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Abstrakt 

Název: Využití cvičebního programu ve fitness v redukčním období 

Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjištění změn tělesného složení u šesti klientů cvičících 

ve fitness centru po dobu pěti měsíců. Práce se zaměřuje na změny v oblasti tělesného tuku a 

svalové hmoty (ATH). 

Metody: V diplomové práci byla použita rešerše odborné literatury. Následoval kvalitativní 

výzkum pomocí pohybového programu, který byl aplikován na šesti klientech s cílem zjištění 

změn tělesného složení po pěti měsících cvičení.  Jednalo se o kondičně silové cvičení ve 

fitness centru, po dobu pěti měsíců, složené ze dvou až tří tréninkových jednotek týdně, kde 

každá tréninková jednotka trvala 60 minut. 

Výsledky: Soubor klientů se skládal ze 4 mužů a 2 žen. Věk mužů se pohyboval od 19 do 49 

let, konečná tělesná hmotnost se pohybovala v rozmezí od 76kg do 103kg a tělesná výška 

mužů byla v rozmezí 174cm až 187cm. Věk žen byl 45 a 55 let, konečná tělesná hmotnost 

byla 75,5kg a 61,9kg, tělesná výška žen byla 162cm a 163cm. Mužům se snížil tělesný tuk 

v rozmezí  od 1,7 po  5,6kg a změny ATH se pohybovaly v rozmezí od +0,6kg až po -1kg. 

Ženám se snížil tělesný tuk o 6kg a 2,3kg, hodnoty ATH byly naměřeny +1,1kg a – 1,8kg. 

Intervence založená na cvičení ve fitness centru plus úprava výživy vyvolala významné 

změny tělesného složení.  

 Klí čová slova: Energie, metabolismus, výživa, pohybová aktivita, fitness, tělesný tuk, 

svalová hmota 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Title:  Use of workout programme in fitness in reduction period 

Objectives: Objective of diploma thesis is to find out changes in body composition of six 

clients, who workout in fitness center for five months. Diploma thesis is focused on ganges of 

fat mass and muscle mass (ATH). 

Methods: In this thesis was used a method of analysis scientific literature. After that there 

was used qualitative research by fitness programme, which was used on six clients to find out 

changes of body composition after five months of workout. The workout was focused on a 

fitness-strenght workout in fitness centre for five months, consisting of two or three training 

sessions per week, every training session lasts 60 minutes. 

Results: Clients consist of 4 men and 2 women. Age of men was in a range of 19 to 49 years, 

final body weight was in a range of 76kg to 103kg, body height was measured from 174cm to 

187cm. Age of women was 45 and 55 years, , final body weight was 75,5kg and 61,9kg, body 

height was 162cm and 163cm. Men decreased their fat mass in a range of 1,7 to 5,6kg, 

changes of ATH were measured in a range of +0,6kg to -1kg. Women decreased fat mass 6kg 

and 2,3kg down, ATH measurement results were +1,1kg and – 1,8kg. The intervention which 

was based on workout in fitness centre plus changes in nutrition created signifiant changes in 

body composition.  

Key word: Energy, metabolism, nutrition, physical activity, fitness, fat mass, muscle mass 
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Úvod  
Dnešní doba je velice specifická uspěchaným a hektických životním stylem. Mnoho lidí má 

problémy s nadváhou či obezitou, kterou přisuzují spíše nedostatku času v jejich prací 

zaplněných dnech. Z mnoha studií vyplývá, že problémem nadváhy a obezity je nedostatek 

pohybu a také nevhodné stravování. To zapříčiňuje pozitivní energetickou bilanci, která má za 

následek zvyšování tělesné hmotnosti, což může dospět do stádia obezity. 

Práce je zaměřena na populaci s nadváhou, v některých případech obezitou. Jelikož pracuji 

jako osobní trenér ve fitness centru, setkávám se s lidmi, kteří mají různé cíle. Klienty jsem 

podle svého uvážení rozdělil do tří skupin, které charakterizují přístup jedinců z hlediska 

změn v oblasti nadváhy a obezity. 

První skupina lidí se rozhodla žít s obezitou, či nadváhou, a neučinila žádné kroky pro 

zlepšení stavu. Rád bych zdůraznil, že se nejedná o populaci, která má problémy 

s pohybovým aparátem, či je z nějakého jiného důvodu neschopna pohybu. 

Druhá skupina se rozhodla podniknout určité kroky ke zlepšení jejich stavu tím, že změní buď 

stravu, nebo se zaměří na pohybovou aktivitu. Tato varianta je velice častá, má však jednu 

nevýhodu a tou je neúplnost oné změny. A to tím, že se rozhodnou pro jednu nebo pro druhou 

variantu. To jim přinese určité změny a spokojenost, avšak není to nejlepší varianta. 

Třetí skupina lidí změní svůj životní styl se vším všudy, tedy jak změna ve výživě, tak 

pohybové aktivitě. Tato varianta se jeví jako nejvíce vhodná a účinná. 

Problémem tedy zůstává nedostatečná změna v životním stylu, zaměření se pouze na 

pohybovou aktivitu nebo na výživu. Jednou nebo druhou změnou se však nemusí vždy snížit 

energetický příjem, nebo zvýšit energetický výdej natolik, aby nastalo snížení tělesné 

hmotnosti. Je tedy podstatné doplnit pohybovou aktivitu o vhodnou výživu, aby bylo 

dosaženo lepších výsledků. 

Cílem diplomové práce je zjištění změn tělesného složení u návštěvníků fitness centra, kteří 

cvičili pod vedením osobního trenéra po dobu pěti měsíců. 

Práce dokazuje využití cvičení ve fitness centru jako vhodný a nezbytný doplněk během 

redukčních programů. Dále by mohla potvrdit, že společně se cvičením je také důležité 

věnovat se vhodnému stravování, které by mohlo zefektivnit výsledky. 
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Teoretická část 
Lidé neustále bojují s nadváhou či obezitou, které mohou být důsledkem nevhodného 

stravování a nízkého množství pohybové aktivity. O tomto dlouhodobém trendu je vydáno 

přehršel článků, knih a výzkumů, které ho potvrzují. Nedostatek pohybových aktivit, ale také 

nevhodné stravování jsou další z mnoha důvodů civilizačních onemocnění. Nevhodná strava 

společně s nedostatečným množstvím pohybových aktivit často vede ke zvyšování tělesné 

hmotnosti.  

Na člověka působí faktory vnitřní povahy, jedná se o faktory, jejichž ,,producentem“ a 

nositelem je samotný jedinec. Jsou jimi například tělesné a duševní dispozice, schopnosti, 

dovednosti, rysy, stav pohybového aparátu. Vyskytují se zde však činitelé vnější povahy, tzv. 

exogenní činitelé. Sem se řadí například druh a složení výživy a pohybová aktivita, které je 

možno ovlivňovat (Dovalil, 2012). Výživu může jedinec ovlivňovat výběrem potravin, které 

jsou vhodné a doporučované během redukčního období.  

U pohybové aktivity je velice důležité dosáhnout systematického opakování zatížení, 

respektive dosáhnout určitého adaptačního podnětu, kdy při jeho vhodné aplikaci může 

jedinec očekávat kumulativní tréninkový efekt. Adaptační podněty ve sportu mají povahu 

převážně pohybových činností, které však musí být vykonávány tak, aby způsobily aktuální 

změnu funkční aktivity člověka a ve svém důsledku trvalejší funkční, strukturální a 

psychosociální změny (Dovalil, 2012). 

Pří nedostatku pohybových aktivit a nevhodného způsobu stravování dochází k převýšení 

energetického příjmu nad výdejem, čímž stoupá riziko nadváhy či obezity u daného jedince. 

Zaměřme se nyní proto na energii, která je klíčová v oblasti výživy, díky které může člověk 

regulovat její příjem a zároveň jedinec ovlivní její výdej právě pohybovou aktivitou. 
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1. Energie 

1.1. Definice energie  

Zásoby energie si tělo shromažďuje v nejen depozitním (zásobním) tuku, ale také například 

ve formě glykogenu či glukózy. Tyto zásoby energie tělo využívá při nedostatku potravy 

(Grofová, 2009). Zároveň je energie klíčová pro funkci organismu a to spánkem počínaje, kdy 

je energie spotřebovávána pro udržení základních funkcí organismu, až po aktivity vysoké 

intenzity, jako je například posilování či cyklistika, kde navíc dochází ke spotřebovávání 

energie pro svalovou činnost (Heller, 2010). Problém nastává při nadbytečném příjmu 

energie, kdy vznikají další a další tuková depozita (Grofová, 2009). Energie je vyjadřována 

dvěma jednotkami, a to kalorií a joulem. Kalorie je množství energie, které dokáže zvýšit 

teplotu 1 gramu vody o 1oC. Oproti tomu joule se více využívá v oboru fyziky. Joule je 

definován jako práce, kterou koná síla 1N působící po dráze 1m. Kilokalorie a joule mají mezi 

sebou převodní vztah, který je definován tak, že 1 kilokalorie se rovná hodnotě 4,1868 

kilojoulů. (Coufalová, 2013). 

1.2. Energetická bilance 

Energetickou bilanci vyjadřuje rovnice, která se skládá z hodnot přijaté a vydané energie. 

Energetická bilance ∆E je tedy rozdíl energie, kterou člověk přijímá (Epřij) minus energie, 

kterou člověk vydá (Evyd) (Bunc. V., předmět: Základy pohybového tréninku, 2009). 

Rovnice energetické bilance: ∆E= Epřij - Evyd 

Energii člověk přijímá v podobě živin (sacharidů, lipidů a proteinů) a vydává ji například 

pohybovou aktivitou nebo trávením a dalšími biologickými procesy. Výdej a příjem energie 

ve vzájemném vztahu se nazývá energetická bilance, či energetická rovnováha. Tato 

energetická rovnováha může být buď pozitivní, či negativní. Při negativní energetické bilanci 

je, stručně řečeno, výdej energie větší než její příjem. Spotřebovávají se energetické zásoby 

v podobě katabolismu glykogenu, proteinů a tuku. Negativní energetická bilance tak 

zapříčiňuje snižování tělesné hmotnosti. Oproti tomu při pozitivní energetické bilanci dochází 

k převaze příjmu energie, tudíž příjem je větší než výdej. Zjednodušeně se tedy jedná o 

tloustnutí. (Coufalová, 2013). Problémem populace je větší příjem energie oproti výdeji, což 

zapříčiňuje obezitu a nadváhu.  
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1.3. Energetický výdej 

Stanovení přesné produkce energie lze provádět jen v kalorimetrických komorách. Jedná se o 

metodu přímou. Nepřímá metoda měření energetického výdeje, tzv. nepřímá kalorimetrie, 

stanovuje množství energie vydané při tělesném zatížení na základě spotřeby kyslíku. 

Nejnižší úroveň energetického metabolismu se nazývá bazální metabolismus. Energetický 

metabolismus při klidovém stavu je o 10% vyšší než bazální metabolismus. V pracovních či 

sportovních podmínkách se rapidně zvyšuje. Jednoduché metody stanovení pracovního 

metabolismu a výdeje energie využívají funkční parametry, které vykazují k výdeji energie, 

respektive spotřebě kyslíku při zatížení těsný vztah a lze je snadno monitorovat. Například 

vzestup srdeční frekvence nebo plicní ventilace při zatížení vykazuje závislost na spotřebě 

kyslíku. Spotřebu kyslíku lze převést na výdej energie pomocí energetického ekvivalentu pro 

kyslík, což znamená, že spotřeba jednoho litru kyslíku odpovídá energetickému výdeji cca 

20,3-20,8 kJ, dle intenzity zatížení. (Heller, J., předmět Fyziologie zátěže, 2010). 

Energetický výdej je ovlivněn: 

a) věkem a pohlavím (děti mají vyšší základní metabolismus i výdej energie při fyzickém 

zatížení, ženy mají nižší energetický výdej než muži, starší lidé mají nižší energetický 

výdej než mladší). 

b) Tělesnou hmotností (především množství aktivní tělesné hmoty) 

c) Dobou a typem tělesného výkonu (čistým časem výkonu a zvýšením metabolismu po 

jeho ukončení 

d) Vnějšími podmínkami (teplota, vlhkost vzduchu, rychlost jeho proudění a další) 

e) Hodnotou bazálního metabolismu (kromě věku, pohlaví a trénovanosti je ovlivněn 

ještě somatotypem, zdravotním stavem a dalšími faktory). 

f) Zdroji energie (tvorba energie se liší v závislosti na funkčních schopnostech, tedy i na 

intenzitě zatížení). (Stackeová, 2008). 

1.4. Metabolismus 

Metabolismus je definován jako souhrn veškerých dějů uvnitř organismu, které slouží 

k tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro organismus. Metabolismus dále můžeme 

dělit na anabolismus a katabolismus (Jančík a kol., 2013). 

Katabolismus je rozklad látek za současného uvolnění energie. Typická je pro něj absence 

rezerv glykogenu a mobilizace nesacharidových zdrojů energie – tuků a bílkovin. Tento děj 
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probíhá při zvýšení tělesné pohybové aktivity a při udržování životních funkcí (Jančík a kol., 

2013). 

Anabolismus je děj, při kterém se energie spotřebovává, nabídka substrátů je vyšší než jejich 

okamžitá potřeba. Díky tomu se vytvářejí energetické rezervy a dochází k obnově a 

novotvorbě tkání. Anabolické děje převažují v situacích, kdy je tělesná aktivita omezena. 

Intenzitu metabolických dějů v organismu, charakterizovanou výdejem energie v klidu za 

přesně stanovených podmínek (ráno vleže před opuštěním lůžka, na lačno, při fyziologické 

teplotě těla a neutrální teplotě okolí), označujeme termínem bazální metabolismus (Wilhelm, 

2003). Jeho hodnota závisí na věku, pohlaví a velikosti těla (Jančík, 2013 ). 

Metabolismus makroergních substrátů 

Makroergní substráty, neboli živiny, jsou zdrojem energie. Jsou enzymaticky rozkládány a 

vstřebávány v trávicí soustavě. Pojmem živiny obsahuje cukry, tuky a bílkoviny. Cukry, 

neboli sacharidy, se štěpí na jednoduché cukry (monosacharidy), glukózu, fruktózu a 

galaktózu. Tuky neboli lipidy jsou rozloženy na mastné kyseliny a glycerol a bílkoviny 

(proteiny) se štěpí na aminokyseliny. Tyto látky  vstupují do transformačních procesů 

intermediárního metabolismu, kde je energie vázaná v různých součástech potravy a měněna 

v jeden společný využitelný zdroj – adenozintrifosfát – ATP (Jančík, 2013) 

Základním procesem, který vede k zisku energie během pohybové aktivity, tedy produkci 

ATP, je anaerobní glykolýza a oxidativní fosforylace. Při nedostatku kyslíku (anaerobní 

glykolýza) je kyselina pyrohroznová konvertována na kyselinu mléčnou a ta se rychle mění na 

sůl kyseliny mléčné – laktát (Jančík, 2013) Tento energetický systém produkuje 2 molekuly 

ATP (Čegan, 2008). Za přítomnosti kyslíku se kyselina pyrohroznová mění na acetylkoenzym 

A, který vstupuje do cyklu kyseliny citrónové (Krebsův cyklus). Krebsův cyklus je série 

chemických reakcí, které dovolují kompletní oxidaci molekuly acetylkoenzymu A (Jančík, a 

kol. 2006.). Výsledkem využití jedné molekuly glukózy je energie deponovaná do 36 molekul 

ATP (Čegan, 2008). Jako vedlejší produkt vzniká CO2 a voda. Kyslík je do tkání přenášen 

transportním systémem (Jančík, 2013). 

Z fyziologie již víme, že existence každého živého organismu je podmíněna látkovou 

výměnou mezi organismem a zevním prostředím stejně jako energetickými pochody uvnitř 

organismu samého. Každá energie může vzniknout pouze přeměnou z jiné formy energie a 

žádná energie se nemůže ztratit, ale opět pouze přeměnit v jinou formu energie. (Vilikus, 

2013) 



16 

Činitelé metabolismu  

1) Bazální metabolismus 

Bazální metabolismus je deci;nován jako minimální energie, která slouží k udržení 

homeostázy (k udržení růstu a obnovy buněk v organismu, k udržení všech klidových 

biochemických reakcí, k zabezpečení klidové činnosti všech orgánů), (Vilikus, 2013). 

2) Termický, specificko-dynamický účinek potravy 

Je složka energetického metabolismu, která je potřebná k trávení potravy (produkce trávicích 

enzymů, střevní peristaltika, zpracování vstřebaných látek, v játrech). Nejméně energie je 

zapotřebí ke strávení sacharidů, nejvíce ke strávení proteinů, které mají největší molekulu. 

(Vilikus, 2013) 

3) Termoregulace 

Jedná se o složku metabolismu, kterou organismus potřebuje k vyrovnání tepelných rozdílů 

oproti prostředí, v němž se nachází. Při nízkých teplotách prostředí a nedostatečném oblečení 

se ztráty tepla dějí hlavně vedením a sáláním. Při nadbytku tepla je přebytečné teplo odváděno 

z organismu nejvíce odpařováním potu z kůže. (Vilikus, 2013) 

4) Svalová kontrakce  

Poslední složka energetického metabolismu, která nejvíce ovlivňuje energetický výdej 

člověka. Zatímco v klidu využívají svaly asi 1/3 celkové spotřebované energie, při lehké práci 

jsou to asi 2/3 a při maximální zátěži až 95% energie. (Vilikus, 2013). Z dosud získaných 

informací plyne, že energie je potřebná pro základní biologické pochody v organismu, jako je 

například dýchání, trávení, mozková činnost a další činnosti důležité pro chod lidského 

organismu. Dále pro práci kosterního svalstva, kde je energie spotřebovávaná během svalové 

kontrakce. Množství vydané energie závisí na druhu aktivity, její intenzitě a době trvání.  

Energetický příjem záleží na druhu a množství potravin, které člověk přijme. Je tedy velice 

důležité, vybírat potraviny, které jsou vhodné během redukčních programů. Problémem 

dnešní doby je větší příjem jednoduchých cukrů a tučných jídel (Coufalová, 2013). Zaměřme 

se nyní proto na téma výživy. 
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2. Výživa 
Výživa je jeden z faktorů, které jedinec může ovlivnit. Je důležité znát zásady správného 

stravování, avšak důležitější je jejich dodržování. Při práci s klienty se člověk neustále 

setkává se zcela nevhodným stravováním, většinou ruku v ruce s nedostatečnou pohybovou 

aktivitou. Pro člověka, který nemá dostatečné znalosti v těchto sférách, je velice těžké 

samostatně podniknout kroky ve zlepšení stravování, jelikož názory na správnou výživu často 

nejsou jednotné a neustále se mění. Základ výživy je tvořen makroergními substráty neboli 

živinami (sacharidy, lipidy, proteiny), dále vitamíny, minerály a pitným režimem (Coufalová, 

2013). 

2.1. Makroergní sloučeniny  

Tyto sloučeniny se rozdělují na makroergní fosfáty a makroergní substráty. Do makroergních 

fosfátů se řadí adenosintrifosfát a kreatinfosfát (ATP a CP), do makroergních substrátů se řadí 

živiny, tedy sacharidy, lipidy a proteiny. Tyto sloučeniny jsou klíčové v oblasti energie, 

jelikož energie získaná oxidací živin je vkládána do adenosintrifosfátu. (Klouda, 2005). 

2.1.1. Makroergní substráty 

Sacharidy 

Charakteristika Sacharidů 

Sacharidy jsou hlavním zdrojem energie pro všechny buňky těla. Jedná se o sloučeniny C, H a 

O. Sacharidy by měli tvořit 55-65% celkového denního příjmu potravy.  Sacharidy se dělí na 

2 skupiny- jednoduché a složené. Mezi jednoduché sacharidy patří mono a oligosacharidy. Za 

složené považujeme polysacharidy. Množství energie v 1g sacharidů je 17kJ. (Coufalová, 

2013) 

Klasifikace sacharidů (Semiginovský,1994): 

1) Monosacharidy 

Jedná se o glukózu (hroznový cukr), fruktózu (ovocný cukr) a galaktózu, která je součástí 

mléčného cukru laktózy. 

2) Oligosacharidy 

Oligosacharidy jsou tvořeny 2-10 glykosidickými vazbami. Řadíme sem sacharózu (řepný a 

třtinový cukr), maltózu (sladový cukr) a laktózu (mléčný cukr). 

3) Polysacharidy 

Škrob je polysacharid, který se vyskytuje jako zásobní látka v rostlinách (obiloviny, rýže, 

brambory). Oproti tomu glykogen je zásobní látka živočišná. V lidském organismu se 
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vyskytuje ve svalech jako svalový glykogen a v játrech jako glykogen jaterní. Poměr jaterního 

a svalového glykogenu je v lidském organismu přibližně 1:3. Poslední složkou, která je často 

zařazována mezi sacharidy, je vláknina. Je to nestravitelná součást rostlinné stravy, která je 

součástí buněčných membrán rostlin – celulózy, hemicelulózy a pektinu. (Coufalová, 2013) 

 

Lipidy 

Charakteristika lipidů 

Lipidy jsou složené organické látky, rozpustné v tukových rozpouštědlech (například 

chloroformu, éteru, benzenu, alkoholu či acetonu) a nerozpustné ve vodě. Většina lipidů má 

ve své molekule esterickou vazbu, tedy vazbu kyseliny s alkoholem, která vzniká esterifikací. 

Z kyselin obsahují nevětvené monokarboxylové alifatické kyseliny (mastné kyseliny). 

Alkoholovou složkou je buď glycerol nebo některý vyšší jednosytný alkohol (Semiginovský, 

1994). 

Lipidy jsou důležitou zásobárnou energie, nezbytné pro tvorbu hormonů a vstřebávání 

vitamínů rozpustných v tucích. Existují dvě základní skupiny tuků, a to živočišné a rostlinné. 

1 gram tuku se rovná 9 kcal, což je 38 kJ (Coufalová, 2013). 

