
Abstrakt 

Název:      Vliv aqua-činek na intenzitu zatížení při aqua-aerobiku v mělké vodě 

Cíle:   Cílem práce je posoudit rozdílnosti reakce na 14minutovou zátěž bez aqua-

činek a s aqua-činkami prostřednictvím monitorování srdeční frekvence 

v průběhu 60minutové lekce aqua-aerobiku v mělké vodě u zdravých žen ve 

věku v rozmezí 25–60 let (věk 42 ± 11,4 roků) na základě analýzy zjištěných 

hodnot. Pro analýzu individuálních hodnot srdeční frekvence během lekce 

aqua-aerobiku jsme si stanovili ještě další cíl. Porovnat změny hodnot srdeční 

frekvence ve stoji na suchu a ve stoji v mělké vodě (hladina vody po ramena) 

u klientek aqua-aerobiku.  

Metody: Pro naše účely jsme zjišťovali srdeční frekvenci prostřednictvím monitoru 

srdeční frekvence (sporttester) typu Polar S 610i. Každý monitor srdeční 

frekvence byl nastaven na 5sekundový interval záznamu. Hodnoty srdeční 

frekvence jsme následně zpracovali pomocí programu Polar Precision 

Performance. Hodnoty srdeční frekvence probandek jsme zanesli do programu 

Excel a výsledky jsme zpracovali pomocí statistické metody chí-kvadrát testu.  

Výsledky:  Z analýzy výsledků vyplývá, že průměrné hodnoty srdeční frekvence během 

14minutového motivu bez aqua-činek a s aqua-činkami se statisticky 

významně nelišily. Analýza průměrných hodnot srdeční frekvence 

neprokázala, že aqua-činky výrazně zvyšují intenzitu zatížení. 

Z biomechanického hlediska působením vztlaku a zvýšeného odporu vody se 

zřejmě intenzita zatížení v motivu s aqua-činkami vyrovnala intenzitě zatížení 

jako v motivu bez aqua-činek. Hodnoty srdeční frekvence měřené v klidném 

stoji na suchu a ve vodě jsou statisticky významně rozdílné. Hodnoty srdeční 

frekvence měřené v klidném stoji ve vodě (úroveň hladiny po ramena) byly 

v průměru o 13 tepů.min
-1

 nižší než na suchu (1. měření: vertikální poloha na 

suchu = 80,5 ± 7,7 tepů.min
-1

; vertikální poloha ve vodě = 69,3 ± 7,7  

tepů.min
-1

; 2. kontrolní měření: vertikální poloha na suchu = 84,8 ± 11,5 

tepů.min
-1

; vertikální poloha ve vodě = 72,1 ± 10,9 tepů.min
-1

; p < 0,05). 
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