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ABSTRAKT 

Název práce: Vliv pohybové aktivity Nordic Walking na tělesné složení a na 

kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny a u dialyzovaného 

jedince. 

Cíl práce: Cílem práce bylo zjistit vliv pohybové aktivity Nordic Walking na 

tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny 

a u dialyzovaného jedince.   

Metodika: Diplomová práce byla zpracována formou kvalitativní případové 

studie. Studie se na počátku účastnilo 9 probandů, ale jen 5 probandů studii 

dokončilo. Bylo provedeno vstupní vyšetření probandů, před zahájením 10 

týdenní pohybové aktivity Nordic Walking, v celkovém počtu 20 lekcí trvajících 

60 minut, a výstupní testování probandů po absolvování intervence. Vždy byly 

naměřeny konkrétní hodnoty tělesného složení, základní antropometrické hodnoty 

(tělesná výška, hmotnost, věk, obvodové míry), dále rozložení svalové a tukové 

hmoty v  těle, hodnoty fyzické kondice, resp. kardiorespiračních parametrů 

jedince, pro které bylo použito spiroergometrické vyšetření pomocí 

modifikovaného Balkeho chodeckého testu. Ke zjišťování kvality života jedince 

byl před intervencí a po intervenci použit standardizovaný dotazník hodnotící 

kvalitu života WHOQOL-BREF. V neposlední řadě byl každý testovaný jedinec 

dotázán na aktuální zdravotní stav a pravidelnou fyzickou aktivitu vykonávanou 

v době do 3 měsíců před testováním.  

Výsledky: Výsledky dosažené v diplomové práci potvrdily, že pravidelná 

pohybová aktivita NW má pozitivní vliv na kardiorespirační parametry u jedinců 

po transplantaci ledviny. U kvality života a úpravy tělesného složení výsledky 

celkově již tak přesvědčivé nebyly. U dialyzovaného jedince se nepodařila 

prokázat žádná z hypotéz. Součástí efektivního tréninkového plánu musí být 

dostatečná motivace a chození při stanovené individuální tepové frekvenci 

adekvátní pro zvyšování fyzické kondice.   

Klíčová slova: transplantace ledviny, Nordic Walking, spiroergometrie, 

antropometrie, tělesné složení, kvalita života, Balkeho chodecký test, aerobní 

zdatnost 



 
  

ABSTRACT 

Title: Effect of physical activity Nordic Walking on body composition and 

cardiorespiratory parameters in individuals after kidney transplantation and 

dialysis individual. 

Objective: The aim of the study was to determine the effect of physical activity 

Nordic Walking on body composition and cardiorespiratory parameters in 

individuals after kidney transplantation and dialysis individual. 

Method: This thesis has been prepared in the form of a qualitative case study. 

The study involved 9 probands at the beginning, but only 5 probands completed 

the study. It was done the input examination before the intervention. The 

intervention was made from 20 lessons of Nordic Walking which should take 60 

minutes each of them. Then were probands tested again like the output 

examination. During these both examination were measured specific values of 

body composition, anthropometric values (height, weight, age, circuit level), as 

well as the distribution of muscle and fat mass in the body, the value of physical 

fitness, respectively. cardiorespiratory parameters of the individual, for which was 

used the spiroergometric test within a modified Balke´s walking test. For to detect 

the quality of life was used before and after intervention standardized 

questionnaire assessing quality of life WHOQOL-BREF. Last but not least, each 

proband was asked about the current health status and regular physical activity 

performed within the period of three months before the input testing. 

Results: The results obtained in this thesis confirmed that regular physical 

activity Nordic Walking has a positive effect on cardiorespiratory parameters in 

patients after kidney transplantation. Results in the quality of life and changes of 

the body composition weren´t so convincing. The dialysied patient didn´t confirm 

any of hypothesis. The effective training plan must be accompanied by the 

motivation and Nordic Walking must be done with individual heart rate which 

will be adequate for increasing physical condition.  

Keywords: kidney transplantation, Nordic Walking, spiroergometry, 

anthropometry, body composition, quality of life, Balke´s walking test, aerobic 

fitness 
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1. ÚVOD 

Při závažných onemocněních ledvin, kdy je třeba funkci ledvin 

substituovat jiným, náhradním mechanismem, přicházejí v úvahu dialyzační 

metody, kam patří hemodialýza nebo peritoneální dialýza, anebo transplantace 

ledviny. Nejlepší metodou volby pro nemocné se selháním ledvin je transplantace 

ledviny, neboť je oproti jiným metodám spojována s delším přežitím nemocných. 

Další výhodou transplantace ledviny je, že je méně ekonomicky náročná než 

dialyzační léčba. Samozřejmě je následně nutné, aby byl pacient rehabilitován tak, 

aby mohl být v co nejkratší době navrácen do plnohodnotného života, jehož 

součástí je i co nejefektivnější začlenění zpět do pracovního procesu. 

Co se týká pohybové léčby u osob se selháním ledvin, tak v minulosti 

nebylo publikováno mnoho knih, které by se zabývaly jejím efektem právě u 

těchto pacientů. Až v posledních deseti letech bylo postupně sepsáno a vydáno 

několik příruček pro pacienty, odbornou veřejnost, ale i veřejnost laickou, které se 

dotýkaly problematiky pohybové léčby po transplantaci ledviny. V literatuře se 

však příliš nedočteme o uplatnění specifických druhů sportu pro zlepšení fyzické 

kondice pacientů po transplantaci ledviny. Ve své práci bych se proto chtěla 

zaměřit na využití intervence Nordic Walking jako možnost pohybové terapie pro 

pacienty po transplantaci ledviny, ale i pro pacienty, kteří podstupují peritoneální 

dialýzu.  

„Určitá míra fyzické a psychické kondice je nezbytná pro kvalitní život u 

všech jedinců po transplantaci ledviny“ (Mahrová, Švagrová, Bunc, Štollová, 

Teplan, 2011).  Po transplantaci začne transplantovaná ledvina fungovat velice 

rychle a problémy spojené se zásadními funkcemi ledvin zmizí. Pro zlepšení 

celkového stavu pacienta po předešlém chronickém onemocnění před 

transplantací a nyní při podstupování nutné imunosupresivní terapie je vhodná 

sekundární prevence v podobě pohybové aktivity.   

Nordic Walking by mohl být vhodnou pohybovou léčbou pro pacienty s 

renálním onemocněním, ať už je kompenzováno jakoukoliv léčbou (dialýza, 

transplantace). Nordic Walking je všeobecně uznáván jako pohybová aktivita, 

která je vhodná téměř pro každého. Není to náročná pohybová aktivita a zapojuje 

se během ní do pohybu celé tělo nenásilnou a přirozenou formou. Oproti běžné 
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chůzi dojde ke zvýšení srdeční frekvence asi o 10 až 15 tepů za minutu, a tím 

dochází k tréninku srdce. Také se zvyšuje energetická zátěž až o 25%, a tím 

dochází k vyššímu spalování tuků. Toto samozřejmě nejsou jediné výhody Nordic 

Walking, ale ty hlavní, kterými se budu v diplomové práci zabývat. Ke všem 

těmto výhodám můžeme v neposlední řadě přiřadit i zlepšení nálady vlivem 

vyplavování endorfínů. Z tohoto důvodu je zátěž vnímána v menší míře, než je 

její opravdová výše.  

 Naším úkolem je zhodnotit fyzickou kondici pacientů po transplantaci 

ledviny a při peritoneální dialýze, a to před zahájením pravidelné intervence 

Nordic Walking a po 10ti týdnech pravidelného chození udělat výstupní testování. 

Následně pacientovu fyzickou kondici včetně tělesného složení tak moci 

porovnat, a to jak intraindivudálně tak interindividuálně. Veškerá měření budou 

prováděna v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze za dohledu lékaře.  

 Cílem práce je na podkladě výsledků z výzkumu sestavit závěry, které by 

potvrzovaly nebo naopak vyvracely naše hypotézy, a to, že se fyzická kondice u 

pacientů po transplantaci ledviny a u pacienta podstupujícího peritoneální dialýzu, 

po pravidelné 10ti týdenní intervenci Nordic Walking zlepší, dojde k redukci 

tělesného tuku a zároveň také ke zlepšení kvality života, která bude hodnocena na 

základě standardizovaných dotazníků kvality života Světové zdravotnické 

organizace (World Health Organization Quality of Life Assessment, WHOQOL-

BREF). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

      V teoretické části je pojednáno o problematice anatomie a funkce ledvin, 

jejich selhání, využití dialyzační a transplantační léčby včetně jejich komplikací, 

možnostech pohybové léčby u pacientů se selháním ledvin a o psychosociálních 

faktorech, které onemocnění a jeho následná léčba pacientům přináší. Dále je 

stručně pojednáno o zátěžovém testování, o měření tělesného složení a kvality 

života. Nakonec je detailněji popsána technika Nordic Walking a jsou uvedeny 

tuzemské i zahraniční studie poukazující na pozitivní vliv využití pohybové 

aktivity Nordic Walking, nejen u specifických lékařských diagnóz.          
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2.1 Anatomie ledvin 

      Ledviny jsou párovým orgánem. Jsou uloženy v retroperitoneálním prostoru 

ve výši obratlů Th12-L2. Ledvina má charakteristický tvar, kdy se nejčastěji 

přirovnává k fazolovému bobu, jemuž odpovídá tvarem obvodu i předozadním 

zploštěním. Ledvina je stejnoměrně červenohnědě zbarvená, má hladký povrch, 

na kterém místy prosvítají vějířky žilek. Konzistence je tuhá, vůči tlaku z okolí je 

plastická. Tenké vazivové pouzdro, které kryje povrch ledviny, se nazývá capsula 

fibrosa. Detailní popis ledvin a jejich cévního zásobení můžeme vidět na obrázku 

č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – ledviny a jejich cévy (Čihák, 2002, s. 248) 

    

     Rozměry ledviny jsou 10-12cm délky, 5-6cm šířky a 3,5-4cm tloušťky. 

Hmotnost ledviny je 120-170 g, často i více, přičemž ledvina obsahuje asi 50 g 

krve. Velikost ledviny se během života mění, maxima dosahuje kolem 28 – 30 let, 

naopak po 65. roce věku se zpravidla zmenšuje, což také souvisí s cévními 

změnami. Pokud v potravě převažují bílkoviny, ledviny se zvětšují (hypertrofují). 

Po ztrátě jedné ledviny se může druhá ledvina zvětšit téměř na dvojnásobek, tzv. 

kompenzační hypertrofie (Čihák, 2002). 
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2.2 Funkce ledvin 

      Základní funkcí ledvin je exkrece moče, při níž odcházejí z těla produkty 

metabolismu, zejména močovina, která je produktem přeměny bílkovin. 

Vylučováním močoviny, solí a přebytku vody mají ledviny výrazný podíl na 

udržování vnitřního prostředí organismu a složení tělních tekutin (Čihák, 2002).  

     Základní funkční jednotkou biologické ledviny je nefron, jehož schéma je vidět 

na obrázku č. 2. Každý nefron se skládá z glomerulu a z tubulu. V nefronu 

dochází k tvorbě definitivní moči, která je v závěru procesu odváděná distálním 

tubulem do sběrného kanálku odtud na ledvinnou pánvičku a nakonec ven 

z ledviny močovodem do močového měchýře. V kůře lidských ledvin je přibližně 

kolem dvou milionů nefronů (Lopot, 2012). Během tvorby definitivní moči je 

uplatněno několik procesů. Nejprve dochází ke glomerulární filtraci, která 

umožňuje tvorbu primární moče, jež je ultrafiltrátem krevní plazmy, bez 

vysokomolekulárních látek (bílkovin). Dalším procesem je tubulární resorbce, 

která probíhá v jednotlivých kanálcích nefronu, dochází při ní ke vstřebávání vody 

a dalších látek zpět do krve a mění se tak složení původního filtrátu. Následuje 

tubulární sekrece, která slouží k vylučování některých látek do tubulární tekutiny. 

Těmito třemi procesy postupně vzniká definitivní moč, kdy někdy se uplatňuje 

ještě 4. proces, tj. tubulární exkrece, a to u látek, které jsou z těla odstraňovány 

beze zbytku, jako je např. penicilin (Janoušek 1981; Bartůňková, 2007).  

      Kromě exkrece moče mají ledviny funkce endokrinní. Produkují a do krve 

následně uvolňují renin, který pak reguluje krevní tlak. Dále produkují 

erytropoetin, který stimuluje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni. 

V neposlední řadě vytváří také 1,2-hydroxycholekalciferol (derivát vitaminu D3), 

který je zapojený do regulace metabolismu vápníku (Čihák, 2002).  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – schéma: řez ledvinou a funkční schéma nefronu (Lopot, 2012, s. 19) 
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2.3 Poruchy ledvinných funkcí  

      Poruchy renálních funkcí jsou způsobeny onemocněním ledvin, v důsledku 

oběhového selhání nebo pro překážku v odvodných cestách. Poruchy mohou 

vzniknout náhle či se vyvíjet pomalu. Při narušené funkci ledvin je ohrožena 

stálost vnitřního prostředí. Je to dáno tím, že ledviny nejsou schopny uchovávat 

látky nezbytné pro organismus a vylučovat zplodiny metabolismu a následkem 

toho může docházet i k poruchám jiných orgánů. Podle charakteru renální 

poruchy vzniká buď nedostatek, nebo nadbytek některých elektrolytů. Závažnou 

poruchou je porucha sekrece draslíku, kdy vzniká hyperkalémie. Jedná se o 

poruchu funkce tubulu, která představuje zvlášť velké nebezpečí, protože ovlivní 

reaktivitu vzrušivých struktur, zejména myokardu. Selháním schopnosti ledvin 

vylučovat vodíkové ionty dochází k jejich hromadění v krvi za vzniku acidózy. 

Rozlišujeme akutní a chronické ledvinné selhání (Janoušek, 1981). 

     Důsledky renálního selhání jsou metabolická acidóza, hypertenze, hypertrofie 

levé komory srdeční, anémie, sekundární hyperparatyreóza, periferní neuropatie, 

svalové oslabení, autonomní dysfunkce, zvýšení hladiny triglyceridů a snížení 

HDL cholesterolu, který je tělu prospěšný (Durstine et al., 2009). 

2.3.1 Akutní selhání ledvin 

     Akutní selhání ledvin znamená náhle vzniklé (během několika hodin až dnů) 

potenciálně reverzibilní zhoršení renálních funkcí s následnou poruchou 

elektrolytové a acidobazické homeostázy, kdy dojde ke změnám objemu 

extracelulární tekutiny a k retenci dusíkatých katabolitů. Může nastat u 

nemocných s dosud normální funkcí ledvin nebo u nemocných s již danou, ale 

stabilizovanou poruchou. Akutní selhání ledvin doprovází také výrazný pokles 

diurézy. Může dojít k oligurii, kdy je tvorba moči nižší než 300-400ml/24 hodin,  

a nebo k anurii, kdy je tvorba moči nižší než 100ml/24 hodin (Sýsová, 2011).  

2.3.2 Chronické selhání ledvin 

      Chronická renální nedostatečnost je stadium chronických renálních 

onemocnění, kdy funkce ledvin klesne na takovou úroveň, kdy dochází 

k výrazným změnám ve složení extracelulární tekutiny. Zároveň se projevují 

metabolické změny podmíněné nedostatečnou exkreční schopností, ale i změnami 
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v metabolicko-endokrinní funkci ledvin. Tyto změny jsou vystupňovány při zátěži 

organismu, kterými jsou například trauma, operace, infekce nebo zvýšený přívod 

bílkovin, tekutin či elektrolytů a podobně (Sýsová, 2011).  

      Chronické selhání ledvin je stav, kdy je funkce ledvin snížena natolik, že 

ledviny nejsou schopny udržet normální složení vnitřního prostředí ani za 

bazálních podmínek, a to přesto, že jsou dodržována speciální dietní opatření, 

medikamentózní léčba a je vyrovnána metabolická situace organismu (Sýsová, 

2011).  

      Termín chronické selhání ledvin se u nás vyhrazuje pro pacienty 

s terminálním selháním ledvin, kde je již potřeba náhrada funkce dialýzou či 

transplantací. V anglicky psané literatuře je však tento termín používán i pro 

nemocné, kteří zatím nepotřebují léčbu náhrady funkce ledvin. Termín chronická 

renální insuficience je konkrétnější a užívá se u nemocných s nedostatečnou 

funkcí ledvin, u kterých zatím nedošlo k terminálnímu selhání ledvin. Urémie je 

syndrom, tedy soubor symptomů, jež vyplývají z retence odpadních látek 

metabolismu bílkovin a jsou doprovázeny poruchami homeostázy a iontů, 

poruchami endokrinního systému a metabolismu. Urémie se projevuje anorexií, 

nauzeou, zvracením, někdy průjmy, známkami hemoragické diatézy (snadná 

tvorba hematomů), periferní polyneuropatií, perikarditidou. Často se užívá pojmu 

uremický syndrom, který doprovází terminální renální selhání, a to vždy, bez 

ohledu na povahu základního onemocnění, které vedlo k renálnímu poškození 

(Klener, 2009).  

       Mezi nejčastější příčiny chronického renálního selhání, v zeměpisných 

šířkách, patří především chronické glomerulonefritidy, diabetická nefropatie a 

vaskulární onemocnění ledvin (Sýsová, 2011). 
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2.4 Vyšetření v nefrologii  

     K vyšetření ledvin a močových cest se užívají různé metody. 

Nejpoužívanějšími jsou metody zobrazovací, kam patří rentgenová vyšetření 

(intravenózní urografie, ascendentní pyelografie, uretrocystografie, antegrádní 

pyelografie, renální arteriografie a výpočetní tomografie), magnetická rezonance, 

ultrasonografie a radionuklidová vyšetření, kam patří statická a dynamická 

scintigrafie. Často je užíváno laboratorní vyšetření moči. Dále je užíváno funkční 

vyšetření ledvin, kdy je vyšetřována glomerulární filtrace, v praxi je užíván 

clearence endogenního kreatininu. Glomerulární filtrací vzniká primární moč, 

která je za normálního stavu z 99% resorbována zpět v tubulech. Pokud je 

v pořádku vodní rovnováha, neklesá tubulární resorpce u zdravých jedinců pod 

98%. Fyziologicky klesá při vypití většího množství vody, a to až na 85%. Při 

chorobách, které postihují především dřeň ledviny, může schopnost resorpce 

klesnout až na 75%, kdy se jedná už o polyurické stadium renální insuficience. 