Tuky jsou nezbytnou součástí nervů, míchy, mozku a buněčných membrán. Tzv. vnitřní tuk 

obklopuje ledviny a jiné orgány, tzv. externí tuk je ochrannou vrstvou proti chladnému počasí 

(Clarková, 2009). 

Tuky jsou důležitou složkou potravy také pro svou vysokou energetickou hodnotu, a dále 

k nim patří vitamíny rozpustné v tucích a esenciální mastné kyseliny, které se vyskytují 

v tucích přirozených potravin (Semiginovský, 1994). 

Podle Fořta (2001) tuk dodává pokrmům plnou chuť a konsistenci, dokonce je nutný 

z technologických důvodů. Je dále nutné i malé množství cholesterolu, díky tvorbě základu 

všech steroidních hormonů. Je obsažen výhradně v potravinách živočišného původu.  

Klasifikace lipidů (Semiginovský, 1994): 

1) Jednoduché lipidy: Estery mastných kyselin s různými alkoholy 

                              a) Tuky (neutrální) – estery mastných kyselin s glycerolem, tuk                              

                                                            v kapalném stavu se označuje jako olej. 
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                                    b) Vosky – estery mastných kyselin s vyššími alkoholy než glycerol. 

 

2) Složené lipidy (lipoidy) : Estery mastných kyselin obsahující vedle alkoholu další skupiny 

a mastné kyseliny 

                                    a) Fosfolipidy – lipidy obsahující kromě mastných kyselin a alkoholu  

                                                              zbytek kyseliny fosforečné. Jejich součástí jsou též  

                                                              dusíkaté báze a jiné substituenty. U většiny fosfolipidů  

                                                              je tímto alkoholem glycerol (glycerolfosfolipidy), u  

                                                              některých sfingozin (sfingofosfolipidy). 

 

3) Odvozené lipidy: Látky získané z látek výše uvedených skupin hydrolýzou. Zahrnují 

mastné kyseliny (jak nasycené, tak nenasycené), steroidy, další alkoholy (kromě již 

uvedeného glycerolu a sterolů), aldehydy mastných kyselin a ketolátky. Můžeme sem přiřadit 

skupinu rostlinných pigmentů- karotenoidy.                                                

Neutrální tuky, vosky, fosfatidy a cerebrozidy jsou sumárně označovány jako zmýdelnitelné 

lipidy. Naopak steroidy a karotenoidy jsou označovány jako nezmýdelnitelné lipidy. Lipidy, 

z kterých lze hydrolyzovat varem a louhem, tím vzniká příslušný alkohol a soli mastných 

kyselin, mýdla. Soli mastných kyselin se v alkalickém prostředí rozpouštějí ve vodě a dají se 

extrahovat vodným roztokem louhu z tukových rozpouštědel. Nezmýdelnitelné lipidy nelze 

tímto způsobem hydrolyzovat. V živočišných i rostlinných tkáních se vyskytují současně jak 

zmýdelnitelné, tak i nezmýdelnitelné lipidy. ( Semiginovský, 1994) 

 

Funkce triglyceridů 

Triglyceridy jsou hlavní složkou lipidů tukové tkáně. Představují zásobní formu lipidů, ze 

které organismus čerpá mastné kyseliny pro krytí energetických potřeb při hladovění, při 

tělesném cvičení a obecně za stavů, kdy dochází ke zvýšenému čerpání energie z tuků. 

Naopak jestliže energetický příjem tuků převyšuje výdej, jsou v tukové tkáni lipidy ukládány. 
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Děje se tak jednak vychytáváním mastných kyselin z triglyceridů krevních lipoproteinů, 

jednak syntézou mastných kyselin z glycidů přímo v tukové tkáni samotné. Fosfolipidy a 

cerebrosidy, lze na rozdíl od triglyceridů, považovat za strukturní lipidy. Jsou přítomny ve 

všech buňkách, nejčastěji jako součást buněčných membrán. Zvláště bohaté na fosfolipidy a 

cerebrosidy, jsou nervové tkáně. Jemnou strukturu nervů lze vysvětlit účastí fosfolipidů, které 

tvoří hydrofobní, tedy elektricky izolované vrstvy, zatímco bílkovinné molekuly jsou 

hydrofilní, tudíž ve vodě. ( Semiginovský,1994) 

Lipoproteiny 

Lipoproteiny mohou obsahovat až 90% tuku v molekule. Lipidová složka je tvořena 

mastnými kyselinami, buď volnými (neesterifikovanými) nebo esterifikovanými (estery 

mastných kyselin a glycerolu) a cholesterolem. Podle podílu tukové a bílkovinné složky se 

mění jejich hustota. Můžeme je proto dělit na lipoproteiny malé, či velké hustoty. 

Lipoproteiny malé hustoty mají malý podíl lipidů v molekule. Oproti tomu lipoproteiny o 

velké hustotě mají velký podíl lipidů v molekule. Seskupením s bílkovinami ztrácejí lipidy 

své vlastnosti, stávají se ve vodě rozpustnými a nerozpustnými v některých rozpouštědlech 

tuků. 

Celkem rozlišujeme 5 lipoproteinových tříd (Semiginovský, 1994): 

1) chylomikra 

2) lipoproteiny o velmi nízké hustotě - VLDL 

3) lipoproteiny o nízké hustotě – LDL 

4) lipoproteiny o vysoké hustotě – HDL 

5) lipoproteiny o velmi vysoké hustotě - VHDL 

Cholesterol transportovaný v plasmě lipoproteinu LDL je zdrojem cholesterolu pro stavbu a 

obnovu biomembrán buněk různých tkání. Cholesterol transportovaný v plazmě 

v lipoproteinu HDL ( HDL cholesterol) představuje cholesterol odsunovaný z tkání do jater, 

kde je degradován na žlučové kyseliny. Při tomto transportu HDL slouží jako nosič, který 

vychytává volný cholesterol z biomembrán buněk.(Semiginovský, 1994) 

Statistické studie na velkých souborech ukazují, že u lidí postižených srdeční chorobou lze 

prokázat snížení hladiny cholesterolu. Ženy mají vyšší hladinu HDL cholesterolu, též při 

fyzické aktivitě jeho množství stoupá. Jasnější představa o úloze HDL cholesterolu a 
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lipoproteinech HDL se uplatní v prevenci a terapii ateromatozního onemocnění cévní stěny. 

(Semiginovský,1994) 

 

Proteiny 

Charakteristika proteinů: 

Jedná se o vysokomolekulární organické sloučeniny tvořené různými aminokyselinami 

spojenými peptidovou vazbou. Stejně jako cukry a tuky, bílkoviny jsou tvořeny uhlíkem, 

vodíkem a kyslíkem, plus navíc obsahují dusík a síru. (Semiginovský, 1994) 

Bílkoviny neboli peptidy jsou jediným zdrojem dusíku a síry (obsahují aminoskupinu NH2). 

Bílkoviny mohou být opět rostlinného i živočišného původu, přičemž biologická hodnota 

bílkovin rostlinného původu je vyšší než původu živočišného. Ta se určuje na základě 

množství esenciálních aminokyselin. Při příjmu bílkovin do lidského organismu se přijaté 

bílkoviny rozloží na aminokyseliny, a poté opět vzniknout jako bílkoviny tělu vlastní. 

(Coufalová, 2013) 

Klasifikace bílkovin: 

1) Jednoduché bílkoviny 

Tyto bílkoviny jsou tvořeny pouze aminokyselinami. Dělíme je podle rozpustnosti. Do této 

skupiny patří albuminy, globuliny, protaminy, prolaminy, gluteliny, skleroproteiny a histony 

(Semiginovský, 1994). 

2) Složené bílkoviny 

Složené bílkoviny jsou tvořeny aminokyselinami a prostetickou skupinou. Tyto bílkoviny se 

dělí podle nebílkovinné části: metaloproteiny, fosfoproteiny, glykoproteiny, chromoproteiny, 

lipoproteiny a nukleoproteiny.  

Další složkou bílkovin jsou již zmíněné aminokyseliny. Ty se dělí na aminokyseliny 

(Semiginovský, 1994): 

1) Esenciální – jedná se o aminokyseliny nezbytné pro tělo, jelikož si je lidský 

organismus neumí vytvořit a musí je proto přijmout z potravy. Jedná se  o valin, 

leucin, izoleucin, fenylalanin, tryptofan, threonin, metionin a lysin. 
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2) Semiesenciální – aminokyseliny, které jsou nezbytné v určitých situacích, jako je 

například růst, renální insuficience a další. 

3) Neesenciální – organismus tyto aminokyseliny potřebuje a dokáže si je vytvořit. 

Za jedny z nejdůležitějších esenciálních aminokyselin jsou považovány esenciální 

aminokyseliny izoleucin, leucin a valin. Jsou obsažené v mléce, vejcích, mase a obilninách. 

Tvoří 37% aminokyselin lidského těla. Mají stimulační účinek na proteosyntézu ve svalové 

tkáni, podporují růst a je důležité, aby tělu byly dodávány současně (Coufalová, 2013) 

 

2.1.2. Makroergní fosfáty  

Adenosintrifosfát (ATP) 

ATP je chemická sloučenina, která svým rozkladem uvolňuje energii pro svalovou kontrakci 

(American College of Sport Medicine, 2009). Ve svalu je obsažen v koncentraci cca 5 mmol, 

tj. cca 3,5g na 1kg svalů. Při zhruba 20 kilogramech svalové tkáně u sportovce vážícího 70 kg 

je v organismu celkem asi 70g ATP. ATP je jediný bezprostřední zdroj svalové kontrakce. 

Během intenzivní zátěže zásoby ATP a CP (kreatinfosfátu) postačí pouze na několik sekund 

(Vilikus, 2013).  

Přibližme si nyní svalovou kontrakci. Svalová kontrakce je umožněna přítomností molekul 

dvou vláknitých bílkovin, aktinu a myosinu, z kterých jsou složeny myofibrily – vlákna 

v cytoplazmě svalových vláken. Do vláken aktinu jsou částečně zasunuta vlákna myosinu. Při 

kontrakci se vlákna aktinu posouvají dále mezi vlákna myosinu, myofibrily se tudíž zkracují a 

dochází ke kontrakci. Zasouvání se uskutečňuje pomocí příčných můstků mezi oběma typy 

(aktinem a myosinem). Energie pro tažné síly, které způsobují zasouvání aktinu a myosinu, se 

získává právě štěpením ATP. Signálem pro zahájení uvedeného sledu reakcí je zvýšení 

koncentrace vápenatých iontů (Ca2+ ) v cytoplazmě svalového vlákna. Dojde k němu tehdy, 

když je svalové vlákno podrážděno. Návratem ke klidovému stavu, tj. relaxaci, je třeba, aby 

se snížila koncentrace vápenatých iontů v cytoplazmě svalového vlákna. (Novotný, 2005) 

Z hlediska biochemie svalové kontrakce je energie potřebná k funkční činnosti kosterního 

svalu ve smyslu resyntézy ATP poskytována 4 typy pochodů (Předmět Základy biochemie, 

2008): 
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1) tvorbou ATP z CP (kreatinfosfátu) 

2) tvorbou ATP ze 2 molekul ADP (myokinázová reakce) 

3) tvorba ATP při anaerobní glykolýze glycidů (glykogen, glukóza), kdy konečným 

produktem je kyselina mléčná 

4) tvorba ATP v aerobním cyklu kyseliny citrónové (glykogen, glukóza, lipidy, 

aminokyseliny), kdy konečnými produkty jsou H2O a CO2 a močovina 

Kreatinfosfát (CP) 

Ve svalech savců je CP operativním zásobníkem energie. Vytváří se při dostatku ATP, 

naopak při nedostatku se z něj ATP tvoří. Děje se účastní enzym kreatinkinasa. Nestačí-li 

okamžitá zásoba kreatinfosfátu, odbourává organismu svalový glykogen, nestačí-li ani ten, 

využívá jaterního glykogenu (Klouda,2005). 

2.2. Trojpoměr živin  

Trojpoměrem živin (makroergních substrátů) se rozumí poměr, jakým se jednotlivé živiny 

podílejí na krytí energetických nároků na organismu. Běžný trojpoměr, doporučovaný obecně 

pro nesportující populaci, je 65% sacharidů, 20% tuků a 15% bílkovin. Realita v Česku je 

však trochu jiná, a to 50% sacharidů, 37% tuků a 13% bílkovin. Tento trojpoměr s sebou nese 

několik rizik. Relativně malý podíl sacharidů je dán malou konzumací komplexních 

sacharidů, zato značným příjmem jednoduchých sacharidů s vysokým glykemickým indexem. 

Tato skutečnost pak vede k chronické inzulinorezistenci, hyperinzulinismu, hyperglykemii a 

k onemocnění cukrovkou, a často i metabolickým syndromem X. Uvedený trojpoměr nese 

riziko nedostatku hrubé vlákniny s následkem chronické zácpy, častější divertikulózy, a spolu 

s vysokým podílem tuků (často nevhodně tepelně upravovaných), i ke kolorektálnímu 

karcinomu. I při vysokém podílu tuků ve stravě přijímáme málo mononenasycených a 

polynenasycených mastných kyselin, což vede k předčasné ateroskleróze, kardiovaskulárním 

a cerebrovaskulárním onemocněním. (Vilikus, 2013) 

Porovnejme si výše zmíněný trojpoměr s trojpoměry sportovců. Pokud bychom se zaměřili 

například na kulturisty v období rýsovacích tréninků, jejichž cílem je zbavit se podkožního 

tuku, trojpoměr živin odpovídá schématu 40-20% sacharidů, 20% tuků a 40-60% bílkovin. 

Jak je vidět, tento trojpoměr upřednostňuje bílkoviny na úkor sacharidů. Tuto skladbu 
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obvykle drží 6-8 týdnů před soutěží. U vytrvalostních sportovců je trojpoměr podobný 

klasickému schématu, a to 65% sacharidů, 20% tuků a 15% bílkovin. Před závodem se zvýší 

procento přijímaných sacharidů na 75% pro doplnění glykogenových zásob. Pro zajímavost si 

ještě uvedeme trojpoměr živin u zónové diety, který je 40% sacharidů, 30% tuků a 30% 

bílkovin, s cílem maximálně stabilizovat hladinu krevního cukru a inzulinu a zabránit tak 

nadváze a obezitě.  Oproti běžnému schématu je zde výrazný posun ve prospěch tuků a 

bílkovin na úkor sacharidů, zejména jednoduchých. Zvýšený příjem bílkovin je pochopitelný, 

a sice z důvodu neschopnosti budovat sval z cukrů a tuků. Pokud se zaměříme na zvýšený 

příjem tuků, nejedná se samozřejmě o uzeniny, ale kvalitní nenasycené tuky z rybího masa, 

ořechů, luštěnin a olejů lisovaných za studena. Zónovou dietu lze doporučit zejména 

sportovcům, kteří mají problém s přibýváním na váze. (Vilikus, 2013) 

Jak je zřejmé, v obezitě a nadváze hraje klíčovou roli energie. Díky energetické bilanci víme, 

že při vyšším energetickém přijmu a nižšímu energetickému výdeji dochází obvykle ke 

zvyšování tělesné hmotnosti, resp. ke zvyšování tělesného tuku. Energetický výdej může 

člověk ovlivnit dvěma faktory, kterými jsou výživa a pohybová aktivita. Velice důležitá je 

proto i výživa před, během a po zatížení. 

2.3. Výživa před zatížením 

Výživa před sportovním výkonem může být různá. Často se odvíjí od typu zatížení, zda se 

jedná o vytrvalostní výkon, který bude následovat, či výkon silový. Od toho se dále odvíjí 

intenzita a doba trvání. Před cvičením je vhodné přijmout jídlo v podobě sacharidů s nízkým 

glykemický indexem, přibližně 45-60 min. před zatížením. Jedná se například o špagety či 

jiné těstoviny. Nedochází tak k výkyvům glykémie a klienti mají dostatečné množství energie 

pro trénink. (Petr, 2013) 

2.4. Výživa během zatížení 

Výživa během zatížení se opět odvíjí od intenzity a doby trvání. Během silových tréninků se 

doporučují isotonické či hypotonické sportovní nápoje, které dodávají určité množství energie 

a zároveň nezatíží organismus trávením. Dále by měly obsahovat určité množství sodíku a 

draslíku, jejichž hodnoty v lidském organismu vykazují ztráty během pohybové aktivity. Není 

vhodné konzumovat pevnou stravu z důvodů redistribuce krve v organismu. (Vilikus, 2013)  

Jelikož v naší studii tréninky probíhaly po dobu 45-55 min. (hovoříme o hlavní části), nebylo 

potřeba dodávat velké množství energie během cvičení, tudíž klientům postačila konzumace 
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vody. Pokud se stalo, že se klient cítil bez energie, byl mu nabídnut isotonický nápoj, ale 

k tomuto jevu nedocházelo často.  

2.5. Výživa po zatížení 

Trávicí ústrojí ještě není prvních 30 minut po skončení sportovního výkonu zcela přijímat 

potraviny. Půlhodinu po skončení zátěže se doporučuje doplnit chybějící tekutiny a minerály.  

Neměly by obsahovat kofein a alkohol z důvodu zpomalení regenerace. Po skončení je 

vhodné konzumovat potraviny s vyšším glykemickým indexem z důvodů rychlejší 

regenerace. Večeře by měla být bílkovinného charakteru. (Vilikus, 2013) 

U cvičení dochází po skončení ke katabolismu, jelikož tělo potřebuje dostatek energie pro 

regeneraci. Nejvhodnější formou jak doplnit během prvních 30 minut potřebné živiny je 

využití proteino-sacharidových přípravků, které jsou v tekuté formě snadno vstřebatelné. Tyto 

přípravky se používají jak k nárůstu svalové hmoty, tak k urychlení regenerace. (Embleton, 

2008) 

2.6. Výživové suplementy 

Výživových doplňků je nepřeberné množství, ať už se jedná o tzv. spalovače tuků, stimulanty, 

proteinové či sacharidové koktejly nebo větvené aminokyseliny (Embleton, 2008). Klienti 

nekonzumovali během šetření žádné výživové doplňky, ani ve formě karnitinu, ani kofeinu 

pro urychlení spalování tuků.  Pouze klient 2 konzumoval výživové doplňky, a to konkrétně 

proteinový nápoj o obsahu proteinů 75g na 100g výrobku. 

2.7. Zásady sestavování jídelníčku během redukčního období 

Sestavení vhodného jídelníčku pro jedince, který chce čelit nadváze či obezitě, je klíčové. Je 

nutné stanovit energetický příjem a výdej klienta. Při pozitivní energetické bilanci je nutné 

snížit energetický příjem a zvýšit energetický výdej. Energetický příjem je vhodné snížit 

zpravidla o 10-15% z celkového energetického přijmu, v závislosti na vydané energii 

Coufalová, 2013). Je tedy důležité zaměřit se při sestavování jídelníčku i na pohybový režim 

klienta. 

2.7.1. Poměr živin 

Strava by měla obsahovat dostatek bílkovin. Vhodná forma jsou bílkoviny kuřecího či krůtího 

masa, přičemž se strávník vyhne zároveň tukům. Další důležitou složkou jsou sacharidy, které 

je nejlepší přijímat ve formě škrobů, tedy rýže, těstovin, cereálií či kukuřice. Důležité je 

vynechat příjem živočišných tuků, naopak zvětšit příjem tuků rostlinných, především za 
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studena lisovaných olejů (Stackeová, 2008). Běžný trojpoměr doporučovaný obecně pro 

nesportující populaci je 65% sacharidů, 20% tuků a 15% bílkovin (Vilikus, 2013). 

2.7.2. Rozložení stravy v průběhu dne 

V ranních hodinách by se měly konzumovat především sacharidy, odpoledne se příjem 

sacharidů snižuje a zvyšuje se příjem bílkovin právě v podobě drůbežího masa. Strava by 

měla být rozdělena aspoň do pěti jídel za den. Pokud jedinec změní stravu,  může tuto změnu 

organismus vnímat jako stres, odříkání či omezování. Cílem by proto měl být režim, při 

kterém nedochází k jednorázovému přejídání či výpadkům. Při dlouhodobém zvládání se tak 

zabrání případnému jo-jo efektu. (Stackeová, 2008). 

2.7.3. Pravidelný příjem tekutin 

Ten by měl dosahovat hodnot minimálně dvou litrů denně. Při pohybové aktivitě by měl být 

příjem vyšší. Záleží na okolnostech (Stackeová, 2008). 

American college of Sport Medicin (2009) se zaměřila na výživové stanovy pro sportovce, ale 

i pro sportující populaci. Zaměřují se nejen na správný příjem živin před, během a po 

pohybové aktivitě, dbají také na načasování stravy, pitném režimu a na vhodném příjmu 

vitamínů a minerálů. Níže uvedené rady jsou zaměřené na zdravotní stránku jedince a 

optimální výkonnost. Nejedná se o specifické sporty, tedy vyloženě doporučení například 

pouze pro vytrvalostní či rychlostní výkon. Uveďme si pár příkladů obecných doporučení pro 

lepší představu: 

1) Sportovci potřebují zvýšený příjem energie před a během pohybové aktivity, zejména 

pokud je pohybová aktivita prováděna ve vysoké intenzitě nebo po delší dobu 

tréninku. Hlavním důvodem je riziko ztráty svalové hmoty a malého tréninkového 

efektu z důvodu nízkého přijmu energie.  Další důsledky mohou být například únava, 

zranění, či zdlouhavé regenerační procesy. 

2) Příjem sacharidů by se měl pohybovat v množství od 6 do 10 gramů na kilogram 

tělesné hmotnosti. Sacharidy tak udržují hladinu krevní glukózy, což je podstatné pro 

obnovu svalového glykogenu. 

3) Pro silové a vytrvalostní sportovce je příjem proteinů stanoven od 1,2 do 1,7 gramů na 

kilogram tělesné hmotnosti. Tento poměr proteinů může být vhodný i během 

redukčních programů. 
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4) Příjem lipidů by se měl pohybovat v rozmezí od 20-35%. Méně než 20% tuku je 

rizikový příjem, a to jak z hlediska energie, tak z hlediska vitamínů rozpustných 

v tucích či například esenciálních mastných kyselin.  

