke smrti. Na její nedostatek je organismus upozorněn ţízní. 

Hospodaření organismu s vodou je řízeno nervově z hypotalamu, který má těsný vztah 

k hypofýze vylučující antidiuretický hormon, který řídí v ledvinách zpětnou resorpci 

vody.  Rozloţení vody v těle je různé. Asi jedna třetina je obsaţena v buňkách a mimo 
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buňky je voda obsaţena v tkáňovém moku, krvi a míze. Při narození je hmotnost dítěte 

tvořena ze 75% vodou, u většiny dospělých z 60%. Se stoupajícím věkem vody v těle 

ubývá, ve stáří tvoří uţ jen polovinu celkové hmotnosti. Vodu nepřijímáme jen 

v kapalné podobě pitím, je obsaţena i v pevné stravě a jistá malá část vzniká 

i při metabolismu ţivin. Voda se vstřebává ve střevech, přechází do vrátnicové ţíly, 

dále do jater a z nich do celého krevního oběhu. Nadbytečná voda se vylučuje zejména 

močí a pocením, ale část odchází i dýcháním a stolicí. Denní potřeba vody je závislá na 

věku, tělesné činnosti a na teplotě okolního prostředí. Při okolní teplotě prostředí 22°C 

se například dospělému člověku doporučuje pít 22ml vody na jeden kilogram 

hmotnosti, při 37 °C uţ 38 ml vody na kilogram hmotnosti (Machová in Machová, 

Kubátová a kol., 2009).  

2.2.6.3 Nesprávná výţiva a doporučení 

Výţiva je významným faktorem ovlivňujícím růst, vývoj, výkonnost, tedy fyzický 

i psychický stav člověka. Stravuje-li se člověk vhodným způsobem, působí tak 

preventivně proti vzniku některých chorob nebo usnadňuje a podporuje léčbu choroby 

jiţ vzniklé. Nevhodná výţiva se podílí na vzniku neinfekčních hromadných 

onemocnění, tzv. civilizačních nemocí, a je proto závaţným rizikem. Vzniku 

civilizačních nemocí napomáhá především nadměrný energetický příjem, velké 

mnoţství ţivočišných tuků, cholesterolu a cukrů. Vzhledem k tomu, ţe ve zdravotním 

stavu obyvatel Evropy přetrvává vyšší předčasný výskyt civilizačních chorob, stanovila 

WHO (podle Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009, s. 36) pro region Evropy 

tato výţivová doporučení: upravit příjem energetické dávky v závislosti na pohybovém 

reţimu tak, aby bylo dosaţeno rovnováhy mezi příjmem energie a jejím výdejem; sníţit 

příjem tuků u dospělé populace tak, aby celkový podíl tuků v energetickém příjmu 

nepřevýšil 30% energetické hodnoty; zvýšit podíl rostlinných tuků v potravě, zejména 

oleje olivového a řepkového; sníţit příjem cholesterolu na maximálně 30g za den; sníţit 

spotřebu jednoduchých cukrů na 10% celkové energetické dávky a zvýšit podíl škrobu; 

sníţit spotřebu soli na 5 - 7g denně; zvýšit příjem vitamínu C na 100mg denně a zvýšit 

příjem vlákniny na 30g denně; zvýšit spotřebu zeleniny, ovoce, ořechů a luštěnin kvůli 

vysokému obsahu ochranných látek významných v prevenci nádorových onemocnění, 

denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600g a poměr zeleniny a ovoce by měl 

být 5:3; zvýšit spotřebu obilných produktů vyrobených z tmavé a celozrnné mouky; 

zvýšit spotřebu ryb, zejména mořských; sníţit spotřebu ţivočišných potravin s vysokým 
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obsahem tuku (např. vepřový bůček, plnotučné mléko, uzeniny, výrobky s majonézou); 

sníţit spotřebu vajec na nejvýše čtyři kusy týdně; dodrţovat správný denní reţim, který 

představuje pět aţ sedm denních dávek jídla s pauzami dvě aţ tři hodiny mezi jídly; 

dodrţovat pitný reţim s denním příjmem 1,5 - 2l nápojů, nejlépe neslazených, 

při zvýšené námaze nebo při vyšší okolní teplotě přiměřeně více; umírněně konzumovat 

alkoholické nápoje, denní příjem čistého lihu by neměl překročit 20g, tj. například 

200 ml vína nebo jedno velké pivo. 

2.2.7 Pohybová aktivita 

Nedostatek pohybu spolu se způsobem stravování a výţivy jde ruku v ruce 

s epidemií obezity ve světě, zejména v Americe a v Evropě. Jak jiţ bylo zmíněno výše, 

obezita vzniká jako důsledek nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie, konkrétně 

tedy přejídáním a nízkou pohybovou aktivitou. Ta byla v historii a je i v současnosti 

povaţována za zdraví prospěšnou činnost. Lidé, kteří sportují, ţijí aktivní ţivot 

naplněný rozmanitými fyzickými aktivitami, jsou méně ohroţeni vznikem civilizačních 

chorob a ţijí déle. Nedostatek pohybu totiţ významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních 

nemocí a mozkových mrtvic. Jednou z příčin, proč tolik lidí, cca 70% populace, trpí 

nedostatkem pohybu, je stav naší společnosti. Ubývá fyzicky náročných zaměstnání 

a veškerou fyzickou činnost přebírají stroje. Například data ze Spojených států ukazují, 

ţe nedostatek pohybu enormně zvyšuje náklady na zdravotní péči a lidé s nedostatkem 

pohybu stojí zdravotní systém průměrně o 17% více neţ fyzicky aktivní lidé. Kdyby 

kaţdý desátý člověk, který se prakticky nehýbe, začal s pravidelnými procházkami, 

ušetřil by stát téměř 6 milionů dolarů na nákladech za zdravotní péči spojenou s léčbou 

kardiovaskulárních chorob (Vítek, 2008).  

Pravidelné cvičení našemu tělu skutečně značně prospívá. Cvičí-li člověk, lépe 

se mu spí, je svěţí a lépe se soustředí. Dochází k okysličování mozku a prokrvování 

ostatních orgánů. Cvičení s sebou samozřejmě nese také regulaci hmotnosti 

a zlepšování vytrvalosti. Jelikoţ spolu souvisí psychika člověka a jeho tělesnost, 

společně se zlepšováním kondice se zlepšuje i psychický stav člověka. Nedávné 

výzkumy prokázaly, ţe pravidelná náročná fyzická činnost dokáţe pomoci 

v předcházení depresím a taktéţ existují důkazy, ţe je důleţitou sloţkou prevence 

řídnutí kostí. Pravidelné cvičení také zabraňuje koronárním onemocněním, zvyšuje 

pruţnost srdce, tepen a plic, sniţuje krevní tlak, čímţ sniţuje i riziko kornatění tepen. 
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Některé výzkumy dokonce spojují vydatnou činnost se zvýšením určitých chemických 

faktorů v krvi, které ovlivňují rychlost usazování tuku v tepnách. Ačkoli je cvičení 

samozřejmě zdraví prospěšné a Astl, Astlová a Marková (2009) jej doporučují alespoň 

třikrát týdně v rozmezí 20 minut, je dobré poradit se před začátkem namáhavé činnosti, 

která je prováděna poprvé, s lékařem, a to zejména v případě, ţe je cvičenec starší 60 let 

nebo více neţ 40 letý jedinec, který v dospělosti vůbec necvičil, je-li silný kuřák, má-li 

nadměrnou hmotnost, je-li léčen pro dlouhodobý zdravotní problém či veden 

v gynekologické poradně pro graviditu (Astl, Astlová, Marková, 2009). 

2.2.7.1 Pohybový aparát 

Jedná se o rozsáhlý funkční celek, který se skládá ze tří podsystémů – opěrného 

a nosného (klouby, kosti, šlachy a vazy), výkonného neboli efektorového (kosterní 

svaly) a řídícího neboli koordinačního (proprioreceptory, koţní receptory, vestibulární 

a zrakové receptory, periferní a centrální nervy). Tkáně orgánů, které pohybový aparát 

tvoří, představují více neţ polovinu hmotnosti těla, výjimku však tvoří osoby nadměrně 

obézní, u nichţ významnou část z celkové hmotnosti představuje tuk. Úkolem 

pohybového aparátu je zajišťování polohy a pohybu těla či jeho částí. Lidské tělo se řídí 

zákony klasické mechaniky. Pasivní sloţky pohybového aparátu, coţ jsou kosti 

a klouby, zabezpečují přenos síly na principu páky. Aktivní sloţky pohybového aparátu, 

svaly kosterní neboli příčně pruhované
1
, jsou zdrojem síly umoţňující vlastní pohyb. 

 Pohybová aktivita jako taková závisí na jednotlivých svalových skupinách 

a jejich vzájemné koordinaci, na signálech jednotlivých receptorů (jiţ zmíněných 

proprioreceptorů, koţních, vestibulárních a zrakových receptorů) a příslušných oblastí 

v centrální nervové soustavě. Receptory signalizují pohybovou aktivitu svalů nebo 

celého organizmu a současně zabezpečují člověku vnímání pohybu a polohy. 

Na vestibulární aparát tvořený labyrintem působí gravitace a rotační pohyby a spolu 

s vizuální aferentací umoţňují reflexně přizpůsobit polohu trupu a končetin poloze 

hlavy a vědomé rozpoznání pohybů a polohy hlavy.  

  Příčně pruhovaná svalovina je řízena z centrální nervové soustavy pomocí 

příkazů, které jsou kontrolovány na principu zpětné vazby, která se stává východiskem 

                                                
1 Dle stavby a funkce se dělí svalová tkáň na tři typy: svalstvo kosterní schopné volního pohybu, 

svalstvo hladké zajišťující pomalé a nepřetrţité pohyby vnitřních orgánů, cévních stěn a trávicí trubice. 
Třetím typem svalové tkáně je svalovina srdeční, myokard. Představuje samostatný typ svalové tkáně, je 

neunavitelná a stejně jako hladkou svalovinu ji nelze ovládat vůlí.     
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pro vydávání dalších příkazů. Vedení těchto informací se účastní nervová vlákna, která 

podle směru vedení vzruchu a jejich funkce dělíme na vlákna sensitivní, motorická 

a autonomní. Sensitivní (dostředivá neboli aferentní) vlákna vedou informaci 

od proprioreceptorů v centrální nervové soustavě. Motorická (odstředivá neboli 

eferentní) vlákna začínají v centrální nervové soustavě a končí knoflíkovitě rozšířenou 

synapsí, tzv. nervosvalovou ploténkou na povrchu svalového vlákna v kosterním svalu. 

Nervové impulsy z mozku a míchy uvolňují na této ploténce chemickou látku – 

přenašeč vzruchu zvaný acetylcholin. Díky této látce dochází ve svalových vláknech 

ke spuštění sloţitého elektrochemického děje vedoucího ke kontrakci svalu.  

Autonomní neboli vegetativní nervy vedou z centrální nervové soustavy také 

ke kosternímu svalstvu, ale zde končí u svaloviny cév. Nepodílejí se přímo na pohybu 

svalů, ale zajišťují pro jeho práci podmínky. Tento autonomní systém má dva 

podsystémy: sympatikus a parasympatikus. Sympatikus připravuje organismus 

na fyzickou zátěţ. Zrychluje dýchání a činnost srdce, rozšiřuje cévy svalů, čímţ 

zrychluje průtok krve a zásobuje svalstvo větším mnoţstvím kyslíku a ţivin. Dále 

uvolňuje zásoby glukózy, které jsou pohotovým zdrojem energie, aby příčně pruhované 

svalstvo mělo nejlepší moţné podmínky pro maximální výkon. Sympatikus tedy 

podporuje fyzickou kondici, avšak aktivuje se taktéţ při rozčilení a stresových situacích. 

Pokud je stres častý nebo velmi intenzivní a pokud je navíc kombinovaný se špatnou 

ţivotosprávou, můţe dojít k onemocnění či jiným poruchám vnitřních orgánů. 

Typickými chorobami souvisejícími s tímto jsou vředy, srdeční infarkt a neuróza. 

Parasympatikus podporuje zejména orgány, které jsou v činnosti, kdyţ tělo odpočívá. 

Pokud by se stalo, ţe činnost parasympatiku převáţí činnost sympatiku, dochází 

k oslabení kondice a mohl by se dlouhodobě dostavit pocit celkové únavy.  

   Řízení kosterních svalů probíhá přes reflexní oblouk, coţ je nervová dráha, která 

začíná receptorem v některém orgánu těla, přes dostředivé nervové vlákno pokračuje 

do míchy či mozku, kterému předává informaci (např. popálení o kamna). 

Po vyhodnocení informace v mozku vysílá mozek novou informaci přes odstředivé 

nervové vlákno do výkonného orgánu, efektoru (např. sundat prsty z kamen) Informace 

přicházející z jednotlivých receptorů vyhodnocuje tedy centrální nervová soustava. 

Důleţitou roli zde hraje mozková kůra (cortex cerebelli) a mozeček (cebrellum). 

Mozková kůra rozhoduje o tom, jaký pohyb má být proveden, a mozeček zajišťuje jeho 
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cílenost, koordinovanost, regulaci svalového napětí a také schopnost udrţet rovnováhu. 

V mozkové kůře jsou oblasti specializované na vnímání počitků, bolesti a řízení pohybu 

příčně pruhovaného svalstva. Normální aktivita organismu je zabezpečována díky 

koordinaci kortikospinální (pyramidové) a mimopyramidové (extrapyramidové) 

nervové dráhy. Tímto způsobem jsou řízeny i vysoce specializované pohybované děje, 

jako například psaní rukou, mimické pohyby tváře apod. Motorická centra leţí v oblasti 

čelních laloků koncového mozku (telencefalonu), zejména v jejich zadní části. Odtud 

vychází příkaz k vykonávání pohybu, který se po nervových drahách dostává 

do příslušného míšního segmentu, coţ je úsek míchy, v němţ se nachází kořeny (přední 

a zadní) jednoho páru míšních nervů. Předním míšním kořenem vystupují z míchy 

vlákna motorická a autonomní, zadním kořenem pak do míchy vstupují vlákna 

senzorická. Jejich spojením vzniká míšní nerv. Z kaţdého míšního segmentu odstupuje 

jeden pár míšních nervů, dohromady je těchto segmentů 31 a kaţdý řídí svou část těla 

(odpovídající obratel, pruh kůţe, určitou část kosterních svalů atd.) prostřednictvím 

míšních reflexů. Onemocnění svalů a kloubů se proto můţe touto cestou projevit 

na funkci vnitřních orgánů a téţ naopak, onemocnění vnitřních orgánů můţe 

nepříznivým způsobem ovlivňovat pohybovou soustavu a drţení těla. Jelikoţ činnost 

pohybového aparátu souvisí i s činností jiných orgánů a orgánových soustav, a stah 

kosterních svalů je jednou z funkcí, kterou člověk pravidelně ovládá svou vůlí, některé 

kosterní svaly se mohou podílet i na volním ovlivnění činností jiných systémů 

(dýchání). Proto je pohyb významným prostředkem nejen pro posilování pohybové 

soustavy, ale také pro upevňování zdraví a rozvoj tělesné zdatnosti (Čihák, 2001; 

Kubátová in Machová, Kubátová, 2009). 

2.2.7.2 Tělesná zdatnost 

Tělesná zdatnost neboli fyzická kondice (fitness) je dána čtyřmi sloţkami: 

svalovou silou; pohyblivostí kloubů, šlach a vazů; koordinací pohybu (nervosvalovou 

souhrou) a vytrvalostí (aerobní zdatnost
1
), která je pro zdraví člověka nejdůleţitější. 

Vytrvalostní sloţka závisí na účinnosti a výkonnosti srdce, krevního oběhu, plic a svalů. 