Dalšími běžně vyšetřovanými parametry jsou vylučování sodíku a draslíku močí 

za 24 hodin.  Někdy je též vyšetřováno vylučování vápníku, fosforu a kyseliny 

močové (Klener, 2009). 

Posledním, nejinvazivnějším vyšetřením ledvin je biopsie, která může být 

provedena jen v jasně indikovaných případech, jakými je například nejasné náhlé 

selhání ledvin (Klener, 2009).  
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2.5 Náhrada funkce ledvin 

      Náhrada funkce ledvin zahrnuje 3 typy léčby – hemodialýzu, peritoneální 

dialýzu a transplantaci ledviny. Pacient se selháním ledvin musí být některou 

z těchto variant náhrady funkce ledvin léčen doživotně, ale dle jeho stavu a vůle 

lze jednotlivé metody střídat (Svoboda, Mahrová, 2009).  

2.5.1 Dialyzační léčba  

      K dialyzačním metodám patří hemodialýza (HD) a její modifikace a 

peritoneální dialýza (PD). Chronické selhání ledvin je léčeno hemodialýzou od 

roku 1960, kdy byl poprvé požit zevní arteriovenózní zkrat („shunt“), neboli 

trvalý cévní přístup. Od roku 1966 se začaly používat nativní arteriovenózní 

spojky (fistule), které jsou dnes hlavní metodou volby a zevní zkraty se již 

nepoužívají. Pacient je napojen na dialyzátor (hemodialyzátor) spolu 

s dialyzačním monitorem. V dialyzátoru probíhá transport látek přes 

polopropustnou membránu, tedy fyzikální děj zvaný difuze (neboli transport po 

koncentračním spádu) z krve do dialyzačního roztoku (Viklický et al., 2008). 

      Ve světě je léčeno metodami náhrady funkce ledvin celkem kolem 2 milionů 

osob ročně. Z tohoto počtu je více než 1,3 milionu léčeno v hemodialyzačním 

programu, 170 tisíc peritoneální dialýzou a přibližně půl milionu žije 

s transplantovanou ledvinou (Viklický et al., 2008). 

      Při peritoneální dialýze je principem odstraňování katabolitů rovněž difuze. 

Látky přecházejí z krve přes peritoneum, tedy přes polopropustnou membránu, do 

intraperitoneálně napuštěné tekutiny (dialyzačního roztoku). Po určité době se 

dialyzát vypustí a napouští se nový (objem je obvykle 2 litry). Pacient roztok 

vyměňuje přibližně 4x denně, v břišní dutině je tedy trvale určité množství 

tekutiny (kontinuální ambulantní peritoneální dialýza – CAPD). Peritoneální 

katetr se zavádí obvykle chirurgicky a v břišní stěně je pevně fixován. 

Peritoneální dialýza je formou domácí dialyzační léčby, kontroly pacienta lékařem 

tak probíhají méně často, přibližně jednou za měsíc (Viklický et al., 2008). 
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2.5.1.1 Komplikace dialyzační léčby 

      Komplikace dialyzační léčby nesouvisí přímo s dialyzačními metodami jako 

takovými, ale spíše s celkovým klinickým obrazem pacienta, který je dán 

primárním onemocněním, tedy selháním ledvin. Pacienta v dialyzačním programu 

často provázejí určité chronické i akutní komplikace a délka jeho života se 

výrazně zkracuje ve srovnání s osobami stejného věku a pohlaví. Nejčastější 

příčinou úmrtí jsou kardiovaskulární komplikace, které tvoří až 50% všech příčin. 

Druhou nejčastější příčinou jsou infekční komplikace, které tvoří asi 20%. Do 

spektra klinických komplikací selhání ledvin patří funkční, ale i morfologické 

změny prakticky všech orgánů. Jsou podmíněny především metabolicky a patří 

k nim například osteopatie, polyneuropatie, hypertrofie srdeční svaloviny, změny 

struktury cév, malnutrice a porucha imunitních funkcí. Všechny tyto poruchy se 

rozvíjejí postupně v dlouhodobém časovém horizontu. Včasná a cílená léčba 

může tyto komplikace alespoň zmírnit. Dialyzační léčení samo o sobě je dalším 

časovým obdobím, kdy tyto komplikace postupují (Viklický et al., 2008). 

      Poruchy pohybového systému při dialýze jsou spojeny zejména s kostními, 

kloubními a svalovými komplikacemi, jejichž příčinou je renální osteopatie. Mezi 

symptomy poruch pohybového systému patří bolest, omezená hybnost, snížená 

svalová síla, rychle nastupující únava, snížená citlivost a další projevy (Sýsová, 

2011).  

     Cvičební kapacita u pacientů na dialýze je často nízká. Velkou výzvou pro ně 

může být i vykonávání běžných denních činností (Durstine et al., 2009).  

2.5.2 Transplantace ledviny 

      Transplantace ledviny je kvalitativně vyšší metodou než dialýza avšak ani tato 

není dokonalá a bez rizika a také se nehodí po všechny nemocné (Smržová, 2009).  

      Transplantace je dvojího typu, a to buď ze žijícího, nebo ze zemřelého dárce, 

přičemž možnost transplantace ze žijícího dárce je podstatně lepší, neboť se dá 

lépe načasovat, má nejméně komplikací a ledvina většinou pracuje déle a lépe než 

od dárce zemřelého (Smržová, 2009).  

      Transplantace ledviny ze zemřelého dárce je možností pro pacienty, kteří 

nemají vhodného dárce nebo si nepřejí, aby jim někdo z okolí ledvinu daroval. 
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Tito nemocní jsou po důkladném vyšetření zařazeni na tzv. čekací listinu, tedy 

seznam, kde jsou všichni nemocní čekající na transplantaci ledviny. Pokud je 

k dispozici ledvina, vybere se ze seznamu vhodný příjemce a ten dostane ledvinu 

přidělenu. Když pacient čeká na transplantaci déle než 3 roky, je zařazen do 

přednostního pořadí. Přednost se dává také dětem a těm nemocným, u kterých 

nelze provádět dialýzu (Smržová, 2009). 

      Indikace nemocných k transplantaci není jen čistě medicínský problém, ale i 

problém etický. Měl by zde být rovný přístup ke zdravotní péči, podle kterého by 

neměla být nikomu upřena adekvátní zdravotní péče jen proto, že dosáhl určitého 

věku. Na druhou stranu vzhledem k nedostatku orgánů k transplantacím je někdy 

dávána přednost mladším čekatelům, kteří mají větší naději na dlouhodobou 

funkci štěpu (Schück, Tesař, Teplan a kolektiv, 1995). 

      Standardním postupem pro transplantaci ledviny je zachování vlastních ledvin 

na původním místě, pokud nehrozí komplikace s tímto postupem spojené, a 

vložení ledviny dárcovské do pravé či levé jámy kyčelní. Ledvina se v této 

lokalizaci může dobře napojit na velkou ilickou cévu, což je třeba, neboť má 

vysoké nároky na krevní zásobení. V IKEM v Praze se standardně volí pravá jáma 

kyčelní (Králová, 2011). 

 

Obrázek č. 3 - Umístění transplantované ledviny (http://www.ikem-nefrologie.cz/cs/o-nas/co-

u-nas-lecime/program-transplantace-ledvin/) 

       Vzhledem ke zlepšující se kvalitě zdravotní péče, lepší imunosupresi a 

dokonalejším chirurgickým postupům, je zřejmé, že počet nemocných s funkční 

transplantovanou ledvinou se budou nadále zvyšovat (Viklický et al., 2008).     

http://www.ikem-nefrologie.cz/cs/o-nas/co-u-nas-lecime/program-transplantace-ledvin/
http://www.ikem-nefrologie.cz/cs/o-nas/co-u-nas-lecime/program-transplantace-ledvin/
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      Jedním z příkladů moderního operačního přístupu je systém da Vinci surgical 

system (dVss), který byl vytvořen v USA. Jedná se o asistovaný počítač, kdy jeho 

práci kontroluje chirurg, který zároveň vidí operační prostor ve 3D obraze. 

Výhodou tohoto přístroje je eliminace přirozeného třesu lidských rukou a 

chirurgická přesnost. Jedná se o laparoskopický operační přístup. První operace 

v Evropě, za použití tohoto přístroje, byla provedena v Pise v Itálii v roce 2010 a 

její průběh a další detaily jsou popsány v listech Transplant International (Boggi 

et al., 2011) . 

  

Obrázek č. 4 – operační laparoskopický systém da Vinci (Shuford, 2007)   

2.5.2.1 Komplikace vznikající po transplantaci ledviny 

      Ke komplikacím po transplantaci ledviny, které jsou způsobeny jak samotnou 

transplantací, tak následným užíváním imunosupresiv, patří kardiovaskulární 

onemocnění, hypertenze, diabetes mellitus, hyperlipidémie, rozvoj nadváhy, 

anémie, leukocytózy, trombocytózy, onemocnění trávicího traktu, malignita, 

psychické obtíže (Viklický et al., 2008).  U 10 % pacientů těsně po transplantaci 

bývá přítomna bolest svalstva, kostí a kloubů dolních končetin, která bývá 

způsobena imunosupresivními léky (Svoboda, Mahrová, 2009).   

      Z komplikací výrazně ovlivňujících pohybový aparát je třeba zmínit 

potransplantační osteopatii, jež představuje zejména demineralizaci skeletu jako 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=2014804_bumc0020-0354-f01.jpg
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důsledek imunosupresivní léčby.  Tato demineralizace je velmi rychlá a dosahuje 

nejvyšší rychlosti v prvních šesti měsících po transplantaci (Dusilová Sulková a 

kolektiv, 2007).  

      Pacient po transplantaci ledviny se vrací k normálnímu životnímu stylu, ale 

zvýšená přítomnost kardiovaskulárních komplikací zůstává nadále hlavní příčinou 

úmrtí, stejně jako u pacientů se selháváním ledvin bez transplantace ledviny 

(Svoboda, Mahrová, 2009).    

2.5.2.2 Imunosupresivní léčba a její komplikace 

      Úspěšná transplantace ledviny závisí především na dvou faktorech, a to na 

samotném chirurgickém zákroku a následně na potlačení rejekce štěpu 

imunosupresivní léčbou. V současné době je užívána imunosuprese, která je 

spojena s výborným jednoročním přežíváním štěpů (90-93%) i nemocných (95%). 

Bohužel v pětiletém intervalu již tyto výsledky tak úspěšné nejsou (66% přežití 

štěpů a 79% přežití příjemců). Paradoxem je, že to jsou právě imunosupresivní 

preparáty, které přispívají ke vzniku dalších komplikací ovlivňujících osud štěpu i 

nemocného. Je tedy nutné najít rovnováhu mezi účinnou imunosupresí potlačující 

rejekci a jejími vedlejšími účinky. V souvislosti s užíváním imunosupresiv je větší 

sklon k infekcím, některá imunosupresiva mohou vést ke vzniku či zhoršení 

diabetes mellitus nebo k poškození kostí. Dlouhodobé, ale nutné, podávání 

imunosupresiv zvyšuje nebezpečí vzniku nádorů, neboť je celkově potlačena 

přirozená imunita organismu (Sýsová, 2011). Imunosupresivní látky totiž působí 

nespecificky a postihují nejen nežádoucí lymfocyty, ale i normální lymfocyty a 

další složky imunitního systému, čímž stoupá riziko snížení antiinfekční a 

protinádorové imunity. Pro optimalizaci účinků se proto užívají různé kombinace 

léčiv, například glukokortikoidy s inhibitory kalcineurinu (ciclosporin nebo 

tacrolimus), nebo s antiproliferativními látkami (Perlík, 2011).         

      K nejčastějším nádorům po transplantaci ledviny patří nádory kůže a zároveň  

potransplantační lymfoproliferace, které zahrnují celou řadu onemocnění. Častější 

jsou také nádory vlastních ledvin a nádory z uroepitelu (Tesař, Schück a kolektiv, 

2006).  
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2.6 Psychosociální hledisko  

      Zejména u mnoha chronických nemocí jako jsou diabetes mellitus, koronární 

srdeční choroba, revmatoidní artritida, nedostatečnost ledvin s léčením dialýzou a 

řady dalších onemocnění, se nabízí otázka zpracování nemoci samotným 

pacientem („coping“) a také následné přijmutí terapie („compliance“). Mnoho 

terapeutických postupů selhává na tom, že otázky akceptovatelnosti léčení nebo 

zpracování nemoci kladeny nejsou vůbec nebo jsou jen naznačeny. Postižení často 

dostatečně nepochopí své onemocnění a nutnost jeho léčby. Proto je velmi 

důležitá komunikace mezi lékaři a pacienty (Danzer, 2010)  

      Podobně i Véle (2006) ve své publikaci uvádí, že i fyzioterapeut musí být 

zároveň trochu psychoterapeut, aby se stal pro pacienta více empatickým, odhalil 

pohnutky jeho mysli a celkový psychický stav a ve finále dokázal pacientovi lépe 

vysvětlit celou fyzioterapeutickou léčbu, rozsah a použití jednotlivých metod a 

lépe mu porozumět. Terapeut tak nastolí důvěru ve vztahu terapeut-pacient a lépe 

pak pozitivně ovlivňuje pacientův limbický systém, který je pro vstřebávání 

terapie a naučení se během ní novým věcem, naprosto nezbytný (Véle, 2006).   

      Disabilita je snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo 

společnosti (Bienertová, 2012). Jakákoli vada nepostihuje pouze určitý orgánový 

systém, nýbrž ovlivňuje celou osobnost postiženého a tím tak vytváří zcela 

speciální sociální situaci. Pro zpětné začlenění se do společnosti, integrace do 

společnosti, je nejdůležitější dostatečná motivace, která je pro celý proces 

nejdůležitější a potřebná. (Vágnerová, 2008). Nepřímo to také uvádí Bienertová 

(2012), kdy přirovnává vlastní aktivitu nemocného ke „katalyzátoru“, bez kterého 

není integrace možná. 

     Podstatné je, aby rehabilitace včetně pracovní rehabilitace, byla prováděna 

jako komplexní činnost a řídila se určitými zásadami, jakými jsou včasnost, 

komplexnost, návaznost a koordinovanost, dostupnost, individuální přístup, 

multidisciplinární posouzení a součinnost (Bienertová, 2012). Dle Stehlíkové 

(1999), je cílem rehabilitace ovlivnit pacienta po stránce fyzické i psychické. U 

mladších pacientů se snažíme zejména zlepšit výkonnost a podpořit 

psychosociální adaptaci, u starších jedinců je pozornost zaměřena především na 

udržení soběstačnosti a snížení míry čerpání pomoci (Stehlíková, 1999).  
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2.7 Pohybová terapie u osob se selháním ledvin  

      Přestože je prokázané, že pro pacienty s chronickým selháním ledvin má 

přiměřený pohybový režim životně důležitý význam, setkáváme se i dnes 

s doporučením klidového režimu, který je však pro ideální komplexní léčbu 

naprosto kontraproduktivní (Ondřichová, 2007). 

      Dialyzovaní pacienti mají přibližně polovinu maximální cvičební kapacity 

běžné netrénované populace. Tato úroveň je typická pro pacienty s městnavou 

srdeční slabostí. Pohybová rehabilitace jako součást léčby pacientů v dialyzačně-

transplantačním programu byla poprvé představena v USA v programu nazvaném 

„5 E“. Ústředním bodem programu „5 E“ je kondiční trénink, resp. zvýšení 

množství pohybových aktivit za účelem obnovení a plného využití funkčního 

fyzického potenciálu, což vede k plné rehabilitaci (Svoboda, Mahrová, 2009). 

      Po transplantaci, kdy začne transplantovaná ledvina fungovat velice rychle a 

problémy spojené se zásadními funkcemi ledvin zmizí, je nadále vhodná 

sekundární prevence v podobě pohybové aktivity pro zlepšení celkového stavu 

pacienta (Svoboda, Mahrová, 2009). Určitá míra fyzické a psychické kondice je 

nezbytná pro vyšší kvalitu života u všech jedinců po transplantaci ledviny 

(Mahrová, Švagrová, Bunc, Štollová, Teplan, 2011). 

      Pohybová aktivita zlepšuje krevní tlak, lipidový profil a psychosociální stav u 

některých nemocných (Durstine et al., 2009). Dále může nabídnout řešení pro 

dosažení fyzické nezávislosti a osvobození od dalších symptomů na dlouhé roky a 

tak zvýšit i potenciál pro lepší kvalitu života. U zdravé i nemocné populace 

pomáhá aktivní životní styl, tedy zařazení pohybové terapie do svého 

každodenního života, zvyšovat hodnotu VO2, která představuje důležitý faktor, jež 

snižuje nemocnost a prodlužuje délku života. Pohybová léčba tak může pozitivně 

ovlivnit 3 nejdůležitější cíle rehabilitace, jimiž jsou soběstačnost a schopnost 

samostatně žít, daleko lépe subjektivně posuzovaná kvalita života v mnoha 

oblastech a zlepšení nebo potlačení nežádoucích symptomů u přeživších (Frontera 

et al., 2006).  

      Vlivem pohybové aktivity na zdravotní stav lidí s onemocněním ledvin se 

zabývalo za posledních 30 let mnoho studií, avšak bylo vypracováno jen velmi 

málo obecně platných pokynů a zásad založených na těchto důkazech. K nápravě 
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tohoto faktu se rozhodli švédští vědci studovat data a výsledky 45 studií, které 

zahrnovaly záznamy 1863 pacientů, jež trpěli chronickým onemocněním ledvin. 

Někteří z těchto pacientů zatím nepotřebovali dialýzu, někteří byli léčeni dialýzou 

a někteří byli po transplantaci ledviny. U všech byl prokázán pozitivní vliv 

cvičení na jejich zdravotní stav. Studie zabývající se vlivem provádění 

kardiovaskulárního cvičení (rychlá chůze, běh) po dobu 4 až 6 měsíců dokázala, 

že se výrazně zlepšila aerobní kapacita, tedy spotřeba kyslíku organismem při 

svalové práci, jež je považována za objektivní ukazatel fyzické kondice (Heiwe, 

Jacobson, 2011). 

      Dokonce ani u osob s jednou funkční ledvinou není sport kontraindikovaný, 

avšak má určitá omezení. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zvláště pokud je zbylá 

ledvina malformovaná, polycystická nebo je uložena v pánvi. Nebezpečné jsou 

sporty kontaktní nebo kolizní (Cinglová, 2010). 