Clarková (2000) uvádí ve své publikaci podobné stanovy, jež jsou uvedeny výše. Kromě 

trojpoměru živin - sacharidů 60%, bílkovin 15% a tuků 25%, a dostatečného množství 

vitamínů (A, B, C, D, E a K), minerálů (vápník, železo aj.) a vody, dále doporučuje tři hlavní 

pravidla pro zdravé stravování: 

1) Rozmanitost – nesoustředit se pouze na pár druhů, ale na větší spektrum potravin. 

2) Přiměřenost – pravidlo všeho s mírou. 

3) Prospěšnost – zaměřit se na přírodní nebo jen lehce zpracované potraviny. 

Výše zmíněné informace můžou i nemusí posloužit při sestavování vhodného jídelníčku. 

Každý člověk má specifické potřeby, různé hodnoty metabolismu, krevního tlaku či fyzické 

zdatnosti, tudíž je důležité vytvořit takový stravovací plán, který bude respektovat potřeby 

klienta v závislosti na dosažení stanoveného cíle. 

 

2.8. Chyby ve výživě 

Nevhodné stravování může způsobovat nadváhu, později obezitu. Proto se lidé uchylují 

k dietám, které jsou doporučovány mnoha odborníky. Existují však základní chyby ve výživě, 

které zapříčiňují zvyšování tělesné hmotnosti. Základní a nejčastější chyby ve výživě jsou 

následující (Stackeová, 2008): 

a) vysoký obsah živočišných tuků ve stravě 

b) vysoký příjem kuchyňské soli 

c) vysoký příjem jednoduchých sacharidů 

d) vysoký příjem alkoholu a kávy 

e) nízký obsah vlákniny 

f) nedostatečný příjem vitamínů a minerálů 

Dalším důležitým faktorem, který uvádí Coufalová (2013) je hodnota glykemického indexu 

přijímaných potravin. Glykemický index je hodnocení glykemické odpovědi na požití 

potraviny obsahující 50g sacharidů. Příjem potravin s nižším glykemickým indexem je 

vhodnější, jelikož nedochází k velikým výkyvům glykémie (hladiny krevního cukru v krvi) a 
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tím pádem má člověk pocit sytosti po delší dobu. Pokud člověk přijme potravinu s vysokým 

glykemickým indexem, glykémie rychle vzroste, ale i rychle poklesne, tudíž má člověk dříve 

potřebu dalšího konzumování potravy.  
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3. Nadváha a obezita 

3.1. Nadváha  

Nadváha a obezita jsou častým jevem, který přiměje populaci k vykonávání pohybové 

aktivity. Velice populární je právě navštěvování fitness center, kde se může člověk zaměřit 

nejen na nárůst svalové hmoty, ale i na redukci tělesného tuku, zlepšení vytrvalosti či 

zvyšování svalové síly. 

Podle World Health Organisation (2013) je nadváha definována jako abnormální 

nahromadění tuku, které může ohrožovat zdraví. Nadváha se může zjistit výpočtem body 

mass indexu (BMI), kde záleží na tělesné hmotnosti a tělesné výšce, konkrétně se jedná o 

podíl tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. O nadváhu 

se jedná, pokud je hodnota rovna nebo vyšší 25 kg/m2 (WHO,2013). Department of health 

(1998) také uvádí hranici 25 kg/m2, přesněji, že pokud je hodnota mezi 25 a 29 kg/m2, jedná 

se o nadváhu. 

3.2. Obezita 

World Health Organisation (2013) definuje obezitu podobně jako nadváhu s tím, že dochází k 

nepřiměřenému, až nadměrnému nahromadění tuku, jež může ohrožovat zdraví. Nahromadění 

tukové tkáně vzniká pozitivní energetickou bilancí, to znamená, že člověk konzumuje 

v potravě energie více než potřebuje na pokrytí energetického výdeje (Grofová, 2009). 

Zahraniční literatura, konkrétně Egger (1997), uvádí, že obezita může být snížena pokud 

jedinec vykazuje negativní energetickou bilanci, tedy energetický výdej převyšuje energetický 

příjem, a jako třetí uvádí efektivitu využití energie, například provozování pohybové aktivity. 

Je však velice důležité mít na paměti, že obezita nemusí být způsobena pouze pozitivní 

energetickou bilancí či nedostatkem pohybové aktivity, ale může mít genetickou příčinu, jako 

jsou například problémy s metabolismem. 

Dosažení a udržení optimální tělesné hmotnosti je problém jak pro ženy, tak pro muže. 

Nadváha a obezita je celosvětový problém, který zasahuje stále početnější skupiny lidí, 

především ve vyspělých státech. Obezitě však podléhají, včetně jejích velmi nepříjemných 

důsledků, také specifické národnostní skupiny, které pod tlakem změněných životních 

podmínek přešly na zcela jiný druh výživy. Problém obezity je stále intenzivně řešen, ale bez 

většího úspěchu (Fořt, 2001). 
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4. Dieta 

4.1. Definice diety  

Dieta je založena na konzumaci určitých potravin. Existuje mnoho druhů diet, každá 

upřednostňuje jiné potraviny. Mnohým lidem se zvyšuje tělesná hmotnost, což může 

způsobovat nadváhu, později obezitu. Proto se uchylují k dietám, které jsou doporučovány 

mnoha odborníky. (Stackeová, 2008). Jak ale uvádí Tlapák (1990), drastické diety nejenže 

zapříčiňují tzv. jo-jo efekt, ale dále mohou snižovat svalovou hmotu namísto tělesného tuku. 

4.2. Snížení tělesného tuku 

Množství tělesného tuku může být ovlivněno několika faktory. Prvním může být somatotyp 

jedince. Další důležitou roli hraje hormonální stav jedince, jako například hormony štítné 

žlázy, které ovlivňují metabolismus. Při redukčních dietách je důležité respektování těchto 

individuálních dispozic. Extrémně nízká hodnota podkožního tuku může u žen ohrozit 

menstruační cyklus. Změny ve stravování by proto měly být pozvolné a dále by se měl 

dodržovat ,,zdravý“ úbytek tělesné hmotnosti, který je považován za 0,5kg týdně. Rychlé 

změny by mohly být provázeny tzv. jo-jo efektem. Při jo-jo efektu, který nastává po skončení 

diety, se zvyšuje tělesná hmotnost nad úroveň, s kterou jedinec začínal hubnout. Na začátku 

diet může docházet k rychlému úbytku hmotnosti. To je však zapříčiněno odvodněním či 

katabolizací svalové hmoty (Stackeová, 2008). 

Zahraniční literatura uvádí poznatek, konkrétně American Dietic Association (2008), že pro 

odstranění 2 liber tělesné hmotnosti (cca 0,9kg) za týden, je nutné dosáhnout energetického 

deficitu 500-1000 kcal/den. Mnoho studií však potvrdilo, že dosažení takovýchto hodnot, 

pouze pomocí pohybové aktivity, je velice obtížné, tudíž je vhodné zaměřit se na výživová 

doporučení a změnit způsob stravování (PA Guidlines, 2008) 

4.3. Druhy diet 

Vyjmenujme si několik nejznámějších diet se stručnou definicí (Coufalová, 2013) 

1) Zónová dieta - správný poměr sacharidů, proteinů a lipidů by měl být 40:30:30. 

Doporučuje se jíst často, malé porce, dost ovoce a zeleniny. 

2) Atkinsonova dieta – jedná se o nízkosacharidovou stravu, při které dochází k odbourání 

glykogenu a tím se zapříčiní ztráta vody. 
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3) Dieta podle krevních skupin – tato teorie je založena na krevních skupinách, které se liší 

příjmem určitých potravin. Pro skupinu A je vhodná konzumace pouze rostlinné potravy, 

převážně obilovin, skupina B by měla konzumovat mléčné výrobky, skupina 0 nejlépe maso a 

AB skupina kombinaci rostlinné a živočišné stravy. 

Naší případové studie se zúčastnilo 6 klientů, z toho 3 měli zájem o změnu stravy. Nejednalo 

se však o diety, ale o správné stravování sportujícího člověka. Bylo nežádoucí a nevhodné 

doporučit klientům jakoukoliv dietu, vzhledem k výše zmíněnému textu. Je důležité 

eliminovat případný výskyt jo-jo efektu, navíc klient potřebuje vhodné stravování vzhledem 

k tréninkovému plánu, který podstupuje. Dle mého názoru je užití diet nevhodné, což plyne i 

z kapitoly Výživa. 

Tímto bychom uzavřeli kapitolu, která se týká výživy, obezity a diet a zaměříme se nyní na 

druhý ovlivnitelný činitel, tedy pohybovou aktivitu a fitness. 
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5. Pohybová aktivita 
Slepičková (2005) definuje pohybovou aktivitu, respektive sport, na dvě skupiny. Skupinu 

zaměřenou na soutěž a výkon. Druhá skupina je charakterizována jako zábava, rekreace a 

cvičení. Sport je definován jako všechny formy tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím 

organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné a psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních 

(Slepičková, 2005). 

5.1. Pozitiva pohybové aktivity 

Dostatečná pohybová aktivita je nejen prostředek v boji proti obezitě. Zlepšuje zdatnost, 

pracovní výkonnost, snižuje psychické napětí (například agresivitu). Dále pak slouží jako 

prevence proti civilizačním onemocněním, kardiovaskulárnímu onemocnění, zlepšuje hodnoty 

krevního tlaku, zesiluje odolnost imunitního systému, ovlivňuje hodnoty cholesterolu 

(především HDL), prevence proti diabetes typu 2., či osteoporóze (Bunc, V., předmět: 

Základy pohybového tréninku, 2009). 

 5.2. Dělení pohybových aktivit 

Jak je vidět, je zde výčet mnoha důvodů, proč začít s pohybovou aktivitou. Pohybová aktivita 

se dělí do tří skupin (Bunc, V, předmět: Základy pohybového tréninku 2009). 

1) Udržující pohybová aktivita – je to pohybová aktivita, která je realizována přibližně 

třikrát týdně s dobou trvání přibližně třicet minut a více. 

2) Rozvíjející pohybová aktivita – pohybová aktivita, která je realizována pětkrát týdně 

minimálně po dobu třiceti minut a více. 

3) Tréninková pohybová aktivita – pohybová aktivita, která je realizována denně 

s minimální dobou třiceti minut a více.  

 

Pro vyjádření určité intenzity pohybové aktivity se užívá mimo jiné energetická náročnost. 

Energetická náročnost pohybové aktivity se může měřit buď na týden či hodinu. Například u 

udržující, rozvíjející a tréninkové pohybové aktivity můžou být energetické hodnoty měřené 

za týden: 

Senioři – udržující    cca 1000 kcal 

Senioři – rozvíjející    cca 2000 kcal  
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Dospělí – udržující    cca 1500 kcal 

Dospělí – rozvíjející    cca 2000 kcal 

Děti – udržující               cca 2100 kcal 

Děti - rozvíjející      cca 3000-4000 kcal 

Děti – tréninkové    cca 15-20000 kcal 

Dospělí – tréninkové                              cca 17-22000 kcal 

Dospělí – cholesterol    cca 25000 kcal 

Hry – trénink     cca 25-30000 kcal 

Vytrvalostní sporty – trénink   cca 35-45000 kcal 

(Bunc, V., předmět: Základy pohybového tréninku, 2009). 

Podobně můžeme vyjádřit pohybovou aktivitu pomocí hodin za den, týden, měsíc apod. 

Z výše zmíněných dat je patrné, že rozvíjející pohybová aktivita může být až o polovinu větší 

než pohybová aktivita udržující. Výdej energie se liší díky věku, pohlaví a cílům.  

Pro dnešní dobu je typické malé množství pohybové aktivity a nevhodné stravování. 

Snižování pohybové aktivity přímo nahrává malému energetickému výdeji, tudíž převažuje 

příjem a od toho se poté odvíjí nadváha či obezita. Toto nejsou však jediné důsledky, 

jmenujme další civilizační onemocnění, kterým jde předejít pohybovou aktivitou jako 

například diabetes, kardiovaskulární choroby, osteoporóza případně demence (Waaler, 2013). 

Kromě onemocnění se zde objevuje snižování tělesné zdatnosti a fyzické kondice. Příkladem 

tomu může být počet hodin tělesné výchovy na školách, 2 hodiny týdně, které jsou absolutně 

nedostačující. Podle mnoha výzkumů se snižuje množství realizovaných pohybových aktivit u 

chlapců a dívek ve věku 10 let a zvyšuje se % tuku u chlapců i dívek v závislosti na věku. 

Tato problematika se nevyskytuje pouze u dětí, ale celkově u veškeré populace. (Bunc, 

předmět: Základy pohybového tréninku, 2009). 

Pokles pohybových aktivit začíná však od útlého věku. Nejedná se o problém pouze u 

dospělých, ale i u dětí, které tráví více času hraním her na počítačích či sledováním televize 

(Jansa, 2008). Přibližme si proto i tuto problematiku. 



34 

5.3. Pohybová aktivita dětí 

V povinné školní docházce na základní škole mají děti 2 vyučovací hodiny tělesné výchovy. 

Toto množství je absolutně nevyhovující. Současné období je proto charakterizováno 

snižujícím se objemem pohybových aktivit u populace. Průměrné hodnoty celkového denního 

energetického výdeje jsou u dětí do deseti let 5,3±1,8 kcal.kg-1.den-1 u chlapců a u děvčat 

4,7±1,2 kcal.kg-1.den-1. 

U starších dětí jsou tyto výsledky 5,1±1,1 kcal.kg-1.den-1 u chlapců a u děvčat 4,5±1,0 

kcal.kg-1.den-1. V porovnání - doporučené hodnoty pro děti se pohybují v rozmezí 6-8 

kcal.kg-1.den-1. Důsledkem toho je zhoršující se tělesné složení.  (Bunc, V., předmět: 

Základy pohybového tréninku, 2009). 

V naší práci se však nezaměřujeme na pohybovou aktivitu v obecném pojetí, ale na specifické 

cvičení ve fitness centru. Přesuňme se nyní na další kapitolu, která je zaměřena právě na 

cvičení ve fitness. Přiblížíme si definici tohoto cvičení, výhody, základní pojmy a další. 
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6. Fitness  
Jak je na první pohled zřejmé, slovo fitness pochází z anglického jazyka. V překladu toto 

slovo znamená například vhodnost, způsobilost, ale nejvýstižnější překlad je tělesná zdatnost. 

Je důležité si hned na začátku uvědomit správné užití tohoto slova. Fitness, jako termín 

takový, nám vymezuje určitý životní styl. Nejedná se pouze o navštěvování fit centra, ale 

kompletní rozvoj fyzické zdatnosti, zlepšení držení těla, zvětšení svalové síly a v neposlední 

řadě dodržování určité stravy, která nám pomáhá rozvíjet již zmíněné složky zdatnosti. 

(Stackeová, 2008) 

6.1. Kondiční faktory 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. V každé pohybové 

činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů , lze identifikovat projevy ,,síly“, ,,vytrvalosti“, 

,,rychlosti“ aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů liší. (Dovalil, 2012) 

Dělení kondičních předpokladů (Dovalil, 2012): 

1) Silové schopnosti – pohybová schopnost překonat, udržet nebo ubrzdit určitý odpor. Patří 

sem síla (nejedná se o fyzikální veličinu nýbrž o pohybovou schopnost) absolutní, rychlá 

(výbušná) a vytrvalostní. 

2) Rychlostní schopnosti – vysoká až maximální rychlost pohybu. Jedná se o rychlost reakční, 

acyklickou, cyklickou a komplexní. 

3) Vytrvalostní schopnosti – provádění činnosti požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co 

nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase. Řadí se sem vytrvalost dlouhodobá, střednědobá, 

krátkodobá a rychlostní. 

4) Koordinační pohybové schopnosti – řízení a regulace pohybu. Například sem patří 

schopnost rovnováhy, rytmu, orientace či schopnost reakce. 

6.2. Zatížení 

Obecným požadavkem zvýšení výkonnosti ve sportu, je dosažení řady adaptačních, 

biologických a psychosociálních změn. Těch dosáhneme při systematickém opakování 

zatížení. To má rozhodující roli jako adaptační podnět a při jeho vhodné aplikaci se dá 

očekávat kumulativní tréninkový efekt. Velikost zatížení je charakterizována (Dovalil, 2012): 

1) Druhem podnětu (formou) 
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2) Intenzitou  

3) Dobou trvání  

4) Počtem opakování 

5) Intervalem odpočinku 

6) Způsobem odpočinku 

6.3. Charakteristika cvičení ve fitness centru 

Jedná se o cvičení, jehož náplní je cvičení s volnými činkami a cvičení na trenažérech, 

doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažérech, dodržování určitého 

dietního režimu včetně použití doplňků výživy a o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj 

celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při současném působení na 

upevňování zdraví a rozvoj síly. (Kolouch, 1990) 

Ze zdravotního a biologického hlediska má fitness 5 základních složek (Blahušová, 1995) : 

1) Kardiorespirační vytrvalost- nejdůležitější součástí fitness. Jedná se o schopnost 

přenášet důležité živiny a kyslík pracujícím svalům a odstraňovat přebytečné produkty 

vzniklé během fyzické zátěže. To má za následek zlepšení funkce srdce, cév, plic a 

redukci rizikových faktorů jejich onemocnění. Zároveň je nejúčinnějším prostředkem 

pro zlepšení vytrvalosti právě aerobní cvičení. 

2) Svalová síla- je schopnost svalu vyvinout maximální sílu proti odporu. Charakterizuje 

ji vysoká intenzita a krátká doba trvání výkonu. Příkladem je zvednutí těžkého 

břemene. Cvičení rozvíjející svalovou sílu se provádějí se zátěží, zpravidla s činkami 

nebo na posilovacích strojích. 

3) Svalová vytrvalost- je schopnost svalu opakovaně vydávat sílu proti odporu nebo 

výdrž ve svalové kontrakci. Charakterizuje ji dlouhodobá aktivita nižší intenzity. 

Příkladem cvičení rozvíjející svalovou vytrvalost je posilování s lehkými činkami 

nebo s gumovými expandéry. 

4) Kloubní pohyblivost- neboli flexibilita umožňuje provádět pohyb bez potíží a pomáhá 

předejít poškození kloubů, vazů a svalů. Starší lidé mají sníženou kloubní pohyblivost 

a z toho plynoucí problémy. Flexibilitu je možné zlepšit strečinkem. 
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5) Složení těla- sledujeme množství podkožního tuku a množství aktivní tělesné hmoty. 

Podíl podkožního tuku vzhledem k aktivní tělesné hmotě je pro úroveň fitness 

důležitější než celková hmotnost. 

Je důležité zmínit, že při tréninku 1krát za 14 dní síla nepřibývá ani neubývá. Při tréninku 

jednou za týden představuje přírůstek síly asi 40% přírůstku při každodenním tréninku. 

Z fyziologického hlediska znamená každodenní trénink optimum a při snižování počtu 

tréninků až do jednoho týdně účinek posilování úměrně klesá. Při posilovacím tréninku 

vícekrát denně je rozdíl přírůstku nepatrný. Optimální frekvence tréninku dále záleží na 

dispozicích jedince, na jeho somatotypu, věku, pokročilosti nebo například výkonnosti 

cvičence. Při cvičení je důležité respektovat intersexuální rozdíly. Ženy mají v průměru asi 

2/3 síly mužů. Nejmenší rozdíly jsou u těch svalových partií, které se v běžném životě 

používají nejméně. Svalstvo u žen tvoří 33% tělesné hmotnosti, oproti tomu u mužů tvoří 

svalstvo 40% tělesné hmotnosti. Nejvíce se ženy přibližují mužům u svalů dolních končetin, 

nejméně pak na pažích. (Stackeová, 2008) 

Během pěti měsíců cvičení byly zlepšeny všechny části. Svalová vytrvalost a svalová síla se 

zlepšovaly, jelikož během tréninků docházelo k manipulaci se zátěží (zvyšování zátěže) a ke 

zvyšování počtu opakování. Kloubní pohyblivost byla ovlivněna závěrečným strečinkem na 

konci tréninkové jednotky, kde bylo využito statického a manuálního strečinku. Změna 

složení těla byla prokázána díky úvodnímu a závěrečnému měření na přístroji Bodystat 1500. 

 

 6.4 .Základní pojmy cvičení ve fitness 

Je důležité se zmínit o pár termínech, které jsou velice důležité pro cvičení ve fitness centrech. 

Dříve se cvičilo pouze na posilovacích strojích a činkách, dnes se do tohoto cvičení zařazují 

aerobní trenažéry jako běžecké pásy či veslovací trenažéry a dále čím dál více populárnější 

tréninky zaměřené na využití pomůcek jako například TRX, bossu, gymbally a další. 

(Stackeová, 2008) 

1) Svalová skupina 

Jedná se o skupinu svalů provádějící tentýž pohyb. Jako ,, svalová skupina“ může být 

výjimečně pojat jeden sval (např. čtyřhlavý sval stehenní přednožující v kolenním kloubu) 

nebo dva svaly (malý a velký sval prsní). (Tlapák, 1999) 



38 

2) Cvik 

Druh tělesného cvičení, posilovací pohyb. Je pomyslně určen na jednu svalovou skupinu nebo 

dokonce na jeden sval. Je však nemožné dosáhnout izolace svalů, tudíž se během cvičení 

zapojuje více svalů než pouze jeden, jako například svaly stabilizační či fixační. 