Nejlépe ji rozvíjí tyto pohybové aktivity: chůze do kopce, běhání, jogging, jízda na kole, 

plavání a aerobik. Svalovou sílu rozvíjí nejlépe fotbal, plavání, tenis, jízda na koni 

a práce na zahradě. Pro rozvoj pohyblivosti lze jako nejvhodnější cvičení doporučit 

gymnastiku a jógu, koordinaci těla nejlépe rozvíjí jízda na koni a plavání. 

                                                
1 Schopnost organismu zásobovat tkáně kyslíkem. 



35 

 

Tělesnou zdatnost organismu můţeme rozvíjet dvěma způsoby. Sportovně 

orientovaná zdatnost klade důraz na specifické poţadavky sportovních disciplín, coţ 

můţe způsobit, ţe rozvoj sloţek tělesné zdatnosti není rovnoměrný. Zaměřuje 

se na efektivní metody tréninku a vykazování sportovních výsledků, ne však na to, co je 

přiměřené a zdravé pro organismus. Je proto nutné, aby trenéři byli vysoce odborně 

vzdělaní, aby nedocházelo u jejich svěřenců k poškození zdraví. 

Zdravotně orientovaná zdatnost se zaměřuje na rovnoměrný rozvoj všech sloţek 

tělesné zdatnosti a usiluje o pozitivní dopad pohybových aktivit na organismus 

a respektuje věkovou, pohlavní a zdravotní individualitu jedince (Kubátová 

in Machová, Kubátová, 2009).  

Vytrvalostní sloţka 

Vytrvalostní sloţku zlepšují zejména činnosti lokomočního charakteru, jako jsou 

například běh, cyklistika, plavání, rychlá chůze, chůze do kopce nebo do schodů, 

kondiční cvičení nebo aerobik apod. Nutné však je tyto činnosti provádět dostatečně 

dlouho s dostatečnou intenzitou. Obecně se doporučuje provádět aktivity tohoto typu 

minimálně 3-4 krát týdně, alespoň 20 minut tak, aby tepová frekvence dosáhla účinných 

hodnot odpovídajících věku:  

Optimální tepová frekvence = 180 – věk 

Příliš nízká nebo vysoká intenzita cvičení buď nemá ţádný efekt, nebo by mohla 

organismus poškodit. Nejlepší metodou pro posouzení vytrvalostní sloţky je 

posuzování podle srdeční frekvence, a to podle klidových hodnot, zejména hodnot 

po zátěţi. Nejznámějším testem pro hodnocení této sloţky zdatnosti je například tzv.  

tří minutový step test
1
 (Kubátová in Machová, Kubátová, 2009).  

Svalová sloţka 

Svalovou sloţku rozvíjíme různými formami posilování, jako například 

kulturistikou, kondičním plaváním nebo různými atletickými disciplínami. Tyto činnosti 

zlepšují prokrvení svalstva a odolnost proti zranění. Abychom mohli správně 

a všestranně posilovat svalové soustavy, je dobré vědět, ţe příčně pruhované svalstvo je 

dvojího typu: svaly fázické a svaly posturální. Fázické svaly zabezpečují především 

                                                
1 Opakované vystupování a sestupování pravou a levou nohou na 30 centimetrový stupínek po 

dobu tří minut (Taussig, 2010). 
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pohyb, jsou rychlé, ale brzy se unaví. Mají sklon k ochabování, a proto je třeba je 

posilovat. Mezi tento typ svalů řadíme například svaly břišní, hýţďové, mezilopatkové 

aj. Svaly posturální neboli svaly postojové, tonické, antigravitační stabilizují naše tělo 

ve vzpřímené poloze, stoji, chůzi nebo sedu. Tyto svaly mají tendenci tuhnout 

a zkracovat se, a proto je nutné je protahovat a uvolňovat. Nejsou příliš rychlé, zato jsou 

vytrvalé a pracují prakticky celý den. Mezi tyto svaly řadíme například svaly kloněné, 

svaly prsní, svaly bederní páteře, pánevního dna, ohybače kyčlí a kolen a přitahovače 

stehen.   

Stane-li se, ţe jeden sval z této dvojice je silnější, obvykle to bývá sval posturální, 

vznikají svalové dysbalance (nerovnováha). U člověka, jehoţ svaly ochabují 

a zároveň posturální svaly převaţují nad fázickými, se vyvíjí charakteristické drţení 

těla. Při pohledu z boku je na trupu vidět, ţe se ramena předsunují vpřed, lopatky 

vyčnívají, kulatí se záda, vyklenuje se ochablé břicho a zvětšuje prohnutí bederní páteře. 

Pánev se překlápí dopředu a hýţdě se vysazují směrem dozadu. Pohledem zezadu lze 

vidět patrné střídající se vodorovné pruhy ztuhlých a zbytnělých svalů s pruhy 

ochablých a málo vyvinutých svalů. Nepřirozené stahy a napětí mezi zkrácenými svaly 

na straně jedné a ochablými na straně druhé způsobují různé bolestivé posuny kostí, 

na které jsou svaly připevněny. Nebolí tak pouze přetíţené svalové skupiny, ale 

i blokády způsobené tahem svalů. Pokud tak dojde k uskřinutí nervů, vznikají různé 

další komplikace od brnění a pocitu tuposti v končetinách aţ po případné ochrnutí. 

V místě spazmu se sniţuje metabolismus a dochází k horšímu zásobování krví, ţivinami 

a kyslíkem. Svalová dysbalance vzniká buď díky fyzické nečinnosti, nebo naopak 

při intenzivním jednostranném posilování. Jelikoţ cvičení i posilování se řídí přísnými 

pravidly, je dobré posilovat pod odborným vedením, aby nedošlo ke zdravotní újmě. 

Základní vlastností svalové tkáně je schopnost kontrakce (staţitelnost) a relaxace 

(uvolnění). Kosterní sval se můţe jen stáhnout, nikdy se však aktivně nenatahuje. Proto 

má kaţdý, který vykonává pohyb v jednom směru – agonista - svého protihráče 

antagonistu, který působí protichůdně a zkrácený sval po ochabnutí protáhne. Takovou 

dvojicí svalů jsou například biceps a triceps. Synergisté fungují jako pomocníci 

agonistů, ale nejsou pro daný pohyb rozhodující. Kontrakce se uskutečňují trojím 

způsobem a liší se úrovní resistence, kterou je třeba při kontrakci překonat. Izometrická 

kontrakce je typická pro statickou zátěţ (udrţování polohy břemene). Ve svalu dochází 
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k tenzi, jeho délka se nemění, ale vzhledem k tomu, ţe se v něm hromadí odpadní látky, 

se brzy unaví. Izotonická kontrakce neboli kontrakce koncentrická je typická 

pro situaci, kdy sval koná práci a zkracuje se, ale tenze uvnitř svalu se nemění. 

Posledním typem kontrakce je kontrakce excentrická, ke které dochází při spouštění 

nebo pokládání břemene. Ve svalu je brzdící napětí a současně se sval prodluţuje. 

Nejlépe svaly pracují při činnostech, v nichţ se pravidelně střídá zátěţ s uvolněním 

(dynamická práce). Při práci statické, jak jiţ bylo zmíněno výše, dochází ke staţení cév 

ve svalu, ten není dostatečně vyţivován, a proto nemá dostatek energie k další činnosti. 

Potřebnou energii k činnosti svaly získávají především aerobně, coţ je dokonalé štěpení 

glukózy za přítomnosti kyslíku. Jejich výhodou je, ţe můţe probíhat dlouhodobě 

a vyuţívá zásobní energetické zdroje (tuky). Při velké námaze však krev nestačí 

do svalu přivádět potřebné mnoţství kyslíku, a sval proto pracuje anaerobně, coţ 

znamená štěpení glukózy bez přítomnosti kyslíku. Tímto způsobem můţe sval pracovat 

pouze krátkodobě, na kyslíkový dluh. Takto získané energie je méně, navíc se 

ve svalech hromadí kyselina mléčná a dostavuje se pocit únavy. Vzniklý dluh tělo splácí 

dodatečně.  

Rychlost nástupu únavy můţeme ovlivnit trénovaností těla, větší svalovou silou 

a schopností lépe se vypořádávat s prací na kyslíkový dluh. Tréninkem se posiluje 

i autonomní systém, zejména sympatikus, který podporuje fyzickou kondici. Jako 

příklad testu prověřující svalovou sílu můţe být pouţit test výdrţe ve shybu, který 

prověřuje sílu paţí a pletence ramenního a test sed – lehů za jednu minutu, který 

prověřuje například sílu břišních svalů (Kubátová in Machová, Kubátová, 2009). 

2.2.7.3 Zahřívací cvičení a tělesná aktivita 

Zahřívací cvičení slouţí ke sniţování pravděpodobnosti narušení svalů a provádí 

se před samotnou zátěţí a námahou. Astl, Astlová, Marková (2009) uvádějí jako 

příklady zahřívacích cviků tyto: točení hlavou v celém kruhu, při němţ se snaţíme 

uvolnit svaly na čele a na krku. Dalším cvikem zaměřeným na ramena a hruď je stoj- 

předpaţit, poté vzpaţit a spojit dlaně, připaţit a opět předpaţit. Cvik zaměřený na zadní 

část nohou je stoj rozkročný, ruce v bok, rovný předklon- ruce v bok a spustit ruce dolů 

k podlaze. Posledním cvikem zaměřeným na zahřátí svalstva v oblasti trupu je stoj 

mírně roznoţný- připaţit, úklon na stranu a volné spuštění sníţené paţe ke kolenu 

a totéţ na stranu druhou.  
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Dobrou tělesnou kondici tvoří tři sloţky - vytrvalost, svalová síla a pruţnost. 

Zdravotně orientovaná zdatnost rozvíjí všechny tyto sloţky a současně respektuje 

individualitu kaţdého jednotlivce. Tělesná aktivita mírné intenzity by měla trvat alespoň 

30 minut denně. Jako příklad lze uvést chůzi 3 – 3,5 km/h, rekreační sport nebo práci 

na zahradě. Aktivity trvající kolem 10 minut lze sčítat. Pravidelná tělesná aktivita 

s vyšší zátěţí alespoň třikrát týdně 30 a více minut má zdravotní efekt a obecně 

se doporučuje cvičit v dopoledních hodinách mezi 8 a 12 hodinou, případně odpoledne 

mezi 16 a 20 hodinou. Astl, Astlová a Marková (2009) dále uvádějí několik rad, kterými 

by se člověk při cvičení měl řídit: pokusit se zařadit cvičení do kaţdodenního reţimu, 

cvičit jen tolik, aby to bylo člověku příjemné a nepřepínal se, začít cvičit pomalu 

a postupně přidávat, před vlastním cvičením provést zahřívací cvičení pro zahřátí svalů, 

ke konci cvičení zvolnit tempo, aby došlo k postupnému vychladnutí těla, nepřekonávat 

dlouhodobě bolest a po jídle si dát alespoň dvě hodiny pauzu.  

2.2.7.4 Optimální hodnoty tepu při tréninku 

Pro kaţdý trénink je dobré vědět rozmezí tepové frekvence, při které je zajištěna 

optimální zátěţ kardiovaskulárního systému. Příliš vysoké zatíţení můţe být 

pro organismus nezdravé aţ nebezpečné a naopak příliš nízké zatíţení nemusí mít ţádný 

vliv. V tabulce číslo 6, kterou navrhli Astl, Astlová, Marková (2009), uvádíme, jaké by 

měly být přiměřené tepové hodnoty v závislosti na věku. 

 

Tabulka č. 6:Hodnoty tepu za jednu minutu při přiměřené zátěţi 

Věk 
Tepová frekvence 

Min. Max. 

25 117 156 

30 114 152 

35 111 148 

40 108 144 

45 105 140 

50 102 136 

55 99 132 

60 96 128 

65 93 124 

70 90 120 
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2.2.7.1 Strečink 

Strečink je velmi důleţitou součástí tréninku a díky němu dochází ke zpevňování 

svalů, posilování páteře a zvyšování pruţnosti. Prospívá však také psychice, uklidňuje 

nervy, uvolňuje mysl a obnovuje ţivotní energii. Uvolňuje svalové napětí v oblastech, 

které brání správné funkci některých orgánů a celkově podporuje činnost všech 

tělesných systémů. Strečink pomáhá sladit tělesné systémy ve správně fungující celek 

tím, ţe vyvaţuje svalové napětí, upravuje sklon pánve, čímţ srovná špatné zakřivení 

páteře. Protaţením se zvýší pruţnost, díky uvolnění hrudníku, kyčelních kloubů a pánve 

získáme v těle prostor a zlepší se nám krevní a lymfatický oběh. Strečink působí i proti 

strnulosti, neboť rozproudí tělesné tekutiny. Při hlubokém nadechnutí se do plic 

a do krevního oběhu dostane více kyslíku a pravidelným detoxikačním pohybem střev, 

na který má také strečink vliv, se sniţuje riziko střevních chorob a posiluje se imunitní 

systém. Pokud dojde k opravdovému uvolnění, tělu je umoţněno dokonale 

se zregenerovat. Pomalé plynulé pohyby a pravidelné hluboké dýchání působí 

uklidňujícím dojmem a díky této relaxaci se lze účinně bránit vyčerpání a depresi. 

Záklony a protaţení rozšiřující hrudník, očišťují tělo a hluboká dechová cvičení 

uklidňují nervy. Cviky, které podporují správné drţení těla vestoje i vsedě, prohlubují 

dýchání a protaţení v převrácené poloze odstraňuje únavu. „Strečink nám pomáhá 

uvědomit si svou sílu a slabost, zhodnotit dosavadní ţivot a získat čas klidně a logicky 

všechny problémy promyslet a změnit je v mezníky, které chceme překonat.“ (Osten, 

2005, s. 37). 

2.2.7.2 Aerobní cvičeni 

Aerobní cvičení je taková pohybová činnost, při které potřebují svaly 

nepřerušovaný přísun kyslíku. Zlepšuje úroveň zdatnosti a současně odbourává 

podkoţní tuk. Typickým aerobním cvičením je jogging. Je to sice cvičení zaměřené 

především na nohy, ale současně působí příznivě na plíce, játra, srdce a kosti. Je to 

cvičení, které trvá nejméně 12 minut bez přestávky, způsobuje, ţe zhluboka dýcháme 

a dochází přitom k zapojování největších svalových skupin. Aby mělo aerobní cvičení 

účinky, musí organismus pracovat aerobně, tedy za pomoci kyslíku.  Nejúčinnější je 

cvičení tehdy, pohybuje-li se tepová frekvence v aerobním pásmu, které je v rozmezí 

65 - 80 % maximální tepové frekvence. Toto pásmo lze vymezit pomocí číselného 

výpočtu takto:  
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220 – věk = maximální tepová frekvence 

max. TF x 0,65 = 65 % max. TF 

max. TF x 0,80 = 80 % max. TF 

Určení maximální tepové frekvence (TF) je pouze orientační, neboť maximální 

tepová frekvence je pro různé lidi různá. Jeden člověk však má maximum poměrně 

stabilní bez ohledu na typ cvičení, nadmořskou výšku nebo denní dobu. Jediným 

faktorem, který maximální tepovou frekvenci ovlivňuje, je věk, neboť se se stoupajícím 

věkem sniţuje. Srdce je sval, který se během dne neustále stahuje a povoluje a s věkem 

se nemění jeho rychlost kontrakce, ale naopak rychlost jeho relaxace. Na základě tohoto 

poznatku vytvořili vědci pravidlo, rovnici o sniţování tepové frekvence s věkem: 220 -

 věk = maximální tepová frekvence. Jelikoţ však není kaţdý člověk stejný, neplatí 

ani toto pravidlo pro všechny a je pouze orientační. Jediný způsob, jak je moţné zjistit 

tepovou frekvenci přesně, je laboratorní test. Pokud však není tento k dispozici, lze 

se řídit dle Blahušové (1995) i selským rozumem - spoléhat na dýchání a pohodu 

při určování intenzity cvičení. Pokud cvičenec dýchá normálně a nedělá mu problém 

souvisle při cvičení mluvit, je pravděpodobně pod úrovní aerobního pásma. Pokud 

dýchá zhluboka, stěţí mluví, ale nelapá po dechu, cvičí aerobně. Pokud se však zalyká 

a není schopen říct více neţ tři slova, je nad úrovní aerobního pásma a cvičí anaerobně.  