      Bezpečné prostředí pro pohybovou aktivitu skupiny nemocných s renálním 

selháním nabízí Sportovní klub dialyzovaných a transplantovaných. Klub vznikl v 

roce 1995 při Dialyzačním centru Nemocnice Na Homolce. Cílem klubu je 

vytvořit ucelený rehabilitační program, který by zohledňoval specifické potřeby 

nemocných se selháním ledvin. Kromě pravidelného cvičení jsou klubem 

pořádány i letní a zimní sportovní hry a také každoroční přímořský pobyt 

(Ondřichová, 2007). 
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2.8 Zátěžové vyšetření  

      Vyšetření zdatnosti jak zdravých, tak i méně zdatných osob, např. chronických 

pacientů, lze posuzovat a indikovat ze tří hledisek (Máček, Radvanský, 2011). 

      Pokud posuzujeme z hlediska funkčně metabolického, tak jen u vybraných 

pacientů je zjistitelné standardním vyšetřením vystupňovanou zátěží do maxima, 

tedy obdobným vyšetřením, jaké se provádí k modifikaci vytrvalostního tréninku 

u sportovců. Během postupně zvyšované zátěži do maxima tak, aby jej bylo 

dosaženo mezi 8. a 16. minutou od zahájení testu, prochází pacient zhruba mezi 

druhou a nejvyšší třetinou zátěžové intenzity regulačním zlomem, který se nazývá 

anaerobní práh a na nejvyšší zátěži dosahuje maximální spotřeby kyslíku (Máček, 

Radvanský, 2011). 

      Z hlediska symptomatického lze říci, že zdatnost bývá na rozdíl od zdravých 

sportovců u řady chronicky nemocných limitována subjektivními pocity, tedy 

jasně patologickými příznaky spojenými s negativní emocí. Takto vzniká 

symptomaticky limitovaná zátěž (Máček, Radvanský, 2011). 

     Důležité je také hledisko volní, kdy zdatnost je také subjektivně vnímána 

volními vlastnostmi. Jestliže je pacient limitován nejistotou, negativní zkušeností 

s intenzivní zátěží, nebo je depresivní, vnímá zátěž méně příjemně. Pak často není 

ochoten tolerovat laboratorní test až do maxima (Máček, Radvanský, 2011). 

2.8.1 Zátěž maximální intenzity  

     Zátěž maximální intenzity znamená dynamickou zátěž. Rozhodujícím 

ukazatelem však není výkon vyjádřený ve fyzikálních jednotkách, ale biologický 

ukazatel maximální vydané energie vyjádřený spotřebou kyslíku za minutu 

VO2max ml.min
-1

.kg
-1

. Stanovení takto pojaté maximální zátěže je záležitostí 

laboratorní, kdy se zkoumá transportní kapacita organismu. Ukazatel VO2max platí 

za určitých podmínek. Jednou podmínkou je zapojení co možná největšího 

rozsahu svalové hmoty do dynamické činnosti, druhou podmínkou je trvání 

zátěže, která musí být prováděna řádově několik minut, aby byla zjištěná hodnota 

příjmu kyslíku skutečně maximální. Hodnoty naměřené těsně před vyčerpáním 

můžeme považovat za maximální, tj. vyčerpávající veškeré rezervy. Znamená to, 

že kromě maximálního příjmu kyslíku je dosaženo i nejvyšší maximální minutové 

ventilace a maximální srdeční frekvencí (SFmax) (Máček, Radvanský, 2011).  
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      Maximální spotřeba kyslíku je individuální hodnotou. Tato hodnota je dána 

hmotností, kdy se zároveň ukazuje, že VO2/kg je závislá i na množství aktivní 

hmoty a z toho plyne také závislost  VO2/kg na procentech tělesného tuku. 

Spotřeba kyslíku také závisí na věku, kdy u dívek do 16 let a u chlapců do 18-20 

let stoupá, později už postupně klesá. V neposlední řadě se na této hodnotě podílí 

dědičnost, kdy není úplně jasné jak velkou mírou. Někteří autoři uvádějí 25-40%, 

jiní až 60%, přičemž stupeň dědičnost u maximální srdeční frekvence se odhaduje 

až na 50% (Stehlíková, 1999; Máček, Radvanský, 2011). 

     Klesající hodnoty maximálního příjmu kyslíku se považují za klasický projev 

úbytku fyzické výkonnosti a funkční kapacity. Fyziologicky klesají s věkem, kdy 

ale například u dialyzovaných pacientů se dá navíc očekávat, že spotřeba kyslíku 

bude klesat ještě strměji, vzhledem k přihlédnutí k jejich sedavému životnímu 

stylu (Stehlíková, 1999). 

2.8.2 Zátěž submaximální intenzity 

      Stehlíková (1999) ve své práci uvádí, že submaximální zátěž odpovídá srdeční 

frekvenci 60-80% maxima ve vztahu k věku pacienta. Zároveň udává, že pokud 

pacienti při testování nedosáhnou této tepové frekvence, ale vnímají již zátěž 

subjektivně jako negativní, je toto důvodem pro ukončení testování. Velké 

uplatnění zde má hodnocení vnímání zátěže Borgovou škálou (Stehlíková, 1999).  
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2.9 Měření tělesného složení  

     Existuje několik metod měření tělesného složení. Vzhledem k tomu, že v naší 

práci používáme konkrétně metodu TANITA a bioelektrická impedance 

(bioimpedance), věnujeme se pouze jejich popisu.  

     První metodou měření byla TANITA.  Jedná se o segmentální multifrekvenční 

tělesný analyzátor MC-980 s integrovanou tiskárnou, který je určený pro výživové 

poradce, sportovní střediska, osobní trenéry, specialisty v oborech diabetologie, 

kardiologie, obezitologie, rehabilitační terapie, welness apod. (Hojgr, 2010).   

     Vstupními daty, která je schopen přístroj vyhodnotit, se určí celková tělesná 

analýza. Jedná se o hodnoty hmotnosti, podílu tuku, celkového množství tuku, 

netučné tkáně, svalové tkáně, BMI, minerálů, proteinů, metabolického věku, 

bazálního metabolismu, hodnocení břišního tuku, tělesné vody celkem, tělesné 

voda v podílu v procentech, mimobuněčné vody (ECW), vnitrobuněčné vody 

(TBW) a jejich podílu ECW/TBW (Hojgr, 2010). 

     Druhým způsobem měření tělesného složení byla bioelektrická impedance. Je 

to jedna z metod pro měření tuku a vody v těle, vyvinuta vědci z celého světa. Lze 

ji nazvat bioelektrická impedanční analýza (bioimpedance) – BIA (bioimpedance 

analysis). Měření je založeno na procházení slabého elektrického proudění tělem, 

které je však naprosto bezpečné a testovaný jej ani nepostřehne. Elektrický proud 

prochází snadněji tekutinou ve svalech než tukem, a tato skutečnost je právě 

principem měření (Hojgr, 2010).  
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2.10 Kvalita života  

     „Kvalita života je vše pro co stojí zato žít.“ (Svoboda, 2011, s. 22).   

     Definovat kvalitu života je těžké a názory na definici se různí. V kontextu 

kvality života a probíhajícího onemocnění u člověka sledujeme jeho psychický a 

fyzický stav, jaký má onemocnění vliv na jeho způsob života a spokojenost se 

životem (Králová, 2011). 

     Kvalitu života je možné zkoumat z pohledu 3 základních přístupů. Jedná se o 

přístup psychologický, sociologický a medicínský. Stejně tak existují 3 základní 

skupiny metod, které dokážou kvalitu života měřit. Rozdíl mezi těmito metodami 

je v zásadě v tom, kdo kvalitu života posuzuje. Je-li to samotná osoba, které se to 

týká, nebo druhá osoba – vnější hodnotitel popřípadě se může jednat o kombinaci 

obojího (Králová, 2011).  

     U nemocných jsou k hodnocení kvality života používány dotazníky, které 

kvantifikují dopad nemoci na běžný život nemocného dle formálního a 

standardizovaného postupu. Jedná se o základní dva typy dotazníků – generické 

(obecné) a specifické (Králová, 2011). 

     Dotazníků k hodnocení kvality života se používá několik. Vzhledem k tomu, 

že v naší studii je využíván pouze dotazník WHOQOL – World Health 

Organization Quality of Life Assessment Instrument verze typu BREF, věnujeme 

se v kapitole 2.10.1 pouze jeho popisu a krátkému popisu i jeho delší verze 

WHOQOL-100. Oba tyto dotazníky jsou generické. Výhodou generických 

dotazníků je možnost vzájemného srovnávání (Králová, 2011).   

2.10.1 Dotazníky kvality života Světové zdravotnické organizace 

     Dotazníky kvality života Světové zdravotnické organizace (World Health 

Organization Quality of Lif Assessment, WHOQOL) byly vytvořeny v 90. letech 

pracovní skupinou WHOQOL skládající se ze zástupců 15 výzkumných center 

z celého světa jako nástroj měření kvality života. Jedná se o dvě základní verze 

dotazníku – WHOQOL-100, který obsahuje 100 položek, a zkrácený WHOQOL-

BREF s 26 položkami, který je právě užit v této studii. Autorství dotazníků je tedy 

připisováno pracovní skupině  Světové zdravotnické organizace (WHOQOL), 

autory české verze jsou Dragomirecká, E. a kolektiv, Laboratoř sociální 
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psychiatrie Psychiatrického centra Praha. 26 položek dotazníku WHOQOL-BREF 

je rozděleno do 4 domén týkajících se kvality života: fyzické zdraví, prožívání, 

sociální vztahy a prostředí. Zůstává zachováno 24 facet, což jsou aspekty života, a 

2 položky hodnotící celkovou kvalitu života a celkové zdraví (http://www.drogy-

info.cz/index.php/o_nas/co_jsme/narodni_monitorovaci 

_stredisko_pro_drogy_a_drogove_zavislosti).   

     Obě verze dotazníků slouží k hodnocení kvality života skupin nebo populací. 

Mohou být využity k zjišťování rozdílů kvality života zkoumaných skupin 

vzhledem k běžné populaci nebo k hodnocení sociálních a zdravotních intervencí 

u zkoumané skupiny. Jsou určeny k samostatnému vyplnění respondentem a 

v klinické praxi se nejčastěji užívá krátká verze WHOQOL-BREF. Dotazníky 

jsou standardizovány na českou populaci a mají testovanou reliabilitu 

(spolehlivost) a validitu (správnost) (http://www.drogy-info.cz/index.php/o_nas 

/co_jsme/narodni_monitorovaci_stredisko_pro_drogy_a_drogove_zavislosti. 

     Ukázka dotazníku WHOQOL-BREF je zařazena do příloh pod číslem IX. 

(Dragomirecká, Bartoňová, 2006). 
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2.11 Nordic Walking 

2.11.1 Definice  

     Nordic Walking je dynamická sportovní chůze s hůlkami. Jedná se o program, 

který je s velkým úspěchem používán i v rehabilitaci s cílem zvýšit fyzické a 

psychické zdraví pacientů (Kovařovic a kol., 2011). 

2.11.2 Historie 

      Sauvakävely ve Finsku, Nordic Walking (dále také NW) ve světě, Severská 

chůze u nás. Nordic Walking má svůj původ právě ve Finsku. Oficiálně se jeho 

počátky datují do 30. let minulého století, kdy hole začali využívat běžci na lyžích 

během jejich letní přípravy, aby zintenzivnili běžnou chůzi. Větší rozmach, kdy se 

Nordic Walking začal pomalu dostávat do povědomí laické veřejnosti, zažil 

Nordic Walking v 80. letech 20. století, a to především zásluhou Tuomo 

Jantunena, který jako první uspořádal závod v chůzi s holemi. Tento závod byl 

uspořádán spíše náhodně, kdy se měl konat původně běh na lyžích, ale vzhledem 

k nedostatku sněhu přemluvili organizátoři startující závodníky, aby šli pouze 

s holemi (Mira, 2011; Škopek, 2010).  

      V 90. letech 20. století je pohybová aktivita Nordic Walking představena 

Jantunenem a jeho spolupracovníky na setkání sportovních firem. Začínají se 

testovat pozitivní účinky chůze s holemi v laboratořích. V různých sportovních 

zařízeních si všímají léčebného vlivu u mladších i starších jedinců. Nordic 

Walking se tak začíná pomalu šířit do světa jako nový sport pro každého bez 

ohledu na věk, kondici a talent. V současné době je Nordic Walking nejvíce se 

rozvíjející volnočasovou aktivitou na světě (Škopek, 2010). 

     Nordic Walking je pohybová aktivita pro každý věk a jako doplněk tréninku 

pro sportovce. Zároveň je ideální pro nesportovce, kteří chtějí začít s pohybem. 

Ideální je pro osoby po delší imobilitě pro onemocnění nebo po úrazu. Stále více 

se Nordic Walking provozuje jako forma léčebné rehabilitace u kardiaků, 

astmatiků a osob s jinými chronickými respiračními nemocemi (Jandová, 

Morávek, 2011).   
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2.11.3 Pozitivní vlivy na organismus 

     Severská chůze zatěžuje tělo rovnoměrně a předchází tak bolestem 

pohybového aparátu (Škopek, 2010). Jedná se o jednoduchý, ale efektivní pohyb, 

který zaktivuje celé tělo, a to efektivně, přirozenou a nenásilnou formou (Mira, 

2011). 

     Vlivem mechanického zatěžování kostí dochází ke zvyšování pevnosti a 

hustotě kostí, čímž je zajištěna prevence před zlomeninami a osteoporózou. 

Severská chůze je vhodná při určitých typech zdravotních obtíží, jakými jsou 

například skolióza, ale i snížená nožní klenba. U každého jedince je však nutno 

dbát na jeho aktuální zdravotní stav, kdy je třeba respektovat i různá zdravotní 

omezení a především před zahájením této pohybové aktivity vše zkonzultovat 

s lékařem (Škopek, 2010). 

     Vzhledem k tomu, že při severské chůzi se k lokomoci kromě dolních končetin 

využívají i paže opírající se o hole, dochází k výraznému odlehčení kolen a jiných 

nosných kloubů, takže je tato chůze vhodná i pro lidi trpící nadváhou. Pozitivní 

vliv má severská chůze i na oběhový systém, kdy podporuje jeho výkonnost. Tím, 

že tato pohybová aktivita má vytrvalostní charakter a jeli prováděna dlouhodobě, 

dojde k adaptaci srdečního svalu na zátěž. To se projeví tím, že k dodání stejného 

množství krve do oběhu mu postačí menší počet stahů. Srdce má pak v klidových 

hodnotách daleko nižší frekvenci, proto se i méně unavuje a zvyšuje se jeho 

životnost (Škopek, 2010). 

     V neposlední řadě je tu i zlepšení psychického stavu jedince, kdy déletrvající 

aktivita podporuje vyplavování hormonů endorfinu a serotoninu, které navozují 

pocity uvolnění a štěstí. Pohybem se člověk cítí spokojenější, sebevědomější a 

vyrovnanější, důsledkem toho je i lepší snášení každodenního stresu (Škopek, 

2010). Zvyšuje se i nespecifická odolnost vůči obecným stresorům, jakými jsou 

třeba typické fyzikální vlivy jako chlad, prudké výkyvy počasí apod. (Jandová, 

Morávek, 2011). 

2.11.4 Vliv NW na krevní tlak a tělesný tuk   

     Pravidelným tréninkem Nordic Walkingu dojde ke snížení krevního tlaku o 5-

10 mmHg. Stažitelnost srdečního svalu se stane účinnější a sníží se tak i klidová 

srdeční frekvence, zároveň dojde k vyšší pružnosti a funkčnosti cév. Na základě 
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těchto změn, v kardiovaskulárním systému, se docílí lepšího prokrvení organismu. 

K srdci se dostává více kyslíku, a tak srdce pomaleji stárne a lépe funguje. 

Trénovanost jedince pak můžeme zhodnotit pomocí měření tepové frekvence při 

zátěži (Škopek, 2010). 

     Mezi rychlostí, tedy intenzitou výkonu a zároveň rostoucí tepovou frekvencí je 

přímá úměra. Toto však platí pouze do určité hodnoty, od které se narůst tepové 

frekvence začíná zpomalovat a jež se nazývá bod zlomu. Bod zlomu bývá také 

často označován jako anaerobní práh. Při tréninku vytrvalosti, udržování tělesné 

kondice nebo hubnutí by tepová frekvence neměla nikdy přesáhnout hodnotu 

anaerobního prahu. Do této hodnoty se tedy jedná o aerobní trénink, nad tuto 

hodnotu o anaerobní trénink. Výhodou aerobního tréninku, tedy tréninku za 

přístupu kyslíku, je spalování tuku, který se stává hlavním energetickým zdrojem 

pro tělo, a při jeho spalování nevznikají žádné vedlejší produkty, které by 

působily únavu. Oproti tomu trénink anaerobní využívá jako energetický zdroj 

cukry, při jejichž spalování vzniká kyselina mléčná a tělo takto vedenou fyzickou 

aktivitu nevydrží příliš dlouho. Příkladem anaerobní aktivity jsou sprintové běhy. 

U Nordic Walkingu se ale jedná o aktivitu vytrvalostního charakteru, při čemž je 

nutné tedy zároveň sledovat hodnotu tepové frekvence tak, aby se nepřesáhl právě 

anaerobní práh. Takto volená tepová frekvence by měla být v rozmezí 60-75% 

maximální tepové frekvence, což jsou hodnoty středně vysoké až nízké intenzity. 

Samozřejmě je zároveň důležité, aby hodnota tepové frekvence během tréninku 

neklesla pod vymezenou hranici, což by způsobilo, že cvičení, resp. chůze, by se 

stalo neefektivním (Škopek, 2010).    

2.11.5 Technika chůze s holemi 

     Při zahájení chůze Nordic Walking je nejlepší vyhledat vyškoleného 

instruktora, který ukáže správnou techniku a zbytečně se tak předejde naučení 

chybných návyků, které se později špatně přeučují (Škopek, 2010).  

2.11.5.1 Chůze na rovině 

     Tělo je v mírném předklonu a hlava v prodloužení trupu, což docílíme tím, že 

mírně bradu zasuneme směrem k jamce mezi klíčními kostmi. Oči se dívají 

přibližně 20 metrů dopředu. Ramena jsou posazena dolů a dozadu, pohybují se 
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dopředu a dozadu. Čím vyšší je rychlost chůze, tím víc se trup naklání dopředu. 

Hrudník je uvolněný tak, aby pohyb horních končetin nebyl zbytečně limitován 

zapojením nežádoucích svalů (Škopek, 2010).  