(Tlapák,1999) 

3) Počet opakování a počet sérií 

Opakování je základní jednotkou v posilovacím tréninku. Skládá se z provedení určitého 

pohybu počínajíc výchozí polohou, následuje do polohy krajní a zpět do výchozí. Jedná se 

tedy o spojení koncentrické a excentrické fáze pohybu. Skupina za sebou jdoucích opakování 

se nazývá série. Se zvyšujícím se počtem opakování musí klesat zatížení, jedná se tedy o 

nepřímou úměru. Při 100% zatížení můžeme provést jedno opakování, při 90% 2-3. Velké 

svalové skupiny vyžadují větší počet opakování než skupiny malé, právě kvůli vznikající 

lokální únavě, která nastupuje dříve u menších svalových skupin. Při vysokém zatížení (70-

80%) se počet opakování v jedné sérii pohybuje mezi 5-10, při středním zatížení (50-60%) 

mezi 15-25 a při tréninku vytrvalosti 30 a více. (Stackeová, 2008)  

6.5. Možné negativní vlivy posilování na zdraví 

Negativní důsledky posilování se mohou objevit při nevhodné metodice posilování a 

nedodržení zásad správného posilování. Jedná se zejména o zvýšení nitrohrudního tlaku 

v důsledku zadržování dechu a následní změny na srdečním svalu, zvýšení krevního tlaku, 

kloubní změny v důsledku přetížení nebo bolestivé stavy pohybového aparátu. (Stackeová, 

2008) 

6.6. Redukce tělesné hmotnosti a tuku  

Bez tuku by nemohly fungovat nejen mnohé tělesné orgány a součásti pohybového systému 

(klouby, nervy), ale ani jednotlivé buňky. Lidé se uchylují k drastickým dietám, které však 

v lepším případě končí jojo efektem, kdy je rychlé snižování hmotnosti vystřídáno jejím ještě 

větším zvýšením. V horších případech může končit patologicky (mentální anorexií). Diety a 

hladovění bez pohybu se podílí ve větší míře na likvidaci svalstva a v menší míře na likvidaci 

tukové tkáně. (Tlapák, 1999)  

Jak uvádí Kolouch a Boháčková (1994) dlouhodobé diety mají za následek úbytek tělesné 

hmotnosti ze 2/3 ze svalové a 1/3 z tělesného tuku. Pokud však jedinec zvolí racionální stravu, 
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která je podpořena cvičením, efekt je opačný, tedy hmotnostní ztráta je ze 4/5 z tělesného tuku 

a z 1/5 ze svalové hmoty. 

Přebytečná energie, která je přijata ve formě makroergních substrátů se ukládá ve formě 

tukových zásob, resp. jsou vytvářena tuková depozita. Chce-li se někdo těchto tukových zásob 

zbavit, musí energii vydávat ve vyšší míře než přijímat (Tlapák, 1999). Tuto teorii jsme již 

uvedli výše v kapitole Energie, avšak je důležité ji opět zmínit, jelikož toto je nejčastější 

kámen úrazu. Pro jasnější představu, jak náročné je se zbavit jednoho kilogramu tělesného 

tuku, uveďme si citaci od Havlíčkové (1994), která udává, že pro spálení jednoho kilogramu 

tuku je potřeba vydat 31 900kJ.  

Připomeňme si energetickou bilanci, která je klíčová při redukci tělesné hmotnosti a tuku. 

Energetickou bilanci vyjadřuje rovnice, která se skládá z přijaté a vydané energie. Energetická 

bilance ∆E je tedy rozdíl energie, kterou člověk přijímá (Epřij) minus energie, kterou člověk 

vydá (Evyd) (Bunc. V., předmět: Základy pohybového tréninku, 2009). 

Energetickou bilanci můžeme ovlivnit energetickým výdejem během pohybové aktivity, u 

které záleží na době trvání, intenzitě a počtu tréninků během týdne. Dále energetickou bilanci 

ovlivňuje výživa, díky které může člověk snížit energetický příjem. Při kombinaci obou dvou 

složek energetické bilance, tedy příjmu a výdeje, jedinec snižuje energetický příjem vhodnou 

stravou a zvyšuje energetický výdej, čímž dosáhne efektivnějších výsledků během redukčních 

programů.  

6.5. Cíle cvičení ve fitness 

Cíle cvičené mohou být různé. Například rozvoj maximální síly, rozvoj svalové hmoty, či 

redukce hmotnosti. Každý trénink je specifický formou, intenzitou, délkou trvání a frekvencí.  

U objemového tréninku (rozvoj svalové hmoty) se užívá různých metod cvičení – 

opakovaných úsilí, brzdivé metody, metody izometrické či použití nemaximální zátěže. 

Intenzita u objemového tréninku by se měla pohybovat okolo 80-65% RM (repetition 

maximum). Frekvence cvičení může být následující: 3 dny cvičení, 1 den volna, nebo 4 dny 

cvičení a 1 den volna. Délka trvání cvičení závisí na počtu jednotlivých cviků a době 

odpočinku. Počet opakování je stanoven od 6-15 u jednoho cviku, záleží na svalové partii, 

počet sérií 6-18 – opět záleží na svalové skupině. (Tlapák,1999) 

U tréninku zaměřující se na rozvoj maximální síly se intenzita pohybuje okolo 70-90% RM. 

Počet opakování je 3-5 u jednoho cviku., počet sérií 6-18 – opět záleží na svalové skupině. 
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Frekvence cvičení je 2 dny cvičení, 1 den volna, může se však měnit. Nyní se dostáváme 

k cvičení pro snížení tělesné hmotnosti 

6.6. Cvičení pro snížení tělesné hmotnosti  

Tlapák (1999) uvádí důležitá pravidla, které by měl sportovec případně osobní trenér 

s klientem dodržovat.  

1) Velikost zátěže a počet opakování – při redukci tělesné hmotnosti je lepší využít menší 

zátěže a více opakování během jedné série, v jedné sérii tedy může být až 30 

opakování. Počet sérií opět záleží na dané svalové skupině. Tepová frekvence by se 

obecně měla pohybovat mezi 50-60% SFmax za min.  

2) Zvýšení rychlosti pohybu – zvyšuje intenzitu, která se podílí na spalování tuku. Zde je 

však důležité dbát na správné zapojení svalových partií, respektive eliminovat 

zapojení partií nežádoucích. Zvýšení rychlosti pohybu se využívá při kruhovém 

tréninku. 

3) Zkrácení přestávky mezi sériemi – obvykle bývá pauza mezi sériemi okolo 1 minuty, 

při spalování se snažíme o minimální pauzy. 

4) Zařazení kruhového tréninku – ukázal se úspěšným nejen při zvyšování střednědobé 

vytrvalosti spojené s posilováním, ale vzhledem k vysokému stupni okysličení krve 

také při odstraňování tukových zásob.  

5) Zvýšení frekvence cvičení – praxe některých žen s odstraňováním tuku na hýždích a 

stehnech – poukazuje na nutnost posilovat tyto partie častěji za důsledkem 

efektivnějšího spalování.  

6) Délka cvičení – využívat maximálně zvolený čas na cvičení. Tréninková jednotka je 

60 min. 

7) Zařazení aerobního tréninku – zvýšení podílu aerobního způsobu krytí energie je pro 

snižování tuku nutné, protože tuk se spaluje hlavně v tomto aerobním režimu. 

Účinnost spalování tuku se dohaduje od tepové frekvence, jak již bylo výše zmíněno, 

okolo 50-60% SFmax za minutu.  Dovalil (2009) však uvádí spíše nižší hranici tepové 

frekvence, kolem 50% SFmax za min., která má být vhodnější při aerobním tréninku.  
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Intenzita je v praktické části stanovena na 50-70% RM (pro představu při 100% RM je možné 

provést opakování cviku jednou). Jedná se o doporučovanou intenzitu (50-60% RM), která se 

uplatňuje nejčastěji při redukčních programech. Frekvence posilování byla stanovena na 2krát 

až 3krát týdně, jenž je opět doporučovaná frekvence. Další poznámka se týká intersexuálních 

rozdílů, které je nutno respektovat. V našem případě se v praktické části zaměřujeme na 4 

muže a 2 ženy. Vzhledem k tomu, že si lidé mohou přivodit zdravotní problémy, pokud 

neznají správnou metodiku cvičení, je důležité cvičit pod odborným vedením osobního 

trenéra, který možným chybám předejde a zamezí vzniku chybných návyků.  

Vzhledem k zaměření práce, na změnu v oblasti tělesného tuku a svalové hmoty, se podíváme 

blíže na zahraniční studie zabývající se právě těmito změnami a efektivitou tréninků. 

1) V roce 1998 byla provedena studie Pollockem a spol. s názvem The Recommended 

Quantity and Quality of Excercise for Developing and Maintaining Cardiorespiratory and 

Muscular Fitness, která byla vydána v publikaci Medicine and Science in Sports and Exercise. 

V této studii se zaměřili na zkoumání kombinací frekvence, intenzity a doby trvání cvičení. 

Každý trénink by měl obsahovat úvodní část pro zahřátí organismu, dále část hlavní a 

závěrečnou, která se zaměřuje na zklidnění organismu. Společně s informacemi z American 

College of Sport Medicine byly stanoveny následující závěry: 

Kardiorespirační zdatnost - pro zlepšení kardiorespirační zdatnosti a tělesného složení bylo 

schváleno následující doporučení: frekvence tréninku by se měla pohybovat mezi 3-5 dny za 

týden, intenzita tréninku 55/65%-90% maximální tepové frekvence nebo 40/50%-90% 

VO2max.  Trvání tréninku je doporučeno na dobu 20-60 min. Cvičící by se měl zaměřit na 

sport, kde se zapojují velké svalové skupiny v rytmickém opakování jako je například chůze, 

běh, plavání, veslování, skupinové cvičení a podobně. 

Svalová síla, vytrvalost, tělesné složení a flexibilita - pro změnu svalové síly, svalové 

vytrvalosti, tělesného složení a flexibility byla stanovena tato doporučení:  

Silový trénink: pro zlepšení svalové síly, svalové vytrvalosti a snížení tělesného tuku, trénink 

musí být prováděn v dostatečné intenzitě. Jedná se o 8-10 sérií cvičení, které zasahuje hlavní 

svalové skupiny, 2-3 dny v týdnu. Většina populace by měla provádět 8-12 opakování 

v každém cviku, případně pro starší osoby 10-15 opakování. 
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Flexibilita - strečinková cvičení jsou doporučována v množství 2-3 dny v týdnu, která se 

zaměřují na hlavní svalové skupiny. Tato cvičení by měla zahrnovat jak variantu statickou, 

tak dynamickou. 

Nejčastější otázkou však zůstává, jaké množství cvičení je akorát? Jaký typ cvičení je nejlepší 

pro rozvoj a udržení zdatnosti? Článek uvádí, že je nutné si připomenout, že fyzická zdatnost 

závisí na mnoha faktorech jako je kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, rozložení 

tělesného tuku v těle, svalová síla a vytrvalost, a flexibilita. Podívejme se na tyto faktory 

blíže: 

a) Intenzita  

Intenzita cvičení by se měla pohybovat okolo 40-50% VO2max nebo při tepové frekvenci okolo 

55-65% SFmax.  

b) Frekvence 

Zlepšení VO2max se zvyšuje přímo úměrně se zvyšováním frekvence jednotlivých tréninků, 

avšak rozsah zlepšení se zmenšuje a vede k tzv. plató, pokud je překročena hodnota 3 tréninků 

za týden. 

c) Doba trvání 

Doporučuje se střední intenzita po delší dobu trvání, přibližně 20 min. a více. Toto doporučení 

bylo stanoveno pro většinu dospělých se sedavým zaměstnáním. Pokud by takový člověk 

cvičil okolo 10 minut vysokou intenzitou, mohlo by dojít k ortopedickým úrazům a 

kardiovaskulárním onemocněním. 

d) Druh cvičení 

Pro zlepšení zdatnosti a prevenci kardiovaskulárních onemocnění je doporučován běh či 

cyklistika, avšak je zde jeden problém. Pollock (1988) ve své další publikaci uvádí, že tyto 

sporty mohou být problematické  pro starší osoby, a to z důvodu zranění dolních končetin, 

převážně v oblasti chodidel, kotníků a kolenního kloubu. Z těchto důvodů je doporučován 

také posilovací trénink, který má menší vliv na zlepšení VO2max, ale hraje důležitou roli při 

prevenci těchto zranění. Silový trénink vede ke zlepšení svalové síly a tudíž je sportovec 

odolnější a více připraven pro běh či cyklistiku.  
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Jak vyplývá z článku, silový trénink by měl být zaměřen na rozvoj především svalové síly. 

Pro takový trénink jsou typické vyšší váhy na strojích či u činek, naopak nižší počet 

opakování v sérii cviku. U starších osob je samozřejmě obtížné cvičit s vysokými váhami ze 

zdravotních důvodů, tudíž postačí běžný trénink, kdy je klientovi stanoven počet opakování 

/deset/ s tím, že klient si sám zvolí takovou zátěž, s kterou je schopen deset opakování 

odcvičit. 

2) Oproti předchozí studii, která je zaměřena více na dospělou populaci, Solberg (2011) se ve 

své studii zaměřuje převážně na seniory, dále na jejich svalovou sílu a funkčnost, která je úzce 

spjata s častější hospitalizací v nemocnicích v důsledku fraktury kyčle. Dále se zde vyskytují 

rizika psychické nevyrovnanosti. Výzkum byl prováděn na seniorech, kteří byli podrobeni 

13ti týdennímu výzkumu. Probandi byli rozděleni do 4 skupin podle tréninků: tradiční silový 

trénink, trénink vytrvalosti, funkční silový trénink a kontrolní skupina. Kromě těchto tréninků 

podstoupili probandi vyšetření tělesného složení a psychologického dotazníku zaměřeného na 

spokojenost s kvalitou života.  Výsledky jasně prokazují snížení tukové hmoty a zvýšení 

hmoty svalové v kontrastu s kontrolní skupinou. Dále došlo ke zlepšení svalové síly a 

dokonce ke krátkodobému psychickému zlepšení.  

3) Další studie, která byla publikována American college of sport medicine, jmenovitě 

Donelly, J. E.,(2009), byla zaměřena na intervence pro ztrátu tukové hmoty a prevence 

opětovného přibírání. American college stanovili minimální doporučenou hodnotu pohybové 

aktivity 150 minut za týden střední intenzity pro obézní dospělé, či pro klienty s nadváhou. 

Výsledky dokládají, že pohybová aktivita střední intenzity mezi 150-250 minut týdně je 

efektivní při prevenci u nadváhy, a zároveň zapříčiní menší úbytek tělesného tuku. Oproti 

tomu větší množství pohybové činnosti během týdne (více jak 250 minut týdně) zapříčinilo 

signifikantní úbytek tělesného tuku. Mimo jiné, studie dále potvrdila zmenšení rizik u vzniku 

kardiovaskulárních chorob, snížení krevního tlaku. Snížení LDL cholesterolu, zvýšení HDL 

cholesterolu, snížení obsahu triglyceridů a zlepšení glukózové tolerance. 
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7. Zásady návrhu pohybového programu ve fitness 
 

Pro ovlivnění tělesného tuku je důležité stanovení vhodného cvičebního plánu, který má za 

následek co nejefektivnější změnu a zároveň však musí respektovat klientovy požadavky. 

Hlavním cílem je redukce tělesného tuku a zachování či navýšení svalové hmoty. Pro tyto cíle 

byl stanoven následující pohybový program, který užívám při cvičení s klienty s cílem 

redukce tělesné hmotnosti. Tento program vychází z Tlapáka (1999), který se zaměřuje na 

vyšší intenzitu, menší interval odpočinku, vyšší počet opakování a zařazení kruhových 

tréninků. 

Popis pohybového programu: 

Frekvence: 2x-3x týdně 

Intenzita: střídavá, každým tréninkem se liší 

Velikost zatížení: 50-70% RM 

Série: většinou 6-8 sérií na jednu svalovou partii – záleží na druhu tréninku 

Doba odpočinku: od 30s-60s 

Druh tréninku: kondičně silový trénink / kruhový trénink/ aerobní trénink 

Předepsaný pohybový program opět blíže popíšeme v praktické části pro každého klienta 

zvlášť. Nyní se zaměřme na skladbu tréninkové jednotky.  

Tréninková jednotka se skládala z úvodní části, kde se zaměřujeme na zahřátí organismu, poté 

následuje strečink, převážně dynamický – zejména úklony, rotace paží a dolních končetin. 

Následuje hlavní část, která se skládá ze cviků na strojích, balančních pomůckách a 

trenažérech. Po hlavní části následuje část závěrečná, kde je upřednostňován statický strečink 

společně se spinálními cviky.  

Jak víme, strečink se dělí na statický a dynamický, dále na pasivní a aktivní. Podle Herberta a 

Gabriela (2002) strečink před a po cvičení nepřispívá ke snižování rizika svalového zranění 

během cvičení. Oproti tomu pomáhá snižovat tzv. namožení svalu. V naší studii využíváme 

na začátku cvičení zahřátí a dynamického strečinku, po cvičení strečink statický a spinální 

cvičení na zmírnění bolestí v bederní oblasti. Dále bylo užito manuálního strečinku, což je 
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forma pasivního strečinku, kdy je klient pouze v poloze sedu či lehu a strečink jednotlivých 

svalových partií provádí druhá osoba (Haakstad, 2013). V našem případě osobní trenér. 

Počet tréninkových jednotek se pohyboval okolo dvou až třech jednotek týdně. Tento počet 

byl stanoven jako maximální možný z časových důvodů klientů.  

Diagnostika 

Důležitým bodem u stanovení vhodného tréninkového programu je vstupní diagnostika 

klienta. Ta se skládá z úvodního rozhovoru mezi osobním trenérem a klientem. Rozhovor je 

zaměřen na získání informací ohledně práce (sedavý způsob zaměstnání atd.), zdravotního 

stavu (operace, léky) a cílů (snížení tělesné hmotnosti aj.), kterých by chtěl klient dosáhnout. 

(Tlapák, 1999) 

Následuje tzv. vyšetření aspekcí (pohledem), kde hodnotíme celkovou postavu a držení těla. 

Zároveň zjišťujeme případné dysbalance. Toto zjišťujeme pohledem na klienta zepředu, 

zboku a zezadu. Kontrolujeme postavení hlavy, ramen, pánve, vytočení chodidel (Stackeová, 

2008). Poté provádíme testy zkráceného a ochablého svalstva, jež je velice důležité pro 

budoucí cvičení. Pokud je sval zkrácený, může přebírat iniciativu během cvičení, a zapojovat 

se tak do kontrakce, na místo svalu ochablého (Stackeová, 2008). 

Poslední část se zaměřuje na zjištění tělesného složení. 

Metody zjištění tělesného složení 

Metody měření tělesného složení se dělí na laboratorní a terénní. 

Laboratorní metody (Kutáč, 2009): 

1) Denzometrie – vychází z denzity tuku (0,9g/cm3) a tukuprosté hmoty (1,1g/cm3). 

2) Ultrazvuk 

3) Infračervená interakce 

4) Hydrostatické vážení – jedná se o vážení pod vodou  

5) Magnetická rezonance 

6) Komputerová tomografie 
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Terénní metody (Kutáč, 2009): 

1) Antropometrie – vychází z antropometrických rozměrů. Kosterní rozměry, obvodové 

míry a tloušťky kožních řas měřeny kaliperem. 

2) Odhad tělesného složení podle Pařízkové – jedná se o měření deseti kožních řas 

3) Odhad tělesného složení podle Matiegky – využívá hodnot tělesné výšky, tělesné 

hmotnosti, obvodových a šířkových rozměrů a šesti kožních řas. 

4) Odhad tělesného složení podle Drinkwatera a Rosse – jedná se o modifikaci předchozí 

metody. (Kutáč, 2009) 

Velice populární metoda měření obezity a nadváhy je tzv. Body Mass Index, neboli BMI. Je 

považován za odborný ukazatel toho, zda je člověk obézní či nikoliv. V nedávné době se 

začíná více používat tzv. WHR index. Tento index značí poměr obvodu pasu k obvodu boků. 

BMI je však více rozšířen. Hodnoty člověk získá, když vydělí aktuální tělesnou hmotnost 

číslem, které vznikne umocněním výšky v metrech na druhou. Za průkaznější měření se proto 

považuje měření % tělesného / tělního tuku. Při tomto měření se využívá například metoda 

podvodního měření, či metoda kaliperace. Metoda kaliperace však prochází častými 

modifikacemi a díky tomu můžou být výsledky scestné. Měří se 3 druhy kožních řas, které 

zjistí množství podkožního tuku, ale už nezjistí množství tuku útrobního, což je tuk uložen 

v břišní dutině okolo orgánů (Fořt,1998).  

V naší práci je využíván přístroj pro zjištění tělesného složení Bodystat 1500, který je popsán 

v příloze. 
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8. Zdraví 
Z výše zmíněného textu vyplývá, že výživa i pohybová aktivita ovlivňují zdravotní stav 

jedince. To je uvedeno i v knize Ireny Slepičkové – Sport a volný čas (2005), která se právě 

zaměřuje na tuto problematiku. Ve své knize popisuje zdraví jako součást kvality života. 

Jedná se o individuální záležitost jedince, zároveň však také věcí společnosti. Závisí tedy na 

tom, jak člověk přistupuje ke svému zdraví a jaké podmínky pro zdravý život vytváří 

společnost. Zdraví je definováno jako stav plné tělesné, duševní a sociální pohody a dále pak 

schopnost vést sociálně a ekonomicky produktivní život. Zdraví se tedy skládá ze složky 

fyzické, psychické a sociální.  Samozřejmě jsou zde faktory, které zdraví jedince podporují a 

na druhé straně také ohrožují (Slepičková, 2005).  

World Health Organisation (1948) uvádí definici zdraví, která by se mohla přeložit jako stav 

úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti a 

zároveň umožňuje realizovat volnočasové a pracovní aktivity.   

8.1 Faktory podporující zdraví 

Mezi tyto faktory se řadí dostatečné množství spánku (7-8 hodin), dále přítomnost každodenní 

snídaně, zaměření se na racionální stravu, udržování přiměřené tělesné hmotnosti, nekuřáctví, 

abstinence či užívání alkoholu v menší míře a v neposlední řadě pravidelná pohybová aktivita. 

(Slepičková, 2005) 

8.2. Rizikové faktory 

V posledních letech se zvýšil výskyt některých onemocnění. Tato onemocnění jsou spojena 

s důsledky vývoje ve společnosti a nazývají se civilizační choroby či onemocnění. Mezi ně se 

řadí cukrovka, onemocnění srdce a cév, rakovina, dále pak duševní nemoci a úrazy.  Mnoho 

lidí má problémy se zády či celým pohybovým aparátem, což je zapříčiněno zejména 

nedostatkem pohybu, tzv. hypokinezí. (Slepičková, 2005) 

Nina Waler (2012) v předmětu Physical activity and seniors uvádí 5 hlavních nemocí, kterým 

se může předejít, popřípadě zmírnit následky, pomocí pohybové aktivity. Jedná se o nemoci: 

rakovina, diabetes druhého typu, osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění a demence. 