Tepová frekvence niţší neţ 50 % max. TF je pásmo odpočinku a regenerace. 

V této době dochází k obnově svalového glykogenu, tvorbě aerobních enzymů a růstu 

svalstva. Bez této regenerační fáze nemůţe mít posilování ani aerobní cvičení výsledky 

a naše zdatnost se bez svalového odpočinku nezlepší. Zdatní lidé mají klidovou TF 

velmi nízkou a klesá jim aţ na 25 % maxima, coţ je přibliţně 40 – 50 tepů za minutu. 

Jejich regenerační pásmo je tudíţ velmi široké a mohou být v jeho středu 

i při odpočinku, i kdyţ cvičí mírnou intenzitou. Odpočívají a regenerují (obnova tkáně, 

doplnění glykogenu, budování svalů) i v pohybu. Obézní a málo zdatní lidé mají 

klidovou TF velmi vysokou, a to aţ 45 % maxima, coţ je přibliţně 75 – 90 tepů 

za minutu. Jejich regenerační pásmo je tedy velmi úzké a tito lidé si často stěţují na to, 

ţe je pro ně velmi obtíţné zlepšit si kondici. Zkoušejí pravidelně cvičit, ale jejich 

zdatnost se přesto nezlepšuje. Problém je právě v jejich úzkém regeneračním pásmu, 

protoţe se v něm jen těţko udrţí. Tím o odpočinek a regeneraci přicházejí. Měli by tedy 
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zpočátku střídat mírné cvičení a odpočinek aţ do té doby, dokud se jim postupně 

zdatnost nezvýší a odpočinkové a regenerační pásmo nerozšíří.  

Rozmezí mezi 50 – 65 % max. TF se nazývá subaerobním pásmem a v tomto 

pásmu se pohybují zatíţení, jako jsou chůze nebo vysokohorská turistika. Tímto 

způsobem cvičení lze dosáhnout stejných výsledků jako aerobním cvičením, ale muselo 

by mu být věnováno více času.  

Cvičením při tepové frekvenci 65 – 80 % max. TF lze tedy dosáhnout aerobního 

účinku nejvhodněji (Blahušová, 1995). 

2.2.8 Kouření a alkohol 

Nedílnou součástí ţivotního stylu kromě výţivy a pohybové aktivity je 

konzumace, popř. nekonzumace alkoholu, cigaret, drog a psychická zátěţ, které je 

člověk v ţivotě a běţném dni vystavován. Prvním dvěma jmenovaným se zde budeme 

věnovat. 

Kouření je první oblast, které bude věnována první kapitola. Vliv kouření 

na mozek je komplikovaný a není dosud zcela objasněn. Při kouření dochází 

ke zvýšenému vyplavování některých látek, jako jsou na příklad beta-endorfiny, které 

mají význam pro pozitivní emoční naladění. Díky této skutečnosti se stává člověk 

na cigaretě závislým jak psychicky, tak ale i fyzicky. Kouření tabáku je jedním 

z nejrizikovějších faktorů ţivotního stylu, neboť je nejčastější příčinou zbytečných 

onemocnění či předčasných úmrtí. Předními škodlivými látkami, které jsou součástí 

tabákového kouře, jsou nikotin a dehty, které se usazují v plicích a jsou přednostní 

příčinnou vzniku rakoviny plic. Dále jsou to oxid uhelnatý, amoniak, nitrosaminy, 

formaldehyd, kyanid, arsenik a další. Nikotin se velmi rychle vstřebává do krve a jiţ 

za sedm vteřin po vdechnutí se dostává do mozku. Je návykovou látkou, na kterou 

vzniká závislost. Při poklesu nikotinu v krvi se u kuřáka objevují abstinenční příznaky, 

mezi něţ patří touha po cigaretě, špatná nálada, podráţděnost, neschopnost soustředit 

se, nervozita a zvýšená chuť k jídlu. Nikotin zvyšuje krevní tlak, zrychluje srdeční 

činnost a způsobuje staţení srdečních cév. Tyto účinky jsou rizikovými faktory 

pro vznik ischemické choroby srdeční, srdečního infarktu a cévních mozkových příhod. 

Závislosti na tabáku bývá obtíţné se zbavit, o čemţ svědčí nízká úspěšnost dosavadní 

léčby. Obecně lze říci, ţe na nikotinu je závislý kuřák, který kouří nejméně 10 – 15 
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cigaret denně a první cigaretu si zapaluje do jedné hodiny po probuzení. V zemích 

s dobrou protikuřáckou osvětou se pokouší přestat asi 80% kuřáků, ale pouze necelé 

polovině se to daří. Jako úspěch se hodnotí pouze dlouhodobá abstinence, nejméně šest, 

nejlépe ale 12 měsíců a výhodu má ten kuřák, který přestat kouřit chce a nepřistupuje 

k tomuto pouze ze zdravotních důvodů (Machová in Machová, Kubátová a kol., 2009). 

Nadměrná konzumace alkoholu je dalším nešvarem v současném ţivotním stylu 

obyvatel. Alkohol, chemickým sloţením etanol, vzniká kvašením sacharidů. Mnoţství 

alkoholu v krvi se vyjadřuje v promilích (‰), coţ je přibliţně 1g alkoholu 

na 1l tekutiny. Alkoholické nápoje se rychle vstřebávají do krve jiţ v ţaludku a dále 

v tenkém střevě, odkud pak proniká do prokrvených oblastí, jako je mozek, plíce, játra, 

či ledviny. Odbourávání alkoholu se děje v játrech a je pro ně velkou zátěţí. Narušují 

se přitom základní jaterní funkce, jako jsou přeměna cukrů a dočasně se tlumí i tvorba 

glukózy, dochází k vyplavení katecholaminů, coţ způsobuje vyčerpání zásob glykogenu 

a taktéţ je narušen i metabolismus tuků. Alkohol působí na nervovou soustavu, 

povzbuzuje chuť k jídlu a je to rychlý a snadný způsob, jak se cítit dobře. Alkohol je 

značně energeticky bohatý (1g = 7,1 kcal, 1ml = 6,5 kcal) (Keul, Witzigmann, 1988). 

Z tohoto důvodu zanedbává mnoho alkoholiků jídlo, a ačkoli je energetická spotřeba 

z části pokryta právě alkoholem, dochází k nevyváţenosti stravy a nedostatku ţivin. 

Malé mnoţství má však i pozitivní účinky. Povzbuzuje chuť k jídlu a zvyšuje sekreci 

slin a pankreatických šťáv. Tyto jsou však převýšeny poškozením mentálního 

a fyzického zdraví, narušením sociálních vztahů v rodině, v práci atd. Dlouhodobé 

uţívání vyvolává závislost (alkoholismus), neboť alkohol je návyková látka. Jeho 

účinek závisí na vypitém mnoţství a na fyzickém a psychickém stavu konzumenta. 

Při koncentraci alkoholu v krvi 0,5 ‰ omezuje alkohol napětí, strach a navozuje 

uklidnění. Při 1,5 ‰ nastává ztráta zábran, narušena je svalová koordinace, nastupuje 

mnohomluvnost a potřeba druţit se. Koncentrace 2 - 3 ‰ způsobuje těţkou poruchu 

hybnosti, vnímání a soudnosti, v citovém rozpoloţení dochází k obratu do smutku. 

Při koncentraci 3 - 4 ‰ dochází k bezvědomí a při 4 – 5 ‰ alkoholu v krvi můţe mít 

za následek i smrt zástavou dechu či srdečním selháním (Machová in Machová, 

Kubátová a kol., 2009). 
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2.3 Centra a poradny zabývající se oblastí zdravého ţivotního stylu 

Poradenských center a obecně center v oblasti problematiky ţivotního stylu 

existuje v současnosti jiţ mnoho. Začala vznikat v posledních letech, a to především 

z důvodu potřeby společnosti, která se dle mnoha zdrojů stává stále obéznější. 

Nadváhou či obezitou v České republice uţ trpí kolem 50% dospělých jedinců a obezita 

se v posledních desetiletích stává velice závaţným zdravotním problémem. Převaha 

obezity v celém světě značně stoupá a její vzestup se uţ netýká jen rozvinutých zemí, 

ale i zemí rozvojových. Výskyt obezity je častý nejenom u dospělých, ale také u dětí. 

V České republice se prevencí a léčbou obezity zabývá Národní rada pro obezitu, která 

byla zřízena jako poradní orgán Ministerstva zdravotnictví v roce 2004 a jak jiţ bylo 

zmíněno výše i mnoho jiných poraden a poradenských center, která nepracují 

pod záštitou státu, ale v komerční sféře. Těmto bychom zde rádi věnovali pozornost. 

Pro účely této práce byla vybrána jen některá, která jsou něčím zajímavá, ale 

především zde bude analyzováno centrum, v němţ jsem necelý rok působila i já. Jedná 

se o Centrum pro změnu ţivotního stylu Life Style patřící pod projekt Center pro změnu 

ţivotního stylu Joţky Wenkeové.  

2.3.1 Centrum pro změnu životního stylu Life Style a Centrum 

regenerace 

Tato dvě centra pracují se stejnou filosofií v oblasti výţivy a ţivotního stylu. 

Zaloţili je poradci spolupracující s Joţkou Wenkeovou, s níţ se však v současné době 

jiţ názorově neshodují. Vzhledem k jejich částečně dealerským praktikám se od těchto 

center paní Wenkeová odvrátila a uskutečnila jiný projekt s podobným systémem, ale 

jinou filosofií v oblasti péče o člověka. Jsou to centra pro zdraví a je jim věnována 

následující kapitola. Centra pro změnu ţivotního stylu poskytovala v době mého 

působení tři stupně péče o člověka. Analýza ohroţení zdraví je prvním stupněm péče 

a je bezplatná. Mohl na ni přijít kdokoli a během půlhodinové analýzy probral poradce 

s klientem faktory, které ohroţují jeho zdraví, zváţil jej a změřil mnoţství tuku v těle 

ručním tukoměrem Omron BF 300, spočítal BMI, zjistil míru jeho zdravotního ohroţení 

na stupnici od jedné do tří a následně klientovi vše vysvětlil a nabídl další stupeň péče, 

zpoplatněnou Konzultaci výţivy. Během hodiny probral poradce s klientem jeho 

stravovací reţim, zjistil, co dělá klient dobře, co špatně, a navrhnul moţná řešení 

problému co a jak poupravit. Na závěr mohl klient vyuţít tělní analyzátor INNERSCAS 
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BF 532 od firmy Tanita, který mu změří hmotnost, % tuku, % vody, vnitřní tuk, 

mnoţství svalů, fyzickou kondici, kvalitu kostní tkáně a hodnotu bazálního 

metabolismu. Tyto naměřené hodnoty byly přepočítány na tzv. metabolický věk. Měl-li 

klient zájem, byla mu nabídnuta moţná další péče, třetí stupeň, a to zapsání 

do některého z nabízených placených programů A - C zaměřených na individuální 

problémy jednice (Wenkeová, 2008a). 

2.3.2 Centrum pro zdraví a Centrum přírodní léčby (partner projektu) 

Tato centra jsou novými, aktuálními projekty Joţky Wenkeové a těch, kteří 

se přiklonili k její nové myšlence, a to navést klienty ke zdravějšímu způsobu ţivota 

a také jim ukázat cestu k duchovnímu poznání, které je pro jejich zdraví stejně 

významné. Cílem není hatit práci zdravotníků, ale snaţí se klientům ukázat další 

moţnosti uzdravování. V Centrech pro zdraví nepůsobí ţádní zdravotníci, a proto se zde 

také neprovádějí klasické vyšetřovací metody, nestanovují se diagnózy, ani 

se neordinují chemické léky. Činnost center nenahrazuje lékařskou péči, ale slouţí spíše 

jako alternativní zdroj informací, které klienti sami zhodnotí a dle svého uváţení vyuţijí 

při péči o vlastní zdraví. Centra pro zdraví tedy vyuţívají jak péči o klienty v oblasti 

výţivy a doplňkové výţivy, ale i v oblasti alternativní medicíny, jako je například 

reflexní ošetření chodidel, očištění energetického systému, případně léčení Boţím 

světlem (Wenkeová, 2008b). 

2.3.3 STOB 

Společnost STOB vznikla v České republice v roce 1991 a sdruţuje 300 

psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníků, jejichţ cílem je 

pomáhat obézním zvládat nadbytečné kilogramy. Aktivity společnosti STOB jsou 

zaloţeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie a tato je i ve světě uznávána 

za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity. Oproti jiným metodám hubnutí 

se nezamýšlí pouze nad tím, co má klient jíst, ale také jak docílit toho, aby splnil svá 

předsevzetí a nacvičil svoji vůli. Tato metoda se snaţí naučit klienta, jak řešit stresy 

jinak neţ jídlem, jak ovládat nevhodné myšlenky a emoce. Tato metodika neochuzuje 

klienta o poţitek z jídla, ale měla by postupně pozměnit jeho stravovací a pohybové 

návyky a přivést jej nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality ţivota. 

(Málková 2007). 
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2.3.4 Poradna pro zdravý životní styl 

Ordinace vznikla roku 1998 pod názvem Poradna pro zdravý ţivotní styl a je 

vedena MUDr. Lenkou Hodkovou a spolupracovníky Milenou Mačejovou a Jiřím 

Břečkou, DiS. Tato poradna se zabývá péčí o klienty především v oblasti přírodní léčby, 

a to v podobě akupunktury, homeopatie a dalších, dále v oblasti odvykacích programů 

zabývajících se kouřením, hubnutím, odvykáním jiným závislostem a posilováním vůle, 

a v neposlední řadě dietologickou poradnou a baňkovými masáţemi (Hodková, 2005). 

2.3.5 Solárium fitness BBC 

Tento projekt je souborem fitness center sídlících na několika místech Prahy. Lze 

tam jít za sportem, relaxací, ale i za zábavou. Pod odborným vedením trenérů 

a instruktorů lze vyuţít nabídky fitness, aerobiku, runningu, walkingu či boxu. 

K relaxaci jsou zde určeny sauny, bazén či solária. V kaţdém studiu je klientům 

k dispozici tým profesionálně vyškolených trenérů a poradců a lze tedy vyuţít nabídky 

tréninkových lekcí, sestavení cvičebních plánů, vytvoření stravovacího programu 

(jídelníčku) a nutričního poradenství (Solárium Fitness BBC, 2010).  

2.3.6 Balance Club Brumlovka 

Balance Club Brumlovka je fitness a wellness zařízení obsahující prostornou 

fitness a cardio zónu, přilehlé sály pro skupinové lekce, jako spinning, aerobic, bosu, 

flowin, TRX, Zumbu, apod., a 25m bazén. Nabízí lekce zaměřené na prevenci 

civilizačních chorob, pomoc při redukci hmotnosti, antistresové lekce, tréninkové 

hodiny na vyrovnání svalových dysbalancí a další nadstandardní sluţby. V plně 

klimatizované hale lze najít špičkové fitness a cardio stroje značky STAR TRAC®, 

zóna je navíc vybavena integrovaným cardio-cinema, tedy plazmovými obrazovkami. 