     Pohyb rukou v poutkách začíná za tělem, loket je propnutý a následně 

pokračuje horní končetina dopředu a nahoru s postupným ohnutím v lokti až do 

fáze opory o hůlku. Prsty vpředu pevně svírají rukojeť, hybná síla se přenáší přes 

rukojeť a poutko do hole. Během doby odrazu se ruka pohybuje podél těla, 

v závěrečné fázi odpichu se dlaň otevírá a horní končetina se napíná v lokti i 

zápěstí. Odrazová síla je v závěrečné části odpichu přenášena přes poutko hole a 

loket je přitom natažený (Škopek, 2010).   

     Dolní končetiny vykonávají pohyb stejně jako v běžné chůzi. Jsou od sebe 

daleko na šířku ramen, nevytáčejí se ven ani dovnitř. Rychlost chůze upravuje 

délku kroku, kdy s vyšší rychlostí chůze se délka kroku prodlužuje. Nášlapy je 

nutné provádět přes patu a následně odvinout chodidlo přes vnější hranu až 

k bříšku palce. Koleno na nášlapné noze není nikdy zcela propnuté, kdežto na 

noze odrazové je právě propnutí kolene žádoucí.  Horní a dolní část trupu 

provádějí střídavý pohyb, kdy rotují proti sobě, což u končetin znamená, že pokud 

je pravá ruka vpředu, bude pravá noha vzadu (Škopek, 2010).   

     Sklon hůlek je velice důležitý, kdy hůlka po celou dobu směřuje zepředu shora 

dozadu dolů. Při chůzi se mění jen úhel sklonu hole. Hrot je zapichován přibližně 

na úrovni paty došlapující nohy, nikdy ne před ní (Škopek, 2010). Detailněji je 

popsána technika chůze s hůlkami ve výše zmíněné publikaci. Pro názornost je 

k vidění poloha hůlek a držení těla na obrázku č. 5. 

     Při zjišťování efektivity Nordic Walking v laboratorních podmínkách, kdy je 

standardizována rychlost a sklon běhátka se prokázalo, že energetický výdej je 

přímo závislý na provedení Nordic Walking a zvláště pak na úsilí vyvinutém 

horními končetinami. Pokud by bylo malé úsilí, mohlo by dojít oproti chůzi bez 

holí ke snížení energetického výdeje. Pokud je však úsilí optimální, dojde naopak 

k výraznému zvýšení energetického výdeje, což je často cílem chodce s hůlkami 

(Jakubec a kol., 2009). 
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Obrázek č. 5 – ukázka držení těla a postavení hůlek při Nordic Walking  

(Dýrová, Lepková, 2008, s. 49) 

2.11.5.2 Chůze do kopce 

     Během chůze do kopce je vyšší intenzita a dynamika pohybu. Trup se naklání 

ještě víc dopředu a zapojují se svaly horní poloviny těla, zadní strany stehen a 

lýtka. Je možné, že dojde i k prodloužení kroku, přičemž je následně potřeba víc a 

účinněji zapojit hole. Tím dojde ke zvýšení intenzity chůze a zároveň k 

výraznému odlehčení dolních končetin. Chůze do mírného kopce je dokonce 

vhodná jako první nácvik pro začátečníky, neboť umožňuje rychleji pochopit 

podstatu pohybu. Při nácviku by měla mít rychlost chůze střední charakter, což 

odpovídá asi 4km/hod (Škopek, 2010). 

2.11.5.3 Chůze z kopce 

     Chůze z kopce je méně intenzivní a dynamika pohybu se snižuje. Délka kroku 

se výrazně zkrátí a těžiště snižujeme neustálým pokrčováním v kolenech. 

Odvíjení chodidel neprobíhá od paty ke špičce, ale jsou po celou dobu pohybu 

v kontaktu s podložkou a neustále se snaží zpomalovat pohyb těla vpřed. Aby se 

odlehčilo kolenním kloubům, je třeba přenést důrazně váhu do holí. Hrot hůlek se 

nikdy nesmí dostat před tělo, jinak hrozí nebezpečí úrazu a snížení efektivity 

pohybu (Škopek, 2010). 
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2.11.6 Vybavení 

     Správné vybavení je důležité pro pozitivní prožitek z chůze a také pro její 

efektivitu. Při severské chůzi je nejdůležitější hůl. Nejčastější chybou při výběru 

holí Nordic Walking bývá často jejich zaměnění za hole turistické (trekové). Hole 

určené pro treking mají spíše funkci oporovou, která je využívána v horském 

terénu při překonávání různých překážek a umožňuje udržení lepší stability. 

Trekové hole jsou mohutnější, pevnější, tužší a také těžší než hole na Nordic 

Walking. Další rozdíl je v madle, které je silnější. Trekové hole jsou většinou 

teleskopické. Správná hůl pro Nordic Walking je v jednom kuse, tedy není 

teleskopická, je lehká a má užší madlo s jiným poutkem než u holí trekových, 

které umožňuje neustálý kontakt ruky s holí i při jejím úplném vypuštění. Další 

vlastností hole určené k Nordic Walking je pružnost, která zabraňuje nežádoucím 

účinkům na krční páteř a pletenec ramenní. Nejlepším materiálem, ze kterého 

může být hůl vyrobena je karbon nebo kombinace hliníku s karbonem, což 

zajišťuje absorbování vibrací vzniklých při odrazu. Hmotnost hole by měla být 

velmi nízká a při chůzi bychom ji neměli téměř vnímat. Rukojeť (nebo také grip) 

musí být ergonomická, měla by snižovat přenos otřesů z hůlky, které působí na 

klouby horních končetin (Škopek, 2010).  

     Dalšími prvky na holích jsou především hrot, který umožňuje dobré zapíchnutí 

a odražení se od povrchu, dále pak plastový košík (talíř hole), který brání příliš 

hlubokému zaboření hůlky v terénu a gumová násada (botička), která absorbuje 

nárazy na tvrdém povrchu jakým je například asfalt (Škopek, 2010). 

     Samozřejmostí by měla být pohodlná, kvalitní obuv, která je přizpůsobena i 

terénu. Měla by poskytovat co největší komfort a co nejméně zatěžovat pohybový 

systém. Důležitá je stabilizovaná pata, která dobře tlumí nárazy došlapu. U těžších 

jedinců je třeba tvrdší, ale zároveň elastičtější podrážka. Nejlépe je, nechat si 

poradit ve specializovaných prodejnách (Škopek, 2010). 

     Poslední důležitou součástí vybavení pro Nordic Walking je volba vhodného 

oblečení, které by mělo chránit před chladem, vlhkem a slunečními paprsky, ale 

zároveň by mělo dobře odvádět pot. Nesprávné oblečení by mohlo narušit 

pozitivní vnímání této pohybové aktivity (Škopek, 2010).   
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2.11.7 Srovnání běžné chůze a chůze Nordic Walking 

     Ve srovnání s obyčejnou chůzí poskytuje Nordic Walking mnoho výhod. 

Dochází ke zvýšení srdeční frekvence o 10 -15 tepů za minutu oproti normální 

chůzi, což podporuje trénink srdce a plic. Dále je dosaženo vyššího energetického 

výdeje, kdy se zvýší energetická zátěž o 20-25% a dochází tak k účinnějšímu 

spalování tuků. Dále je uplatněno nižší zatížení kloubů dolních končetin, zvýšení 

svalové síly paží a celkově vyšší aktivita svalstva horní poloviny těla.  Zvýší se 

pohyblivost páteře, ramenních, loketních a zápěstních kloubů. Při stejném úsilí 

dokáže člověk ujít delší vzdálenost. V neposlední řadě je tu i výrazný pozitiní vliv 

na psychiku, kdy díky vyplavování endorfínů dojde ke zlepšení nálady a vlivem 

toho je i vlastní vnímání zátěže menší než je její skutečná výše (Fendrychová, 

2012; Mira, 2011). 

2.11.8 Proč zvolit právě Nordic Walking ke zvyšování fyzické kondice 

     Nordic Walking výrazně zvyšuje kardiopulmonární výkonnost a je tak vhodný 

pro primární i sekundární prevenci civilizačních chorob. Zejména zapojení 

horních končetin způsobuje větší zatížení kardiovaskulárního aparátu, což se ve 

své podstatě stává nakonec výhodou. Pro zvyšování kardiopulmonární výkonnosti 

se zprvu nabízel zejména běh, který umožňuje rychlé dosažení potřebné úrovně 

zatížení a její udržení či změny v rozmezí aerobního metabolismu. Při běhu však 

dochází k vysoké zátěži na pohybový systém, jež přispívá k degenerativním 

změnám páteře a nosných kloubů dolních končetin. Dalšími možnostmi jsou jízda 

na kole či rychlá chůze, kdy se ale postupně hůře dosahuje a udržuje minimální 

hladina tepové frekvence po doporučenou dobu minimálně 20 minut. Jinou 

alternativou je sálové aerobní cvičení, které však velké části populace nevyhovuje 

a pro muže je pro předsudky i značně nepřitažlivé. Proto pro všechny lidi, kterým 

nejsou výše uvedené aktivity sympatické, či jsou pro ně dokonce 

kontraindikované, nabízí se možnost severské chůze, která zároveň umožňuje i 

rehabilitaci některých funkčních i strukturálních poruch (Vařeka et. al., 2002). 

      Využívání všech čtyř končetin má příznivý dopad na tělo i celkový stav mysli, 

je to “chytrý pohyb”. Čtyři naše končetiny jsou v práci cyklického charakteru s 

aerobním spalováním. Hole nám pomáhají se napřímit a zároveň od nás žádají 

aktivitu, sílu odrazu z rukou i nohou v rytmu srdce, dechu i kroků, a to vše venku 
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na vzduchu, v přírodě. Pomocí holí se zapojí  ruce, paže, ramena, trup do práce a 

tak daleko více zapojíme horní část těla oproti samotné přirozené chůzi. Dále se 

lépe zapojují svaly podél páteře a snižuje se riziko jejich přetížení (lepší dynamika 

horní části trupu). Aktivuje se více svalů, které pak využívají více energie ze 

zásob, a tím se zvyšuje spalování energetických zásob, a to vše při příjemně 

vnímané zátěži (Mira, 2011).  

2.11.9 Možnosti využití NW v rehabilitaci 

     Jak je již uvedeno, Nordic Walking umožňuje vyšší zatížení 

kardiopulmonálního systému při odlehčení nosných struktur, tedy je výhodný 

například u osob s nadváhou. Je též vhodný pro užití u vertebropatů, kdy nepříliš 

silově vedený rytmický pohyb ve správném provedení může mít výborný účinek. 

Dále lze pozitivní účinek očekávat u pacientů s funkčními poruchami pohybového 

systému v rámci reflexních změn u chorob plic a dýchacích cest. U těchto 

pacientů může být severská chůze použita v rámci jejich kondičního tréninku 

(Vařeka et. al., 2002).  

     Další skupinou osob, pro které je severská chůze, v závislosti na individuálním 

zdravotním stavu, vhodnou metodou jsou pacienti s kardiovaskulárními 

chorobami a nakonec i pro osoby s poruchami rovnováhy a starší jedince (Vařeka 

et. al., 2002).  

2.11.10 Studie potvrzující pozitivní efekt Nordic Walking v praxi 

      V USA byla provedena studie, která zjišťovala rozdíly mezi chůzí bez holí a 

chůzí s holemi. Byla měřena srdeční frekvence a vydechované plyny každou 

minutu. Bylo zjištěno, že při chůzi s holemi je ve výsledku v průměru o 23% vyšší 

VO2, intenzivnější spalování kalorií a o 16% vyšší tepová frekvence ve srovnání 

s chůzí bez holí na běžeckém pásu (Porcari et al., 1997). 

      Výsledky studií, které analyzovaly vliv Nordic Walking u kardiaků, potvrdily 

pozitivní efekt u fyziologických reakcí organismu pacientů s akutním koronárním 

syndromem, s přerušovanými klaudikacemi, u ischemické choroby srdeční a po 

infarktu myokardu. Naopak nedávný průzkum ukázal, že Nordic Walking 

nesnižuje zatížení na kolenní klouby, jak bylo dříve uvedeno (Morgulec-

Adamowicz, Marszalek, Jagustyn, 2011). Jiná studie například zmiňuje i vhodnost 
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užití pohybové aktivity Nordic Walking jako součást časné rehabilitace u pacientů 

po infarktu myokardu (Wilk et al., 2005).  

      Výsledky studie zabývající se efektivitou Nordic Walking u postarších žen 

potvrdily, že Nordic Walking prováděný po dobu 3 měsíců v počtu opakování 3 

lekce týdně, má výrazný vliv na snížení tělesné hmotnosti přibližně o 4,4kg, 

procentuální úbytek tukové tkáně o 2% a procentuální zvýšení svalové tkáně. 

Závěrem bylo uvedeno, že tato aktivita patří k nejmírnější vytrvalostním sportům, 

který je tak dostačující pro všechny věkové skupiny a všechny úrovně fyzické 

kondice (Mikalacki et al., 2012). 

      Další studie, ve které byla aplikována intervence Nordic Walking po dobu 4 

měsíců, se zabývala účinkem Nordic Walking na glukózovou toleranci u zdravých 

a nemocných jedinců s cukrovkou II. typu. Byly měřeny parametry BMI, krevního 

tlaku, hladiny glukózy, obvod pasu, maximální spotřeba kyslíku VO2max a další. 

Po proběhlé intervenci NW byly zjištěny úbytky na váze v průměru o 2kg, BMI 

nižší průměrně o 0,8 a obvod pasu se průměrně zmenšil o 4,9cm. Co se týká 

VO2max, vzrostla průměrně o 2,7 ml/kg/min. (Fritz et al., 2013). 

      Při objektivizaci zlepšení fyzických dovedností po 9ti týdenní intervenci 

Nordic Walking se Parkatti (2012) zabýval kromě těchto parametrů i subjektivním 

hodnocením intervence zúčastněnými pomocí dotazníků, a to i v oblastech 

týkajících se jejich celkového zdraví, fyzické zdatnosti, psychického stavu apod. 

Po intervenci se ukázalo, že účastníci studie zaznamenali pozitivní změny v jejich 

celkovém zdravotním stavu (30,4%), funkční kapacitě (56,5%), fyzické zdatnosti 

(56,5%) a psychickém stavu (87%) (Parkatti et al. 2012). 

     Ze systematického přehledu, který provedl Fritschi et al., vyplývá, že 

programy, které se zabývají chozením s hůlkami, mají příznivý vliv na fyzické, 

ale i psychosociální zdraví u dospělých. Tento systematický přehled nebyl 

vypracováván s ohledem na jakoukoli konkrétní diagnózu či skupinu osob, jedná 

se o zveřejnění všeobecné platnosti pro širokou veřejnost (Fritschi et al., 2012)  
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3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

     Cílem práce bylo zjistit vliv pohybové aktivity Nordic Walking na tělesné 

složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny a u 

dialyzovaného jedince. 

3.1 Výzkumná otázka 

      Má intervence pomocí techniky Nordic Walking (dále NW) v celkové době 

trvání 10 týdnů a v konečném počtu 20 lekcí po 60 minutách vliv na tělesné 

složení a na fyzickou kondici pacientů po transplantaci ledviny a na 

dialyzovaného jedince? 

3.2 Hypotézy 

H1:  

Vlivem pohybové intervence (NW) se u jedinců sníží hmotnost, sníží se procento 

celkového tuku a zvýší se podíl tukuprosté hmoty.  

H2:  

Vlivem pohybové intervence (NW) se zvýší maximální spotřeba kyslíku (VO2max) 

a zvýší se aerobní výkon sledovaný na sklonu běhátka. 

H3:  

Po pohybové intervenci (NW) se zlepší kvalita života u měřených jedinců 

zejména v doménách fyzického a duševního zdraví.  

3.3 Úkoly práce 

1. Změřit vstupní hodnoty tělesného složení před intervencí. 

2. Zjistit výchozí stav fyzické kondice pomocí chodeckého zátěžového testu 

s měřením kardiorespiračních parametrů (VO2max, TF, TFmax, %VO2max).  

3. Sestavit intervenční program. 

4. Realizovat výstupní měření. 

5. Zjistit pomocí dotazníku kvalitu života před a po pohybové intervenci. 
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4. METODY A POSTUP ŘEŠENÍ 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

      Před zahájením testování v Laboratoři sportovní motoriky na FTVS UK v 

Praze (dále jen LSM FTVS UK) byly zajištěny poslední ambulantní lékařské 

zprávy testovaných jedinců, vystavené jejich ošetřujícími nefrology na Klinice 

nefrologie Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) 

v Praze.  Jednalo se celkem o 9 jedinců, z toho 8 po transplantaci ledviny a 1 na 

dialyzační léčbě.  

      Všichni jedinci se do studie přihlásili dobrovolně a před výzkumem byli 

prohlédnuti lékařem, který neshledal žádné zdravotní překážky k absolvování 

intervence Nordic Walking ve shora uvedeném rozsahu. 

      Během studie postupně došlo k neplánovanému odstoupení 4 probandů ze 

studie, a to pro jiné zdravotní komplikace. 

      Studii dokončilo celkem 5 probandů. Jednalo se o 3 muže a 2 ženy. Z těchto 

pěti probandů absolvovali celou intervenci ve shora naplánovaném rozsahu pouze 

3. Hodnoty jejich hmotnosti, výšky a věku jsou uváděny individuálně, neboť takto 

malý a heterogenní vzorek nelze průměrovat.  

      Probandi nebyli rozděleni do žádných skupin, jelikož se sledují jejich 

interindividuální a intraindividuální rozdíly v uvedených oblastech, zejména v 

rozdílu fyzické kondice před započetím a po dokončení intervence Nordic 

Walking v rozsahu 20 lekcí. 

      Jedinci podepsali informovaný souhlas s aplikací programu, který schválila 

Etická komise na FTVS UK. Všichni jedinci se účastnili studie dobrovolně s 

možností kdykoliv z výzkumu vystoupit.   

4.2 Plán studie 

      Jednalo se o kvalitativní případovou studii s jednou nezávisle proměnnou 

(intervenční program) a několika závisle proměnnými (TS, kardiorespirační 

parametry, výsledky dotazníku Kvality života). Současně výsledky ovlivňovaly 

kovariační proměnné (medikamenty, dřívější pohybová aktivita, přidružená 

onemocnění), které byly zahrnuty do analýzy dat. Zároveň se jednalo o 
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kvaziexperiment, kdy nelze sledované osoby jednoznačně rozdělit do jednotlivých 

skupin, neboť jsou velmi heterogenní. Naměřená data byla srovnávána před a po 

intervenci, a to intraindividuálně a interindividuálně.  