Tabulka číslo 1 představuje rizikové faktory ohrožující zdraví. Jedná se o vyjádření vztahu 

mezi rizikovými faktory, které jsou znázorněny v levém sloupci svisle, a civilizačními 

chorobami, které jsou znázorněny v horních vodorovných polích. Vztahy mezi rizikovými 

faktory a chorobami jsou vyznačeny znaménkem X. Tři tato znaménka značí silný vliv 
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faktoru lidského chování na dané onemocnění. Dvě znaménka značí nezanedbatelný vliv a u 

vztahu označeným pouze jedním znaménkem lze předpokládat jistou zprostředkovanou, i 

když většinou ne určující souvislost mezi daným faktorem a příslušným onemocněním. 

(Slepičková, 2005) 

Tabulka č. 1 

Rizikové faktory ohrožující zdraví (Slepičková, 2005) 

      Onemocnění     

Faktory lidského 
chování 

ohrožující zdraví 

Nemoci 
srdce a 

cév 
Rakovina Cukrovka 

Nemoci 
duševní 

Úrazy 

Kouření xxx xxx     x 

Nezdravá strava xxx xxx xxx     

Tělesná nečinnost xxx   xx x x 

Obezita xx xxx xx x x 

Nadměrná 
konzumace 
alkoholu 

xx xxx xx xx xxx 

Psychosociální 
stres 

xxx xxx xx xx x 

 

Podíváme-li se na výčet faktorů lidského chování ohrožující zdraví, můžeme usoudit, že tyto 

faktory se mohou více či méně ovlivnit změnou životního stylu. Je tedy na daném jedinci, jak 

se bude stravovat, jak moc bude pít alkohol, či kouřit tabákové výrobky. Existují však také 

faktory, které nelze ovlivnit. 

 

 8.3. Výhody cvičení ve fitness 

Než se zaměříme na neovlivnitelné faktory, zdůrazněme pár faktických poznatků, které 

z fitness dělají vhodného kandidáta při boji proti obezitě a zlepšení kondice. Cvičení ve 

fitness ovlivňuje držení těla, zlepšuje kondici jedince, a to nejen svalovou sílu, ale i například 

svalovou vytrvalost a flexibilitu (nedostatek fyzické aktivity, který má negativní vliv na lidský 

organismus a posléze na zdraví jedince, dochází ke zhoršení svalové koordinace, držení těla, 

snižuje kloubní pohyblivost, svalstvo atrofuje a snižuje se výkonnost kardiovaskulárního a 
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respiračního aparátu). Fitness, pokud je správně prováděné, je velmi vhodnou pohybovou 

aktivitou. K jeho největším výhodám patří možnost začít z jakékoliv nezávislé úrovně, věku, 

pohlaví či zdravotních onemocnění, možnost provozovat cvičení celoročně a možnost 

individualizace cvičení dle vstupního stavu a cílů cvičení. Pojem fitness byl v posledních 

letech nahrazován pojmem wellness, který jeho obsah rozšířil o psychickou stránku – dobrou 

psychickou kondici a pocit životní pohody (Stackeová, 2008). 

Z předchozích textů tedy vyplývá, že člověk může ovlivnit pohybovou aktivitu a výživu. 

Výživu ovlivní skladbou jídelníčku se zaměřením na vhodné potraviny, u kterých hraje 

klíčovou roli energetická hodnota a jejich kvalita. Pohybová aktivita je ovlivňována formou, 

intenzitou, délkou trvání a frekvencí. Jedná se tedy o parametry vnější povahy, jež jedinec 

může ovlivnit. Existují však i faktory neovlivnitelné, jež jsou vrozené, které musíme mít na 

paměti při tvorbě a realizaci cvičebního programu. Jedná se o somatotyp, pohlaví a věk.  
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9. Neovlivnitelné faktory 

Jedná se o, jak již plyne z názvu, faktory, které nelze ovlivnit, jelikož jsou dány geneticky. 

Jsou tedy vrozené, jedná se o somatotyp, věk a pohlaví. Během cvičení ve fitness musíme vzít 

v úvahu právě tyto faktory a podle nich stanovit vhodný tréninkový program. 

9.1. Somatotyp 

Chytráčková (2003) uvádí, že somatotyp, respektive tělesný typ spadá pod kinantropometrii 

společně s tělesnými rozměry, proporcionalitou, složením těla a zráním. Definice 

kinantropometrie zní takto: jedná se studium převážně strukturálních vlastností člověka 

(absolutních rozměrů, tělesného typu, proporcí, složení těla a zrání ve vztahu k celostním 

motorickým projevům s ohledem na růst a vývoj, fyzickou aktivitu, výkonnost a výživu. Tolik 

k zařazení somatotypu do vědní disciplíny. Nyní se zaměříme více na samotný somatotyp. 

Honsová (2013) definuje somatotyp jako určitý tělesný typ a morfologický předpoklad 

úspěšnosti pro tělesná cvičení. Morfologická struktura charakterizuje rozměry a složení těla. 

V historii se vyskytuje více typologií. Jmenujme si například Hyppokrata, který vytvořil dva 

somatotypy, tzv. Habitus phitihisicus – štíhlé a dlouhé tělo, a Habitus apoplecticus – krátké a 

zavalité tělo. Další typologie je podle Kretschmera, který vytvořil známější rozdělení, a to 

astenický, atletický a pyknický typ. Současná typologie je typologie podle Sheldona, která 

byla později modifikována Heathovou a Carterem. Názvy komponent jsou odvozeny od 

zárodečných listů. Jedná se o ektomorfní, endomorfní a izomorfní komponentu. Každá 

komponenta je u jedince přítomna a každá je zastoupena číslem, tudíž somatotyp člověka je 

charakterizován 3 čísly.  

Somatotypy podle Sheldona (Honsová, 2013) 

1) Endomorfie – vztahuje se k relativní tloušťce nebo hubenosti osob. Hodnotí se 

množstvím podkožního tuku 

2) Mezomorfie – vztahuje se k relativnímu svalově-kosternímu rozvoji ve vztahu 

k tělesné výšce. 

3) Ektomorfie – vztahuje se k relativní délce částí těla – tělesná výška/ třetí odmocnina 

hmotnosti. 

Při určování čísel je důležité zmínit, že čím větší číslo, tím u člověka převažuje dotyčná 

komponenta. Škála není uzavřena do čísla 7, ale je ponechána otevřená. Díky 3 číslům, 
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které charakterizují jednotlivé komponenty, nemáme pouze 3 somatotypy, ektomorf, 

endomorf a mezomorf, ale máme kombinace těchto 3 komponent, tudíž mohou být lidé 

definováni jako vyrovnaní mezomorfové – druhá komponenta je dominantní, první a třetí 

jsou nižší a obě stejné nebo se neliší o více než půl bodu. Jako další příklad kombinace 

uvedeme ektomorfní mezomorfy, kde je druhá komponenta dominantní a třetí je vyšší než 

první. Déle pak endomorfní ektomorfové, kde je třetí komponenta dominantní a první je 

vyšší než druhá a další. 

Obrázek č. 1 

Graf somatotypů podle nadání pro sport (Štěpnička, 1979) 

 

Jak je možno z obrázku vyčíst, kategorie A má nadání více pro silové schopnosti, jelikož 

spadá pod mezomorfy a současně je lehce situován k endomorfům. Kategorie B má 

nejvšestrannější nadání pro sport, opět spadá pod mezomorfy a zároveň lehce spadá 

k ektomorfům. Oproti tomu kategorie C má nejhorší předpoklady pro sportovní činnost, 

jelikož je přímo v endomorfní hladině. Kategorie D má nadání pro vytrvalost a obratnost, 
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jelikož je na pomezí mezomorfů a ektomorfů a poslední kategorie E má malé nadání z důvodů 

nízké mezomorfní komponenty. 

Výzkumy ukazují, že větší endomorfie je přirozeným femininním jevem, tudíž se více 

vyskytuje u žen než u mužů. U studentek tělovýchovy by však endomorfie neměla přesáhnout 

3,5 bodu, mezomorfie by měla být dominantní a ektomorfie by neměla být větší než 4 body. 

Somatotyp je dán asi ze 70% geneticky a nejvíce ovlivnitelná ze všech třech komponent je 

endomorfie.(Honsová, 2013). 

9.2. Věk 

Obecným trendem ve věku je postupné snižování pohybové aktivity vzhledem k narůstajícímu 

věku. Je to pochopitelné z hlediska zdravotního stavu, snížení výkonnosti, finančního zatížení 

a motivaci ke sportu (Slepičková, 2005). 

Věkem se zabývá i Nina Waler (2013), která uvádí, že během stárnutí působí na seniory 3 

důležité složky. Složka psychologická, biologická a sociální. Zdůrazňuje, že všechny tři 

složky jsou ve vzájemném propojení a ovlivňují se. Jako příklad uvádí zlomeninu kyčelního 

krčku, která je jednou z příčin úmrtí seniorů. V tomto případě byla postižena biologická 

složka. Ta následně ovlivňuje složku psychologickou, kdy se mohou dostavovat duševní 

potíže. Vzhledem k psychologické stránce může mít dále senior problémy se složkou sociální 

jako je kontakt s lidmi či s rodinou. Po vyléčení je potřeba více času, který senior tráví 

převážně doma či v nemocnici, tudíž nemá dostatečný kontakt s okolím. Tento příklad je 

jeden z mnoha. Tyto složky se mohou ovlivňovat daleko banálnějšími problémy v životě 

seniorů. 

9.3. Pohlaví 

Při srovnávání účasti mužů a žen se ve všech věkových skupinách nacházejí rozdíly. Obecně 

platí, že ženy a dívky se zapojují do sportu méně než jedinci opačného pohlaví. Jejich účast je 

podobná zhruba do věku 25 let. Pak se účast žen v intenzivních nebo alespoň pravidelných 

sportovních aktivitách oproti mužům významně snižuje. Tyto rozdíly jsou silně podmíněny 

kulturou, tradicí a náboženstvím. Motivy, které vedou ženy a muže ke sportovní aktivitě 

mohou být různé. Ženy a dívky dávají přednost kosmetickým a zdravotním motivům, muži 

naopak preferují motivy jako je vzrušení, dobrodružství a kolektiv. (Slepičková, 2005) 
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10. Shrnutí teoretické části  
Základní body teoretické práce: 

      1) Energie – energetická bilance 

2) Výživa – chyby ve výživě, úbytek podkožního tuku, výživová doporučení 

3) Nadváha, obezita a diety – definice, dělení 

4)  Pohybová aktivita – dělení, pozitivní vlivy 

5) Fitness – definice, faktory, pohybový program 

6) Zdraví – faktory podporující zdraví, rizikové faktory 

7) Neovlivnitelné faktory – somatotyp, věk, pohlaví 

Veškeré informace byly získány z odborné literatury, studijních materiálů a elektronických 

zdrojů. Využity byly publikace o výživě a fitness, dále ze studijních materiálů z předmětů 

fitness, výživa a dietologie, či biochemie, které jsou vyučovány na Fakultě tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy. Jako další zdroje byly použity informace z předmětů Personal 

trainer a Physical activity and seniors, které jsou vyučovány na Norwegian school of sport 

sciences. 

Teoretickou částí bylo zjištěno, že klíčovou roli ve snižování tělesné hmotnosti má energie. Je 

tedy důležité zaměřit se na snížení energetického příjmu, respektive dosažení negativní 

energetické bilance. Tu ovlivňuje pohybová aktivita společně s vhodnou výživou. Jestliže 

jedinec nevykonává pohybovou aktivitu a vykazuje značné chyby ve stravovacích návycích, 

zvyšuje se následně tělesná hmotnost, která může vyústit až k obezitě. Pokud by člověk 

podstoupil klasické diety, může dojít ke snižování převážně svalové hmoty, což je nežádoucí. 

Vykonávání pohybové aktivity a dodržování zásad správného stravování má za následek 

snižování tělesné hmotnosti, převážně snížení tělesného tuku a zachování svalové hmoty. 

Vhodnou pohybovou aktivitou je v tomto případě cvičení ve fitness společně s vhodnou 

výživou.  

Vhodně navržený cvičební program ve fitness centru je efektivní pro snížení tělesného tuku a 

energetickou náročností dosáhne klient snížení pozitivní energetické bilance. Tento stav je 

ideální podpořit vhodným stravováním, které pomůže zajistit negativní energetickou bilanci a 

zároveň zachovat svalovou hmotu u klientů. Pokud by jedinec pouze cvičil ve fitness a 
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zachoval dosud nevhodné stravování, nemuselo by dojít k rapidnímu snížení pozitivní 

energetické bilance.  

Z tohoto důvodu je důležité zařazení vstupní a závěrečné diagnostiky klientů. Vstupní 

diagnostikou zjišťujeme nejen tělesné složení klienta, ale i jeho energetické nároky. 

Závěrečnou diagnostikou zjistíme stav tělesného složení jednotlivých klientů po 5 měsících 

cvičení ve fitness centru, díky kterým budeme moci stanovit závěr případové studie.   
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11. Praktická část 

11.1. Cíle práce 

Cílem diplomové práce je zjištění a vyhodnocení změn tělesného složení u šesti vybraných 

klientů navštěvující fitness centrum, kteří cvičili pod dohledem osobního trenéra po dobu pěti 

měsíců.  

11.2. Hypotézy práce 

1) Trénink ve fitness centru v době trvání pěti měsíců, společně s vhodnou výživou sníží 

hodnoty tělesného tuku. 

2) Trénink ve fitness centru v době trvání pěti měsíců, společně s vhodnou výživou zvýší 

hodnoty svalové hmoty.  

11.3. Dílčí úkoly diplomové práce 

1) Zvolení tématu a následná konzultace s vedoucím práce 

2) Stanovení cílů a hypotéz 

3) Získání publikací pro teoretickou část 

4) Sběr informací z oblasti fitness, výživy a životního stylu 

5) Zpracování získaných informací (energetická bilance, zdraví, pohybová aktivita, výživa) 

6) Výběr šesti klientů 

7) Vstupní diagnostika 

8) Realizace pohybového programu 

9) Závěrečná diagnostika 

10) Zpracování veškerých dat získaných za 5 měsíců společně se závěrečnou diagnostikou 

11) Porovnání získaných dat jednotlivých klientů 

12) Vyhodnocení závěru případové studie 
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12. Soubor a metody 

12.1. Úvod 

Nyní si přiblížíme testovaný soubor klientů a jejich cíle, kterých chtějí dosáhnout během 5 

měsíců. Jedná se o případovou studii kvalitativního šetření šesti klientů navštěvujících fitness 

centrum. Deskripce jednotlivých klientů je uvedena v části Vstupní diagnostika. Jsou zde 

uvedeny naměřené hodnoty, výsledky testů zkráceného svalstva,  dále základní popis klienta 

jako věk, zdravotní složka a další. 

12.2. Společné cíle klientů 

Hlavním společným cílem bylo zaměření se na snížení tělesného tuku, a zároveň zachování či 

zvýšení svalové hmoty. Sekundárními cíly bylo zlepšení tělesné zdatnosti a odstranění 

veškerých nedostatků, které byly zjištěny během úvodní diagnostiky, jako například horní 

zkřížený syndrom, bolesti krku. Je důležité zdůraznit, že tyto cíle nejsou cíle diplomové práce, 

nýbrž cíle, které byly vytyčeny klientům nezávisle na šetření. Šetření probíhalo u třech klientů 

bez změny stravování, u třech klientů se změnou ve stravování. Tyto rozdílnosti popíšeme 

níže u deskripce jednotlivých klientů. 

12.3. Vstupní diagnostika 

Nejprve si uveďme determinanty, které mohou ovlivňovat účast klientů ve sportu a 

pohybových aktivitách. Některé informace poskytla kapitola 3. Pohybová aktivita. 

Podrobnější deskripci jednotlivých klientů a výsledků si přiblížíme v části praktické. Nyní 

pouze zmíníme, že se jedná o muže i ženy, ve věku od 19 do 55 let, jejichž cílem bylo snížení 

tělesného tuku, zachování či zvýšení svalové hmoty společně se zlepšením postury, a u 

některých odstranění bolesti zad v bederní oblasti.  

Svalová hmota 

Je důležité zmínit, že v naší práci je svalová hmota označována jako ATH – aktivní tělesná 

hmota. Jedná se o hmotnost svalstva a kostní hmoty s vyloučením podílu vody a tuku. Přístroj 

Bodystat 1500 tuto hodnotu značí jako tzv. bezvodou ATH.  
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Klient 1  

Jedná se o ženu ve věku 45 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 82,8 kg, tělesná výška 162 

cm. Zaměstnání převážně sedavého charakteru. Pohybová aktivita před šetřením velice mírná, 

odhadem 1-2 hodiny týdně, spíše aktivity s dětmi. U klienta se nevyskytuje žádná nemoc či 

zranění, pouze bolesti v bederní a krční oblasti. 

Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla přístrojem stanovena norma tělesné hmotnosti 

mezi 66kg a 72kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 32,4kg při normě mezi 17kg až 21kg. Bezvodá 

aktivní tělesná hmota (dále jen ATH) byla naměřena na 12,8kg. Tělesná voda dosáhla hodnot 

37,6l při normě od 41l do 50l. Hodnota BMI byla 31,6 kg/m2 . 

Vyšetření zkráceného svalstva: větší zkrácení v oblasti trapézového svalu, výskyt horního 

zkříženého syndromu, zkrácení v oblasti beder a stehen.  

Vyhodnocení: klient má dostatek aktivní tělesné hmoty, avšak rizikovou hodnotu tělesného 

tuku, která je značně vychýlena od norem, které stanovil systém Bodystat. Tento výsledek 

dále potvrzuje hodnota BMI, která indikuje obezitu. Větší množství tělesného tuku lze 

zpozorovat převážně v oblasti hýždí, stehen a pupku. 

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zachování či mírné zvýšení ATH, odstranění bolestí 

v bederní oblasti, zpevnění svalového korzetu, odstranění horního zkříženého syndromu. 

Klientka trvala na změně stravování. 

Klient 2  

Jedná se o muže ve věku 44 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 75kg, tělesná výška 174 cm. 

Zaměstnání sedavého charakteru. Pohybová aktivita před šetřením střední, 3 hodiny týdně, 

trénink pod vedením osobního trenéra v jiném zařízení. U klienta se nevyskytuje žádná nemoc 

či zranění. V minulosti problém s SI skloubením. 

Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla stanovena norma tělesné hmotnosti mezi 67kg 

a 72kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 17,6kg při normě mezi 10kg až 14kg. ATH byla naměřena 

na 17kg. Tělesná voda dosáhla hodnot 39,8l při normě od 37l do 44l. Hodnota BMI byla 

24,71 kg/m2 . 

Vyšetření zkráceného svalstva: větší zkrácení v oblasti trapézového svalu, zkrácení v oblasti 

beder, značné zkrácení zadní strany stehen a lýtek. 



58 

Vyhodnocení: díky naměřeným datům z přístroje Bodystat můžeme konstatovat, že klient má 

nadváhu, která však nebyla potvrzena výsledkem BMI. Díky diagnostice pohledem můžeme 

konstatovat, že větší množství tělesného tuku se vyskytuje v oblasti pupku.  

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zvýšení ATH, zpevnění svalového korzetu, zlepšení 

postury strečinkem zaměřeným převážně na dolní končetiny. Klient netrval na změně 

stravování a to z důvodu již zažitého racionálního stravování. 

Klient 3  

Jedná se o muže ve věku 39 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 84,7kg, tělesná výška 181 

cm. Zaměstnání sedavého charakteru. Pohybová aktivita před šetřením střední, 2 hodiny 

týdně, běh, badminton. U klienta se nevyskytuje žádná nemoc či zranění.  

Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla stanovena norma tělesné hmotnosti mezi 81kg 

a 87kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 16,7kg při normě mezi 12kg až 17kg. ATH byla naměřena 

na 20,3kg. Tělesná voda dosáhla hodnot 50l při normě od 46l do 54l. Hodnota BMI byla 25,6 

kg/m2. 

Vyšetření zkráceného svalstva: větší zkrácení v oblasti trapézového svalu, zkrácení prsního 

svalstva, značné zkrácení vnitřní strany stehen. 

Vyhodnocení: klient má větší množství tělesného tuku, které převyšuje normu. Hodnota BMI 

se spíše přiklání k nadváze. Díky diagnostice pohledem můžeme konstatovat, že velké 

množství tělesného tuku se vyskytuje v oblasti pupku. 

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zvýšení ATH. Klient 3 nezměnil způsob stravování. 

Klient 4  

Jedná se o ženu ve věku 55 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 68kg, tělesná výška 163 cm. 

Zaměstnání sedavého charakteru. Pohybová aktivita před šetřením minimální, 1 hodina týdně. 

U klientky se nevyskytuje žádná nemoc či zranění, pouze bolest v bederní oblasti. 

Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla stanovena norma tělesné hmotnosti mezi 48kg 

a 54kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 24kg při normě mezi 12kg až 16kg. ATH byla naměřena 

9,9kg. Tělesná voda dosáhla hodnot 34l při normě od 27l do 32l. Hodnota BMI byla 25,49 

kg/m2. 
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Vyšetření zkráceného svalstva: klient vykazoval větší zkrácení hlavně v oblasti dolních 

končetin, převážně zadní strany stehna, dále zkrácení trapézového svalu. 

Vyhodnocení: klientka má větší množství tělesného tuku, které převyšuje normu. Hodnota 

BMI potvrzuje nadváhu. Díky diagnostice pohledem můžeme konstatovat, že velké množství 

tělesného tuku se vyskytuje v oblasti spodní části těla, což jsou hýždě, boky a stehna. 

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zvýšení ATH. Klient 4 nezměnil způsob stravování. 

Klient 5  

Jedná se o muže ve věku 49 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 106,4kg, tělesná výška 187 

cm. Zaměstnání převážně sedavého charakteru. Pohybová aktivita před šetřením střední / nižší 

střední, 2 hodiny týdně. U klienta se nevyskytuje žádná nemoc či zranění. Výskyt bolesti 

v krční a bederní oblasti. 

 Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla stanovena norma tělesné hmotnosti mezi 93kg 

a 100kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 24,4kg při normě mezi 14kg až 19kg. ATH byla 

naměřena 23,8kg. Tělesná voda dosáhla hodnot 58,2l při normě od 53l do 62l. Hodnota BMI 

byla 30,4 kg/m2. 

Vyšetření zkráceného svalstva: klient vykazoval větší zkrácení hlavně v oblasti dolních 

končetin, převážně zadní strany stehna, dále zkrácení trapézového svalu. 

Vyhodnocení: klient má větší množství tělesného tuku, které převyšuje normu. Hodnota BMI 

se pohybuje na rozmezí nadváhy a obezity. Díky diagnostice pohledem můžeme konstatovat, 

že velké množství tělesného tuku se vyskytuje v oblasti pupku. 

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zvýšení ATH. Klient 5 nezměnil způsob stravování. 

Klient 6  

Jedná se o muže ve věku 19 let. Tělesná hmotnost byla naměřena 96,8kg, tělesná výška 183 

cm. Klient je studentem tudíž můžeme konstatovat, že se jedná o sedavé zaměstnání. 

Pohybová aktivita před šetřením nižší / střední, 1,5 hodiny týdně (2 vyučovací hodiny) 

v podobě tělesné výchovy. U klienta se nevyskytuje žádná nemoc či zranění. Výskyt bolesti 

v krční a bederní oblasti. Výskyt horního zkříženého syndromu.  
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Výsledky z přístroje Bodystat: pro klienta byla stanovena norma tělesné hmotnosti mezi 82kg 

a 87kg. Tělesný tuk dosáhl hodnot 18,7kg při normě mezi 6kg až 10kg. ATH byla naměřena 

25,8kg. Tělesná voda byla naměřena 54,4l při normě od 51l do 61l. Hodnota BMI byla 29,9 

kg/m2. 

Vyšetření zkráceného svalstva: klient vykazoval větší zkrácení hlavně v oblasti dolních 

končetin, převážně zadní strany stehna, dále zkrácení trapézového svalu a prsního svalu. 

Vyhodnocení: klient má větší množství tělesného tuku, které převyšuje normu. Hodnota BMI 

se pohybuje na rozmezí nadváhy a obezity. Díky diagnostice pohledem můžeme konstatovat, 

že velké množství tělesného tuku se vyskytuje v oblasti pupku. 

Individuální cíl: snížení tělesného tuku, zvýšení ATH. Klient 6 změnil způsob stravování. 

 

Je nutné podotknout, že při ručním spočítání BMI pomocí vzorce se některé hodnoty lišily od 

přístroje v rozsahu od +0,1 do -1. Pro naší práci však BMI není klíčový. 

12.4. Návrhy tréninkových plánů 

Klient 1 

Klientka byla ochotná věnovat cvičení 3 hodiny týdně, což je ideální a efektivní varianta, 

která se obvykle doporučuje. První tři měsíce byly tréninky zaměřeny na kondičně silovou 

vytrvalost, zbylé dva měsíce projevila klientka zájem o třetí trénink věnovaný squashi. Níže 

zmíněný tréninkový plán je zvolen na základě výše zmíněných informací v teoretické části a 

také díky osobním zkušenostem trenéra během jeho čtyřletého působení ve fitness. Jedná se o 

metody silově vytrvalostní a kruhové tréninky, jenž jsou svoji vysokou intenzitou vhodné 

během redukčních programů a dále core training na posílení posturálních svalů a středu těla. 

Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silově vytrvalostní / kruhový trénink / core training 

Intenzita: 50-60% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 6-8 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 10-20 
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Doba odpočinku: 1 min. mezi sériemi 

Tréninková jednotka trvala 60 minut. Úvodní část byla věnována zahřátí na trenažérech – 

běhací, veslovací a bicyklový. Důraz byl kladen pouze na zahřátí, tepová frekvence nesměla 

překročit 105 tepů za minutu. Následovalo rozcvičení, při kterém se užíval dynamický 

strečink společně s prvky z atletiky či gymnastiky.  

Následovala hlavní část, která se měnila v průběhu 5 měsíců. Změny probíhaly v důsledku 

zaměření na cíle a oživení tréninků. Během tréninků byly používány posilovací stroje, 

jednoruční činky, overbally, gymbally, therabandy, systém TRX, balanční systém Bossu, dále 

metody supersetů. Kruhový trénink měl většinou 8 stanovišť, časová skladba kruhového 

tréninku byla 30 sekund cvičení, 30 sekund odpočinku. 

Squashový trénink byl zaměřen spíše na úderovou techniku podání, forhendu, bekhendu. Bylo 

užito různých cvičení na míření a umísťování míčků, dále změny pozic a směrů pohybu. 

Tréninková jednotka squashe trvala opět 60 min.  

Závěrečná část byla věnována strečinku, jak statickému tak manuálnímu. 

 

Příklad tréninkové jednotky klienta 1 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 

  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 

2. Hlavní 
část 

Zádové 
svaly 

Stahování 
kladky k 
hrudníku 

nadhmatem 

3 10 
Posílení 

širokého svalu 
zádového 

Ramena a lokty 
tlačíme směrem 

dolů 

    
Veslování na 

TRX 
3 10 

Posílení 
širokého svalu 

zádového 

Lokty směřují 
vzad, 

nepředsouváme 
hlavu, ramena 
tlačíme dolů 

    

Obrácený peck 
deck na míči s 
jednoručními 
činkami 

2 10 
Mezilopatkové 

svaly 

Správná 
výchozí pozice, 

stejný úhel v 
loktu 
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  Prsní svaly 
Tlaky na šikmé 

lavici 
3 10 

Horní část 
prsního svalu 

Neprohýbáme 
se v zádech 

    
Peck deck 

(human sport) 
3 10 

Horní a střední 
část prsního 

svalu 

Nepředsouváme 
hlavu, bedra 

tlačíme k 
podložce 

  
Relaxace + 
podsazování 

pánve 

Spinální 
cvičení 

3 10-20s 
uvolnění 

bederní oblasti 
Kolena, kotníky 

u sebe 

              

  Ramena 
Upažování s 
jednoručními 
činkami v sedě 

3 10 
Střední část 
ramenního 

svalu 

Ramena tlačíme 
směrem dolů, 
paže v jedné 

přímce s tělem 

  
Dolní 

končetiny 
Předkopávání 2 12 

přední část 
stehna 

Nepropínat 
nohu v koleni, 
bedra tlačíme k 

podložce 

    Zakopávání 2 12 
zadní část 

stehna 

Nepropínat 
nohu v koleni, 
bedra tlačíme k 

podložce 

  Core 
Vzpor klečmo, 

předpažit, 
zanožit 

3 10s střed těla 
výdrž v  dané 

pozici 

  Břišní svaly 

Výdrž v 
podporu na 

předloktích na 
bossu 

3 10-20s 
Zaměření na 

Core 
Tělo v jedné 

přímce 

    
Výdrž ve 

vzporu na TRX 
2 10-20s 

Zaměření na 
Core 

Tělo v jedné 
přímce 

3. Závěr Strečink 

Spinální 
cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  5-10 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 

  

Klient 2 

Druhý klient rovněž navštěvoval fitness zařízení třikrát týdně po dobu 5 měsíců. Jelikož klient 

měl mnoho zkušeností s cvičením s osobním trenérem, požadoval spíše silovější formu a trval 

na rozdělení svalových partií do 3 dnů. První trénink obsahoval posílení prsních svalů a 



63 

bicepsu, druhý trénink posílení zádových svalů a bicepsu a třetí trénink se zaměřil na svaly 

dolních končetin a ramen. Posílení břišních svalů bylo realizováno každou tréninkovou 

jednotku. 

Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silový trénink / forma kruhového tréninku 

Intenzita: 50-70% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 9-12 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 7-10 (u dolních končetin 10-15) 

Doba odpočinku: 1-3 min. u silovějšího tréninku, 30s u kruhového tréninku 

Tréninková jednotka měla podobnou kompozici jako u klienta 1, tudíž trvala 60 minut. 

Úvodní část byla věnována zahřátí na trenažérech – běhací, veslovací a bicyklový. Důraz byl 

kladen pouze na zahřátí, tepová frekvence nesměla překročit 105 tepů za minutu. Následovalo 

rozcvičení, při kterém se užíval dynamický strečink. 

Hlavní část byla zaměřena na redukci tělesného tuku a zároveň klient požadoval výrazný 

nárůst svalové hmoty. V tomto případě se jednalo o dva kontraproduktivní cíle, jelikož na 

větší nárůst svalové hmoty je potřeba zvýšit energetický příjem, což není v souladu 

s redukčními programy. Nicméně byl stanoven kompromis se snížením tělesného tuku a 

udržením, či menším nárůstem svalové hmoty. Bylo použito vyšších vah, které umožnily 

omezený počet opakování. Během tréninku se využívalo pouze posilovacích strojů a 

jednoručních činek. Metod bylo využito více – super sety, snižování vah a pyramidová 

metoda. 

Závěrečná část byla věnována strečinku, jak statickému tak manuálnímu. 

Příklad tréninkové jednotky klienta 2 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 

  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 
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2. Hlavní 
část 

Zádové 
svaly 

Stahování 
kladky k 
hrudníku 

nadhmatem 

4 7 
Posílení 

širokého svalu 
zádového 

Ramena a lokty 
tlačíme 

směrem dolů 

    
Veslování na 

stroji 
4 7 

Posílení 
širokého svalu 

zádového 

Lokty směřují 
vzad, 

nepředsouváme 
hlavu, ramena 
tlačíme dolů 

    
Obrácený peck 
deck na stroji 

3 7 
Mezilopatkové 

svaly 

Správná 
výchozí pozice, 

stejný úhel v 
loktu 

  Triceps 
Francouzský 

tlak s EZ činkou 
4 7 

Posílení 
tricepsu 

Lokty ve stejné 
pozici 

    Kick back 4 7 
Posílení 
tricepsu 

Lokty ve stejné 
pozici 

    
Tricepsové kliky 

na lavici 
3 20 

Posílení 
tricepsu 

Lokty ve stejné 
pozici, 

nepředsouváme 
hlavu 

              

  
Břišní 
svaly 

Zkracovačky 2 10 
Horní část 

břicha 
Bedra stále na 

podložce 

    
Výdrž ve vzporu 

na TRX 
2 10-20s 

Zaměření na 
Core 

Tělo v jedné 
přímce 

    Stříhání  2 10-20s 
Zaměření na 
spodní část 

Eliminace 
zapojení beder 

    
Dotýkání se 

kotníků 
2 20 

Šikmé 
svalstvo břišní 

Eliminace 
zapojení beder 

              

3. Závěr Strečink 

Spinální cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  5 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 

    

Klient 3 

Cílem klienta 3 bylo zbavení se přibližně 4-5 přebytečných kilogramů. Podle přístroje 

Bodystat převyšovaly přibližně 3 kilogramy tělesného tuku stanovenou normu. Klient byl 

ochoten navštěvovat fitness zařízení dvakrát až třikrát týdně.  
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Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silově vytrvalostní / kruhový trénink / core training 

Intenzita: 50-70% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 5-7 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 8-12 

Doba odpočinku: 1 min. mezi sériemi 

Tréninková jednotka trvala 60 minut. Úvodní část byla věnována opět zahřátí pouze na 

běžeckém pásu v době, která nepřekročila hranici 5 minut. Důraz byl kladen pouze na zahřátí, 

tepová frekvence nesměla překročit 110 tepů za minutu. Následovalo rozcvičení, při kterém 

se užíval dynamický strečink. 

Hlavní část byla věnována kondičně silovému tréninku s pravidelným střídáním s tréninkem 

kruhovým. Do těchto tréninků byl zařazen i core trénink z důvodů zlepšení držení těla. Dále 

byly zařazeny atletická a gymnastická zpevňovací cvičení. Kruhový trénink měl většinou 8 

stanovišť, časová skladba kruhového tréninku byla 30 sekund cvičení, 30 sekund odpočinku. 

Na rozdíl od klienta 1 zde byly použity varianty 40 sekund práce a 20 sekund odpočinku. 

Opět bylo využito balančních pomůcek jako u klienta 1. 

Závěrečná část byla věnována strečinku, jak statickému tak manuálnímu. 

 

Příklad tréninkové jednotky klienta 3 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 

  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 

              

2. Hlavní 
část 

Kruhový 
trénink 

Flowin - pohyby 
paží do stran 

1 30s 

Posílení 
svalstva 

ramen, paží a 
prsou 

Vzpor klečmo, 
rovnoměrný 
tlak pažemi 
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    Výdrž v podporu 1 30s 
Posílení 
břišního 
svalstva 

Neprohýbat se 
v bedrech 

    
Lano - švihové 
pohyby pažemi 

1 30s 
Posílení 
svalstva 
ramen   

pohyb pouze 
pažemi 

    Tricepsové kliky 1 30s 
Posílení 
tricepsu 

Vzpřímená 
poloha 

    
Snožování vleže 

s overballem 
1 30s 

Posílení 
vnitřní strany 

stehen 

Maximální 
stlačení koleny 

    
Kladivové 

zdvihy 
1 30s 

Posílení 
bicepsu 

Stoj, 
nepředklánět, 

nezaklánět 

    Zkracovačky 1 30s 
Posílení 
břišního 
svalstva 

Nohy ve 
vzduchu v úhlu 

90 stupňů 

              

  
Zádové 
svalstvo 

Stahování 
kladky k 
hrudníku 

nadhmatem 

3 12 

Posílení 
širokého 

svalu 
zádového 

Neprohýbat se 
v bedrech 

  Prsní svaly 
Peck deck - 
human sport 

3 12 

Posílení 
střední části a 

horní části 
prsního svalu 

Nepředsouvat 
hlavu 

            
Nepředsouvat 

hlavu 

  Ramena 
Tlaky s 

jednoručními 
činkami 

3 12 
Posílení 

střední části 
ramen 

Nepředsouvat 
hlavu 

  Nohy Podřepy s TRX 3 15 
Posílení 
dolních 
končetin 

Rovná záda 

  Břišní svaly 
Dotýkání se 

kotníků 
2 20 

Šikmé 
svalstvo 
břišní 

Eliminace 
zapojení beder 

    
Výdrž ve vzporu 

na TRX 
2 10-20s 

Zaměření na 
Core 

Tělo v jedné 
přímce 

3. Závěr Strečink 

Spinální cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  5 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 
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Klient 4 

U klientky bylo využito stejných tréninků a postupů jako i klienta 1. Časový plán se měl 

pohybovat okolo 2-3 tréninků týdně. Nebyly zde zařazené squashové tréninky. 

Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silově vytrvalostní / kruhový trénink / core training 

Intenzita: 50-60% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 6-8 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 10-20 

Doba odpočinku: 1 min. mezi sériemi 

Tréninková jednotka trvala 60 minut. Úvodní část a využití náčiní bylo stejné jako u klienta 1 

- zahřátí na trenažérech – běhací, veslovací a bicyklový trenažér. Důraz byl kladen pouze na 

zahřátí, tepová frekvence nesměla překročit 100 tepů za minutu. Následovalo rozcvičení, při 

kterém se užíval dynamický strečink společně s prvky z atletiky či gymnastiky.  

Hlavní část byla opět totožná s plánem klienta 1 tudíž využití balančních pomůcek, 

jednoručních činek a posilovacích strojů. Pozornost byla dále věnována zlepšení postury tzn. 

zařazení core tréninku a dále spinálních cvičení. 

Závěr byl totožný jako u předchozích klientů tudíž využití statického strečinku a spinálních 

cviků. Vzhledem k opakování tréninků, které se liší pouze různými variantami cviků, 

uvedeme příklad core tréninku, který byl využit. 

 

Příklad tréninkové jednotky klienta 4 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 

  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 
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2. Hlavní 
část 

TRX Kliky 3 

8 

Posílení 
svalstva 

ramen, paží a 
prsou 

Neprohýbat se 
v bedrech 

  TRX Veslování 3 
10 

Posílení 
svalů paží a 

zad 

Nepředsouvat 
hlavu 

  TRX Zapažování 3 10 

Posílení 
zadní části 
svalstva 
ramen   

paže mírně 
pokrčené v 

loktech 

  Bossu Výdrž ve vzporu 2 15s 
Posílení 

oblast břicha 
a paží 

Vzpřímená 
poloha 

  Overball 
Snožování vleže 

s overballem 
3 15 

Posílení 
vnitřní strany 

stehen 

Maximální 
stlačení koleny 

  
bez 

pomůcky 
Výdrž ve vzporu 

na boku 
2 15s 

Posílení 
bicepsu 

Stoj, 
nepředklánět, 

nezaklánět 

  
bez 

pomůcky 
Zkracovačky 3 10 

Posílení 
břišního 
svalstva 

Nohy ve 
vzduchu v úhlu 

90 stupňů 
              

  
bez 

pomůcky 
podsazování 

pánve 
3 12 

Posílení 
širokého 

svalu 
zádového 

Neprohýbat se 
v bedrech 

  
bez 

pomůcky 

výdrž v 
přednožení, cca 
45 stupňů nad 

zemí 

3 12 

Posílení 
střední části a 

horní části 
prsního svalu 

Nepředsouvat 
hlavu 

            
Nepředsouvat 

hlavu 

  Ramena 
Tlaky s 

jednoručními 
činkami 

3 12 
Posílení 

střední části 
ramen 

Nepředsouvat 
hlavu 

  Nohy Podřepy s TRX 3 15 
Posílení 
dolních 
končetin 

Rovná záda 

  Břišní svaly 
Dotýkání se 

kotníků 
2 20 

Šikmé 
svalstvo 
břišní 

Eliminace 
zapojení beder 

    
Výdrž ve vzporu 

na TRX 
2 10s 

Zaměření na 
Core 

Tělo v jedné 
přímce 
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3. Závěr Strečink 

Spinální cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  10 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 

 

Klient 5 

U klienta  bylo využito převážně kruhových tréninků. Časový plán se měl pohybovat okolo 2-

3 tréninků týdně. Doplňková aktivita (třetí trénink) byl na přání klienta jeho aerobní trénink 

v podobě běhu, přibližně 30 minut až 1 hodiny. 

Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silově vytrvalostní / kruhový trénink / core training 

Intenzita: 50-60% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 10-20 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 10-20 

Doba odpočinku:  1 min. mezi sériemi 

Tréninková jednotka trvala 60 minut. Úvodní část a využití náčiní bylo stejné jako u 

předchozích klientů - zahřátí na trenažérech – běhací, veslovací a bicyklový trenažér. Důraz 

byl kladen pouze na zahřátí, tepová frekvence nesměla překročit 100 tepů za minutu. 

Následovalo rozcvičení, při kterém se užíval dynamický strečink společně s prvky z atletiky 

či gymnastiky.  

Hlavní část byla zaměřena z  části na kruhové tréninky a na silově kondiční cvičení, kde se 

využívalo balančních pomůcek, jednoručních činek a posilovacích strojů.. 

Závěr byl totožný jako u předchozích klientů tudíž využití statického strečinku a spinálních 

cviků.  

 

 

 



70 

Příklad tréninkové jednotky klienta 5 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 

  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 

              

2. Hlavní 
část 

Kruhový 
trénink 

Kliky 4 30s 

Posílení 
svalstva 

ramen, paží a 
prsou 

Neprohýbat se 
v bedrech 

    Leh sedy 4 30s 
Posílení 
břišního 
svalstva 

Nepředklánět 
hlavu 

    
Lano - švihové 
pohyby pažemi 

4 30s 
Posílení 
svalstva 
ramen   

pohyb pouze 
pažemi 

    Tricepsové kliky 4 30s 
Posílení 
tricepsu 

Vzpřímená 
poloha 

    
Dřepy s 

výskokem 
4 30s 

Posílení 
dolních 
končetin 

Držet rovná 
záda 

    
Kladivové 

zdvihy 
4 30s 

Posílení 
bicepsu 

Stoj, 
nepředklánět, 

nezaklánět 

    
Upažování s 
jednoručními 
činkami 

4 30s 
Posílení 
břišního 
svalstva 

Nohy ve 
vzduchu v úhlu 

90 stupňů 
              

    

Stahování 
kladky k 
hrudníku 

nadhmatem 

4 30s 

Posílení 
širokého 

svalu 
zádového 

Neprohýbat se 
v bedrech 

3. Závěr Strečink 

Spinální cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  5 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 
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Kruhový trénink se skládal ze čtyř či pěti kol po 8-10 stanovištích. Jedna cvičební série trvala 

30 sekund a dalších 30 sekund měl klient na přesun k dalšímu stanovišti. Čas se občas měnil 

v důsledku obtížnosti prováděných cviků. 

Klient 6 

Klient byl ochotný věnovat cvičení 2-3 hodiny týdně. První měsíc byl věnován technice 

správného cvičení, dále správného držení těla a strečinku. Postupem času byly zařazen 

náročnější tréninky, složené z běhu, cvičení s balančními pomůckami, jednoručními činkami a 

posilovacími stroji.  

Zaměření: procvičení celého těla 

Metody: silově vytrvalostní / kruhový trénink / core training 

Intenzita: 50-60% RM (repetition maximum) 

Počet sérií: 6-8 na každou svalovou partii 

Počet opakování v sérii: 10-20 

Doba odpočinku: 1 min. mezi sériemi 

Tréninková jednotka trvala 60 minut. Úvodní část byla věnována zahřátí na trenažérech – 

běhací, veslovací a bicyklový. Důraz byl kladen pouze na zahřátí, tepová frekvence nesměla 

překročit 110 tepů za minutu. Následovalo rozcvičení, při kterém se užíval dynamický 

strečink společně s prvky z atletiky či gymnastiky.  

Následovala hlavní část, která se měnila v průběhu 5 měsíců. Změny probíhaly v důsledku 

zaměření na cíle a oživení tréninků. Během tréninků byly používány posilovací stroje, 

jednoruční činky, overbally, gymbally, therabandy, systém TRX, balanční systém Bossu, dále 

metody supersetů. Kruhový trénink měl většinou 8 stanovišť, časová skladba kruhového 

tréninku byla 30 sekund cvičení, 30 sekund odpočinku. Posilovací tréninky byly více méně 

totožné s tréninky klienta 1. 