Kaţdé stanoviště poskytuje výběr z řady volitelných moţností hudebních, filmových 

nebo sportovních kanálů s vlastními sluchátky. Celý prostor je rozdělen na jednotlivé 

celky dle rozloţení a typů cvičebních strojů. K dispozici jsou samozřejmě i volná 

závaţí. Samozřejmostí je spolupráce s osobními trenéry, kteří poskytnou rady nejen 

v oblasti cvičení, ale i strečinku či správné výţivy (Balance Club Brumlovka, 2010). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíl práce 

Tato páce se zabývá přínosem poradenství ke změně ţivotního stylu. Jak jsme jiţ 

v teoretické části zmiňovali, náš ţivotní styl je tvořen několika sloţkami. Zejména 

 jedná o sloţku pohybové aktivity a sloţku výţivy, ale důleţitou roli v našem ţivotním 

stylu hraje i stres a uţívání návykových látek (káva, cigarety, alkohol…) apod. 

Praktickou část, tedy výzkum, jsme zaměřili na změnu ţivotního stylu především 

z hlediska výţivy a pohybu a tedy i otázky, které jsme si kladli, byly v souvislosti 

s těmito oblastmi. 

3.2 Úkol práce 

Pro dosaţení stanoveného cíle bylo vyhodnoceno jako důleţité postupovat dle 

následujících bodů a těmito jsme se při výzkumu řídili: 

 Prostudovat manuál poradce v Centru pro změnu ţivotního stylu a projít odborným 

tří měsíčním školením v této oblasti. 

 Prostudovat odbornou literaturu zabývající se zdravým ţivotním stylem, obezitou, 

zdravou výţivou a pohybovými aktivitami. 

 Shromáţdit poznatky z oblasti zdravého ţivotního stylu 

 Vybrat vhodné nástroje a upravit je pro potřeby výzkumu. 

 Vybrat vhodné měřicí přístroje na měření tělesných parametrů. 

 Sestavit na základě získaných informací vhodný program zaměřený na změnu 

ţivotního stylu a úpravu stravovacích návyků. 

 U prvního souboru provést u ţen Analýzu ohroţení zdraví (dotazník rizikových 

faktorů, měření tělesného tuku ručním analyzátorem Omron BF 300 a výpočet BMI) 

a realizovat dotazování v oblasti spokojenosti sama se sebou.  

 U druhého souboru provádět průběţná měření (kaţdý měsíc po dobu pěti měsíců) 

tělesných parametrů tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 a sledovat 

počáteční a konečné hodnoty. 
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 Zvolit vhodné statistické metody pro zpracování dat získaných v jednotlivých 

měřeních a dotazování. 

 Interpretovat výsledky jednotlivých výzkumů. 

Výzkum byl rozdělen na dvě části: průřezové měření hodnot ţenské populace, 

která navštívila poradenské centrum Life Style, a longitudinální sledování probíhajících 

změn u klientek tohoto centra, které byly v péči poradce. Snaţili jsme se zjistit, jestli 

poradenství přispívá pozitivně k tomu, ţe člověk změní svůj ţivotní styl, a dojde-li 

v souvislosti s touto změnou i k případné redukci hmotnosti a sníţení procenta tělesného 

tuku. Současně jsme však provedli i průzkum, jaké ţeny navštěvují poradenská centra, 

v nichţ jim je v rámci prevence provedena Analýza ohroţení zdraví, jaký je jejich 

ţivotní styl a jaké jsou jejich průměrné tělesné hodnoty a spokojenost se sebou samými. 

3.3 Výzkumná otázka 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké nedostatky vykazuje ţivotní styl ţen, které navštívily 

poradenské centrum, v němţ v rámci prevence probíhala Analýza ohroţení zdraví 

a v čem jsou spokojené/ nespokojené samy se sebou? 

Výzkumná otázka č. 2: Zlepší se na základě individuálně sestaveného programu 

ţivotní styl a stravovací návyky ţeny natolik, ţe dojde k ţádoucímu úbytku tělesné 

hmotnosti a s tím i k souvisejícím změnám v tělesném sloţení? 

3.4 Hypotézy 

H1: Poradenskou pomoc vyhledávají obvykle ţeny, které mají nedostatky 

ve svém ţivotním stylu a chtějí sníţit svou tělesnou hmotnost a celkově zlepšit sloţení 

svého těla. 

H2: Předpokládáme, ţe po pěti měsících absolvování individuálně sestaveného 

programu Poradenského centra dojde ke zlepšení ţivotního stylu klientek a k úpravě 

stravovacích i pohybových návyků natolik, ţe v souvislosti s tímto dojde k redukci 

hmotnosti. 

H3: Po skončení intervence budou výstupní hodnoty i v ostatních sledovaných 

parametrech, jako je BMI, podíl tukové hmoty, vnitřní tuk, mnoţství vody v těle, podíl 

svalové hmoty a bazální metabolismus, lepší. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Popis sledovaného souboru 

Pro první část výzkumu, pro průřezový výzkum, ve němţ jsme sledovali, jaký je 

ţivotní styl a sebehodnocení ţen, které se zúčastnily preventivní Analýzy ohroţení 

zdraví, jsme pouţili vzorek 66 ţen. Výběr respondentek nebyl náhodný, ale byla vyuţita 

technika lavinového výběru neboli snow ball technice (Breakwel et al., 1995, podle 

Ferjenčik, 2000), jejíţ podstatou bylo, ţe kaţdou z respondentek, která se preventivní 

Analýzy ohroţení zdraví zúčastnila, jsme poţádali, aby nám zprostředkovala kontakt 

na další ţeny ve svém okolí, které byly poté telefonicky kontaktovány a poţádány 

o pomoc jak při získávání dalších statistických údajů pro poradenské centrum, které tuto 

preventivní akci pořádalo, tak při vzniku diplomové práce. Jediná kritéria, která byla 

pro výběr respondentů uplatněna, byla pohlaví a věk. Muselo se jednat o ţeny, a to 

ve věku mezi 18 a 70 lety. Reálně se jednalo o ţeny ve věku 18 – 65 let a věkový 

průměr vzorku činil 28 let. 

Pro druhý výzkum, longitudinální výzkum, v němţ jsme sledovali měnící 

se tělesné parametry ţen, které se snaţily změnit svůj ţivotní styl po dobu 

pětiměsíčního programu, byl vyuţit vzorek 31 ţen, které prošly na počátku spolupráce 

s poradenským centrem Analýzou ohroţení zdraví. Z ţen, které se této analýzy 

zúčastnily a rozhodly se na sobě něco změnit, se následně rekrutovaly dlouhodobé 

klientky, ty byly zařazeny do programu a byl jim přiřazen poradce, který je ním 

provázel. Věkové rozmezí ţen se pohybovalo od 21 do 65 let, věkový průměr byl 36 let.  

4.2 Pouţité metody 

4.2.1 Průřezový výzkum 

1) Strukturovaný rozhovor Analýza ohroţení zdraví s otevřenými odpověďmi, 

v němţ se examinátor dotazoval na tyto poloţky: 

 věk, 

 stravovací návyky, 

 uţívání návykových látek, 

 pitný reţim, 

 mnoţství spánku a pohybu, 

 existence výrazného stresu, 

 dědičné faktory. 
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2) Antropometrické měření: 

 výška, 

 hmotnost, 

 typ postavy (dle obvodu zápěstí - určováno měřením pomocí 

svinovacího metru dle následujících kritérií: pod 15 cm se jedná 

o drobnou postavu, 15 - 17 cm je střední typ postavy a nad 17 cm 

se jedná o silný typ postavy), 

 optimální hmotnost (dle typu postavy výpočet dle následujících 

vzorců:  

drobná: (výška – 100) – 7 = optimum 

střední: (výška – 100) – 3,5 = optimum 

silná: výška – 100 = optimum, 

 tělesný tuk (mnoţství v těle uváděno v procentech), 

 tělesný tuk v kg, 

 hodnota BMI. 

3) Dotazník Spokojenost a její hodnocení, který je modifikací standardizovaného 

dotazníku Sebepojetí, kvalita ţivota (SQL) (Fialová, 2010), se zabývá hodnocením 

spokojenosti sama se sebou posouzením příleţitosti změn k lepšímu, zjištěním mnoţství 

pohybové aktivity a posouzením důvodu k pohybovým aktivitám. Pro jeho vyhodnocení 

byla pouţita Lickertova škála bodovaná 1 – 5 pro posuzování subjektivního pocitu 

spokojenosti (1= zcela spokojena – 5 = naprosto nespokojena), pro posouzení 

příleţitosti změny k lepšímu (1 = značná – 5 = vůbec ţádná) a pro posouzení důvodu 

věnování se pohybovým aktivitám (1 = zcela souhlasí – 5 = naprosto nesouhlasí). 

4.2.2 Longitudinální průzkum 

Antropometrická měření: 

 výška (měřena pouze na začátku intervence), 

 hmotnost, 

 tělesný tuk, 

 mnoţství vody v organismu, 

 vnitřní tuk na stupnici, 

 svalová hmota. 
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Kromě výšky byly všechny tyto hodnoty měřeny kaţdý měsíc, a to v dopoledních 

hodinách. Zjišťován byl u klientek samozřejmě i věk, který se však v průběhu měření 

neměnil. 

4.3 Sběr dat 

4.3.1 Průběh měření 

V průřezovém výzkumu byla k strukturovanému rozhovoru s respondentem 

vyuţita Analýza ohroţení zdraví (viz příloha 2), kterou vytvořila Wenkeová (2008) 

a tato byla vyuţívána taktéţ v poradenském centru pro zjišťování rizikových faktorů 

ohroţujících zdraví respondentky. Téţ byly měřeny i tělesné parametry pomocí ručního 

tukoměru Omron BF 300, digitální váhy a metru. Pro získání údajů o spokojenosti sama 

se sebou jsme pouţili dotazník Spokojenost a její hodnocení (modifikace SQL (Fialová, 

2010)) viz příloha 1. Součástí byl samozřejmě i výpočet BMI respondentky. 

Pomocí ručního tukoměru jsme získali data o mnoţství tuku v těle uvedená jak 

v procentech, tak i přepočítaná na kilogramy. Rozhovor na základě Analýzy ohroţení 

zdraví zaznamenával poradce (examinátor) a díky němu jsme získali data o ţivotním 

stylu respondentky, o způsobu stravování, pitném reţimu, uţívání návykových látek 

a genetických dispozicích. Dotazníkem Spokojenost a její hodnocení jsme se snaţili 

zjistit spokojenost s tělem a zdravím respondentky, ta jej vyplňovala po seznámení 

s instrukcemi sama. Jeho pomocí jsme zjišťovali, jakou má moţnost změnit to, s čím 

případně spokojena není, kolik hodin týdně se věnuje pohybovým aktivitám a z jakého 

důvodu se těmto pohybovým aktivitám věnuje. Dotazovaná ţena měla moţnost vybrat 

si z pěti moţností odpovědí, jejichţ hodnoty byly 1 – 5. Tato technika se nazývá 

technika sumovaných odhadů (Břicháček, 1978). 

V longitudinálním výzkumu jsme pomocí tělního analyzátoru INNERSCAN 

BC-532 od firmy Tanita měřili tělesné parametry klientek zařazených do programu, a to 

v průběhu pěti měsíců. U klientek byly měřeny hodnoty celkového tělesného tuku, 

mnoţství svalové hmoty a vody v těle, vnitřní tuk, celková hmotnost a hodnota 

bazálního metabolismu. Tento tělní analyzátor měří i tělesnou kondici a všechny 

naměřené hodnoty zohledňuje v jakémsi metabolickém věku, který u klientky ukazuje, 

na kolik let se její tělo teoreticky cítí. Naměřené hodnoty byly zanášeny do tabulky (viz 

příloha 3), kterou taktéţ vyuţívá poradenské centrum pro účely provádění klienta 

programem. V průběhu měření byly dodrţovány stejné podmínky. Měření probíhalo 
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v intervale jeden měsíc v dopoledních hodinách vţdy ve stejné poradně a pomocí 

stejného přístroje a sledované klientky byly upozorněny na to, aby dvě hodiny před 

vlastním měřením nepily větší mnoţství tekutin. 

4.3.2 Sledované proměnné 

Závislé a nezávislé proměnné jsme určovali pouze u longitudinálního výzkumu, 

neboť při tomto výzkumu docházelo ke změnám v tělesných parametrech v čase 

v souvislosti s úpravou ţivotního stylu. Závisle proměnnými, predikanty neboli 

kriteriálními proměnnými (Hendl, 2009) pro nás tedy byly tělesné parametry, které jsme 

měřili pomocí tělního analyzátoru, jako jsou hmotnost, mnoţství tělesného tuku, 

mnoţství vody v těle, vnitřní tuk, mnoţství svalové hmoty a s ní související hodnota 

bazálního metabolismu. Nezávisle proměnnou neboli prediktorem (Hendl, 2009) byl 

program zaměřený na změnu ţivotního stylu. 

4.3.2.1 Závisle proměnné 

a) Tělesná hmotnost - měřena byla s přesností na 10g na digitální váze a klientky, 

které byly měřeny, byly bosé a pouze v základním oblečení. 

b) Tělesný tuk - byl měřen tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 s přesností 

na jednu desetinu procenta. 

c) Mnoţství vody v těle - bylo měřeno tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 

s přesností na jednu desetinu procenta. 

d) Vnitřní tuk -  mnoţství bylo měřeno tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 

na stupnici 1-59 a udáváno v celých číslech. 

e) Svalová hmota – měřena byla tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 

s přesností na 10g. 

f) Bazální metabolismus - měřen tělním analyzátorem INNERSCAN BC-532 

a udáván v celých číslech. 

4.3.2.2 Nezávisle proměnné 

Pro dosaţení nejlepších výsledků u klientek bylo nutné vybrat takový program 

z programové nabídky centra, který by zabezpečoval, ţe u klientky dojde k dlouhodobé 

změně ţivotního stylu a tím i souvisejícímu sníţení procenta tělesného tuku. Centrum 
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pro změnu ţivotního stylu nabízelo tyto dva základní programy zabývající se zdravým 

ţivotním stylem:  

A „ NEMOC - VÝZVA KE ZMĚNĚ “ 

 očista a detoxikace organismu 

 sníţení procenta rizikového tělesného tuku 

 posílení svalové hmoty 

 komplexní výţiva organismu 

 odstranění rizikových faktorů dle vyhodnocené analýzy 

 

B1 „NEČEKEJ NA NEMOC“  B2 „ZDRAVÁ SNÍDANĚ“   B3 „SPORT - BUĎ FIT“ 

 prevence civilizačních chorob 

 zvýšení fyzického výkonu 

 prevence osteoporózy a jiné 

 stabilizace optimální hmotnosti a tělesného tuku  

 příliv energie a nastartování metabolizmu  

 doplnění úbytku ţivin po noční regeneraci organizmu  

 přípravy zaţívání pro optimální vstřebání ţivin 

 fixace nově vytvořených návyků ţivotního stylu 

Vybrán byl program A, neboť se ve své práci zabýváme změnou ţivotního stylu 

s cílem redukce tělesného tuku. 

Sledované osoby tvořily soubor 31 ţen ve věku 21 – 65 let, z nich kaţdá 

absolvovala program minimálně o délce pěti měsíců pod vedením přiděleného poradce.  

Jiţ při Analýze ohroţení zdraví, jeţ byla provedena u kaţdé klientky, která byla 

následně přibrána do péče poradce, bylo zřejmé, jaké oblasti jsou pro klientku 

problematické a kde se ve svém ţivotním stylu dopouští největšího mnoţství chyb. Tyto 

se poté pokoušela pod vedením poradce redukovat. Poradce se snaţil klientce nejvíce 

pomoci v oblasti stravovacích návyků, kde jí kromě základních výţivových doporučení 

sestavil i orientační vzor jídelníčku doplněný o nezbytné výţivové bílkovinné doplňky.  