4.3 Rozsah platnosti 

     Vzhledem k tomu, že se jednalo o případovou studii s nízkým počtem 

probandů, nelze výsledky vztáhnout na větší počet osob. Jedná se o rozšíření 

poznatků v oblasti aplikace pohybové aktivity Nordic Walking jako pohybové 

intervence u osob se specifickou diagnózou, kterou je renální selhání a 

transplantace ledviny.  

4.4 Realizace měření 

      Vstupní testy se konaly v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK v Praze. 

Jednalo se o sběr základních antropometrických dat (tělesná výška, hmotnost, 

věk) pro potřeby dalšího měření. Následovalo měření tělesného složení (tuku a 

tukoprosté hmoty). Dále byla stanovena fyzická kondice na základě provedení 

zátěžového chodeckého testu dle Balkeho a vyplněny dotazníky pro kvalitu života 

WHOQOL-BREF (viz. kap. č. 2.10.1). 

4.5 Realizace pohybové intervence 

      Po vstupním měření následovala pohybová intervence (Nordic Walking) po 

dobu 10 týdnů, kdy z počátku se probandi scházeli kolektivně pod vedením 

fyzioterapeuta. Po osvojení si techniky, začali probandi chodit sami, i když 

správnost techniky během samostatných procházek nebylo možné plně zaručit. 

Probandi o svých samostatně prováděných lekcích psali záznamy, sloužící 

k objektivizaci délky lekce a změny zdravotního stavu jedince během jedné 

jednotky, popř. v závislosti na zvyšujícím se počtu absolvovaných lekcí. 

      Po 10 týdnech intervence jsme provedli výstupní testování se stejnými 

metodikami jako při testování vstupním.  

      Pro kontrolu kvantity NW byl stanoven časový limit lekce v minimální délce 

trvání 60 minut a na základě vstupních testů byla doporučena SF pro optimální 

rozvoj aerobní zdatnosti, a to v rozmezí 65-80% (maximální) tepové frekvence 
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jedince (Walter et. al., 1996). Maximální tepová frekvence byla určena ve chvíli, 

kdy proband udal subjektivní vnímání zátěže jako „velmi těžké“, resp. dle 

Borgovy škály v rozmezí 14-16 (Borg, 1998).  Tepová frekvence probandů při 

vykonávání intervence Nordic Walking byla měřena sporttestery typu POLAR 

Finland. 

      Od prvního, vstupního, testování, absolvovali pacienti chůzi s holemi - Nordic 

Walking v celkovém rozsahu 20 lekcí v délce trvání každé lekce alespoň 60 minut 

za celkové období od 28.9.2012 do 7.12.2012. Druhé, výstupní testování po 

absolvování intervence Nordic Walking ve výše uvedeném rozsahu, se 

uskutečnilo 10.12.2012 a 12.12.2012. Všechny výsledky z obou testování byly se 

souhlasem probandů použity a porovnány v této diplomové práci. S každým 

probandem byl podepsán Informovaný souhlas o prováděném měření a následném 

zpracování výsledků.   

4.6 Použité metody měření a přístrojové vybavení 

      Vzhledem k nutnosti detailního vyšetření těla a tělesného složení jsme zvolili 

změření základních antropometrických charakteristik (tělesná výška, hmotnost, 

věk) a obvodových mír každého jedince. Při vyšetření tělesného složení byl použit 

přístroj Body Composition Analyzer MC-980, který, mimo jiné, detailně 

zaznamenává procenta tuku a tukoprosté hmoty u jedince. K přesnosti vyšetření 

rozložení svalové a tukové hmoty v těle byl použit přístroj TANITA, který, kromě 

jiného, zaznamená symetrizaci rozložení svalové a tukové hmoty v těle.  

      Ke zjišťování fyzické kondice, resp. kardiorespiračních parametrů jedince, 

jsme použili spiroergometrické vyšetření pomocí modifikovaného Balkeho 

chodeckého testu (Fletcher et al., 1990) dále jen Balkeho chodecký test.  

      Ke sledování aktuálního zdravotního stavu jedince, který může být ovlivňován 

u této specifické diagnózy řadou přidružených onemocnění jako například 

hypertenze, diabetes mellitus apod., byl vždy před a po chodeckém testu měřen 

tlak, a to lékařkou, která celému testování dohlížela.  

      Pro možnost aplikace Balkeho chodeckého testu byl použit běhací pás, model 

h/p/cosmos quasar. Pro změření kardiorespiračních parametrů byl použit 

kyslíkový analyzátor METALYZER 3B, firma CORTEX, který měří spotřebu 
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kyslíku a další ventilační parametry. Pro neustálé snímání tepové frekvence, jako 

jednoho z mnoha vyšetřovaných parametrů, byl každému jedinci aplikován 

kontaktní hrudní pás Sportesteru POLAR Finnland.  

     Balkeho chodecký zátěžový test je chodecký test na běžeckém ergometru, 

který byl modifikován podle Balkeho. Při rozcvičce, která trvala 2 min, byla 

rychlost chůze konstantní, byla zvolena podle aktuálního stavu jedince, s nulovým 

sklonem ergometru. Samotný zátěžový test spočíval ve zvyšování sklonu běhátka 

každou minutu o 1,5% při stejné konstantní rychlosti jako při rozcvičení. 

Počáteční sklon byl 1,5%. Jedinec měl za úkol ujít své maximum (do 17 stupně) 

podle aktuálního subjektivního vnímání námahy určované na Borgově škále RPE 

6-20 (Borg, 1998). Před rozcvičením a před submaximálním testem byla měřena 

srdeční frekvence a krevní tlak. Jedinec byl upozorněn, že kdyby měl nepříjemné 

pocity při měření, ihned bude test ukončen. 

       Ke zjišťování kvality života jedince byl před intervencí a po intervenci, těsně 

před chodeckým testem, použit standardizovaný dotazník hodnotící kvalitu života 

- WHOQOL-BREF (viz. kap. č. 2.10.1). V neposlední řadě byl každý testovaný 

jedinec dotázán na aktuální zdravotní stav a pravidelnou fyzickou aktivitu 

vykonávanou v době do 3 měsíců před testováním.  

 

4.7 Vyhodnocení výsledků 

Výsledky nemůžeme zobecňovat, protože se jednalo o velmi malou skupinu 

s konkrétním onemocněním. Z důvodu malého počtu účastníků na konci studie, 

nemůžeme vyhodnocovat výsledky statisticky. Pro kvalitativní hledisko naší práce 

bylo nutné vyhodnocovat výsledky v rámci individua s přihlédnutím na jeho 

aktuální léčbu (medikamenty, fyzický a psychický stav během studie, doba po 

transplantaci, přidané onemocnění). Vyjmenované faktory, které ovlivňují 

výsledky před i po intervenci se nazývají kovariační proměnné. Tyto proměnné 

nemůžeme aktivně měnit, ale můžeme je jen pasivně sledovat. Proto jsme do 

studie zahrnuli dotazníky Kvality života Světové zdravotnické organizace (World 

Health Organization Quality of Life Assessment, WHOQOL-BREF), které byly 

vyhodnoceny kvalitativními metodami (modus, medián, četnost odpovědí). 
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5. VÝSLEDKY  

      Naše výsledky budou sloužit k objasnění vlivu pohybové intervence (NW) na 

tělesné složení, maximální spotřebu kyslíku, jako ukazatele aerobní zdatnosti a na 

kvalitu života u dialyzovaných a transplantovaných jedinců. 

5.1 Výsledky anamnestických údajů 

PROBAND Č. 1 - VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ  

Status Praesens 24.9.2012: 

Muž, ročník 1968, tělesná výška 179,6 cm, tělesná hmotnost 68,9 kg, krevní tlak 

130/85mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 11.9.2012: 

Transplantace kadaverózní ledviny, a to dne 23.2.2003, doposud bez rejekce a bez 

jiných zásadních komplikací. Důvod transplantace - chronické selhání ledvin na 

podkladě IgA nefropatie. 

Farmakoterapie: kombinace imunosupresiv  Sirolimu a Takrolimu (bez 

kortikoidů), Rapamune, Advagraf, Metoprolol, Hipres 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocený jako dobrý 

Nynější zdravotní obtíže: LDK – půl roku trvající zánět Achillovy šlachy – bez 

léčby, jen 1 měsíc klid 

Pracovní anamnéza: 8 hodin denně sedí 

Sportovní anamnéza: 

Rekreačně kanoistika, plavání 1x týdně, In-line brusle – 2x za měsíc, Běh na 

lyžích – sezóně v zimě, lezení – skály, stěna, dělá instruktora – 1-2x týdně, 

cyklistika – 1x týdně 20km. Dříve vrcholově běh na lyžích a lezení. 

Nyní se chystá připravovat na sportovní hry transplantovaných 07/13 – nutno 

zvýšit tělesnou kondici a vytrvalost. 

Poznámka: pro jeho dosavadní sportovní aktivity mu byla doporučena tepová 

frekvence 70% z tepové frekvence při maximální spotřebě kyslíku, jako nejnižší 
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hranice pro zvyšování zdatnosti. Tato byla tedy o 5% vyšší, než byla doporučena 

ostatním probandům. Zároveň je možné, že se bude celkově intenzita zátěže 

stupňovat, oproti ostatním, doposud nesportujícím, probandům.  

 

PROBAND Č. 1 - VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ  

Status Praesens 12.12.2012: 

Muž, ročník 1968, tělesná výška 179,6 cm, tělesná hmotnost 69,4 kg, krevní tlak 

140/95 mmHg. Nepoužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 11.9.2012: stejná 

ambulantní lékařská zpráva jako při vstupním vyšetření. 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocený jako výborný 

Nynější zdravotní obtíže: nejsou žádné, cítí se velice dobře, Achillova šlacha na 

LDK nebolí 

Pracovní anamnéza: 8 hodin denně sedí 

Sportovní anamnéza: Po dobu intervence, tedy od 24.9.2012 pravidelně pouze 

Nordic Walking s vyloučením jiných aktivit pro zvýšení objektivity výsledků 

studie. Při chůzi Nordic Walking se však už na doporučenou tepovou frekvenci 

nedostane, a tak nyní s holemi běhá. 

Subjektivně mu chůze s holemi pomohla zvýšit fyzickou kondici. I nadále bude 

v této aktivitě pokračovat a připravovat se tak na sportovní hry transplantovaných 

07/13.  

Zdravotní stav během intervence: Během intervence měl proband chřipku, jiné 

závažnější zdravotní komplikace neměl. Absolvoval všech 20 lekcí Nordic 

Walking, které byly na počátku intervence stanoveny. 

Poznámka: K probandovi č. 1 je do příloh (příloha č. VII) zařazena ukázka 

záznamu sportesteru (graf č. 1 a graf č. 2) a vyplněného „chůzového deníku“ 

(příloha č. VI), který si vedli všichni probandi.   

 



47 
 

 

PROBAND Č. 2 – VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 25.9.2012: 

Muž, ročník 1957, tělesná výška 177,5 cm, tělesná hmotnost 72,2 kg, krevní tlak 

180/90 mmHg, kdy tlak byl příliš vysoký než aby se mohl proband zúčastnit 

testování, proto proběhla ještě další 2 měření s výsledkem 2. měření 160/110 

mmHg a s výsledkem 3. měření 150/90 mmHg. Testování probanda č. 2 bylo 

nakonec lékařkou schváleno. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 11.6.2012: 

Pacient je po druhé transplantaci ledviny, a to dne 1.5.2006, doposud bez rejekce, 

renální funkce je stabilní. Důvod transplantace - chronické selhání ledvin na 

podkladě chronické glomerulonefritidy. Aktuálně pro nález středně 

diferencovaného acinárního adenokarcinomu v biopsii prostaty provedena verze 

imunosuprese na trojkombinaci Rapamune, Cellcept, Prednison, hladina Sirolimu 

v terapeutickém rozmezí. Další péče v urologické ambulanci. 

Farmakoterapie: doposud kombinace imunosupresiv  Sirolimu a Takrolimu, 

Mykofenolát, Rapamune, Cellcept, Prednison, Apo-ome, Zorem, Sortis, 

Amprilan, Rocaltrol, Ca eff., Betaloc ZOK 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocený jako dobrý 

Nynější zdravotní obtíže: adenokarcinom prostaty – plánovaná operace 10/12 

Pohybový aparát – někdy bolest kloubů po zátěži, bolest pravého kolenního 

kloubu při jízdě na kole 

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání, ale organizuje si sám pracovní dobu  

Sportovní anamnéza: Denně chůze v lese cca 60 minut. Badminton – 1x týdně 60 

minut. Stolní tenis – 1x týdně 2 hodiny 
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PROBAND Č. 2 – VÝSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 10.12.2012: 

Muž, ročník 1957, tělesná výška 177,2 cm, tělesná hmotnost 71,8 kg, krevní tlak 

130/80 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 1.10.2012: 

Aktuálně v plánu na den 4.10.2012 totální prostatektomie pro adenokarcinom 

prostaty.   

Farmakoterapie: Sirolimus, Rapamune, Prednison, Apo-ome, Zorem, Sortis, 

Amprilan 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocený jako dobrý 

Nynější zdravotní obtíže: pacient po operaci adenokarcinomu prostaty dne 

4.10.2012, dále bez větších komplikací, po Nordic Walkingu klouby nebolí, 

zároveň udává, že bere aktuálně preparát Condrosulf, zda bolí kolena při jízdě na 

kole neví, od září kolo nezkoušel   

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání, ale organizuje si sám pracovní dobu  

Sportovní anamnéza: Po dobu intervence, tedy od 25.9.2012 pravidelně pouze 

Nordic Walking pravidelně a intenzivně s vyloučením jiných aktivit pro zvýšení 

objektivity výsledků studie. 

Badminton od operace adenokarcinomu prostaty zkoušel zatím dvakrát, na 

stolním tenisu ještě nebyl. Subjektivně mu chůze s holemi pomohla zvýšit 

fyzickou kondici a má v plánu v této pohybové aktivitě pokračovat.  

 

Zdravotní stav během intervence: Proband č. 2 absolvoval během intervence 

operaci adenokarcinomu prostaty, a to dne 4.10.2012. Přesto absolvoval všech 20 

lekcí Nordic Walking, které byly na počátku intervence stanoveny, a to bez 

větších subjektivních i objektivních komplikací. 
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PROBAND Č. 3 – VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 24.9.2012: 

Muž, ročník 1957, tělesná výška 177,2 cm, tělesná hmotnost 96,5 kg, krevní tlak 

140/100 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 22.8.2012: 

Pacient je po jedné transplantaci ledviny, a to dne 3.2.2010, s významně 

redukovanou, ale stabilizovanou funkcí štěpu. Důvod transplantace - nezvratné 

renální selhání na podkladě polycystických ledvin. Aktuálně hydrokéla vpravo, 

subjektivně bez obtíží. 

Farmakoterapie: Takrolimus, Myfortic, Advagraf, Prednison, Loseprazol. 

Calcium eff, Milurit, Atenobene, Soda 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně je unavený (v noci málo spal)  

Nynější zdravotní obtíže: po delším pohybu přichází bolest svalů 

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání, ale organizuje si sám pracovní dobu  

Sportovní anamnéza:1x týdně skupinové zdravotní cvičení v Dialcorpu pod 

vedením fyzioterapeutky  

Poznámka: ráno před testováním si vzal 50 beta blokátor  

 

PROBAND Č. 3 – VÝSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 12.12.2012: 

Muž, ročník 1957, tělesná výška 177 cm, tělesná hmotnost 94,2 kg, krevní tlak 

130/95 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 24.10.2012: 

Aktuálně plánovaná operace hydrokély na 13.11.2012.  

Farmakoterapie: Takrolimus, Myfortic, Advagraf, Prednison, Loseprazol. 

Calcium eff, Milurit, Atenobene, Soda 

 



50 
 

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocený jako dobrý   

Nynější zdravotní obtíže: asi měsíc jej bolí C a C/Th až k pravé lopatce, po Nordic 

Walking přichází úleva; pacient je dále po operaci hydrokély dne 13.11.2012, bez 

dalších komplikací 

Pracovní anamnéza: sedavé zaměstnání, ale organizuje si sám pracovní dobu  

Sportovní anamnéza: 1x týdně skupinové zdravotní cvičení v Dialcorpu pod 

vedením fyzioterapeutky; Nordic Walking pravidelně – průměrně 2x v týdnu 

Poznámka: ráno před testováním si vzal 50 beta blokátor  

 

Zdravotní stav během intervence: Proband č.3 absolvoval operaci hydrokély 

dne 13.11.2012. Před tím byla jeho poslední lekce (celkově pro něj 11. lekce) 

absolvována 5.11.2012 a další pro operaci až 21.11.2012. Kromě této delší pauzy 

byly jeho lekce pravidelné a bez jiných zdravotních komplikací. Proband č. 3 

absolvoval všech 20 lekcí Nordic Walking, které byly na počátku intervence 

stanoveny. 

 

PROBAND Č. 4 – VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 24.9.2012: 

Žena, ročník 1955, tělesná výška 168,8 cm, tělesná hmotnost 74,4 kg, krevní tlak 

110/80 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 17.7..2012: 

Pacientka je po jedné transplantaci ledviny, a to dne 17.4.2010, s dlouhodobě 

výbornou funkcí štěpu. Důvod transplantace – polycystická degenerace ledvin a 

jater. 

Močová infekce v polovině června – ATB Augmentin s následnou recidivou 

E.coli – přeléčena Ciprofloxacinem, nyní bez patologického nálezu. 

Farmakoterapie: Takrolimus, jiné léky v této lékařské zprávě neuvedeny, ale 

předpokládám, že medikace je stejná jako při výstupním testování 
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Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně je hodnocen jako dobrý  

Nynější zdravotní obtíže: občas bolest Cp – po práci, jinak bez obtíží  

Pracovní anamnéza: sedí 5 hodin denně  

Sportovní anamnéza: 2x denně procházky se psem po 30 minutách, 1x denně 30 

minut chůze bez psa   

 

PROBAND Č. 4 – VÝSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 12.12.2012: 

Žena, ročník 1955, tělesná výška 169 cm, tělesná hmotnost 74,9 kg, krevní tlak 

125/85 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 29.10.2012: 

Pacientka je po jedné transplantaci ledviny, a to dne 17.4.2010, funkce ledviny 

velmi dobrá, hypertenze kompenzovaná. Důvod transplantace – polycystická 

degenerace ledvin a jater. Intermitentní infekce močových cest, nyní bez 

patologického nálezu. 