Příklad tréninkové jednotky klienta 6 

  Zaměření Cvik Série Opakování Cíl Pokyny 

1. Úvod Zahřátí 
Chůze na pásu / 

veslování 
- 5 min Zahřátí svalů 

Nízká tep. 
frekvence 
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  Strečink 

Krouživé 
pohyby v 
kloubech, 

úklony 

- 5 min 
Mobilizace a 
příprava těla 
na cvičení 

Neprovádět 
statický 
strečink 

2. Hlavní 
část 

Zádové 
svaly 

Stahování 
kladky k 
hrudníku 

nadhmatem 

3 10 
Posílení 

širokého svalu 
zádového 

Ramena a lokty 
tlačíme směrem 

dolů 

    
Veslování na 

TRX 
3 10 

Posílení 
širokého svalu 

zádového 

Lokty směřují 
vzad, 

nepředsouváme 
hlavu, ramena 
tlačíme dolů 

    

Obrácený peck 
deck na míči s 
jednoručními 
činkami 

2 10 
Mezilopatkové 

svaly 

Správná 
výchozí pozice, 

stejný úhel v 
loktu 

  Prsní svaly 
Tlaky na šikmé 

lavici 
3 10 

Horní část 
prsního svalu 

Neprohýbáme 
se v zádech 

    
Peck deck 

(human sport 
3 10 

Horní a střední 
část prsního 

svalu 

Nepředsouváme 
hlavu, bedra 

tlačíme k 
podložce 

  
Relaxace + 
podsazování 

pánve 

Spinální 
cvičení 

3 10-20s 
uvolnění 

bederní oblasti 
Kolena, kotníky 

u sebe 

              

  Ramena 
Upažování s 
jednoručními 
činkami v sedě 

3 10 
Střední část 
ramenního 

svalu 

Ramena tlačíme 
směrem dolů, 
paže v jedné 

přímce s tělem 

  
Dolní 

končetiny 
Předkopávání 2 12 

přední část 
stehna 

Nepropínat 
nohu v koleni, 
bedra tlačíme k 

podložce 

    Zakopávání 2 12 
zadní část 

stehna 

Nepropínat 
nohu v koleni, 
bedra tlačíme k 

podložce 

  Core 
Vzpor klečmo, 

předpažit, 
zanožit 

3 10s střed těla 
výdrž v  dané 

pozici 

  Břišní svaly 

Výdrž v 
podporu na 

předloktích na 
bossu 

3 10-20s 
Zaměření na 

Core 
Tělo v jedné 

přímce 
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Výdrž ve 

vzporu na TRX 
2 10-20s 

Zaměření na 
Core 

Tělo v jedné 
přímce 

3. Závěr Strečink 

Spinální 
cvičení, 
statické 

protažení 
prsního, 

zádového a 
stehenního 
svalstva 

  5-10 min. 
uvolnění a 
protažení 

přirozené 
dýchání 

 

 

12.5. Výživová doporučení 

.Změny v jídelníčku podstoupili dva klienti, klient 1, 2 a klient 6. Ostatní neměli o výživová 

doporučení zájem. Klienti 1, 2 a 6 předložili svou týdenní skladbu jídla. Následovalo 

spočítání energetického obsahu stravy za pomocí webové stránky kaloricketabulky.cz a poté, 

pokud bylo potřeba, došlo k návrhu, ve kterém byl jídelníček upraven snížením energetického 

přijmu přibližně o 10-15% výměnou vhodných potravin za potraviny nevyhovující. Uveďme 

si příklady potravin, které byly použity na místo potravin, které obsahovaly více tuku a 

jednoduchých cukrů 

Navržená výživová doporučení  

Níže uvedená výživová doporučení jsou čerpána z kurzu UK FTVS kurz výživy a výživového 

poradenství, mnoha publikací zabývajících se zdravou výživou a dále z odborných znalostí 

osobního trenéra. 

Ke snídani bylo doporučeno snídat jogurtová mléka, nízkotučné sýry, tofu, tmavé nebo 

celozrnné pečivo, müsli, pomazánky ze zeleniny, ovesné kaše, cornflakes celozrnné či bílé 

jogurty a ovoce.  

Ke svačině bylo doporučeno cokoliv z nabídky snídaně, dále banány, saláty s lehkou zálivkou 

či neslazené ovocné přesnídávky. 

K obědu klasické jídlo s omezením tuku a cukru, spíše menší porce nebo větší porce zeleniny, 

maso drůbeží bez kůže, rybí – nízkotučné ryby, maso nesmažené, přílohy zeleninové, 

brambory, rýže či těstoviny, omáčky minimálně zahuštěné či čiré nebo lehce zahuštěné 

polévky. 
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Večeře se mohla skládat z čehokoliv, co nabízel oběd v menší porci a kalorické hodnotě, spíše 

převaha bílkovin než polysacharidů. 

Nápoje by se měly skládat ze 2-3 litrů denně ovocných či bylinných čajů, stolní a minerální 

vody, eventuelně ředěné džusy. 

Pro zajímavost si uveďme hodnoty bazálního metabolismu a celkovou metabolickou potřebu 

všech klientů a dále výživová doporučení, které klienti obdrželi. Energetický obsah potravin 

byl zjištěn na webové stránce kaloricketabulky.cz.  

Klient 1 

U klienta 1 byla naměřena hodnota bazálního metabolismu 6451 kJ/den a celková 

metabolická spotřeba 9679 kJ/den. Klient 1 měl zkušenosti s různými druhy diet, které po 

jejich skončení zapříčiňovali tzv. jo-jo efekt. Klient 1 měl za úkol zapisování veškeré stravy a 

pitného režimu po dobu jednoho týdne. Bylo zjištěno, že klientka překračuje každý den 

hodnotu celkové metabolické spotřeby přibližně o 1000-1500 kJ. Dále byly zjištěny velké 

prodlevy mezi jídly – až 5 hodin mezi jídly a snížený pitný režim, přibližně 1-1,5l za den. 

K tomu všemu malý příjem ovoce a zeleniny, tedy klasický případ nevhodného stravování.. 

Poté došlo ke změnám v jídelníčku a to jmenovitě snížení příjmu energie cca o 10-15%. 

Základní doporučení bylo vyhýbat se monosacharidům a tučným jídlům. Byl zvýšen příjem 

bílkovin, polysacharidů, ovoce a zeleniny. Jídelníček byl stanoven na 5-6 jídel za den 

s časovým odstupem od jídel mezi 2-3 hodinami. Jak je uvedeno výše, klientka obdržela 

návrh na změnu jídelníčku. Klientka se poté rozhodla pravidelně navštěvovat výživového 

poradce. Jak bylo zjištěno, složení jídelníčku se energeticky neměnilo od návrhu osobního, 

tudíž došlo k onomu energetickému snížení. 

Klient 2 

Bazální metabolismu byl zjištěn na 7096 kJ/den. Hodnota celkové metabolické spotřeby byla 

10 647 kcal/den. Klient 2 měl v minulosti více trenérů, kteří mu sestavovali jídelníčky 

zaměřené na redukci podkožního tuku, které přibližně po dobu jednoho roku nedodržoval, jak 

bylo sděleno. Tři měsíce před začátkem cvičení začal opět se zdravějším stravování, tudíž 

změnu v jídelníčku podstoupit nepotřeboval. Opět klient 2 zapisoval veškerou konzumaci 

potravin po dobu jednoho týdne. Jeho stravování bylo vyhodnoceno jako velice vhodné. 

Klient 2 dodržoval základní postupy, tudíž dával přednost polysacharidům před 

monosacharidy, nejedl téměř žádná tučná jídla, dodržoval pitný režim v podobě čisté vody, 
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konzumoval dostatek ovoce a zeleniny. Můžeme tvrdit, že vycházel z výše zmíněných 

informací o vhodném stravování. 

Klient 3 

Tento klient měl hodnotu bazálního metabolismu 8369 kJ/den a celkovou metabolickou 

spotřebu 13 389 kJ/den. Klient 3 nechtěl podstoupit žádné změny v jídelníčku a neměl zájem 

zapisovat jeho denní příjem potravin. Po konzultaci s klientem však byly zjištěny chyby ve 

stravování jako větší příjem monosacharidů a tučnější jídla. Osobní trenér přesto poskytl 

klientovi určité změny ve stravování, aspoň ty základní, jako příjem polysacharidů 

v dopoledních hodinách a k obědu, poté k večeru spíše příjem bílkovin. Klient i přesto 

nevykazoval zájem o změnu.  

Klient 4 

Klient 4 měl hodnotu bazálního metabolismu 5283 kJ/den a celkovou metabolickou potřebu 

7398 kJ/den. Klientka po konzultaci vykazovala chyby ve stravování. Energetický příjem  

v průměru převyšoval výdej. Přibližně o 1000-1500 kJ. Klientka měla problém s 

vyšším příjmem tučných jídel a vysokým podílem jednoduchých sacharidů. Klientka neměla 

zájem stravu změnit. 

Klient 5 

Klient 5 měl hodnotu bazálního metabolismu 9524 kJ/den a celková metabolická potřeba byla 

15 239 kJ/den. Klient 5 nezměnil svou stravu a opět můžeme konstatovat, že nebyla příliš 

vhodná. Problém byl s výskytem tučného jídla a příjmu jednoduchých sacharidů. Opět byl 

překračován energetický příjem o cca 500-1000kJ. 

Klient 6 

Klient 6 měl hodnotu bazálního metabolismu 9688 kJ/den a celková metabolická potřeba 

činila 14 532 kJ. U klienta 6 byly zjištěny větší chyby ve stravování. Klient byl ochoten 

zapisovat příjem potravin po dobu jednoho týdne. Jednalo se o klasický případ tzv. 

studentského stravování, které bylo založeno na nepravidelném příjmu potravin, s velkým 

obsahem tuků a monosacharidů, k tomu jídla vykazovala většinou vysoký glykemický index. 

Klient obvykle překračoval denní příjem energie o 1000-1500 kJ více. Jednotlivá jídla měla 

mezi sebou velké intervaly. K tomu měl klient větší příjem alkoholu, jelikož navštěvoval 

často studentské kluby. U masných výrobků dával především příjem párkům a uzeninám, dále 
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smažená jídla, nedostatek ovoce a zeleniny. Rady ohledně jídelníčku pro klienta 6 nebudeme 

opakovat, jelikož jsou uvedeny u klienta 1. V návrhu jídelníčku byl opět energetický pokles o 

10-15%. 

Můžeme tedy tvrdit, že klient 1 a 2 poctivě změnili způsob stravování k lepšímu. Klient 6 měl 

zájem o změnu, avšak k celkové změně nedošlo. Spíše šlo o zmírnění chyb v dosavadním 

způsobu stravování. Klienti 3, 4 a 5 nezměnili způsob stravování, který vykazoval značné 

nedostatky a chyby, jež jsou uvedeny výše. 

12.6. Tréninkové období 

Následoval 5-ti měsíční tréninkový program. V tomto období navštěvovalo 6 klientů fitness 

centrum, kde cvičili podle předepsaných tréninkových plánů navržených osobním trenér, tj. 

2x až 3x týdně, každá tréninková jednotka trvala 60min., výjimkou byly tréninky u klienta 5, 

který zařazoval běžecké tréninky a squashové tréninky klienta 1. Veškerý počet 

uskutečněných tréninkových jednotek je uveden níže. Během tohoto období se klienti, jež 

měli zájem o změnu v jídelníčku, věnovali konzumaci vhodnější stravy, hovoříme o klientech 

1, 2 a 6. 

12.7. Výsledky po 5 měsících  

Po 5 měsících proběhlo druhé měření na systému Bodystat 1500. Zaměřili jsme se především 

na oblast tělesného tuku a ATH, tudíž uvedeme pouze tyto hodnoty. Dále bylo opět 

provedeno vyšetření zkráceného svalstva. 

Klient 1 

Klientka nejen že dodržovala cvičební plán, který obsahoval 3 tréninky za týden, třetí 

v podobě squashové jednotky, dále začala navštěvovat výživového specialistu, který jí 

podával jasné pokyny o stravě v závislosti na tréninku. Výsledky po 5 měsících: 

Tělesná hmotnost: 75,5kg (před 82,8kg) 

Tělesný tuk: 26,4kg (před 32,4kg) 

ATH: 13,9kg (před 12,8kg) 

Počet tréninkových jednotek: 43+8 (squash) 

U klientky bylo zaznamenáno snížení tělesného tuku o 6kg, přičemž bylo nejen zachováno, 

ale dokonce zvýšeno množství svalové hmoty o 1,1 kg, což je výsledek velice pozitivní. 
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Musíme zdůraznit velký počet tréninků, klientka se opravdu snažila svědomitě navštěvovat 

fitness 3x týdně po dobu 5 měsíců. Dalším důležitým podnětem ve změnách byla radikální 

změna stravy pod odborným dohledem. Díky výsledkům můžeme tvrdit, že klientka 

dodržovala veškeré výživové změny. Co se týče pohybového aparátu, díky strečinku došlo ke 

zlepšení rozsahu bederní části a došlo k částečnému uvolnění trapézového svalu. Klientka 

konstatovala, že bolest v bederní oblasti ustal, bolest v krční oblasti se zmírnila o 50%. Horní 

zkřížený syndrom byl zmírněn díky posilování dolních fixátorů lopatek a vnějších rotátorů 

ramene. 

Klient 2 

Tento klient opět dodržoval počet tréninků, což bylo 3 tréninky týdně. Dále se stravoval dle 

zásad vhodného stravování. U tohoto klienta byl zpočátku problém, jelikož se chtěl zbavit 

tělesného tuku a zároveň nabrat velké množství svalové hmoty, což je v redukčních 

programech velice kontraproduktivní. Nakonec se přiklonil ke zbavení tělesného tuku. 

Výsledky po 5 měsících: 

Tělesná hmotnost: 76kg (před 75kg) 

Tělesný tuk: 12 kg (před 17,6kg) 

ATH: 17,6 kg (před 17 kg) 

Počet tréninkových jednotek : 55 

Tento klient vykazoval velice zvláštní výsledky, co se týče oblastí tělesného tuku a ATH. 

Bylo velice pozitivní snížení tuku o 5,6 kg. Důvodem nezměnění tělesné hmotnosti bylo 

zvýšení hodnot vody z 39,8l na 47l. Snížení tělesného tuku bylo zapříčiněno striktním 

dodržováním tréninkového plánu a samozřejmě vhodného stravování. Hodnota ATH se 

zvýšila o 0,6kg. Jelikož měl klient v minulosti problém s SI skloubením, byly eliminovány 

rizikovější cviky jako například mrtvý tah. Byl zlepšen svalový rozsah v oblasti lýtek a zadní 

strany stehen. 

Klient 3 

Klient 3 uvedl, že by rád navštěvoval fitness zařízení dvakrát až třikrát týdně. Počet tréninků 

byl ovlivněn pracovním vytížením klienta, i tak dosáhl vysokého počtu tréninkových 

jednotek. Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem bylo se zbavit přebytečné tuku v břišní 
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oblasti. Většina tréninků byla věnována kondičně silovému cvičení s využitím kruhových 

tréninků. Výsledky po 5 měsících: 

Tělesná hmotnost: 84,2kg (před 84,7kg) 

Tělesný tuk: 15kg (před 16,7kg) 

ATH: 19,8kg (před 20,3kg) 

Počet tréninkových jednotek: 52 

Cílem bylo odstranění tělesného tuku, který převyšoval normu stanovenou systémem 

Bodystat přibližně o 3 kg. Výsledky byly vesměs pozitivní, avšak kýžené změny nebylo za 5 

měsíců dosaženo. Došlo ke snížení tělesného tuku o 1,7kg a lehkému snížení ATH o 0,5kg. 

Oproti předchozím klientům jsou změny menší, avšak musíme podotknout, že zde nebylo 

využito změn ve stravování. Počet tréninkových jednotek byl menší než u klienta 1 a 2, avšak 

dle našeho názoru toto nebyl klíčový důvod. Díky strečinku dosáhl klient lepších výsledků 

v oblasti zkráceného svalstva, jmenovitě trapézového svalu a vnitřních stran stehen. 

Klient 4 

Tělesná hmotnost u klienta 4 byla oproti stanovené normě větší o 14kg. Cílem bylo snížit 

tělesný tuk, který byl rozložen po celém těle, nejvíce v oblasti břišní, dále oblast hýždí a 

stehen. Výsledky po 5 měsících:  

Tělesná hmotnost: 61,9kg (před 68kg) 

Tělesný tuk: 21,7kg (před 24,0kg) 

ATH: 8,1kg (před 9,9kg) 

Počet tréninkových jednotek: 50 

U klienta 4 došlo ke snížení ATH o 1,8kg. 2,3 kg byly odstraněny z tělesného tuku a dále se 

snížila hodnota vody v těle z 34l na 32l, což je výsledek, který stále spadá do vyznačené 

normy. Klientce se zmírnila bolest v bederní oblasti, a jak sama konstatovala, došlo 

k celkovému zpevnění svalového korzetu. 
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Klient 5 

Klient 5 požadoval snížení tělesného tuku, zejména z oblasti břicha. Klient dodržoval 

předepsané dva tréninky týdně. Dále uváděl, že třetím tréninkem je běh v délce trvání 30-60 

minut. Stravu nezměnil. Výsledky po 5 měsících: 

Tělesná hmotnost: 103,0kg (před 106,4kg) 

Tělesný tuk: 22,0kg (před 24,4kg) 

ATH: 22,8kg (před 23,8kg) 

Počet tréninkových jednotek: 38 + 14 běžeckých tréninků 

Tento výsledek nebyl pozitivní, jelikož se jednalo o snížení 2,4 kg tělesného tuku a 1kg ATH. 

Běžeckých tréninků jsem se nezúčastnil, bylo pouze verbálně potvrzeno, zda trénink proběhl 

či nikoliv. Strečinkem bylo dosaženo odstranění zkrácení trapézového svalu a došlo 

k mírnému zlepšení rozsahu zadní strany stehen. Rovněž došlo k odstranění bolesti v bederní 

části a mírnému snížení napětí v krční oblasti.  

Klient 6 

Klient 6 se rozhodl změnit způsob stravování. Avšak jeho počet tréninků byl velice nízký. 

Jednalo se nakonec o 2-3 tréninky týdně s tím, že občas vynechal, tudíž se párkrát vyskytl i 

jeden trénink týdně. Výsledky po 5 měsících: 

Tělesná hmotnost: 93kg (96,8kg) 

Tělesný tuk: 16,7kg (před 18,7kg) 

ATH: 25,3kg (před 25,8kg) 

Počet tréninkových jednotek: 43 

Vzhledem k menšímu počtu tréninkových jednotek můžeme hovořit o úspěchu. Klient nebyl 

zvyklý na fyzickou aktivitu, tudíž počáteční tréninky se pohybovaly ve velice nízké intenzitě. 

Klient ztratil téměř 4kg tělesné hmotnosti, přičemž tělesný tuk tvořil 2kg, ATH činila 0,5kg a 

dále se změnil poměr vody z 52,3l na 51,4l, což je stále v mezích normy. Klientovi se zmírnil 

horní zkřížený syndrom, avšak kvůli menšímu počtu tréninkových jednotek nebylo dosaženo 

větších změn.  



80 

12.8. Vyhodnocení změn tělesného tuku a ATH  

Nejprve se zaměříme na vyhodnocení výsledků u jednotlivých klientů zvlášť pro ucelenější 

představu. Poté bude uvedeno několik grafů, které dávají do poměru jednotlivé komponenty, 

na které byly tréninkové jednotky zaměřeny. 

Klient 1 

Klientka byla ze všech vyšetřovaných osob nejúspěšnější. Bylo téměř dodrženo stanoveného 

počtu tréninkových jednotek, který byl stanoven na 3x týdně. Dále byl změněn způsob 

stravování, který byl podpořen striktním dodržováním vhodného energetického přijmu. To 

zapříčinilo ztrátu 7,3 kg tělesné hmotnosti, převážná část byla zaměřena na tělesný tuk, 

naopak došlo k nepatrnému zvýšení ATH. První měsíc byl provozován v nižší intenzitě, byl 

zaměřen na základní cviky nejvhodnější pro začátečníky. Po prvním měsíci došlo ke změně 

jak v oblasti intenzity, tak počtu opakování a změnám v náročnosti jednotlivých cviků. 

Klient 2 

Tento klient měl podobné výsledky jako Klient 1. Přesto, že tělesná hmotnost se zvýšila o 

1kg, tělesný tuk klesl o 5,6kg, zatímco ATH stoupla o 0,6kg. Byl zvýšen podíl vody 

v organismu. Přesto je tento výsledek velice pozitivní. Klient dodržoval vhodné stravování, 

kterému byl navyknut při trénování s předchozími trenéry. Dalším podstatným faktorem 

podílejícím se na tomto výsledku byl vysoký počet tréninkových jednotek.  

Klient 3 

Klient 3 vykázal nejhorší výsledky ze všech šesti klientů. Ačkoliv zde byl vysoký počet 

tréninkových jednotek, nedošlo ke změně výživy, což by mohl být důvod takovéto menší 

změny. Pozitivní je výsledek snížení tělesného tuku o 1,7kg ale také bohužel snížení ATH o 

0,5kg.  

Klient 4  

U tohoto klienta se po 5 měsících snížily veškeré hodnoty o přibližně 2 kila, jednalo se o 

tělesný tuk (2,3kg), ATH (1,8kg) a vodu v těle. Celkový úbytek tělesné hmotnosti tedy činil 

6,1 kg. Ztráta tělesného tuku je vesměs pozitivní avšak větší snížení ATH není žádoucí. První 

měsíc byl provozován trénink v nižší intenzitě, byl zaměřen na základní cviky nejvhodnější 

pro začátečníky. Poté došlo ke zvyšování intenzity. 
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Klient 5 

Tělesná hmotnost u klienta 5 klesla o 3,4 kg, z čehož 2,4 kg byl tělesný tuk a 1kg byla ATH. 