Základní doporučení 

 Nevynechávat snídani, je to nejdůleţitější jídlo dne. 

 Snídat nejpozději 1h po probuzení, aby se co nejrychleji nastartoval metabolismus. 
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 Snídat nejlépe čerstvé ovoce, neboť obsahuje „rychlé cukry“, které rychle nastartují 

metabolismus a případně k tomu malou porci pečiva či ovesných vloček. 

 Nejíst kupované mysli, protoţe je přeslazené a obsahuje mnoţství aditiv. 

 K snídani pozor na bílkoviny - brzdí teprve startující metabolismus. 

 Svačit dopoledne ovoce a popř. malé mnoţství pečiva. 

 Pečivo jíst pouze celozrnné. 

 Oběd si dopřát normální, nepříliš tučný a samozřejmě s přílohou. 

 Před obědem nemlsat, po obědě lze malé mnoţství. 

 Po 14 hodině jiţ nejíst ţádné pečivo ani přílohy. 

 K odpolední svačině jíst zeleninu či zeleninový salát. 

 K večeři jíst zeleninu a maso - nejlépe krůtí či kuřecí nebo ryba či jiná bílkovinná 

potravina (např. šmakoun apod.). 

 K večeři nejíst ţádnou přílohu. 

 Zeleninou nic nelze zkazit. 

 Jíst pravidelně a průběţně malé porce během dne - po 2 – 3 hodinách, minimálně 

5 - 7 krát denně. 

 Dopoledne jíst sacharidy, odpoledne bílkoviny. 

 Mlsat nejlépe ovoce, případně hořkou čokoládu s maximálním mnoţstvím kakaa. 

 Nejíst tučná jídla. 

 Nepít příliš mléko, neboť zahleňuje střeva a ţiviny se poté hůře vstřebávají. 

 Omezit pití kávy, alkoholu, příjem cigaret. 

 Sladit třtinovým cukrem, popř. medem, nikoli bílým cukrem. 

 Jíst spíše polotučné potraviny, neboť nejsou ochuzené o bílkoviny. 

 Raději jíst pravé máslo namísto margarínů, neboť ty obsahují větší mnoţství aditiv. 

 Pít pouze čistou odstátou vodu nebo maximálně zelený či ovocný čaj. 

 Vypít denně 0,4 litry vody na 10 kg tělesné hmotnosti a v případě nadváhy plus 

ještě 0,4litry na kaţdých 10 kg nadváhy. 

 Sportovat min 2 krát týdně 1 hodinu. 

Klientka si do obdrţené tabulky (viz příloha 4) sepisovala, co kaţdý den a v kolik 

hodin, v jakém mnoţství jedla a pila, kdy chodila na stolici a jaké měla při dodrţování 

nového způsobu stravování pocity. Kaţdých 14 dní se setkala s poradcem, s ním 

prokonzultovala sepsané jídelníčky a poradce jí opravil a vysvětlil co, kde a proč dělá 
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špatně, nebo by mohla dělat lépe. Jednou za měsíc byla přeměřována na tělním 

analyzátoru a hodnoty byly zanášeny do tabulky (viz příloha 3). 

4.4 Analýza dat 

Pro dosaţení co nejpřesnějších a nejsrovnatelnějších dat v antropometrickém 

měření byla vyuţita přístrojová technika- tělní analyzátor Tanita BC 532 a ruční 

tukoměr Omron BF 300. Pro vyhodnocení dotazníku Spokojenosti byla pouţita 

Lickertova škála. Získaná data byla zanesena do tabulek a grafů a u jednotlivých 

poloţek byl vypočítán aritmetický průměr, tedy součet všech naměřených údajů 

vydělených jejich počtem, rozptyl, coţ je průměrná kvadratická odchylka 

od aritmetického průměru a směrodatná odchylka - odmocnina z rozptylu, která vrací 

míru rozptýlenosti do měřítka původních dat (Hendl, 2009). Bylo vyuţito i věcně 

významného rozdílu, který byl individuálně stanovený pro jednotlivé měřené poloţky. 

4.5 Zpracování výsledků 

Získaná data byla shromáţděna a zpracována v programu Microsoft Office Excel 

2007. Průřezový výzkum byl rozdělen do tří částí, v první byl sledován současný ţivotní 

styl ţen, které se zúčastnily preventivní akce poradenského centra, druhá část se snaţí 

postihnout tělesné sloţení těchto osob a třetí částí byla zjišťována jejich spokojenost. 

Jednotlivé tabulky byly zpracovány a uváděny procentuálně. Longitudinální výzkum 

se zabýval pouze změnou tělesného sloţení ţen, které se staly klientkami poradenského 

centra a prošly 5 měsíčním programem. Tělesné parametry byly měřeny kaţdý měsíc, 

ale nás především zajímala data měřená před a po aplikaci programu a změna tělesných 

parametrů v čase. Data byla uváděna jak procentuálně, tak v jednotkách, věcně 

významný rozdíl je v tabulkách označován tučným písmem. 
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5 VÝSLEDKY 

Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, současný ţivotní styl člověka je spíše sedavého 

rázu se značným zaměřením na potravu, jejíţ mnoţstevní příjem není adekvátní 

energetickému výdeji. Z tohoto důvodu především se zvyšuje procento výskytu obezity 

v lidské populaci a s tímto související i zdravotní rizika a nárůst civilizačních 

onemocnění. Vzhledem k tomu, ţe si tuto skutečnost mnoho lidí začíná jiţ déle 

uvědomovat, začaly vznikat různé formy poradenství a poradenských center, 

zaměřujících se na tuto oblast a poskytujících péči a podporu lidem, kteří se rozhodli 

něco na svém ţivotním stylu změnit.  

Výzkum a tedy i zpracovaná výsledková část byly rozděleny do dvou částí: 

průřezový výzkum a longitudinální výzkum. Naším výzkumným cílem bylo jednak 

zjistit, jací lidé navštěvují poradenská centra a s jakými problémy či nedostatky 

v kvalitě ţivotního stylu se potýkají. Taktéţ nás však zajímalo i to, zda po aplikaci 

pětiměsíčního programu došlo ke změně ţivotního stylu, která měla za následek 

pozitivní změnu v tělesném sloţení, zejména úbytek podkoţního a vnitřního tuku 

a zvýšení mnoţství svalové hmoty.  

5.1 Průřezový výzkum 

5.1.1 Věkové rozložení 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, průřezového výzkumu se zúčastnilo 66 respondentek 

s věkovým průměrem 28 let. Tyto byly pro lepší přehlednost při interpretaci výsledků 

rozděleny do věkových kategorií z hlediska vývojové psychologie (Švancara podle 

Wágnerová, 2000), a to na kategorie: adolescence (15 - 20 let), mladá dospělost (21-30 

let), střední dospělost (31 - 48 let) a zralá dospělost (49 - 65 let). Graf níţe ukazuje 

procentuální rozloţení těchto věkových kategorií. 

 

Graf 1. Věkové rozloţení respondentek 
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5.1.2 Současný životní styl 

Současný ţivotní styl jsme zjišťovali pomocí strukturovaného rozhovoru Analýza 

ohroţení zdraví, který byl s kaţdou z 66 respondentek proveden. Tento rozhovor byl 

rozdělen do šesti obecných celků, které byly dále rozšiřovány do konkrétnějších 

podotázek. Kaţdému ze zmíněných šesti celků (stravovací návyky, návykové látky, 

pitný reţim, nedostatek pohybu či spánku, stres a dědičné faktory) bude věnována 

zvlášní tabulka a konkrétní popis nejdůleţitějších a nejzajímavějších získaných údajů 

a meziskupinové srovnání v rámci výše uvedených věkových skupin. 

Hodnoty v tabulkách i grafech jsou uváděny v procentech v rámci věkové 

skupiny, v případě pitného reţimu v litrech.  

5.1.2.1 Stravovací návyky 

Tabulka č. 7: Stravovací návyky (%) 

Skupina přejídání nepravidelnost nevyváženost fastfood 
přemíra 

cukru 

přemíra 

soli 

18 – 20 let 31 69 6 13 44 25 

21 – 30 let 26 52 26 13 19 6 

31 – 48 let 31 46 23 8 23 0 

49 – 65 let 17 50 0 0 33 0 

celkem 26 55 18 11 27 9 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami,  

číslo = nadpoloviční většina,  
číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

Z tabulky č. 7, kde respondentky samy hodnotily své stravovací návyky, je patrné, 

ţe jako nejproblematičtější oblast stravovacích návyků se mezi všemi čtyřmi skupinami 

jeví oblast nepravidelnosti ve stravovacím reţimu. Ve skupině adolescentů tuto 

skutečnost uvádí dokonce 69 %, ale nepravidelnost se nevyhýbá ani skupině zralých 

dospělých, kteří ji spolu s adolescenty a mladými dospělými uvádějí dokonce 

v nadpoloviční většině. Tato skutečnost je v tabulce znázorněna tučným zvýrazněním. 

Z tabulky také vyplývá, ţe nejčastější problémy (nejvyšší procentuální zastoupení - 

označeno podtrţením) ve stravovacích návycích (5 ze 6 kategorií) přiznávají taktéţ 

adolescenti, naopak zralí dospělí jsou v oblasti stravovacích návyků nejméně 

problematičtí. 
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5.1.2.2 Návykové látky 

Tabulka č. 8: Uţívání návykových látek (%) 

  kouření káva alkohol 

18 - 20 let 25 6 0 

21 - 30 let 23 16 10 

31 - 48 let 8 39 0 

49 - 65 let 17 33 33 

celkem 19,7 19,7 7,6 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = nadpoloviční většina 

číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

Tabulka č. 8 uvádí procentuální zastoupení výskytu zvýšeného příjmu 

návykových látek jako je káva, cigarety nebo alkohol, a to zvlášť pro kaţdou věkovou 

skupinu. Jak je z tabulky patrné, kouření se nejčastěji vyskytuje ve skupině mladých 

dospělých a adolescentů, kde tuto svou slabinu přiznává čtvrtina dotazovaných. 39 % 

středně dospělých přiznává vyšší konzumaci kávy a 33 % zralých dospělých vyšší 

příjem alkoholu. Adolescenti, ačkoli by se to u nich také dalo vzhledem k mentalitě 

a společenskému ţivotu očekávat, alkohol vůbec neuváděli. Lze se jen domnívat, zda 

alkohol zatajili nebo se jim jejich spotřeba nezdála tak vysoká, aby stála za zmínku, 

nebo zda se nám k výzkumu skutečně dostavil „alkoholuprostý“ vzorek adolescentů. 

5.1.2.3 Pitný reţim 

Tabulka č. 9: Srovnání reálného a optimálního příjmu tekutin (l) 

 

Reálný příjem 

tekutin 

optimální příjem 

tekutin 

18 - 20 let 1,9 l 2,7 l 

21 - 30 let 2,0 l 2,6 l 

31 - 48 let 2,0 l 2,9 l 

49 - 65 let 1,8 l 2,6 l 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = nadpoloviční většina 
číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

V tabulce č. 9 uvádíme skutečné hodnoty příjmu tekutin u jednotlivých 

zkoumaných věkových skupin. Pro srovnání s optimálním příjmem jsme však přidali 

i sloupec s vypočítanými hodnotami, kolik by měl činit průměrný příjem tekutin 

na průměrnou hmotnost jednotlivých věkových skupin dle pravidla, které uvádí, ţe 

na kaţdých deset kilogramů váhy má člověk vypít 0,4l tekutin. Podíváme-li se na toto 

srovnání, je jasné, ţe ţádná ze skupin nepije optimální mnoţství tekutin a rozdíl činí 

ve všech případech více neţ půl litru.  
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5.1.2.4 Nedostatek pohybu či spánku a stres 

Tabulka č. 10: Výskyt stresu a nedostatek pohybu či spánku (%) 

 
Stres 

Nedostatek 
pohybu 

Nedostatek 
spánku 

18 - 20 let 38 31 24 

21 - 30 let 52 26 19 

31 - 48 let 39 54 0 

49 - 65 let 50 33 33 

celkem 33,3 18,2 59,1 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = nadpoloviční většina 

číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

Tabulka č. 10 zaznamenává procentuální zastoupení faktorů, jako jsou zvýšený 

výskyt stresu, ať uţ se jedná o rodinu, práci či školu. Dále je zde i uvedeno zastoupení, 

kolik procent z jednotlivých věkových skupin si stěţovalo na nedostatek spánku 

či pohybu. Jako dostatečné mnoţství pohybu se braly alespoň 2 hodiny pohybu týdně 

a jako dostatek spánku se bral spánek nerušený, dlouhý aspoň 6 -7 hodin a subjektivně 

dostačující. Stres se ve zkoumaném vzorku vyskytoval ve 2 skupinách dokonce 

v nadpoloviční většině, coţ bylo v tabulce tučně zvýrazněno. Jednalo se o skupinu 

mladých a zralých dospělých. Středně dospělí si nejvíce stěţovali na nedostatek pohybu, 

a to taktéţ v nadpoloviční většině dotázaných své věkové kategorie. Nedostatek spánku 

byl nejmenším problémem z této skupiny faktorů. Ţádná z věkových skupin jej 

neuváděla ve více neţ v polovině případů a středně dospělí jej dokonce neuváděli 

vůbec.  

5.1.2.5 Dědičné faktory 

Tabulka č. 11: Onemocnění vyskytující se v blízké rodině (%) 

 rakovina mozková  mrtvice srdce cukrovka 

18 - 20 let 63 31 69 25 

21 - 30 let 58 42 65 35 

31 - 48 let 54 31 62 39 

49 - 65 let 33 50 100 0 

celkem 56,1 37,9 68,2 30,3 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = nadpoloviční většina 

číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

Jak je všeobecně známo, ţe naše zdraví a ţivotní styl ovlivňují i genetický základ, 

který dostáváme do vínku jiţ při narození. Mimo veškerou ostatní genetickou výbavu, 
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kterou dědíme po rodičích, jako je barva očí a v podstatě i všechny ostatní fyzické a 

některé psychické znaky, neseme si od narození s sebou i jakousi zátěţ v podobě 

zvýšené pravděpodobnosti onemocnění různými chorobami, jimiţ trpěli naši blízcí 

členové rodiny. Mezi tyto nemoci patří zejména rakovina, mozková mrtvice, různá 

onemocnění srdce a cukrovka. Respondentky byly tedy tázány i na tuto skutečnost, a to, 

jestli se v jejich rodině - mezi rodiči či prarodiči a sourozenci - vyskytla některá z těchto 

onemocnění. Jak je z tabulky č. 11 patrné, nejčastějším onemocněním v rodině všech 

věkových kategorií jsou onemocnění srdce. Všechny věkové skupiny tato onemocnění 

uvádějí v nadpoloviční většině a zralí dospělí dokonce ve 100 %. Druhým nejčastějším 

onemocněním v rodině je mezi zkoumanými rakovina, kterou v nadpoloviční většině 

neuváděli pouze zralí dospělí. Naopak cukrovka nejméně zatěţuje zkoumaný vzorek 

a zralí dospělí ji nereflektují vůbec. 