Farmakoterapie: Takrolimus, Advagraf, Cellcept, Prednison, Apo-ome, 

Tenaxum, Seropram, Atoris  

Anamnestická data:  

Aktuální stav pacienta: subjektivně výrazná psychická zátěž – úmrtí v rodině   

Nynější zdravotní obtíže: občas bolest Cp – po práci, jinak bez obtíží  

Pracovní anamnéza: sedí 5 hodin denně  

Sportovní anamnéza:2 x denně procházky se psem po 30 minutách, 1x denně 30 

minut chůze bez psa. Nordic Walking – do 24.11.2012 pravidelně – 2-3x v týdnu, 

pak až do výstupního testování nechodila vůbec. 

 

Zdravotní stav během intervence: Proband č. 4 byl významně zatěžován 

zejména po stránce psychické. Z fyzického hlediska zdravotního stavu během 

intervence neproběhly závažnější komplikace, avšak z hlediska psychického stavu 
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je možné, že tento významně ovlivnil výsledek intervence. Proband č. 4 

absolvoval celkem 15 lekcí Nordic Walking. 

 

PROBAND Č. 5 – VSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 24.9.2012: 

Žena, ročník 1984, tělesná výška 161,9 cm, tělesná hmotnost 59,1 kg, krevní tlak 

130/90 mmHg. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 31.7.2012: 

Pacientka trpí chronickým selháním ledvin na podkladě rychle progradující IgA 

nefropatie, biopticky ověřené v CAPD programu 8/2010. V březnu 2011 jí byla 

transplantována ledvina, kdy došlo k ruptuře štěpu při trombóze renální žíly + 

ACR IIa týž měsíc, poté přechodně HD. Od 05/11 je pacientka opět v CAPD 

programu.  

Farmakoterapie: Apo-ome, Aranesp, Betaloc, Calcium carbonicum, Hipres, 

Renagel, Rocaltrol  

Anamnestická data: 

Aktuální stav pacienta: subjektivně je hodnocen jako dobrý  

Nynější zdravotní obtíže: občas bolest Lp, jinak bez obtííží  

Pracovní anamnéza: sedí 8 hodin denně  

Sportovní anamnéza: každodenní chůze, jinak bez sportu  

   

PROBAND Č. 5 – VÝSTUPNÍ TESTOVÁNÍ 

Status Praesens 10.12.2012: 

Žena, ročník 1984, tělesná výška 161,9 cm, tělesná hmotnost 55,1 kg, krevní tlak 

130/85. Neužívá žádné pomůcky. 

Výpis z ambulantní lékařské zprávy IKEM ze dne 31.7.2012: 

Stejné jako při vstupním testování, doposud nebyla pacientka na další kontrole 

v IKEM. 
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Anamnestická data:  

Aktuální stav pacienta: subjektivně hodnocen jako dobrý, pacientka udává také 

změnu jídelníčku cca před 2 měsíci – přechod na syrovou stravu – úprava 

hmotnosti  

Nynější zdravotní obtíže: občas bolest Lp – nyní častěji   

Pracovní anamnéza: sedí 8 hodin denně  

Sportovní anamnéza: Každodenní chůze. Ze začátku intervence pravidelně Nordic 

Walking, později už jen občas a poslední lekce 25.11.2012, kdy další se až do 

testování neuskutečnila 

 

Zdravotní stav během intervence: Během intervence neměl proband č. 5 

závažnější zdravotní komplikace. Absolvoval 11 lekcí Nordic Walking. Dle 

doplňujících informací probanda po vyšetření v IKEM, které se konalo týden po 

výstupní testování, se ukázalo, že je velice nízká hladina hemoglobinu, což mohlo 

ovlivnit výsledky výstupního testování a celkové intervence. 
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5.2 Výsledky měření tělesného složení   

5.2.1. Popis parametrů, které jsou uvedeny v grafech č. 1 – č. 5 

Hmotnost  

     Jedná se o tělesnou hmotnost v lehkém sportovním oblečení bez bot. 

  

TBW  

     TBW je celkové množství vody v organismu. Platí, že u zdravých jedinců je 

obsah vody v těle u mužů v rozmezí 55-65% (TBW/hmotnost*100) a u žen 50-

60% . 

 

FFM – fat-free mass 

     Jedná se o tukuprostou hmotu, která v sobě zahrnuje několik značně odlišných 

součástí jak z hlediska morfologického a chemického, tak také z pohledu 

biologické aktivity. Jednotlivými složkami jsou svalstvo, kostra a ostatní tkáně 

(vnitřní orgány včetně tělních tekutin).  

     Tukuprostá hmota je tedy rozdíl mezi celkovou tělesnou hmotností a hmotností 

tělesného tuku. Její podoba závisí na věku, pohlaví, pohybové aktivitě a na dalších 

exogenních a endogenních faktorech. Z celkového množství tukuprosté hmoty 

svalstvo tvoří 60%, opěrné a pojivové tkáně 25% a vnitřní orgány 15%. Většina 

tukuprosté hmoty je ale tvořena vodou, její obsah se pohybuje v rozmezí 72-74%. 

Průměrná hydratace tukoprosté hmoty u dospělého člověka má hodnotu 73,2%.   

 

BMI - Body Mass Index 

     Body mass index je hmotnostně-výškový index, který posuzuje přiměřenost 

tělesné hmotnosti vzhledem k tělesné výšce. Výpočet body mass indexu, který 

vychází z poměru tělesné hmotnosti v kg a umocněné tělesné výšky v m popisuje 

následující vzorec: BMI = H / V
2
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ECM/BMC  

     Jedná se o poměr mimobuněčné a vnitrobuněčné hmoty, který charakterizuje 

kvalitu svalové hmoty. Platí, že čím je tato hodnota nižší, tím lepší jsou 

předpoklady pro svalovou práci, svalová hmota je „kvalitnější. Tento koeficient je 

závislý na trénovanosti, věku a pohlaví. Pro jedince bez pravidelného pohybového 

tréninku se pohybuje v rozmezí 0,75-1,05 pro věk cca 17-60 let. Ženy mají 

hodnoty zpravidla hodnoty o 0,02-0,04 vyšší než stejně trénovaní muži. Děti a 

senioři mají hodnoty běžně vyšší než 1,00. Trénovaní naopak nižší než 0,7. 

 

Tuková tkáň (tuk v %) 

     Tuková tkáň je vlastně pasivní hmota. Tělesný tuk je nejčastěji sledovaným 

parametrem, neboť je ukazatelem zdravotního stavu, ale také tělesné zdatnosti 

jedince. Jeho zastoupení v organismu můžeme ovlivňovat výživou a pohybovou 

aktivitou, takže jde o velmi variabilní komponentu tělesné hmotnosti. Podíl 

tělesného tuku na celkové hmotnosti se vyvíjí a jsou patrné i pohlavní rozdíly. U 

nesportujících mužů je podíl tělesného tuku přibližně 15% a u žen mezi 20 – 25 

%. Za ideální sportovní normu jsou pokládány hodnoty 5 – 10 % u mužů a 14 – 

18 % u žen. 

 

TPH  

     TPH, neboli tukuprostá hmotnost, která se získá odečtením hmotnosti tuku od 

tělesné hmotnosti. 

 

     Níže jsou uvedeny grafy jednotlivých probandů, kdy každý graf zobrazuje 

hodnoty výše popsaných parametrů. Grafům paralelně odpovídá tabulka č. 1. 

v příloze č. VIII, kde jsou uvedeny rovněž hodnoty z měření tělesného složení.  

     Hodnoty hmotnosti, TBW, FFM a BMI jsou uvedeny z měření TANITA a 

hodnoty ECM/BCM, tuku a TPH jsou uvedeny z měření pomocí metody 

bioimpedance.         
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     První řádek tabulky č. 1 v příloze č. VIII je zvýrazněný tučným písmem a u 

jednotlivých probandů znázorňuje hodnoty při vstupním měření probandů a řádek 

pod ním, již bez tučného vyznačení představuje hodnoty naměřené při výstupním 

měření.  

     Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 1 (graf č. 1) vyplývá, že se 

zvýšila jeho tělesná hmotnost o 0,5kg, zároveň ale došlo ke zvýšení tukuprosté 

hmoty FFM o 1,3kg, zvýšilo se celkové množství vody v organismu TBW o 1,3kg 

a došlo k úbytku tuku o 1%. Ostatní hodnoty jsou téměř na stejné úrovni, a proto 

zanedbatelné.     

 

 

Graf č. 1 – proband č. 1 – vybrané parametry měření tělesného složení metodami tanita a 

bioimpedance  

 

    Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 2 (graf č. 2) vyplývá, že se 

snížila jeho tělesná hmotnost o 0,4 kg, zvýšil se podíl tukové tkáně o 1% a 

nepatrně se snížila tukuprostá hmota FFM o 0,2kg, u měření bioimpedance a 

parametru TPH se jedná o větší rozdíl, a to o 1,2 kg. 
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Graf č. 2 – proband č. 2 – vybrané parametry měření tělesného složení metodami tanita a 

bioimpedance  

 

     Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 3 (graf č. 3) vyplývá, že se 

snížila jeho tělesná hmotnost o 2,3 kg, snížilo se BMI o 1, o 1% se snížila hodnota 

tukové tkáně. Změny hodnot FFM, TBW a ECM/BCM jsou zanedbatelné, avšak 

hodnota TPH prokázala rozdíl mezi vstupním a výstupním testováním o 0,6 kg.  

 

Graf č. 3 – proband č. 3 – vybrané parametry měření tělesného složení metodami tanita a 

bioimpedance  
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     Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 4 (graf č. 4) vyplývá, že se 

snížila jeho tělesná hmotnost o 1,5 kg, snížila se hodnota tukuprosté hmoty FFM o 

2,8 kg a tuková tkáň se zvýšila o 2%, snížila se hodnota celkové vody v těle o 2,1 

kg. Změny hodnot BMI a ECM/BCM jsou zanedbatelné. TPH prokazuje změnu 

stejným směrem jako FFM s rozdílem o 0,6 kg oproti FFM.  

 

Graf č. 4 – proband č. 4 – vybrané parametry měření tělesného složení metodami tanita a 

bioimpedance  

 

 

Graf č. 5 – proband č. 5 – vybrané parametry měření tělesného složení metodami tanita a 

bioimpedance  
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     Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 5 (graf č. 5) vyplývá, že se 

snížila jeho tělesná hmotnost o 4,1 kg, snížila se hodnota tukuprosté hmoty FFM o 

1,9 kg, snížila se hodnota BMI o 1,3, snížil se podíl tukové tkáně o 2% a snížilo se 

množství celkové vody v těle o 1,4 kg. Změna hodnoty ECM/BCM je 

zanedbatelná. TPH koresponduje se změnou FFM. 

 

     V tabulce č. 1 jsou uvedeny hodnoty celkové hmotnosti jednotlivých probandů 

a její rozložení na jednotlivé segmenty v těle, tedy trup a končetiny, jež pak 

můžeme stranově porovnávat a zároveň porovnávat vstupní a výstupní hodnoty u 

jednotlivých probandů. Tučně jsou zobrazeny hodnoty ze vstupního testování, 

hodnoty pod nimi, bez tučného vyznačení, jsou hodnotami z výstupního testování. 

Parametry věku a výšky jsou uvedeny jen pro úplnost. Celkově lze říci, že změny 

v rozložení hmotnosti nejsou příliš významné. Největší rozdíly lze sledovat 

v hodnotách celkové hmotnosti, ale tomu je víc věnováno v grafech č. 1 – č. 5, 

které se věnují tělesnému složení jednotlivých probandů. 

 

Jméno 
věk výška hmotnost 

horní končetina 
trup 

dolní končetina 

pravá levá pravá levá 

roky cm kg kg kg kg kg kg 

Proband č. 1    44,0 179,6 68,8 3,3 3,4 33,2 9,4 9,6 

 
44,0 179,6 69,3 3,5 3,5 33,7 9,5 9,9 

Proband č. 2  56,0 177,5 72,1 3,0 3,0 32,4 10,5 10,0 

 
56,0 177,2 71,7 3,0 3,1 32,6 10,2 9,8 

Proband č. 3 55,0 177,2 96,4 3,6 4,0 35,9 10,6 10,5 

  55,0 177,0 94,1 3,7 4,0 36,0 10,5 10,4 

Proband č. 4  57,0 168,8 74,3 2,4 2,5 28,7 7,8 7,7 

 
57,0 169,0 72,8 2,2 2,3 26,8 7,6 7,5 

Proband č. 5 28,0 161,9 59,1 1,9 1,8 23,4 7,4 7,2 

 
28,0 161,9 55 1,8 1,8 22,8 6,8 6,7 

 

Tabulka č. 1 – celková hmotnost jednotlivých probandů a její rozložení v těle (stranové 

symetrie) 
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5.3 Výsledky měření antropometrických hodnot 

     Při měření antropometrických hodnot jsme se zaměřili na měření obvodových 

parametrů pro možnost kontroly symetrie končetin, možného výraznějšího rozdílu 

zejména v partiích břicha a boků, dále pak možnost zjištění otoků končetin a 

popřípadě změně svalové hmoty. Důležitým parametrem je obvod pasu, který je 

často brán jako parametr pro určování rizika kardiovaskulárních komplikací. Muži 

by měli mít obvod pasu přibližně do 94cm a ženy do 80cm, aby nedocházelo ke 

zvýšenému riziku. Níže jsou uvedeny tabulky obvodových parametrů jednotlivých 

probandů před intervencí (vstupní) a po intervenci (výstupní). Měření jsou 

uváděna v centimetrech (cm). 

     Z obvodových parametrů u probanda č. 1 (tabulka č. 2) jsou největší změny 

v měření hodnot levého lýtka, ale i kotníku, kde byly naměřeny hodnoty o 1,5cm 

věší oproti vstupnímu testování. Došlo k úbytku v obvodu pasu o 1cm, ale zvětšil 

se obvod boků o 3cm. Další změny jsou z důvodu malého rozdílu mezi vstupními 

a výstupními hodnotami nepodstatné.   

Umístění textilního metru  vstupní výstupní 
  pas - ve výšce umbilicu 84 83 
  boky - ve výšce velkého trochanteru 93 96 
  hrudník - ve výšce proc.xiphoideus 

při výdechu 87 88 
    vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PHK PHK LHK LHK 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(relaxace) 30 29 28 28 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(kontrakce) 33 30,5 31 30 

předloktí - v místě největšího 

objemu 27 28 26 26 

  vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PDK PDK LDK LDK 

stehno 15cm nad patellou 46 48 49 49 

stehno 10cm nad patellou 42 43 44 45,5 

obvod kolenního kloubu 37 38 38,5 40 

obvod lýtka - místo největšího 

objemu 36 37 37,5 39 

obvod kotníku - přes mal.medialis a 

lateralis 25 27 26 27,5 
 

Tabulka č. 2 - Proband č. 1 – porovnání obvodových mír – vstup X výstup  
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     Největší změny antropometrických hodnot u probanda č. 2 (tabulka č. 3) jsou 

hodnoty obvodu pasu, kde došlo ke zmenšení obvodu o 2cm, v obvodu boků 

došlo rovněž ke zmenšení o 2cm a stejně i přes hrudník o 2cm. Ostatní hodnoty 

nejsou vzhledem k nepatrným změnám vhodné pro hodnocení. 

Umístění textilního metru  vstupní výstupní 

  pas - ve výšce umbilicu 90 88 
  boky - ve výšce velkého trochanteru 91 89 
  hrudník - ve výšce proc.xiphoideus 

při výdechu 91 89 
    vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PHK PHK LHK LHK 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(relaxace) 29,5 30 29 28 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(kontrakce) 31,5 31,5 31 30 

předloktí - v místě největšího 

objemu 26 26 26 26 

  vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PDK PDK LDK LDK 

stehno 15cm nad patellou 47 46 46,5 46 

stehno 10cm nad patellou 43,5 43 42,5 41 

obvod kolenního kloubu 38 36 38 36 

obvod lýtka - místo největšího 

objemu 39 38 39 39 

obvod kotníku - přes mal.medialis a 

lateralis 27,5 26 27 26 
 

Tabulka č. 3  - Proband č. 2 – porovnání obvodových mír – vstup X výstup 

 

    U probanda č. 3 (tabulka č. 4) nejsou rozdíly obvodových antropometrických 

hodnot rovněž výrazné. Za zmínku stojí úbytek o 1 cm v obvodu pasu a boků. 

Dále lze zhodnotit, že v době výstupního testování mohl mít proband oteklejší 

nohy oproti vstupnímu testování, což hodnotíme údajem obvodu měření přes 

kotníky. Při výstupním testování bylo naměřeno o 3cm více přes kotníky pravé 

dolní končetiny a o 2 cm více přes kotníky levé dolní končetiny oproti vstupnímu 

testování  
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Umístění textilního metru  vstupní výstupní 

  pas - ve výšce umbilicu 114 113 
  boky - ve výšce velkého trochanteru 105 106 
  hrudník - ve výšce proc.xiphoideus 

při výdechu 111 111 
    vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PHK PHK LHK LHK 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(relaxace) 36 34,5 35 36 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(kontrakce) 37 35 36 37 

předloktí - v místě největšího objemu 26 26 28 28 

  vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PDK PDK LDK LDK 

stehno 15cm nad patellou 53 52 53 53 

stehno 10cm nad patellou 47 47 48 48 

obvod kolenního kloubu 40 42 42 43 

obvod lýtka - místo největšího objemu 37 38 38 38 

obvod kotníku - přes mal.medialis a 

lateralis 25 28 26 28 
 

Tabulka č. 4 – Proband č. 3 - porovnání obvodových mír – vstup X výstup 

     U probanda č. 4 (tabulka č. 5) stojí za povšimnutí rozdíl hodnot v obvodu pasu, 

a to zmenšení o 3 cm. Obvod boků a obvod hrudníku se pak zmenšily o 1 cm. 

Ostatní hodnoty se významně nezměnily. 

Umístění textilního metru  vstupní výstupní 

  pas - ve výšce umbilicu 95 92 
  boky - ve výšce velkého trochanteru 107 106 
  hrudník - ve výšce proc.xiphoideus 

při výdechu 88 87 
    vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PHK PHK LHK LHK 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(relaxace) 31 30 32 30 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(kontrakce) 31 30 32 30,5 

předloktí - v místě největšího objemu 24,5 24,5 24 24 

  vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PDK PDK LDK LDK 

stehno 15cm nad patellou 56,5 57 53,5 55 
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stehno 10cm nad patellou 51 52 49,5 51 

obvod kolenního kloubu 38 39 39,5 39 

obvod lýtka - místo největšího objemu 39 39 40 39 

obvod kotníku - přes mal.medialis a 

lateralis 26 28 26 27 
 

Tabulka č. 5 - Proband č. 4 – porovnání obvodových mír – vstup X výstup 

 

     V obvodových mírách u probanda č. 5 (tabulka č. 6) došlo ke změnám ve 

smyslu zmenšení obvodových parametrů pasu, boků, paží, stehen, bérců a 

kotníků. Největší rozdíl je zaznamenán v obvodu stehen – 15cm nad patellou, kdy 

došlo ke zmenšení o 3cm.  Obvod pasu a boků se zmenšil o 1,5cm.    