Klient podstoupil méně tréninkových jednotek, které však měly být doplněny o aerobní 

trénink ve formě běhu. 

Klient 6 

Klient 6 ztratil 3,8kg tělesné hmotnosti, z čehož 2 kg činil tělesný tuk, 0,5kg činila ATH a 

přibližně 1,3l byl snížen u vody v organismu. Klient měl změnit výživu, avšak docházelo 

k občasné konzumaci alkoholu a nevhodných potravin, jelikož se jednalo o studenta. 

12.9. Výsledky  

12.9.1. Úbytek tělesného tuku 

Nyní si porovnejme výsledky vůči jednotlivým komponentům. Nejprve si graficky 

znázorníme výsledky jednotlivých klientů, co se týče úbytku tělesného tuku během cvičení ve 

fitcentru po dobu 5 měsíců. Na vodorovné ose jsou uvedeni jednotliví klienti, kteří mají 

označení tak, jak jsou označováni v celé práci. Svislá osa reprezentuje množství ztrát 

tělesného tuku v kilogramech.Graf č. 1 
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Jak je patrné, k největším změnám došlo u klientů 1 a 2, kteří změnili a dodržovali způsob 

vhodného stravování (zdravé výživy), jež jsme si popsali výše. Ostatní klienti také ztratili 

určité množství tělesného tuku, avšak ne tolik, jako první dva klienti. Co je dále zajímavé, že 
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ač klient 6 uvedl, že změní způsob stravování, nedošlo k tak rapidnímu poklesu tělesného 

tuku. Nevzali jsme však v potaz počet tréninků, který může mít vliv na jednotlivé výsledky.  

Druhý graf znázorňuje změny tělesného tuku a svalové hmoty vůči množství tréninkových 

jednotek. Na vodorovné ose vidíme čísla od jedné do šesti, které reprezentují jednotlivé 

klienty tak, jak jsou uvedeni v pořadí výše. Tudíž číslo jedna reprezentuje klienta 1, číslo dvě 

je přiřazeno klientu 2 atd. Svislá osa znázorňuje počet tréninkových jednotek, který je 

reprezentován válcem fialové barvy. Zároveň představuje svislá osa hodnoty úbytku tělesného 

tuku v kilogramech značených v modré barvě.  

Graf č. 2 

0

10

20

30

40

50

60

Počet tr. jednotek 
+ Úbytek t ě l. tuku 

(kg) 

Klient
1

Klient
2

Klient
3

Klient
4

Klient
5

Klient
6

Úbytek t ě lesného tuku (kg) v ůči po čtu tréninkových 
jednotek

úbytek tělesného tuku (kg)

počet tréninkových jednotek

 

Největšího úbytku tělesného tuku si můžeme všimnout u klientů 1 a 2. Klient 2 zároveň 

vykazuje nejvyšší počet tréninkových jednotek. Druhým s nejvyšším počtem tréninkových 

jednotek je klient 3, dále klient 1, klient 4, klient 5 a klient s nejnižším počtem tréninkových 

jednotek je klient 6. Počet tréninkových jednotek se pohybuje od 55 do 43. Pokud 

eliminujeme klienta 6, tak je rozpětí tréninkových jednotek od 55 do 50, což není tak velký 

rozdíl, jako rozdíl v úbytku tělesného tuku mezi klienty. Vidíme, že klient 1, 2, 3, 4, 5 mají 

podobný počet tréninkových jednotek. Tímto můžeme eliminovat myšlenku, že na úbytek 
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tělesného tuku měl klíčový vliv počet tréninků u jednotlivých klientů. Toto ostatně dokazuje 

klient 6, který má podobné výsledky co se úbytku tělesného tuku týče, jako klienti 3, 4 a 5. 

Zařaďme si další komponent, kterým bude výživa. Vodorovná osa X reprezentuje klienty tak, 

jako tomu bylo u grafu č. 2. Fialový válec nám opět značí počet tréninkových jednotek, 

modrý válec značí úbytek tělesné hmotnosti a přidaný žlutý válec reprezentuje změnu ve 

stravování. Aby byl graf přehledný, kompletní změna ve stravování má hodnotu 10, žádná 

změna ve stravování má hodnotu 0 a poloviční změna je značená hodnotou 5. Svislá osa je 

uvedena v desítkových hodnotách tak, aby odpovídala jednotlivým sloupcům, tedy jak 

hodnotám úbytku tělesného tuku v kilogramech, tak počtu tréninkových jednotek a 

v neposlední řadě značí změny ve stravě. 
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Kompletní změna stravovacího režimu proběhla u klienta 1 a 2. Ti obdrželi hodnotu 10. 

Klienti 3, 4, a 5 nevykázali žádnou změnu ve stravovacích návycích, tudíž obdrželi hodnotu 0. 

Klient 6 po 5 měsících uvedl, že změnil pouze některé části ve stravování, jako je například 
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omezení alkoholu, či stravování ve fast food restauracích. Proto obdržel hodnotu 5, která 

signalizuje změnu poloviční.  

Graf č. 3 poukazuje na to, že u těch klientů, u kterých proběhla změna ve stravování bylo 

dosaženo největšího úbytku tělesného tuku. Tyto výsledky jsou evidentní u klienta 1 a 2. 

Klient 6, který změnil pouze některé stravovací návyky, dosáhl i s výrazně menším počtem 

tréninkových jednotek podobných výsledků, jako klienti 3, 4 a 5.  

12.9.2. Změny ATH  

Nyní se zaměřme na druhý důležitý komponent, kterým je svalová hmota, respektive hodnota 

ATH. Ta byla zjištěna přístrojem Bodystat 1500 v závěrečné diagnostice. Tyto změny 

představuje graf č.4, kde vodorovná osa reprezentuje jednotlivé klienty a osa svislá 

představuje velikost změny ATH v kilogramech.  
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Z grafu č. 4 je patrné, že největší a pozitivních změn dosáhli pouze klienti 1 a 2. Zde se 

jednalo o příbytek ATH, u klienta 1 se jednalo o 1,1kg a u klienta 2 o 0,6kg. U ostatních 

klientů došlo ke ztrátám, nejvíce potom u klienta 4, kde úbytek činil -1,8kg. 

Jako poslední si uveďme graf, který dává do kontrastu změny ATH a změnu ve stravování. 

Na vodorovné ose jsou opět klienti a na svislé ose jsou uvedeny hodnoty změn ATH 

v kilogramech v podobě fialových válců a zároveň značí velikost změny ve stravování, jako 

tomu bylo u grafu č. 3. v podobě modrých válců. 
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Na grafu č. 5 je vidět, že změny ve stravování souvisely se změnou ATH. Klienti 1 a 2 dosáhli 

pozitivní změny, respektive dosáhli navýšení ATH. Klient 6, ačkoliv změnil stravu, ztratil 

určité množství ATH. Změna ve stravování nebyl však tak veliká, jako u klienta 1 a 2. Jednalo 

se spíše o decentní a postupné změny menšího charakteru. U ostatních klientů, tedy klienta 3, 

4 a 5 došlo k úbytku ATH. Je zajímavé, že tito klienti nezměnili způsob stravování a 

pokračovali ve své stravě, která byla vyhodnocena výše. 
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13. Diskuse 
Program, který byl zaměřen na redukci tělesné hmotnosti v době trvání pěti měsíců, byl 

zvládnutelný. První výsledek poukázal na snížení tělesného tuku u všech šesti klientů. 

Příčinou byl vhodně zvolený tréninkový plán, zaměření na redukci tělesné hmotnosti. Plán byl 

založen na poznatcích z literatury Petra Tlapáka (1999), Daniely Stackeové (2008) a Lenne 

Haakstad (2013). Bylo využito kondičně silového tréninku, vyššího počtu opakování, kratších 

intervalů odpočinku a kruhových tréninků. Tréninková jednotka trvala 60 min., cvičení se 

pohyboval v intenzitě 50-70% RM (repetition maximum – při 100% je možné opakovat cvik 

pouze 1x). Frekvence se pohybovala okolo dvou až třech kondičně silových tréninkových 

jednotek týdně, kterých, jak je vidno, je dostatečný počet pro snížení tělesného tuku. Cviky 

v tréninkových jednotkách byly zvoleny opět dle uvedené literatury a zároveň dle osobních 

zkušeností osobního trenéra. Byly zaměřeny na svalové partie celého těla. Důležitá byla 

pravidelnost a tím déletrvající působení zatížení na klienta. Problémem je často ukončení 

intervence z různých důvodů, tím nedojde k delšímu působení zatížení na klienta a nedostaví 

se kýžené změny v tělesném složení, jak ostatně uvádí i Nina Waaler (2012). S tímto 

problémem se setkává mnoho osobních trenérů, kteří navrhnou určitý tréninkový plán, který 

později není dodržen. Rozhodující je tedy dlouhodobá účast klienta, díky které získá návyk, a 

tím se snižuje riziko ukončení intervence.  

Počet tréninkových jednotek se mezi klienty pohyboval od 55 do 50 tréninků za 5 měsíců, 

kromě Klienta 6, který absolvoval pouze 43 tréninků. Klienta 1 snížil tělesný tuk o 6kg a 

Klienta 2 snížil tělesný tuk o 5,6kg. Toto snížení je 3x větší, než kterého dosáhli ostatní 

klienti, u kterých se snížení tělesného tuku pohybovalo v rozmezí od 1,7 do 2,4kg Jelikož 

počet tréninkových jednotek byl podobný, příčinou onoho rozdílu ve výsledcích je právě 

výživa.  

Výživa má významný vliv na snížení tělesného tuku v redukčním období. Klient 1 a Klient 2 

striktně dodržovali vhodnou stravu. Ač byl Klient 6 uveden jako vhodně se stravující, změna 

ve výživě byla částečná, tedy klient 6 nevykázal takové změny, jako klient 1 a 2. Tento fakt 

prokazuje důležitost vhodného stravování, jak během dne, tak před a po cvičení. Toto ostatně 

uvádí knihy o výživě, jež jsou uvedeny v diplomové práci. Jančík a kol.(2013) či Vilikus 

(2013) uvádí důležitost výživy před a po cvičení, a to z důvodu případného katabolismu, který 

po cvičení nastává. Výživa je častým tématem v oblasti hubnutí a diet. Bylo podstatné, že 

klienti, kteří změnili způsob stravování, nedrželi během šetření žádný druh diety, čímž dospěli 

k rovnoměrnému přísunu energie během celého dne (pravidelnou konzumací potravin 
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v rozmezí 2-3 hodin – Coufalová, 2013), tím měli dostatek energie pro realizaci tréninkové 

jednotky. Vhodná výživa je tedy nezbytným faktorem, který zefektivní výsledky v redukčních 

programech. Pokud hovoříme o vhodné výživě, máme na mysli výživu, jež eliminuje 

nadměrný příjem tuku a jednoduchých cukrů. Dále probíhá stravování v pravidelnosti po 2-3 

hodinách. Respektuje udávaný trojpoměr živin: 65% sacharidů, 20% tuků a 15% bílkovin. 

Přibližně 45-60 min. před zatížením jedinec zkonzumuje špagety či jiné těstoviny, po 

skončení je vhodné konzumovat potraviny s vyšším glykemickým indexem z důvodů rychlejší 

regenerace. Večeře by měla být bílkovinného charakteru. (Vilikus, 2013). Zároveň je strava 

navržena tak, aby energetický příjem nepřesahoval energetický výdej jedince. 

Druhým výsledkem byla změna v oblasti svalové hmoty, uváděno jako ATH. Zde bylo 

prokázáno, u Klienta 1 a 2, zvýšení ATH (1,1kg a 0,6kg). V porovnání se změnami tělesného 

tuku jsou tyto hodnoty nepatrné. U ostatních klientů došlo ke snížení ATH (0,5kg až 1,8kg). 

Tyto výsledky jsou významné zejména z hlediska výživy, jelikož adekvátní výživa zapříčinila 

růst ATH. Zároveň však musíme poukázat na vhodnost cvičení ve fitness centru, pokud je 

navržen patřičný tréninkový plán. Cvičení má za následek hypertrofii svalových vláken, která 

je zároveň podpořena vhodnou stravou po tréninku. Ztráty ATH u klientů 3,4,5 a 6 se 

pohybovaly v rozmezí od 0,5kg do 1,8kg. Stále však hodnoty ztrát tělesného tuku převyšovaly 

hodnoty ztrát ATH, což je podstatné.  

Příčinou ztrát ATH u klientů může být právě výživa, hlavně před a po cvičení a to z důvodu 

nedostatečného přísunu energie před cvičením, energetického vyčerpání během cvičení a 

nedostatečného přísunu energie po cvičení, jež má za následek katabolické děje, jak uvádí 

například Jančích (2013) či Vilikus (2013). Pokud by klienti podstoupili diety, mohly by být 

ztráty ATH daleko větší, než ztráty tělesného tuku jak uvádí Tlapák (1999).  

 Cvičení ve fitness centru je tedy vhodnou pohybovou aktivitou v redukčním období, pokud je 

podpořeno adekvátní výživou. Tyto dva faktory ovlivňují tělesné složení, avšak mnoho lidí 

v populaci se uchyluje ke změně pouze v oblasti pohybové aktivity. Pohybovou aktivitou 

klienti zvýšili energetický výdej, zároveň důsledkem změny ve stravování snížili energetický 

příjem, což ovlivnilo energetickou bilanci. 

Změna energetické bilance na pozitivní je dosažena zvýšením objemu vykonávané pohybové 

aktivity společně s vhodným stravováním. Klíčová je forma cvičení ve fitness, která by měla 

být stanovena patřičnou intenzitou, počtem opakování, dobou odpočinku a vhodnou formou, 

jelikož je mnoho druhů cvičení ve fitness – objemový trénink, rýsovací trénink, silový trénink 
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či právě trénink zaměřený na redukci tělesné hmotnosti (Tlapák, 1999). Otázkou zůstává 

frekvence cvičení, respektive počet tréninků za týden. Diplomová práce dokazuje, 120-180 

minut pohybové aktivity týdně je dostačující doba pro dosažení změn uvedených v diplomové 

práci. Zároveň však musíme uvést, že ze zkušeností mnoha osobních trenérů, je velice obtížné 

přimět klienty k častějšímu navštěvování fitness centra, ať už z časového, či finančního 

důvodu. 

Klient si najímá osobního trenéra z důvodu motivace a dále jeho odbornosti. Osobní trenér by 

měl navrhnout vhodný tréninkový plán, eliminovat chyby v provedení jednotlivých cviků, 

motivovat klienta a poskytovat odborné znalosti (Stackeová, 2008). 

 Limitujícím faktorem je cena tréninků s osobním trenérem. V mnoha fitness centrech, kromě 

osobního trenéra, musí klient navíc platit klubové členství, což už samo o sobě je finančně 

náročné. Cena klubového poplatku, nebo cena trenéra, se odvíjí od úrovně fitness centra. 

Vzhled, vybavenost fitness centra, čistota, služby, to vše ovlivňuje cenu, ale i účast klienta.  

Podle výzkumů je dalším důležitým faktorem vzdělání klienta. Lidé s vyšším vzděláním 

provozují častěji pohybovou aktivitu, lépe se stravují a dodržují zdravou životosprávu 

(Coufalová, 2013, Waaler, 2012). 

Kromě finančního hlediska je problematická i časová náročnost. Tento problém se vyskytoval 

v diplomové práce, zejména u Klienta 6, který měl nejnižší počet tréninkových jednotek (43). 

I přesto Klient 6 snížil tělesný tuk o 2kg. Můžeme tedy tvrdit, že limitní počet tréninkových 

jednotek, kondičně silového charakteru, pro snížení tělesného tuku, je 120 minut týdně, 

v intenzitě cvičení 50-60% RM s intervalem odpočinku do jedné minuty mezi sériemi.  

Před samotným začátkem cvičebního programu je vhodné, aby klient dodal svému osobnímu 

trenérovy prohlášení o zdravotním stavu, v případě vážnějšího či dlouhodobějšího 

onemocnění pak lékařské vyjádření k plánovanému fitness programu. V indikovaných 

případech pak doporučí lékař před jeho započetím zátěžové vyšetření, popřípadě se k tomu 

může klient sám rozhodnout a absolvovat toto vyšetření na specializovaném pracovišti. 

Osobní trenér pak dostane jasné informace o zdravotním stavu klienta. (Stackeová, 2008). 

Klient, který  cvičí ve fitness centru, touto aktivitou začíná měnit svůj životní styl. Ten je však 

ovlivňován dalšími faktory, kterými je žádoucí cvičení doplnit. Jedná se o omezení kouření 

(pokud se jedná o kuřáka) a konzumace alkoholu, zařazení vhodné stravy a dostatek spánku. 

(Slepičková, 2005; Coufalová, 2013). 
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14. Limity práce  
1) Typ cvičení – ten se odvíjí od cílů klientů, tudíž někteří klienti podstupovali více aerobních 

aktivit než druzí 

2) Výživa – klientova strava by se neměla měnit v důsledku měření efektivity samotného 

cvičení 

3) Somatotyp – jak již bylo uvedeno v teoretické části, každý člověk má odlišný somatotyp a 

tím jiné predispozice pro pohybovou aktivitu, tudíž je důležité ke každému klientu přistupovat 

individuálně 

4) Čas – tento faktor je velice důležitý a to hlavně v důsledku efektivity tréninků. Každý 

klient má různé časové nároky a požadavky tudíž můžeme říci, že se pohybuje mezi 1-3 

tréninky za týden. 
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15. Závěry práce 
Na úvod závěru diplomové práce musíme zdůraznit, že se jedná o případovou studii 

kvalitativního výzkumu šesti klientů. Dále je důležité mít na paměti limity práce, které jsou 

uvedeny výše. Poslední poznámka se týká samotného cvičení ve fitness. Způsobů cvičení je 

nepřeberné množství, v této studii bylo použito tréninků, které jsou podle literatury 

nejúčinnější během redukčního období. 

Po zhodnocení výsledků a dat, která jsme získali jak na začátku šetření, tak na konci, můžeme 

konstatovat, že cvičení ve fitness centru ovlivňuje snížení tělesného tuku. Podstatné je že 

lepších výsledků je dosaženo, pokud klient cvičení podpoří vhodným výživovým režimem.  

Dále se prokázalo, že cvičení ve fitness ovlivňuje zvýšení svalové hmoty, opět pod 

podmínkou vhodného stravování.  

Na závěr můžeme tvrdit, že v této studii nejlepším prokázaným způsobem snížení tělesného 

tuku a zároveň zvýšení svalové hmoty bylo cvičení ve fitness centru doplněné o vhodné 

stravování.  
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise  
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Příloha č. 2: Informovaný souhlas 

Dobrý den, 

jmenuji se Marek Vrňák, jsem studentem UK FTVS a oslovuji Vás z důvodu výzkumu pro 

tvorbu diplomové práce na téma Využití cvičebního programu ve fitness v redukčním období. 

Cílem diplomové práce je zjištění změn tělesného složení po dobu 5 měsíců cvičení ve fitness 

centru.  

Jedná se o 2-3 tréninkové jednotky týdně po dobu 5 měsíců. Před začátkem tréninkového 

programu, a po jeho skončení, bude realizována tzv. vstupní a závěrečná diagnostika. Ta 

probíhá v době trvání 60 min. Cílem diagnostiky je měření přístrojem Bodystat 1500 a dále 

vyšetření zkráceného a ochablého svalstva. Metoda šetření je neinvazivní. Jedná se o 

kvalitativní výzkum využívající metody případové studie. 

Každá tréninková jednotka je s osobním trenérem (mnou) s víceletou praxí. Bude se skládat 

z úvodní, hlavní a závěrečné části. Celková doba tréninkové jednotky je stanovena na 60 min. 

Zároveň může dojít ke změně stravovacího režimu a k úpravám jídelníčku, pro zlepšení 

efektivity tréninků. Všechna zdravotní rizika spojená s cvičením budou eliminována 

přítomností a vedením osobního trenéra. 

 

Získaná data budou využita pouze pro výzkum výše zmiňované diplomové práce 

S Vašimi osobními daty bude zacházeno dle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. 
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Příloha č. 3: systém Bodystat 

Systém Bodystat 1500 

Tento měřící systém byl použit u každé diagnostiky níže uvedeného klienta při vstupní 

diagnostice. Bodystat 1500 má dva hlavní kabelové přívody, z nichž každý má dvě hlavní 

krokosvorky, červené a černé. Tyto klipsy se připevní na exponované zarážky na elektrodách. 

Pohlaví, věk, výška, váha, volitelná úroveň aktivity a pas/boky subjektu se pro měření zadají 

pomocí tří kláves na přístroji. Přístroj funguje na principu, že bezpečný vygenerovaný signál o 

síle baterie projde tělem a změří bioelektrickou impedanci při stálé frekvenci 50 kHz. Jakmile 

je test proveden, během tří sekund se Vám zobrazí na LCD displeji kompletní analýza složení 

těla, která zahrnuje skladbu tělesného tuku, aktivní tělesné hmoty, celkové tělesné vody a 

optimální rozsahy. Metabolické sazby, BMI a poměr obvodu pasu a boků jsou také zobrazeny 

na LCD displeji. (Bodystat.cz, 2013) 

Bodystat 1500 měří (bodystat.cz, 2013): 

• Procentuální podíl tělesného tuku v těle a celková hmotnost tuku 

• Procentuální podíl aktivní tělesné hmoty a celková hmotnost aktivní tělesné hmoty 

(svalstvo + kostní hmota) 

• Celková hmotnost 

• Procentuální podíl vody v těle a celková hmotnost tělesné vody 

• Plus normální rozsahy 

• Bazální metabolismus (BMR) 

• BMR / Tělesná hmotnost 

• Průměrná denní potřeba kalorií 

• Body Mass Index - Plus normální rozsah 

• Poměr pas/boky 

• Hodnoty impedance při 50kHz 

Z přístroje Bodystat 1500 bylo využito naměřených hodnot tělesného tuku a tzv. ATH bez 

vody, tj. aktivní tělesná hmota bez vody, která je definována jako hmotnost svalstva a kostní 

hmoty bez podílu tuku a vody.  