5.1.3 Tělesné složení 

Tabulka č. 12: Průměrné hodnoty tělesného sloţení jednotlivých věkových kategorií (x ) 

  věk 
výška 

(cm) 

hmotnost 

(kg) 

typ 

postavy 

optim. 

hmot. (kg) 

rozdíl hmot a 

opt. h. (kg) 

tělesný 

tuk (%) 

tělesný 

tuk (kg) 
BMI 

18 - 20 let 19,3 170,3 66,9 střední 65,4 1,5 21,2 14,4 23 

σ
2 0,6 56,3 68,6   71,4   26,6 22,6 5,6 

σ=√ σ
2

 0,8 7,5 8,3   8,5   5,2 4,8 2,4 

21 - 30 let 25,0 171,3 64,6 střední 63,0 1,6 22,0 14,5 22,1 

σ
2

 6,9 39,7 66,4   75,0   22,8 21,4 6,5 

σ=√ σ
2

 2,6 6,3 8,1   8,7   4,8 4,6 2,6 

31 - 48 let 34,1 166,6 72,7 střední 63,3 9,4 29,7 23,2 26,7 

σ
2

 16,7 75,3 253,0   35,0   111,9 204,9 51,8 

σ=√ σ
2

 4,1 8,7 15,9   5,9   10,6 14,3 7,2 

49 -  65 let 54,5 168,2 65,7 střední 62,7 3,0 27,0 18,3 23,4 

σ
2

 31,6 29,1 101,2   54,9   42,5 50,2 5,8 

σ=√ σ
2

 5,6 5,4 10,1   7,4   6,5 7,1 2,4 

celkem x  33,2 169,1 67,5 střední 63,6 3,9 25,0 17,6 23,8 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě 

Hodnoty uvedené v tabulce jsou uvedené v průměrech celých věkových skupin. 

Věk byl zjištěn při dotazování, výška byla měřena svinovacím metrem, typ postavy 

zjišťován na základě změření obvodu zápěstí a dosazení hodnot do vzorce uvedeného 
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v předchozím textu. Ostatní tělesné parametry byly měřeny ručním tukoměrem Omron 

BF 300 a BMI spočítáno dle vzorce, který byl také uveden v předchozím textu. 

Optimální hmotnosti byly téţ spočítány dle vzorce uvedeného v předchozím textu. 

Z tabulky č. 12 lze zjistit, ţe středně dospělí mají průměrně největší problém s vyšší 

hmotností. Průměrný rozdíl mezi reálnou hmotností a hmotností optimální je v této 

skupině 9,4 kg. Toto číslo však nereprezentuje skutečný průměr celé této věkové 

skupiny, neboť jej zkresluje 37 letá paní, která při výšce 167 cm váţí 112 kg a vzhledem 

ke své výšce má tedy 42 kg navíc. V tabulce jsou uvedené i průměrné procentuální 

hodnoty tuku. Srovnáme-li je s hodnotami mnoţství tuku v těle dle Wenkeové (2005), 

která uvádí, ţe optimální mnoţství tuku v těle ţeny do 35 let by mělo být do 20%, 

zjistíme, ţe adolescenti a mladí dospělí mají v průměru tyto hodnoty zvýšené. Tato 

skutečnost je v tabulce vyznačena šedým políčkem. Nevyšší průměrné procento tuku 

mají středně dospělí a to 29,7 %. U této věkové kategorie, tedy konkrétně u ţen nad 

35 let je toto mnoţství dle Wenkeové stále v měřítku normy 20 – 30 %. Tabulka č. 12 

uvádí i průměrné hodnoty BMI pro jednotlivé věkové kategorie. Srovnáme-li tyto 

s tabulkou č. 1, je patrné, ţe zvýšené hodnoty BMI mají pouze středně dospělí. Ostatní 

věkové kategorie se pohybují v mezích normy, která se pohybuje od 18,5 do 24,9. 

Srovnáme-li všechny v tabulce uvedené hodnoty, můţeme si všimnout skutečnosti, ţe 

adolescenti a mladí dospělí nemají v průměru problém s hmotností jako takovou (BMI 

v mezích normálních hodnot), ale v průměru mají problém s mnoţstvím tuku v těle, 

který je v obou skupinách zvýšený. Naopak skupina středně dospělých nemá značný 

problém ve zvýšeném mnoţství tuku, tento se pohybuje do hodnoty 30%, ale nad 

hranicí normy je průměrná hodnota BMI. Tento vzorek však bohuţel zkresluje výše 

zmíněná respondentka, díky které tato čísla nejsou reprezentativní.  

5.1.4 Spokojenost a její hodnocení 

Subjektivní pocit spokojenosti se svým tělem a zdravím hodnotily respondentky  

na bodové škále 1 – 5 od zcela spokojena aţ po naprosto nespokojena. Subjektivní pocit 

příleţitosti ke změně hodnotily respondentky taktéţ na bodové škále 1 – 5 od značné 

aţ po vůbec ţádnou. Mnoţství pohybové aktivity volily respondentky mezi moţnostmi 

0-1, 2-3, 4-6, více neţ 6 hodin pohybu týdně. V posledním okruhu otázek zaměřených 

na důvody pohybové aktivity hodnotily respondentky svou míru souhlasu s nabídnutými 

odůvodněními na bodové škále 1 – 5 od zcela souhlasí aţ po vůbec nesouhlasí.  
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Tabulka č. 13: Hodnocení spokojenosti (%) 

číslo = nejvyšší hodnota mezi skupinami 

číslo = nadpoloviční většina 
číslo = nejvyšší hodnota i nadpoloviční většina současně 

Z tabulky č. 13 je patrné, ţe ve všech věkových kategoriích odpovídaly ţeny 

na otázku spokojenosti se svým vzhledem nejčastěji (zvýrazněno podtrţením), ţe jsou 

spíše spokojené. Ve všech případech se jednalo o nadpoloviční většinu (vyznačeno 

tučně). Vlastní tělesná zdatnost uspokojovala ve větší míře pouze mladší dospělé ţeny 

a naopak zralé ţeny byly se svou zdatností především spíše nespokojené. Péče o vlastní 

tělo uspokojovala nebo spíše uspokojovala většinu ţen a procentuální hodnoty 

uspokojení se pohybovaly kolem 50%. Všechny ţeny byly taktéţ především spíše 

spokojené i se svým zdravím. 

Tabulka č. 14: Hodnocení příleţitosti změny k lepšímu (x ) 

věk 

do jaké míry mám šanci změnit k lepšímu 

 

 

vzhled těl. zdatnost péče o tělo strava fyz. zdraví 

18 - 20 let 2,4 2,4 2,5 1,7 2,3 

21 - 30 let 2,4 1,7 2,5 1,8 2,1 

31 - 48 let 2,5 2,0 2,7 2,0 2,5 

49 - 65 let 2,7 2,0 2,5 1,7 2,7 

celkem 2,5 2,0 2,6 1,8 2,4  

18 - 20 let 

do jaké míry jsem spokojena s:  

31 - 48 let 

do jaké míry jsem spokojena s: 

vzhled 
těl. 

zdatnost 
péče 
o tělo 

strava 
fyz. 
zdraví 

 
vzhled 

těl. 
zdatnost 

péče o 
tělo 

strava 
fyz. 
zdraví 

zcela 
spokojena 

13 26 56 12 25 
 zcela 

spokojena 
0 7 31 15 15 

spíše 
spokojena 

74 31 31 19 64 
 spíše 

spokojena 
69 23 54 46 46 

ani ani 0 6 13 50 13  ani ani 1 32 15 8 15 

spíše 
nespokojena 

13 31 0 19 0 
 spíše 

nespokojena 
15 23 0 23 23 

zcela 
nespokojena 

0 6 0 0 0 
 zcela 

nespokojena 
15 15 0 8 0 

      
 

      

21 - 30 let 

do jaké míry jsem spokojena s:  

49 - 65 let 

do jaké míry jsem spokojena s: 

vzhled 
těl. 

zdatnost 

péče 

o tělo 
strava 

fyz. 

zdraví 

 
vzhled 

těl. 

zdatnost 

péče o 

tělo 
strava 

fyz. 

zdraví 

zcela 
spokojena 

6 3 45 10 13 
 zcela 

spokojena 
0 0 33 33 0 

spíše 
spokojena 

55 48 39 32 48 
 spíše 

spokojena 
83 33 50 33 50 

ani ani 19 19 10 42 26  ani ani 17 17 0 0 33 

spíše 
nespokojena 

19 26 3 13 13 
 spíše 

nespokojena 
0 50 17 33 17 

zcela 
nespokojena 

0 3 3 3 0 
 zcela 

nespokojena 
0 0 0 0 0 
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Tabulka č. 15: Proč se respondentky věnují pohybovým aktivitám (x ) 

věk 

pohybovým aktivitám se věnuji protoţe: 

mě to 

baví 
je to 

zdravé 
dobře 

vypadat 
kontakt 

s lidmi 
lepší těl. 

výkon 
chci 

být fit 
odreagování 

sportovní 

úspěchy 

18 - 20 let 1,5 1,8 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 3,6 

21 - 30 let 1,2 1,3 1,7 2,0 1,4 1,2 1,5 4,1 

31 - 48 let 2,5 1,5 1,8 2,5 1,5 1,5 1,8 4,4 

49 - 65 let 1,3 2,2 2,0 3,0 1,7 1,2 1,2 4,0 

celkem 1,6 1,7 1,9 2,3 1,6 1,3 1,5 4,0 

 

Hodnoty v tabulkách č. 14 a 15 byly uvedené v průměrných hodnotách, jak 

respondentky vybíraly odpovědi na jednotlivé otázky (1 = značnou; souhlasí – 

5 = vůbec ţádnou; vůbec nesouhlasí). Jak je tedy vidět, v průměru cítí všechny věkové 

kategorie, kromě zralých ţen, spíše značnou příleţitost změnit k lepšímu svůj vzhled 

a všechny věkové kategorie v průměru cítí, ţe by k lepšímu mohly změnit svou tělesnou 

zdatnost. Odpovědi v oblasti změny péče o tělo se průměrně pohybují na odpovědi ani 

tak, ani tak, coţ znamená, ţe respondentky necítí ani příleţitost změny k lepšímu a ani 

to, ţe by tuto příleţitost neměly. Všechny ţeny průměrně spíše vnímají příleţitost 

změnit stravu, kterou volí a adolescentky a mladé dospělé i své fyzické zdraví. 

S nabídnutými důvody k pohybovým aktivitám v průměru většinou všechny dotazované 

ţeny souhlasí, případně spíše souhlasí. Zralé ţeny však u důvodu kontaktu s lidmi 

průměrně uvádí odpověď „ani ani“, a tento důvod tedy pro ně nejspíše nebude 

nejpodstatnější. Všechny věkové kategorie se také shodly na tom, ţe důvod jejich 

pohybu spíše není to, aby dosáhly sportovních úspěchů.  

Tabulka č. 16: Hodnocení příleţitosti změny k lepšímu (x  ) 

věk  

pohybová 

aktivita 

18 - 20 let 3 h 

21 - 30 let 3 h 

31 - 48 let 2 h 

49 - 65 let 2 h 
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Tabulka č. 16 uvádí průměrné hodnoty mnoţství pohybu. Není z ní však patrné, 

ţe by některé věkové kategorie sportovaly výrazně méně nebo více neţli jiné a mnoţství 

pohybu se tedy u respondentek pohybuje mezi dvěma a třemi hodinami pohybu týdně.  

5.1.5 Souhrn 

Ze všech výše uvedených výsledků plyne, ţe průměrný prototyp ţeny, která 

navštívila poradenské centrum, byla ţena ve věku 21 – 30 let, která má zejména 

problémy v oblasti stravovacích návyků, a to konkrétně v nepravidelném stravování, 

přejídání a se zvýšeným příjmem cukru. Jejím nejčastějším prohřeškem je zvýšený 

příjem kávy a cigaret, nízký příjem tekutin a současně je vystavena značnému mnoţství 

stresu a nedostatku spánku. Její rodina je velmi zatíţena rakovinou a nemocemi srdce. 

Výška se pohybuje kolem 169 cm a hmotnost v průměru 67,5 kg. Tato ţena je střední 

postavy a má přibliţně o 4kg více, neţ je její optimální hmotnost. Průměrně má zvýšené 

mnoţství tuku, ale její BMI se pohybuje v mezích normy. Sama se sebou je tato ţena 

spíše spokojena, ale pociťuje, ţe je mnoho věcí, které by se daly změnit k lepšímu. 

Pohybovým aktivitám věnuje dvě aţ tři hodiny týdně a dělá to nejčastěji z důvodu 

odreagování, dále protoţe ji to baví, chce být fit a protoţe je to zdravé. Většinou to však 

nedělá kvůli sportovním úspěchům. 
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5.2 Longitudinální výzkum  

5.2.1 Věkové rozložení 

Longitudinálního výzkumu se zúčastnilo 31 respondentek s věkovým průměrem 

36 let. Ty byly taktéţ pro lepší přehlednost při interpretaci výsledků rozděleny 

do věkových kategorií z hlediska vývojové psychologie (Švancara podle Wágnerová, 

2000), a to na kategorie: mladá dospělost (21-30 let), střední dospělost (31- 48 let) 

a zralá dospělost (49- 65 let). Graf níţe ukazuje procentuální rozloţení těchto věkových 

kategorií. 

 

Graf 2: Věkové rozloţení respondentek 

5.2.2 Tělesné složení 

Vyjma výškového rozloţení (uvedeno v průměrech pro věkovou skupinu), uvádějí 

následující tabulky výsledky pro všechny zúčastněné respondentky (n = 31). Tyto 

výsledky jsou rozdělené do tří sloupců dle věkových skupin respondentek. Věcně 

významné rozdíly jsou v tabulkách vyznačeny tučně a povaţujeme za ně posun o 5% 

oproti prvnímu měření. Kladné hodnoty ve sloupci s názvem „změna“ znamenají, ţe 

došlo k posunu k lepšímu oproti prvnímu měření a tedy to, ţe klientka dosáhla změny 

směrem, kterým si přála. Záporné hodnoty znamenají zhoršení oproti prvnímu měření. 

Klientky a jejich sloţení těla byly kontrolovány přístrojem INNERSCAN BC-532 

kaţdý měsíc. Vzhledem k tomu, ţe pro nás však byla podstatná změna, které klientky 

dosáhly po pěti měsíčním programu, uvádíme ve výsledcích pouze první měření a jako 

výstupní bylo pouţito měření z pátého měsíce, a to i přes to, ţe některé klientky 

pokračovaly v programu dále.  

42%

42%

16%

21-30 let

31-48 let

49-65 let
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5.2.2.1 Výškové rozloţení respondentek 

Tabulka 17: Výškové rozloţení vzorku (x  cm ) 

věk výška 

21 - 30 let 167  

31 - 48 let 164  

49 - 65 let 167  

Výška byla měřena svinovacím metrem, a to pouze na začátku intervence. 

Hodnoty výšky byly zprůměrovány pro jednotlivé věkové kategorie a uvedeny v tabulce 

č. 17. Mezi respondentkami nebyla ţádná výškově vysoce nadprůměrná ţena a pouze 

jedna vysoce podprůměrná, která měřila pouhých 144 cm. 

5.2.2.2 Tělesná hmotnost 

Tabulka 18: Změna tělesné hmotnosti po 5 měsíčním programu (kg) 

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 74,3 75,9 -1,6 69,4 69,2 0,2 86,0 80,3 5,7 

2 101,9 102,0 -0,1 62,9 63,4 -0,5 82,9 77,7 5,2 

3 73,6 70,1 3,5 73,0 70,9 2,1 75,6 76,7 -1,1 

4 69,6 68,4 1,2 75,9 70,5 5,4 89,0 86,8 2,2 

5 70,1 63,2 6,9 73,4 64,2 9,2 84,8 81,7 3,1 

6 72,0 70,6 1,4 89,4 83,9 5,5 

 

 

 

 

 

 

7 87,0 83,2 3,8 81,4 74,6 6,8 

8 63,7 63,5 0,2 63,2 58,3 4,9 

9 73,2 66,7 6,5 103,3 95,4 7,9 

10 97,2 99,5 -2,3 98,0 93,8 4,2 

11 94,0 82,4 11,6 61,8 57,0 4,8 

12 86,9 90,4 -3,5 65,7 59,1 6,6 

13 88,8 71,9 16,9 100,5 92,1 8,4 

celkem x  80,9 77,5 3,4 78,3 73,3 5,0 83,7 80,6 3,0 

číslo= VVR= 4 

číslo = nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

Hmotnost a její změna po pěti měsíčním programu poradenského centra byla 

zaznamenána v tabulce č. 19. Celkově se 31 ţenám podařilo shodit 134,2 kg za pět 

měsíců programu, některým se však bohuţel podařilo nějaké to kilo navíc přibrat. 