Umístění textilního metru  vstupní výstupní 

  pas - ve výšce umbilicu 78,5 77 
  boky - ve výšce velkého trochanteru 95 93,5 
  hrudník - ve výšce proc.xiphoideus 

při výdechu 74 75 
    vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PHK PHK LHK LHK 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(relaxace) 28 26 26 25 

paže v 1/2 acromion - olecranon 

(kontrakce) 28,5 26,5 26,5 25,5 

předloktí - v místě největšího objemu 24 24 23 23 

  vstupní výstupní vstupní výstupní 

  PDK PDK LDK LDK 

stehno 15cm nad patellou 50 47,5 50 47 

stehno 10cm nad patellou 44 43 46,5 43 

obvod kolenního kloubu 37 35 36 35 

obvod lýtka - místo největšího objemu 35,5 34 35 34 

obvod kotníku - přes mal.medialis a 

lateralis 22 21 24 21 
 

Tabulka č. 6 - Proband č. 5 – porovnání obvodových mír – vstup X výstup  
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5.4 Výsledky měření kardiorespiračních parametrů  

     Výsledky modifikovaného chodeckého testu dle Balkeho do submaximální 

zátěže – porovnání parametrů VO2max a reakce krevního tlaku na zátěž, stejně tak 

jako subjektivního ukazatele vnímání intensity zátěže prostřednictvím Borgovy 

škály (Borg, 1998), dále jen Borg.  

     Níže jsou popsány jednotlivé měřené parametry, které jsou pak uvedeny 

v grafech u jednotlivých probandů. 

 

VO2 

    VO2 je absolutní hodnota maximální spotřeby kyslíku. Spotřeba kyslíku je často 

považována za základní ukazatel zdatnosti, přesněji aerobní zdatnosti jedince. 

Tato hodnota je v grafech uvedena jako první a jedná se o parametr měřený na 

začátku testování po rozcvičce, kdy proband šel rychlostí chůze 4,5km/hod. při 

sklonu běhátka 1,5%.  

 

TF  

     TF neboli tepová frekvence, je druhým parametrem uvedeným v grafech a 

odpovídá VO2 (1. parametru) při stejné zátěži, tedy při testování se sklonem 

běhátka 1,5% a rychlostí 4,5 km/hod. 

 

VO2max  

     VO2max.kg
-1

.ml
-1

 je hodnota maximální spotřeby kyslíku. V grafech je uvedená 

jako třetí parametr.  

     Hodnota u jedinců bez pravidelného pohybového tréninku klesá zhruba od 

věku 18 let, pokles je přibližně 8 ml za dekádu. Pokud jsou hodnoty nižší než 13 

ml, znamená to, že jedinec není schopen se nezávisle pohybovat. Ženy mají 

hodnoty zhruba o 10% nižší než stejně trénovaní muži. Trénovaní jedinci mohou 

mít hodnoty i vyšší než 80 ml. Osoby bez pravidelného pohybového tréninku mají 

hodnoty v rozmezí 30-50 ml. Platí, že čím vyšší je tato hodnota, tím lepší jsou 

vytrvalostní předpoklady a tím lepší je kondice jednotlivce.   
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TFmax  

     TFmax  je maximální srdeční frekvence, která je hodnotou typickou pro daného 

jedince. Není v podstatě možné ji použít pro hodnocení trénovanosti. Přibližně 

platí, že SFmax = 200 – věk (roky).   

     Při řízení pohybového tréninku je možné využít procenta této hodnoty. 

Neexistuje ale obecná maximální srdeční frekvence a je proto vhodné stanovit pro 

každou pohybovou aktivitu příslušnou maximální SF. 

 

%VO2max 

%VO2max je procento maximální spotřeby kyslíku na úrovni „anaerobního prahu“. 

Platí, že čím vyšší je vytrvalostní trénovanost, tím vyšší hodnoty nacházíme. U 

vytrvalců jsou hodnoty až okolo 85%, naopak u jedinců bez pravidelného 

pohybového tréninku se hodnoty pohybují okolo 70%.  

 

     V grafech byly porovnávány hodnoty VO2/kg/min při 1,5 % sklonu a ten samý 

parametr ještě také v submaximální (maximální) testované zátěži. Stejně tak jsou 

do grafu zaneseny i hodnoty tepové frekvence při počátečním sklonu 1,5% a pak 

hodnoty tepové frekvence v závěru testování, tedy maximální (submaximální) 

tepová frekvence. Slovně jsou ke každému grafu také komentovány hodnoty 

Borgovy škály, při kterých proband testování ukončil a stejně tak konečný sklon 

běhátka. Dále jsou uvedeny vždy 4 hodnoty krevního tlaku (TK), které byly 

měřeny v klidu (před testováním, po rozcvičce, po maximální (submaximální) 

zátěži a nakonec po 10 minutách od ukončení testování. U každého probanda 

testování probíhalo při konstantní rychlosti 4,5 km/hod. U probanda č. 1 bylo 

možné dosáhnout vzhledem k jeho fyzické kondici rychlosti větší, a to při 

vstupním testování 5,5 km/hod. a při výstupním dokonce 6,5 km/hod. 
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     V grafu č. 6 jsou znázorněné kardiorespirační parametry probanda č. 1.  

     Vstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 15-16, při sklonu běhátka 

21% a při rychlosti 5,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 130/85 

mmHg, po rozcvičce 140/90 mmHg, po maximální zátěži 170/70 mmHg a po 10 

minutách od ukončení testu 120/85 mmHg. Pro následnou intervenci bylo 

probandovi č. 1 doporučeno rozmezí tréninkové tepové frekvence 65 – 80% 

maximální tepové frekvence, tj. 97,5 – 120 t/min. 

     Výstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 15 – 16, při sklonu běhátka 

18% a při rychlosti 6,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 140/95 

mmHg, po rozcvičce 130/90 mmHg, po maximální zátěži 140/60 mmHg a 10 

minut po zátěži 120/90 mmHg.      

     U probanda č. 1 se zvýšily hodnoty VO2max, a to o 2ml/kg a %VO2max, a to o 

0,2%, což znamená, že se zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní 

trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při vyšší rychlosti, a to při 

6,5 km/hod. oproti vstupnímu testování (5,5 km/hod.), ale zároveň při nižším 

sklonu běhátka, a to o 3%.  

 

 

Graf č. 6 – Proband č. 1 - kardiorespirační parametry – porovnání vstup X výstup  
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     V grafu č. 7 jsou znázorněné kardiorespirační parametry probanda č. 2.  

     Vstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 15, při sklonu běhátka 

16,5% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 180/90 

mmHg, proto byla provedena další měření. Při druhém měření byla zjištěna 

hodnota TK 160/110 mmHg a při třetím měření 150/90 mmHg. Probandovi č. 2 

bylo následně lékařem dovoleno účastnit se testování. Po rozcvičce byla naměřena 

hodnota 150/100 mmHg, po maximální zátěži 140/80 mmHg a po 10 minutách od 

ukončení testu  135/100 mmHg. Pro následnou intervenci bylo probandovi č. 2 

doporučeno rozmezí tréninkové tepové frekvence 65 – 80% maximální tepové 

frekvence, tj. 99 - 122 t/min. 

     Výstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 16, při sklonu běhátka 

19,5% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 130/80 

mmHg, po rozcvičce 120/85 mmHg, po maximální zátěži 150/70 mmHg a 10 

minut po zátěži 125/80 mmHg.     

     U probanda č. 2 se zvýšily hodnoty VO2max, a to o 1,9 ml/kg a %VO2max, a to o 

1,9%, což znamená, že se zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní 

trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při vyšším sklonu 

běhátka, a to o 3%.  

 

Graf č. 7 – Proband č. 2 - kardiorespirační parametry – porovnání vstup X výstup  
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     V grafu č. 8 jsou znázorněné kardiorespirační parametry probanda č. 3.  

     Vstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 16, při sklonu běhátka 

10,5% a při rychlosti 4,0 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 140/100 

mmHg, po rozcvičce 170/110 mmHg, po maximální zátěži 190/100 mmHg a po 

10 minutách od ukončení testu  130/90 mmHg. Pro následnou intervenci bylo 

probandovi č. 3 doporučeno rozmezí tréninkové tepové frekvence 65 – 80% 

maximální tepové frekvence, tj. 65 - 80 t/min. 

     Výstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 16, při sklonu běhátka 

13,5% a při rychlosti 4,0 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 130/95 

mmHg, po rozcvičce 170/100 mmHg, po maximální zátěži 190/95 mmHg a 10 

minut po zátěži 130/75 mmHg.     

     U probanda č. 3 se zvýšily hodnoty VO2max, a to o 1,8 ml/kg a %VO2max, a to o 

1,0%, což znamená, že se zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní 

trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při vyšším sklonu 

běhátka, a to o 3%.  

 

Graf č. 8 – Proband č. 3 - kardiorespirační parametry – porovnání vstup X výstup  
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     V grafu č. 9 jsou znázorněné kardiorespirační parametry probanda č. 4.  

     Vstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 15, při sklonu běhátka 

12,0% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 110/80 

mmHg, po rozcvičce 130/90 mmHg, po maximální zátěži 170/90 mmHg a po 10 

minutách od ukončení testu  115/85 mmHg. Pro následnou intervenci bylo 

probandovi č. 4 doporučeno rozmezí tréninkové tepové frekvence 65 – 80% 

maximální tepové frekvence, tj. 100 - 125 t/min. 

     Výstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 16, při sklonu běhátka 

16,5% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 125/85 

mmHg, po rozcvičce 130/90 mmHg, po maximální zátěži 195/80 mmHg a 10 

minut po zátěži 120/75 mmHg.     

     U probanda č. 4 se zvýšily hodnoty VO2max, a to o 3,7 ml/kg a %VO2max, a to o 

1,0%, což znamená, že se zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní 

trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při vyšším sklonu 

běhátka, a to o 4,5%.  

 

Graf č. 9 – Proband č. 4 - kardiorespirační parametry – porovnání vstup X výstup  
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     V grafu č. 10 jsou znázorněné kardiorespirační parametry probanda č. 5.  

     Vstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 15, při sklonu běhátka 

16,5% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 130/90 

mmHg, po rozcvičce 120/80 mmHg, po maximální zátěži 130/80 mmHg a po 10 

minutách od ukončení testu 130/90 mmHg. Pro následnou intervenci bylo 

probandovi č. 4 doporučeno rozmezí tréninkové tepové frekvence 65 – 80% 

maximální tepové frekvence, tj. 80 - 100 t/min.   

     Výstupní testování bylo ukončeno při stupni Borga 16, při sklonu běhátka 

16,5% a při rychlosti 4,5 km/hod. Krevní tlak v klidu před testováním byl 130/85 

mmHg, po rozcvičce 130/80 mmHg, po maximální zátěži 170/80 mmHg a 10 

minut po zátěži 135/80 mmHg.     

     U probanda č. 5 se snížila hodnota VO2max, a to o 3,4 ml/kg a %VO2max se 

zvýšila pouze o 0,7%, což znamená, že se fyzická kondice probanda č. 5 snížila, 

resp. klesla jeho vytrvalostní trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo 

ukončeno při stejném sklonu běhátka jako při vstupním, tj. 16,5%.  

 

Graf č. 10 – Proband č. 5 - kardiorespirační parametry – porovnání vstup X výstup  
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5.5 Výsledky dotazníků Kvality života WHOQOL-BREF 

     Výsledky dotazníků Kvality života jsou hodnoceny ve 4 doménách tak, jak 

bylo uvedeno v teoretické části. Níže je uvedena tabulka a v návaznosti na ní graf, 

na kterém je vidět velký rozptyl v odpovědích probandů. Probandi č. 1 a č. 5 jsou 

v odpovědích poměrně optimističtí a celkově tak navyšují doménové skóre. 

     Cílem této studie není srovnávat hodnoty odpovědí s normou pro běžnou 

populaci, ale zjišťovat rozdíly u jednotlivých probandů v odpovědích před a po 

intervenci Nordic Walking. Přesto si dovoluji uvést rozpětí normy pro každou 

doménu. Pro doménu fyzického zdraví je to 14,3 – 16,8, pro doménu duševního 

zdraví je to 13,6 – 16,0, pro doménu sociálních vztahů je to 13,5 – 16,4 a pro 

doménu životních podmínek je to 12,3 – 14,3.  

     Z tabulky č. 7 je vidět, že výsledky mezi probandy jsou velmi rozdílné a že 

došlo i k výrazným změnám mezi vstupním a výstupním testováním u 

jednotlivých probandů, a to ne vždy k lepšímu. Tato fakta budou dále 

komentována v diskusi. Grafické zobrazení tabulky č. 7 je uvedeno v grafu č. 3, v 

příloze č. X – grafy výsledků WHOQOL-BREF.     

 

  

dom1  fyzické 

zdraví 

dom2  duševní 

zdraví 

dom3  sociální 

vztahy 

dom4  životní 

podmínky 

vstup výstup vstup výstup vstup výstup vstup výstup 

proband č. 1 18,86 19,43 19,33 20 20 20 15 18 

proband č. 2 13,14 15,43 16,67 16 16 13,33 15 16,5 

proband č. 3 11,43 14,86 16 16,67 13,33 12 15,5 15 

proband č. 4 14,86 13,71 13,33 10,67 14,67 16 15 14 

proband č. 5 16,57 15,43 18 19,33 18,67 20 18,5 18,5 
 

Tabulka č. 7 – rozdíly domén WHOQOL-BREF pro jednotlivé probandy vzhledem ke 

vstupnímu a výstupnímu šetření 
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     V tabulce č. 8 jsou uvedena doménová skóre populačních norem v České 

republice a průměrné hodnoty u jedinců s onemocněním ledvin před a po 

absolvování intervence Nordic Walking. Souhrnně lze říci, že rozdíly mezi 

průměrnými skóry domén před a po intervenci nejsou statisticky významné. Lze 

ale říci, že celkově probandi odpovídali spíše v rozmezí horních hranic norem, a 

to jak před, tak po intervenci. Výjimku tvoří doména fyzického zdraví, kde se 

výsledky pohybují spíše blíže středu normy široké populace. Grafické znázornění 

tabulky č. 8 je uvedeno v grafu č. 4, v příloze č. X – grafy výsledků WHOQOL-

BREF. 

 
rozpětí domén: 4 (nejhorší 

kvalita) až 20 (nejlepší 

kvalita života v dané 

doméně) 

interval NORMY průměr u 

jedinců s 

onemocněním 

ledvin před 

intervencí 

průměr u 

jedinců s  

onemocněním 

ledvin  

po intervenci 

spodní 

hranice 

normy 

průměr 

normy 

horní 

hranice 

normy 

dom1  fyzické zdraví 14,3 15,6 16,8 15,0 15,8 

dom2  duševní zdraví 13,6 14,8 16,0 16,7 16,5 

dom3  sociální vztahy 13,5 15,0 16,4 16,5 16,3 

dom4  životní podmínky 12,3 13,3 14,3 15,8 16,4 

 

Tabulka č. 8 - srovnání doménových skór populačních norem ČR a průměrných hodnot u 

jedinců s onemocněním ledvin před a po absolvování intervenčního programu (WHOQOL-

BREF) 
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6. DISKUSE   

    Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv pohybové aktivity Nordic Walking 

na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci 

ledviny a u dialyzovaného jedince.        

     Jelikož vzorek probandů určených k výzkumu byl velice malý a nehomogenní, 

jsou v této části diplomové práce detailněji rozebírány individuální výsledky ve 

všech aspektech měření u každého testovaného probanda. To znamená výsledky 

měření tělesného složení, kardiorespiračních parametrů, antropometrických 

obvodů a kvality života. Všechny individuální výsledky jsou vždy vztaženy 

k celkovému stavu a možným proměnným u probanda. Jako proměnné, které 

mohly ovlivnit výsledky jednotlivce, jsou zde uvedeny především jeho 

anamnestické údaje (věk, doba uplynulá od transplantace, pohybová aktivita, před 

intervencí a jejich změny, celkový zdravotní stav a jeho případné komplikace, 

apod.), ke kterým došlo v průběhu intervence.  

 

Proband č. 1 

     Jednalo se o muže ve věku 44 let, s dobou od transplantace ledviny 9,5 roku. 

Doposud bez závažnějších zdravotních komplikací vzhledem k diagnóze. 

     Při podstupování vstupního testování měl proband potíže se zánětem Achillovy 

šlachy na levé dolní končetině, který toho času trval už cca půl roku. Sportovně 

velmi zdatný jedinec, pro nějž bylo motivací začít kvalitně zvyšovat fyzickou 

kondici tak, aby byl připraven na účast ve sportovních hrách transplantovaných 

07/13. Vzhledem k jeho dosavadním sportovním aktivitám mu byla pro intervenci 

doporučena tepová frekvence 70% z tepové frekvence při maximální spotřebě 

kyslíku, jako nejnižší hranice pro zvyšování zdatnosti. Tato spodní hranice byla 

tedy o 5% vyšší než u ostatních probandů. Během intervence neměl proband 

vážnější zdravotní komplikace, prodělal pouze klasickou asi týden trvající 

chřipku. Absolvoval všech 20 lekcí Nordic Walking během 10 ti týdnů, tak jak 

bylo na počátku intervence stanoveno. Tato aktivita pro něj byla během 10ti týdnů 

jedinou sportovní aktivitou tak, aby byly výsledky studie co nejobjektivnější. Při 

výstupním testování uvedl, že jej Achillova šlacha na levé dolní končetině již 

nebolí a fyzicky se cítí výborně. Tepové frekvence, která mu byla doporučena na 



74 
 

počátku intervence, už při klasické chůzi Nordic Walking již nedosáhne, a tak 

posledních několik lekcí NW s holemi i běhal. 