Věcně významné rozdíly byly zjištěny ve 4 ze 13 případů v kategorii mladí dospělí, 

v 10 ze 13 v kategorii středně dospělí a u 2 z 5 ţen v kategorii zralí dospělí. Celkově 

došlo k úbytku hmotnosti u 80,6 % ţen, a to průměrně o 4 kg na osobu. Naopak 
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v 19,4% došlo ke zvýšení hmotnosti. Velmi výrazně však sníţily svou hmotnost dvě 

ţeny ze skupiny mladých dospělých, čísla 11 a 13. Ţeně číslo 13 se za pět měsíců 

programu podařilo sníţit svou hmotnost o 16,9 kg. Ačkoli tato ţena (viz tabulka 24) 

sníţila svou hmotnost i na úkor svalové hmoty (cca 3 kg), přesto šla většina kil 

z tukových zásob, a proto lze říci, ţe ačkoli zhubla takto extrémně rychle, zhubla 

zdravým způsobem a pravděpodobně bez následného jo-jo efektu.  

5.2.2.3 Body Mass Index 

Tabulka 19: Změna BMI po 5 měsíčním programu (kg/m2) 

21-30 let 31-48 let 49-65 let 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 24,3 24,8 -0,5 25,5 25,4 0,1 28,4 26,5 1,9 

2 39,8 39,8 0,0 22,8 23,0 -0,2 30,1 28,2 1,9 

3 29,1 27,7 1,4 32,4 31,5 0,9 26,5 26,9 -0,4 

4 25,6 25,1 0,5 24,8 23,0 1,8 34,8 34,0 0,8 

5 26,0 24,0 2,0 27,3 23,9 3,4 30,4 29,3 1,1 

6 24,3 23,9 0,4 28,9 27,1 1,8 

 

7 32,7 31,3 1,4 28,2 25,8 2,4 

8 21,8 21,7 0,1 30,1 28,1 2,0 

9 23,9 22,8 1,1 38,4 35,5 2,9 

10 36,6 37,4 -0,8 33,5 32,1 1,4 

11 34,5 30,3 4,2 27,1 25,3 1,8 

12 30,1 31,3 -1,2 24,7 23,2 1,5 

13 35,6 28,8 6,8 35,6 32,6 3,0 

celkem x  29,6 28,5 1,1 29,2 27,4 1,8 30,0 29,0 1,1 

číslo= Věcně významný rozdíl (VVR) = 1,48 

číslo = nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě a současně nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

BMI bylo spočítáno u kaţdé klientky zvlášť, a to na začátku a na konci programu. 

Spočítána a uvedena v tabulce č. 18 byla i změna, o kolik bodů BMI se podařilo 

klientkám sníţit (zvýšit) jejich BMI. Věcně významný rozdíl byl nalezen u 3 ze 13 

klientek z kategorie mladí dospělí a u 2 z 5 v kategorii zralí dospělí. Středně dospělí 

měli ve svém snaţení o sníţení BMI značný úspěch a věcně významný rozdíl jsme 

zjistili v 9 z 13 případů. 14 z celkových n = 31 se tedy podařilo významně sníţit své 

BMI, pěti klientkám se však nepodařilo dosáhnout kladné změny a jejich BMI se oproti 

prvnímu měření zvýšilo, coţ bylo způsobeno nárůstem svalové hmoty v polovině 

případů (viz tabulka 24). Tuto skutečnost nedovede samotný výpočet BMI rozlišit. 

Celkově se však 80,6 % klientek podařilo své BMI sníţit. 



67 

 

5.2.2.4 Mnoţství tuku 

Tabulka 20: Změna mnoţství tělesného tuku po 5 měsíčním programu (%) 

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 29,6 31,1 -1,5 32,1 30,8 1,3 39,9 34,6 5,3 

2 45,5 41,4 4,1 27,1 28,8 -1,7 40,6 39,9 0,7 

3 36,5 34,0 2,5 35,5 31,7 3,8 36,3 37,8 -1,5 

4 31,9 30,6 1,3 37,1 31,1 6,0 45,6 46,5 -0,9 

5 28,5 25,5 3,0 36,6 29,5 7,1 41,1 40,0 1,1 

6 32,8 30,5 2,3 40,1 39,8 0,3 

 

7 39,2 36,0 3,2 35,6 32,7 2,9 

8 26,1 23,3 2,8 34,2 30,3 3,9 

9 29,8 26,6 3,2 49,7 44,1 5,6 

10 46,6 45,2 1,4 40,9 40,9 0,0 

11 40,7 34,3 6,4 32,0 29,5 2,5 

12 39,3 39,9 -0,6 35,2 29,3 5,9 

13 43,1 34,1 9,0 42,5 39,7 2,8 

celkem x  36,1 33,3 2,9 36,8 33,7 3,1 40,7 39,8 0,9 

číslo= VVR= 1,86 

číslo = nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě (zdravotní rizika) 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě (vysoká zdravotní rizika) 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě a současně nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

Mnoţství tukové tkáně bylo v tabulce č. 20 uvedeno v procentech z celkové 

hmotnosti těla klientky. Pro určení normálního mnoţství tuku v těle jsme pouţili 

tabulku č. 21, která byla sestavena Wenkeovou (2008) pro posouzení mnoţství 

celkového tělesného tuku měřeného tělním analyzátorem. 

Tabulka 21: Normální mnoţství tukové tkáně pro jednotlivé věkové kategorie 

věk mnoţství tuku 

18 - 39 21 - 33 % 

40 - 59 23 - 34 % 

60 - 99 24 - 36 % 

Věcně významný rozdíl byl nalezen v 19 případech z celkového mnoţství 

respondentek (n = 31), kdy měřené ţeny dokázaly sníţit své mnoţství tuku o více neţ 

1,86%. Celkově se podařilo sníţit tukový podíl ve svém těle 80,6 % ţen. Jen 5 ţen z 31 

(16%) tělesný tuk sníţit nedokázalo a naopak minimálně 0,6% tuku přibraly.  



68 

 

5.2.2.5 Mnoţství vody 

Tabulka 22: Změna mnoţství vody v těle po 5 měsíčním programu (%) 

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 50,4 49,3 -1,1 48,2 49,1 0,9 42,9 46,9 4,0 

2 39,9 42,9 3,0 51,2 49,9 -1,3 42,1 42,4 0,3 

3 45,3 46,9 1,6 45,7 48,4 2,7 44,8 44,9 0,1 

4 48,4 49,8 1,4 44,7 48,8 4,1 38,6 37,9 -0,7 

5 57,9 52,3 -5,6 45,0 49,5 4,5 41,7 42,2 0,5 

6 47,9 49,5 1,6 40,4 43,1 2,7 

 

7 44,0 46,1 2,1 46,1 47,7 1,6 

8 52,3 54,3 2,0 46,0 48,4 2,4 

9 50,0 52,0 2,0 36,5 40,8 4,3 

10 38,9 39,9 1,0 42,7 42,6 -0,1 

11 43,0 47,2 4,2 47,3 48,7 1,4 

12 43,8 43,5 -0,3 45,2 48,9 3,7 

13 41,1 46,9 5,8 41,7 43,3 1,6 

celkem x  46,4 47,7 1,4 44,7 46,9 2,2 42,0 42,9 0,8 

číslo= VVR= 2,25 

číslo = nejniţší hodnota v rámci skupiny 

číslo = sníţená hodnota oproti tabulkové normě 

číslo = sníţená hodnota oproti tabulkové normě a současně nejniţší hodnota v rámci skupiny 

Vzhledem k tomu, ţe svalová hmota váţe vodu lépe neţ hmota tuková, 

procentuální mnoţství zavodnění organismu se zvyšuje s tím, jak se zvyšuje mnoţství 

svalové hmoty a ubývá mnoţství tkáně tukové. Naopak dochází-li k nabírání na váze 

v podobě tukové hmoty, tuk, který vodu neváţe, tvoří překáţku v hydrataci organismu, 

coţ se odráţí na nízkém procentu vody v těle. Tělo zdravé ţeny by dle Wenkeové 

(2008) mělo obsahovat 45 – 60 % vody a jakákoli sníţená či zvýšená hodnota je 

abnormální. Z tabulky č. 22 je patrné, ţe věcně významný rozdíl byl zjištěn u 3 z 13 

mladých dospělých ţen, u 5 z 13 středně dospělých ţen a u 1 z 5 zralých ţen. Naopak 

svůj stav zhoršilo 6 ţen z celkového mnoţství n = 31. U ţeny číslo 5 z mladších 

dospělých došlo ke sníţení zavodnění organismu o 5,6 %. Důvodem je fakt, ţe tato ţena 

hubla nejen z tuku, ale především ze svalové hmoty, kde shodila 9,4 kg (viz tabulka 

č. 24). Celkově se však 80,6 % klientek hydrataci svého organismu podařilo zlepšit. 
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5.2.2.6 Vnitřní tuk 

Tabulka 23: Změna mnoţství vnitřního tuku po 5 měsíčním programu  

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 2 2 0,0 4 4 0,0 9 7 2,0 

2 10 9 1,0 3 3 0,0 9 9 0,0 

3 5 4 1,0 7 5 2,0 8 8 0,0 

4 3 3 0,0 5 4 1,0 13 13 0,0 

5 1 2 -1,0 6 3 3,0 11 11 0,0 

6 3 2 1,0 7 6 1,0 

 

7 6 5 1,0 6 5 1,0 

8 1 1 0,0 6 5 1,0 

9 3 2 1,0 13 11 2,0 

10 10 10 0,0 9 9 0,0 

11 6 4 2,0 6 5 1,0 

12 6 7 -1,0 6 5 1,0 

13 9 5 4,0 9 8 1,0 

celkem x  5,0 4,3 0,7 6,7 5,6 1,1 10,0 9,6 0,4 

číslo= VVR= 0,33 

číslo = nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě 

číslo = zvýšená hodnota oproti tabulkové normě a současně nejvyšší hodnota v rámci skupiny 

Vnitřní tuk neboli tuk útrobní byl měřen a hodnocen na stupnici od 1 do 59. 

Tabulková norma uváděná výrobcem přístroje byla od 1 do 12 bodů a hodnoty od 

13 bodů výše jiţ předpokládaly zdravotní rizika. V praxi jsme se však mnohokrát setkali 

se skutečností, ţe respondentka s vnitřním tukem hodnoceným více neţ 5 bodů jiţ měla 

viditelné i subjektivně vnímané zdravotní problémy spojené právě se zvýšeným 

mnoţství útrobního tuku. Norma, se kterou jsme tedy pracovali my a povaţovali jsme 

ji za přijatelnou, byla 1-2 body pro posouzení normálního mnoţství vnitřního tuku. 

U ţen, které měly jiţ jedno a více dětí, byla námi stanovena norma do 4 bodů. Pro účely 

této diplomové práce však pro hodnocení normy vyuţíváme tabulek výrobce tělního 

analyzátoru. Věcně významný rozdíl vnitřního tuku byl nalezen v 18 případech 

z celkového mnoţství respondentek a sníţit jeho mnoţství celkově se podařilo 61,3 % 

respondentek, a to významně. 
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5.2.2.7 Mnoţství svalové hmoty 

Tabulka 24: Změna mnoţství svalové hmoty po 5 měsíčním programu (kg) 

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 49,7 49,6 -0,1 44,8 45,4 0,6 49,1 50,7 1,6 

2 52,8 56,8 4,0 43,5 42,9 -0,6 46,7 44,4 -2,3 

3 44,4 44,0 -0,4 44,7 46,0 1,3 45,7 45,3 -0,4 

4 45,0 46,3 1,3 45,3 46,2 0,9 45,9 44,1 -1,8 

5 54,2 44,8 -9,4 44,2 42,9 -1,3 47,4 46,2 -1,2 

6 45,9 48,0 2,1 50,8 47,9 -2,9 

 

7 50,3 50,6 0,3 49,8 47,6 -2,2 

8 44,7 46,3 1,6 39,5 38,5 -1,0 

9 48,8 46,5 -2,3 49,3 50,7 1,4 

10 49,3 51,7 2,4 55,0 52,6 -2,4 

11 52,9 51,4 -1,5 39,9 38,2 -1,7 

12 50,1 51,6 1,5 40,4 39,6 -0,8 

13 47,9 45,1 -2,8 54,8 54,2 -0,6 

celkem x  48,9 48,7 -0,3 46,3 45,6 -0,7 4,3 4,2 -0,1 

číslo= VVR= 2,37 

číslo = nejniţší hodnota v rámci skupiny 

Proto, aby člověk mohl začít hubnout a spalovat uloţené tukové zásoby, je nutné, 

aby měl dostatečné mnoţství svalové hmoty, která pomáhá uloţený tuk spotřebovávat. 

Dodává-li člověk během sniţování své hmotnosti tělu dostatečné mnoţství bílkovin 

a při tom vykonává pohybovou aktivitu, je vysoce pravděpodobné, ţe i přesto, ţe 

by zpočátku mohl na váze přibírat (tvoří se nová svalová hmota, která je o něco těţší 

neţ tuková), bude hubnout z tuku a svalovinu si podrţí. Takovýto člověk, v našem 

případě ţena, která hubne z tuku a svalovinu si zachovává, případně dokonce 

na svalovině přibere, hubne zdravě a s vysokou pravděpodobností si získanou hmotnost 

udrţí bez neţádoucího jo-jo efektu. Ţeny, které během programu ubraly na své 

hmotnosti, ale ubraly zejména na svalové hmotě, nedbaly pokynů a pravděpodobně 

nedávaly tělu dostatečné mnoţství potravy, zejména té bílkovinné. Minimální mnoţství, 

které bylo stanoveno jako věcně významný rozdíl přibrání svalové hmoty, byly 2,37 kg 

a tento byl zjištěn u 2 ţen z celkového mnoţství n = 31. Celkem se podařilo přibrat 

svalovou hmotu 41,9 % ţen. Z tabulky č. 24 však jasně vyplývá (ale i z tabulek 

předchozích), ţe středně dospělé ţeny, ačkoli se jim, dařilo značně hubnout tzv. na kila, 

většinou hubly také ze svaloviny, coţ není hodnoceno jako správný způsob.  
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5.2.2.8 Bazální metabolismus 

Tabulka 25: Změna hodnoty bazálního metabolismu po pěti měsíčním programu  

(21-30 let) (31-48 let) (49-65 let) 

resp. číslo začátek konec změna začátek konec změna začátek konec změna 

1 1612 1616 4 1439 1483 44 1568 1599 31 

2 1786 1888 102 1377 1364 -13 1498 1423 -75 

3 1481 1454 -27 1443 1465 22 1443 1438 -5 

4 1471 1514 43 1465 1466 1 1495 1443 -52 

5 1694 1407 -287 1430 1366 -64 1512 1468 -44 

6 1502 1513 11 1648 1556 -92 

 

7 1659 1653 -6 1588 1510 -78 

8 1442 1479 37 1275 1235 -40 

9 1563 1482 -81 1650 1660 10 

10 1665 1733 68 1771 1696 -75 

11 1731 1647 -84 1272 1215 -57 

12 1632 1682 50 1292 1251 -41 

13 1587 1453 -134 1780 1705 -75 

celkem x  1601,9 1578,5 -23,4 1494,6 1459,4 -35,2 1503,2 1474,2 -29,0 

číslo= VVR= 77 

číslo = nejniţší hodnota v rámci skupiny 

Bazální metabolismus (BM) je mnoţství energie, kterou lidské tělo spotřebuje 

pro svůj vlastní chod a vlastní přeţití. Čím vyšší tato hodnota je, tím více energie můţe 

tělo přijmout, aniţ by ji muselo uloţit, a tím snadněji dochází k úbytku tělesné 

hmotnosti. Tato hodnota je značně závislá na mnoţství svalové hmoty, a došlo-li u 

respondentek ke sníţení hmotnosti svalové hmoty, došlo v závislosti na této skutečnosti 

i ke sníţení hodnoty BM. Zvýšit BM se podařilo 38,7 % ţen. Jako věcně významný 

rozdíl jsme určili zvýšení BM minimálně o 77 kcal a tento byl zjištěn pouze u 1 ţeny 

z celkových 31. Naopak 19 ţen z celkového počtu sníţilo jak mnoţství svalové hmoty, 

tak i svůj bazální metabolismus. 
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký typ ţen a s jakými problémy vyhledává 

poradenskou pomoc v oblasti ţivotního stylu a jaké nastávají změny v tělesném sloţení 

po aplikaci individuálně sestaveného programu poradcem za předpokladu jeho 

správného dodrţování. Programy byly tvořené tak, aby díky změně ve stravovacích 

a pohybových návycích především, došlo během pěti měsíců k redukci tukové hmoty 

a celkové korekci tělesných proporcí. Kaţdá respondentka měla odborně vyškoleným 

poradcem sestavený individuální plán, jehoţ dodrţování bylo kontrolováno kaţdých 

14 dní na půlhodinové kontrole a jednou měsíčně byly v rámci kontroly přeměřovány 

její tělesné parametry a hodnocena a vysvětlována jejich změna.   

Vymezení 

Výsledky této studie lze aplikovat pouze na ţeny ve věku 18 – 65 let, které ţijí 

v Praze a zúčastnily se, nebo mají zájem zúčastnit se, některé z preventivních akcí 

poradenských center, případně staly-li se nebo stanou-li se klientkami poradenského 

centra a projdou redukčním programem.  

Omezení 

Výsledky první části budou platné jen tehdy, bude-li výběr vzorku probíhat 

stejným způsobem a bude-li preventivní akce zaměřena na stejné či podobné 

determinanty ţivotního stylu. Výsledky druhé části výzkumu (longitudinálního) budou 

platné pouze při daném charakteru redukčního programu, který bude sestavován v rámci 

stejného nebo podobného poradenského centra s podobnými způsoby péče o klienta. 

6.1 Průřezový výzkum 

Během jednoho půlhodinového sezení s respondentkou byly zjišťovány výsledky 

z následujících tří oblastí: současný ţivotní styl, tělesné sloţení a hodnocení 

spokojenosti.  

6.1.1 Současný životní styl 

Současný ţivotní styl byl zjišťován pomocí strukturovaného rozhovoru, který vedl 

poradce s respondentkou a odpovědi zaznamenával do archu (viz příloha 2). Z výsledků 

je patrné, ţe značně problematickou oblastí je nepravidelnost ve stravě a nadměrný 

příjem sacharidů, coţ potvrzuje i studie Ţivotní styl a obezita z roku 2005 agentury 

STEM/MARK, která přinesla nové reprezentativní údaje o výskytu nadváhy a obezity 
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v České republice nejen v dospělé populaci, ale také u dětí (Cabrnochová, 2008). Další 

znatelnou problematickou oblastí zkoumaných ţen je pitný reţim, kdy zkoumané ţeny 

pijí průměrně minimálně o půl litru tekutin méně, neţ je doporučené mnoţství. Dle 

WHO je špatný pitný reţim příčinou aţ 6% všech nemocí. Jako významný prohřešek 

proti zdravému ţivotnímu stylu lze v neposlední řadě uvést i nedostatek spánku 

respondentek, který je dle Houbičkové (2008) jednou z významných příčin přibírání 

na váze. 

6.1.2 Tělesné složení 

Tělesné sloţení bylo měřeno ručním analyzátorem Omron BF 300 v rámci výše 

zmiňované preventivní Analýzy ohroţení zdraví. Z posledního výzkumu obezity v ČR, 

který provedla agentura STEM/MARK v letech 2000–2008 (Matoulek, 2011), vyplývá, 

ţe nadváhou v České republice trpí 35% a do kategorie obezity spadá 23% dospělé 

populace. Z našeho výzkumu vyplývá, ţe 23% zkoumaných ţen trpí problémy 

s nadváhou či obezitou. Tento procentuální rozdíl je pravděpodobně zapříčiněn jak 

skutečností, ţe výzkum agentury STEM/MARK se orientoval na celou populaci ČR 

a náš výzkum zohledňoval pouze ţeny, ale současně hraje zajisté roli i fakt, ţe náš 

vzorek je relativně malý a výběr respondentů probíhal lavinovou metodou. Z našeho 

výzkumu pak dále vyplývá, ţe 53 % zkoumaných ţen trápí zvýšený podíl tuku v těle 

a 56% zkoumaných ţen nemá optimální hmotnost. 

6.1.3 Spokojenost a její hodnocení 

Ačkoli výsledky výzkumu Mrazka, Fialové, Bichovskoj (podle Škultétyová, 

2010) prokazují, ţe mnoho osob, a to zejména ţenského pohlaví, je se svým tělem 

nespokojeno, z výsledků našeho výzkumu však vyplývá opak - námi sledované ţeny 

jsou většinou samy se sebou spokojené nebo spíše spokojené. Nejméně jsou tyto 

respondentky spokojené pouze se svou tělesnou zdatností., kterou obvykle hodnotí 

odpovědí spíše nespokojena. Pro měření spokojenosti jsme vyuţili modifikaci dotazníku 

SQL a pro jeho hodnocení pětibodovou stupnici Lickertova typu. 
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6.2 Longitudinální výzkum 

Během pětiměsíční intervence došlo u 81% sledovaných ţen ke sníţení celkové 

tělesné hmotnosti v průměru o 4 kg, coţ tedy znamená, ţe průměrně hubly ţeny 0,8 kg 

měsíčně. Toto mnoţství lze zařadit, dle obecných doporučení - hubnout 1 - 4 kg 

měsíčně - mezi optimální. Srovnáme-li výsledky našeho výzkumu s výsledky 

Škultétyové (2010), která se ve své studii věnovala úpravě hmotnosti a tělesných 

parametrů na základě šestiměsíčního aerobně-kondičního programu (ţeny při tomto 

hubly průměrně 0,9 kg měsíčně), je patrné, ţe výsledky obou typů redukčních programů 

jsou srovnatelné. Rozdíl však lze nalézt ve skutečnosti, ţe u našich respondentek došlo 

v 19,4 % případů ke zvýšení hmotnosti, coţ se ve výzkumu Škultétyové nestalo. 

V poklesu hmotnosti, ale i jiných tělesných parametrů, byly sledovány značné 

individuální rozdíly. S úbytkem tělesné hmotnosti těsně souvisí i sníţení hodnoty BMI, 

které se podařilo taktéţ 81 % ţen, a to průměrně o 1,69 kg/m
2
, dále sníţení mnoţství 

tělesného tuku, a to v průměru o 2,65 %, ale i zlepšení tělesné hydratace. Všechny tyto 

parametry mají úzkou spojitost a dojde-li správným způsobem za přispění pravidelného 

pohybu a kvalitního pravidelného stravování k úbytku hmotnosti z tukových zásob, 

sniţuje se hmotnost současně s % tělesného tuku a BMI a dochází k lepšímu 

zavodňování organismu, čímţ se zlepšuje jeho hydratace.  

Vnitřní tuk, který byl stejně jako předchozí tělesné parametry měřen na tělním 

analyzátoru, dokázalo sníţit jen 61 % zkoumaných ţen. Pravděpodobných příčin můţe 

být vícero. Od délky programu, která nemusí individuálně postačovat pro sníţení 

mnoţství tuku i v oblasti orgánů, přes nedodrţování doporučení, na která byl v péči 

o klienta kladen důraz, aţ po geneticky přednastavené tělesné sloţení a tukové rozloţení 

neumoţňující znatelnější úbytek v rizikových partiích. 

V rámci námi sestaveného programu byly sledovány i takové tělesné parametry, 

jako je mnoţství svalové hmoty a hodnota bazálního metabolismu. Předpokládali jsme, 

ţe u klientek dojde nejen k úbytku tělesného tuku, ale i k nárůstu svalové hmoty 

a zvýšení bazálního metabolismu. Tento předpoklad se však nepotvrdil a svalovou 

hmotu dokázalo zvýšit jen 42 % ţen. V průměru však u ţen došlo spíše k úbytku, a to 

o 0,45 kg svalové hmoty na osobu. Pravděpodobnou příčinou můţe být fakt, ţe ţeny, 

ačkoli měly doporučený určitý pohybový program, jeho dodrţování nemohlo být 

v rámci kontrolních návštěv centra věrohodně zkontrolováno. Ţeny se však taktéţ často 

snaţí redukční proces uspěchat a sniţují mnoţství přijímané potravy, aby ubíraly 
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rychleji. Výsledkem pak bývá to, ţe tělo, kterému chybí energie v podobě sacharidů, 

„sáhne“ do svalové hmoty, kterou začne spotřebovávat jako její náhradní zdroj. 

Zvýšené mnoţství tělesného tuku spojené s nevhodnou distribucí můţe znamenat 

zdravotní rizika, jako jsou metabolická a kardiovaskulární onemocnění. Při vstupním 

měření bylo 29 % měřených ţen v rozmezí normy, 29 % ţen spadalo do skupiny 

zdravotně rizikových a 42 % do skupiny zdravotně vysoce rizikových. U těchto ţen lze 

hovořit o nadváze či obezitě. Po aplikaci pětiměsíčního redukčního programu se počet 

ţen ve skupině vysoce rizikových sníţil na 29 %, ve skupině rizikových na 22 % a počet 

ţen ve skupině normálních zdravotních rizik vzrostl na 48 %. Na základě těchto změn 

lze povaţovat tento typ redukčního programu za poměrně efektivní. Během aplikace 

programu nedošlo u ţádné z ţen k nárůstu tukové hmoty v takové míře, ţe by překročily 

hranice stanovených skupin. 

Výsledky získané z tělního analyzátoru a index BMI potvrdily, ţe poradenství 

 odborné vedení klienta při redukčním procesu můţe připívat ke sníţení tělesné 

hmotnosti, zlepšení tělesných parametrů a současně i ke sníţení zdravotních rizik. Aby 

však program mohl být ještě úspěšnější, nesmělo by dojít k úbytku svalové hmoty. 

Tomuto se lze vyhnout doplněním výţivového programu o kontrolovaný pohybový 

reţim. 
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7 ZÁVĚR 

Sledovaný soubor ţen prošel preventivní Analýzou ohroţení zdraví, která 

potvrdila, ţe poradenská centra a poradenství obecně skutečně vyhledávají především 

ţeny, které mají nedostatky ve svém ţivotním stylu a většinou mají zájem zlepšit 

sloţení svého těla a celkově upravit svůj ţivotní styl. Ty ţeny, které se rozhodly projít 

touto změnou za pomoci a podpory poradce, byly přijaty jako klientky do péče a staly 

se součástí druhého sledovaného souboru, jehoţ změny tělesných parametrů byly 

po aplikaci programu sledovány dlouhodobě.  

U tohoto souboru ţen byl aplikován individuálně sestavený pěti měsíční program 

zaměřený na dodrţování ţivotosprávy a orientovaný především na otázku výţivy 

a otázku pohybu. Byl sledován jeho vliv na redukci tuku, sníţení tělesné hmotnosti 

a celkové zlepšení tělesných parametrů. U sledovaných parametrů došlo po skončení 

programu k pozitivním změnám u většiny ţen a tyto změny hodnot potvrdily, ţe by 

tento program mohl přispět ke změně ţivotního stylu a s tím i související korekcí těla.  

Tento výzkum se pokouší rozšířit získanými údaji okruh bádání a výzkumů 

v oblasti body image v zaměření na sluţby a poradenství klientům, kterých je 

v současnosti vzhledem k novosti problematiky nedostatečné mnoţství. Vzhledem 

k tomu, ţe si však uvědomujeme nejistotu závěrů plynoucích z relativně malého vzorku 

populace, nedovolujeme si výsledky této studie příliš generalizovat.  

7.1 Závěry k hypotézám 

H1 o návštěvnosti poradenských center ţenami, které mají nedostatky ve svém 

ţivotním stylu a chtějí zlepšit sloţení svého těla, byla potvrzena. 

H2 o redukci hmotnosti v souvislosti se změnou ţivotního stylu byla potvrzena. 

H3 o zlepšení ostatních sledovaných parametrů, jako jsou BMI, podíl tukové 

hmoty, vnitřní tuk a mnoţství vody v těle, byla potvrzena. Hypotéza 3 o zlepšení 

zbylých parametrů: zvýšení svalové hmoty a bazálního metabolismu potvrzena nebyla, 

a to z důvodu, ţe tyto parametry nebyly zlepšeny u více neţ poloviny respondentek. 



77 

 

7.2 Doporučení pro praxi 

 Vzhledem k pozitivnímu vlivu a přínosu poradenské činnosti na změnu ţivotního 

stylu lze doporučit, aby člověk, který se pokouší hubnout, hubnul pod vedením 

odborné osoby. 

 Důleţitou roli při péči o klienta v poradenských centrech hraje jak vnitřní motivace, 

tak vnější motivace poradcem a dále zpětná vazba o tom, zda jsou klientovy pokusy 

o nápravu ţivotního stylu úspěšné. 

 Výţivový program by měl být doprovázen kontrolovaným pohybovým programem, 

jinak můţe dietní stravování navodit úbytky hmotnosti na úkor svaloviny, coţ je 

neţádoucí. 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1. 

 

Sebepojetí, kvalita života (SQL) - (Spokojenost a její hodnocení) 
 

 

  
Naprosto 

nespokojena 
Spíše 

nespokojena 
Ani 

ani 
Spíše 

spokojena 
Zcela 

spokojena 
1)Mé tělo a zdraví (do jaké míry 

jsem spokojena se): 

svým vzhledem O O O O O 
svou tělesnou zdatností a tím, 

nakolik ţiji aktivně O O O O O 

svou hygienou a péčí o své tělo O O O O O 

výţivou a stravou, kterou volím O O O O O 

svým fyzickým zdravím O O O O O 

       

2)Příležitost (do jaké míry mám 

šanci změnit k lepšímu): 
Vůbec 

žádnou 
Téměř 

žádnou 
Ani 

ani 
Spíše 

značnou Značnou 

svůj vzhled O O O O O 

svou tělesnou zdatnost O O O O O 

svou hygienu a péči o své tělo O O O O O 

výţivu a stravu, kterou volím O O O O O 

své fyzické zdraví O O O O O 

       

3)Pohybové aktivity 0-1 h 2-3 h 4-6 h více než 6 h 

Fyzické aktivitě se věnuji týdně O O O O 

       

4)Pohybovým aktivitám se věnuji 

protože: 
Vůbec 

nesouhlasí 
Spíše 

nesouhlasí 
Ani 

ani 
Spíše 

souhlasí 
Zcela 

souhlasí 

mě to baví O O O O O 

je to zdravé O O O O O 

abych dobře vypadala O O O O O 

mohu být v kontaktu s jinými lidmi O O O O O 
chci zlepšit svou tělesnou 
výkonnost O O O O O 

chci být celkově fit O O O O O 

se chci celkově odreagovat O O O O O 

chci mít sportovní úspěchy O O O O O 
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Příloha 2. 
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Příloha 3. 
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Příloha 4. 