     Výsledky z měření parametrů tělesného složení prokázaly, že u probanda č. 1 

se zvýšila jeho tělesná hmotnost, avšak zároveň došlo ke zvýšení tukuprosté 

hmoty o 1,3kg, zvýšilo se celkové množství vody v organismu a došlo k úbytku 

tuku o 1%. Z obvodových parametrů u probanda č. 1 jsou největší změny 

v měření hodnot levého lýtka, ale i kotníku, kde byly naměřeny hodnoty o 1,5cm 

větší oproti vstupnímu testování (proband uvádí, že po zátěži mu nohy občas 

otékají). Došlo k úbytku v obvodu pasu o 1cm, ale zvětšil se obvod boků o 3cm. 

Vzhledem k úbytku tělesného tuku a navýšení tukuprosté hmoty lze soudit, že k 

nárůstu obvodové míry v oblasti boků došlo vzhledem k posílení svalstva dolních 

končetin, což dokazuje i nárůst hmotnosti dolních končetin, jež vyplývá z měření 

symetrizace segmentů těla pomocí přístroje TANITA, viz. tabulka č. 1. Co se týká 

hodnot kardiorespiračních parametrů, došlo ke zvýšení hodnot VO2max, a to o 

2ml/kg a %VO2max, a to o 0,2%, což znamená, že se zvedla fyzická kondice 

probanda č. 1, resp. vytrvalostní trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo 

ukončeno při vyšší rychlosti, a to při 6,5 km/hod. oproti vstupnímu testování (5,5 

km/hod.), ale zároveň při nižším sklonu běhátka, a to o 3%. Všechna skóre u 

jednotlivých domén dotazníku WHOQOL-BREF jsou při výstupním testování 

buď vyšší, nebo na stejné úrovni jako při testování vstupním. 

     Proband č. 1 potvrdil všechny naše tři hypotézy. 

     Část hypotézy H1, že vlivem pohybové intervence (NW) se sníží procento 

celkového tuku a tak se zvýší podíl tukuprosté hmoty potvrdil beze zbytku. Část 

hypotézy H1, kdy byl očekáván úbytek hmotnosti proband nepotvrdil, avšak 

vzhledem ke změnám v hodnotách parametrů tělesného složení, které jsou 

popsány výše, není tento fakt směrodatný. 

     Hypotézu H2, že vlivem pohybové intervence (NW) se zvýší maximální 

spotřeba kyslíku (VO2max) a zvýší se aerobní výkon sledovaný na sklonu běhátka, 

proband č. 1 rovněž potvrdil. Stejně tak došlo k potvrzení hypotézy H3, že po 

pohybové intervenci (NW) se zlepší kvalita života u měřených jedinců, hlavně 

v oblasti fyzického a duševního zdraví. Výsledky probanda č. 1 mohly být 

významně ovlivněny vlastní silnou motivací a sportovními předpoklady. 
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Proband č. 2 

     Jednalo se o muže ve věku 55 let, s dobou od transplantace ledviny 6 let, kdy 

se jednalo již o transplantaci druhou. V červnu 2012 mu byla doporučena operace 

pro adenokarcinom prostaty. Operace byla naplánována na 10/12. Jedná se o 

fyzicky více aktivního muže, denně absolvuje 60 – 120 minut náročnějšího 

pohybu. 

     Během intervence podstoupil proband operaci adenokarcinomu prostaty. 

Absolvoval všech 20 lekcí Nordic Walking během 10 ti týdnů, tak jak bylo na 

počátku intervence stanoveno. Tato aktivita pro něj byla během 10 ti týdnů 

jedinou sportovní aktivitou tak, aby byly výsledky studie co nejobjektivnější. 

     Výsledky měření hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 2 ukazují, 

že se snížila jeho tělesná hmotnost o 0,4 kg, zvýšil se podíl tukové tkáně o 1% a 

nepatrně se snížila tukuprostá hmota FFM o 0,2kg (u měření bioimpedance a 

parametru TPH se jedná o větší rozdíl, a to o 1,2 kg). Paradoxně k tomu ukázalo 

měření antropometrických hodnot obvodů u probanda č. 2, že obvod pasu se 

zmenšil o 2cm, v obvodu boků došlo rovněž ke zmenšení o 2cm a stejně i přes 

hrudník o 2cm. Tento paradox lze vysvětlit jako možnou atrofii svalstva vzhledem 

k prodělanému operačnímu zákroku. Hodnoty kardiorespiračních parametrů 

probanda č. 2 se zvýšily, a to VO2max o 1,9 ml/kg a %VO2max o 1,9%, což 

znamená, že se zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní trénovanost. 

Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při vyšším sklonu běhátka, a to o 3%. 

Co se týká výsledků WHOQOL-BREF, tak u 2 že 4 domén došlo k mírnému 

zvýšení oproti vstupnímu testování (fyzické zdraví, životní podmínky), ale u dvou 

dalších došlo k výraznému snížení oproti vstupnímu testování (duševní zdraví, 

sociální vztahy). 

     Proband č. 2 nepotvrdil hypotézu H1 a H3, potvrdil však hypotézu H2. 

Výsledky probanda č. 2 mohly být významně ovlivněny zdravotními 

komplikacemi v podobě operace adenokarcinomu prostaty během intervence. 
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Proband č. 3 

     Jednalo se o muže ve věku 55 let, s dobou od transplantace ledviny 2,5 roku. 

Naplánována operace hydrokély na 11/12. Sportovní aktivita není žádná, 1x týdně 

dochází na zdravotní cvičení trvající 60 minut. 

     Během intervence podstoupil proband operaci hydrokély. Absolvoval všech 20 

lekcí Nordic Walking během 10 ti týdnů, tak jak bylo na počátku intervence 

stanoveno. Tato aktivita pro něj byla během 10 ti týdnů jedinou sportovní 

aktivitou tak, aby byly výsledky studie co nejobjektivnější. 

     Výsledky měření hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 3 ukazují, 

že se snížila jeho tělesná hmotnost o 2,3 kg, snížilo se BMI o 1, o 1% se snížila 

hodnota tukové tkáně. Změna hodnoty FFM je zanedbatelná, avšak hodnota TPH 

prokázala rozdíl mezi vstupním a výstupním testováním o 0,6 kg. Co se týká 

hodnot antropometrických obvodů, tak došlo úbytku v obvodu pasu a boků, a to o 

1 cm. Z hodnot kardiorespiračních parametrů se zvýšily hodnoty VO2max, a to o 

1,8 ml/kg a %VO2max, a to o 1,0%, což znamená, že se zvedla jeho fyzická 

kondice, resp. vytrvalostní trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo 

ukončeno při vyšším sklonu běhátka, a to o 3%. Co se týká výsledků WHOQOL-

BREF ukazuje se, že došlo ke zvýšení hodnoty pouze v doméně fyzického zdraví 

a nepatrně i v doméně duševního zdraví, naopak k výraznému poklesu došlo 

v doméně sociálních vztahů. 

Proband č. 3 potvrdil plně hypotézu H1 a H2. Hypotéza H3 nebyla zcela 

potvrzena. Výsledky probanda č. 3 mohly být významně ovlivněny zdravotními 

komplikacemi v podobě operace hydrokély během intervence.  

 

Proband č. 4 

     Jednalo se o ženu ve věku 57 let, s dobou od transplantace ledviny 2,5 roku. 

Sportovní aktivita není žádná, denně procházky v celkové délce trvání asi 90 

minut. 

    Po nějakou dobu intervence a v době výstupního testování byl proband č. 4 

významně zatěžován zejména po stránce psychické. Z fyzického hlediska 

zdravotního stavu během intervence neproběhly závažnější komplikace. 
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    Proband č. 4 absolvoval celkem 15 lekcí Nordic Walking. Jinou sportovní 

aktivitu během intervence NW neprováděl. 

     Z hodnot parametrů tělesného složení u probanda č. 4 vyplývá, že se snížila 

jeho tělesná hmotnost o 1,5 kg, zároveň se ale snížila hodnota tukuprosté hmoty 

FFM o 2,8 kg a tuková tkáň se zvýšila o 2%, snížila se hodnota celkové vody 

v těle o 2,1 kg. TPH prokazuje změnu stejným směrem jako FFM s rozdílem o 0,6 

kg oproti FFM.  V obvodu pasu došlo ke zmenšení o 3 cm. Obvod boků a obvod 

hrudníku se pak zmenšily o 1 cm.   Z kardiorespiračních parametrů se zvýšily 

hodnoty VO2max, a to o 3,7 ml/kg a %VO2max, a to o 1,0%, což znamená, že se 

zvedla jeho fyzická kondice, resp. vytrvalostní trénovanost. Zároveň testování 

výstupní bylo ukončeno při vyšším sklonu běhátka, a to o 4,5%. Co se týká 

jednotlivých skóre v doménách WHOQOL-BREF, tak došlo ke snížení ve všech 

doménách kromě sociálních vztahů, kde je mírný nárůst.  

     Proband č. 4 nepotvrdil hypotézu H1 a H3. Došlo však k naprostému potvrzení 

hypotézy H2. Výsledky probanda č. 4 mohly být významně ovlivněny 

psychickým stavem probanda a nesplněným počtem lekcí Nordic Walking (15 

z 20).     

  

Proband č. 5 

     Jednalo se o ženu ve věku 28 let, toho času na peritoneální dialýze, kdy byl 

proveden pokus o transplantaci ledviny před 1,5 rokem, avšak došlo k ruptuře 

štěpu. Proband č. 5 denně chodí, jinak bez veškerých sportovních aktivit. 

     Během intervence neměl proband č. 5 závažnější zdravotní komplikace. 

Absolvoval 11 lekcí Nordic Walking. Dle doplňujících informací probanda po 

vyšetření v IKEM, které se konalo týden po výstupním testování, se ukázalo, že 

byla velice nízká hladina hemoglobinu, což mohlo ovlivnit výsledky výstupního 

testování a celkové intervence. 

     Výsledky měření hodnot parametrů tělesného složení ukázaly, že se snížila 

jeho tělesná hmotnost o 4,1 kg, avšak došlo i ke snížení hodnoty tukuprosté hmoty 

FFM o 1,9 kg. Dále se snížila hodnota BMI o 1,3, snížil se podíl tukové tkáně o 

2% a snížilo se množství celkové vody v těle o 1,4 kg. V obvodových mírách 

došlo ke změnám ve smyslu zmenšení obvodových parametrů pasu, boků, paží, 
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stehen, bérců a kotníků. Největší rozdíl je zaznamenán v obvodu stehen – 15cm 

nad patellou, kdy došlo ke zmenšení o 3cm.  Obvod pasu a boků se zmenšil o 

1,5cm. Ve výsledcích měřených kardiorespiračních parametrů došlo ke snížení 

hodnot VO2 max, a to o 3,4 ml/kg a %VO2max, která se zvýšila pouze o 0,7%, což 

znamená, že se fyzická kondice probanda č. 5 snížila, resp. klesla jeho 

vytrvalostní trénovanost. Zároveň testování výstupní bylo ukončeno při stejném 

sklonu běhátka jako při vstupním, tj. 16,5%. Výsledky WHOQOL-BREF ukázaly 

zvýšení skóre v doménách duševního zdraví a sociálních vztahů, naopak ke 

snížení skóre došlo v doméně fyzického zdraví. 

Proband č. 5 částečně potvrdil hypotézu H1, kdy došlo k úbytku hmotnosti a 

tělesného tuku dokonce o vyšší hodnoty než byla předpokládaná výše. Zároveň 

však došlo i ke snížení tukuprosté tkáně, což narušuje tvrzení, že by byla hypotéza 

H1 potvrzena beze zbytku.  Proband č. 5 nepotvrdil hypotézu H2 ani H3. 

Výsledky u probanda č. 5 mohly být významně ovlivněny změnou stravy a 

nedostatkem hemoglobinu v krvi, zároveň také nesplněným počtem lekcí Nordic 

Walking (11 z 20).  

     Studie provedené v rámci této diplomové práce potvrdila výsledky, které byly 

již publikovány ve studii, kde byla intervence NW aplikována po dobu 4 měsíců 

(Fritz, 2013), kdy došlo k úbytku hmotnosti, zmenšení obvodu pasu a ke zvýšení 

VO2max, jako parametru ukazujícího na zvýšení fyzické kondice. 

    U probanda č. 1 došlo i ke zlepšení v kvalitě života, jak ve své studii 

zaznamenal už Parkatti (2012). Stejně tak i Fritschi (2012) ve svém 

systematickém přehledu udává, že chození s holemi má příznivý vliv na fyzické i 

psychosociální zdraví dospělých. Můžeme ale říci, že jsme v tomto smyslu 

přepokládali daleko větší úspěch ve zvýšení kvality života, ke kterémuž nedošlo. 

Hypotéza H3, která se této problematiky týkala, tedy že chození s holemi bude 

mít výrazně pozitivní efekt v oblasti kvality života, se nepotvrdila. Důvodem 

tohoto výsledku může být například nedostatečná motivace probandů, o níž se 

zmiňuje i Králová (2011) jako o významném faktoru. Jak potvrdil proband č. 1, 

jehož motivace byla přímo spojená s cílem zvýšit svoji fyzickou kondici, výsledky 

v oblasti zlepšení kvality života jsou pak daleko lepší než u ostatních probandů. 

Ostatní probandi neměli pevně stanovený svůj osobní cíl, ze kterého by měli ve 

finále prospěch a dělali to tak především kvůli sobě a svému zdraví. Zde je 
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namístě opět zmínit individuální zdravotní komplikace, které toho v tak krátké 

době mohly mnoho ovlivnit. Důvodem, proč nedošlo k výrazným pozitivním 

změnám v doménách kvality života, může být právě i poměrně krátká doba 

intervence, tj. 10 týdnů, kdy za takto krátký časový interval nemusí dojít v těchto 

oblastech u jedince k prokazatelným změnám. Například Novotná (2009) se 

zabývala zvýšením kvality života u hemodialyzovaných pacientů pomocí 

pohybové intervence trvající 6 měsíců a bylo potvrzeno, že lze dosáhnout 

pozitivních změn v oblastech fyzických funkcí a množství energie. V případě 

další studie, která by se znovu zabývala hypotézou zvýšení kvality života pomocí 

intervence Nordic Walking, by bylo na místě, aby tato intervence byla prováděna 

podstatně delší dobu než v této diplomové práci.   

     Nejlepší výsledky v této studii byly zaznamenány v oblasti zvýšení VO2max. 

Zde lze objektivně konstatovat, že právě intervence NW měla vliv na zvýšení 

fyzické kondice probandů (uspěli čtyři probandi z pěti), neboť bez pohybové 

intervence NW by se s největší pravděpodobností kondici takto zvýšit nepodařilo.  

     Naopak u hypotézy H1, která přepokládala úbytek hmotnosti, mohla být u 

několika probandů rozhodující změna životního stylu, zdravotní komplikace apod.  

Proto v tomto smyslu je důležité zohlednit, zda při úbytku hmotnosti došlo 

zároveň k přírůstku tukuprosté hmoty, což by nasvědčovalo tomu, že úbytek 

hmotnosti byl způsoben právě pohybovou aktivitou NW. Úbytek hmotnosti 

současně s přírůstkem tukuprosté hmoty potvrdil pouze jeden z pěti probandů, u 

dalšího došlo dokonce k přírůstku hmotnosti, ale vlivem podstatného navýšení 

tukuprosté hmoty.  

     Studie, které byly v této práci použity k sestavení hypotéz, mají ve výsledku 

měřených parametrů samozřejmě úplně jiné hodnoty než hodnoty parametrů 

naměřené v této studii. Tyto rozdíly jsou dány rozlišnou délkou trvání intervence, 

kdy např. Fritz (2013) poukázal na intervenci NW v délce trvání 4 měsíců, jak 

bylo již zmíněno výše, a Mikalacki (2012) v délce trvání 3 měsíců. Cíle 

intervence NW, v délce trvání 10 ti týdnů, stanovené v této studii, byly ale z 

poloviny splněny.   

     Co se týká pohybové aktivity u pacientů s renálním nemocněním, je jasné, že u 

některých je rizikem, ať už z hlediska objektivního či subjektivního, kdy někdy 
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převládají u jedince až iracionální představy o možnosti poškození organismu. 

V tomto ohledu je tedy optimální začít alespoň s klasickou chůzí, kdy bylo 

prokázáno, že i klasická chůze má vliv na snížení BMI a také na snížení krevního 

tlaku, a to v časovém horizontu šesti měsíců. Předpokladem je dodržování 

pravidelného intervalu chůze, a to alespoň pětkrát týdně minimálně 30 minut 

(Kosmadakis, 2012).    

 

Tabulka č. 9 – schematické znázornění potvrzení a nepotvrzení stanovených hypotéz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBANDI 

Proband č. 1 

Proband č. 2 

Proband č. 3 

Proband č. 4 

Proband č. 5 

Hypotéza H1 

+ 

- 

+ 

- 

- 

Hypotéza H2 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

Hypotéza H3 

+ 

- 

- 

- 

- 
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7. ZÁVĚR 

     Tato diplomová práce se zabývala myšlenkou, že Nordic Walking by mohl mít 

pozitivní vliv na osoby s renálním onemocněním, resp. jedince po transplantaci 

ledviny a jedince podstupující dialýzu. Jak je vidět v tabulce č. 9 hypotézy 

stanovené na počátku výzkumu byly z poloviny potvrzeny. Nejlepší výsledky jsou 

u změn kardiorespiračních parametrů, kdy došlo k nárůstu fyzické kondice, resp. 

vytrvalostní trénovanosti, a to u čtyř probandů z pěti.          

     Výsledky dosažené v diplomové práci ukázaly, že větší vliv měla intervence na 

pacienty po transplantaci ledviny, avšak u dialyzovaného jedince bylo mnoho 

proměnných, které výsledky zkreslily. Nelze tedy říci, zda by intervence Nordic 

Walking v dané podobě měla či neměla pozitivní vliv na dialyzované jedince bez 

těchto konkrétních individuálních proměnných.  

     Předpokladem k úspěchu intervence Nordic Walking je však dodržování 

tréninkového plánu, tak jak byl sestaven, tedy 60 minut Nordic Walking 

prováděném dvakrát v týdnu za stanovené individuální tepové frekvence, 

adekvátní pro zvyšování fyzické kondice. Doporučovala bych rozmezí mezi 65 – 

80% maximální tepové frekvence. Pak plní u těchto pacientů pohybová intervence 

Nordic Walking své stanovené cíle. Dalším předpokladem je, že zdravotní stav 

v průběhu pravidelného chození Nordic Walking nenarušují zdravotní 

komplikace.   

     Vzhledem k malému nehomogennímu vzorku probandů včetně posuzování 

intraindividuálních rozdílů ve smyslu proměnných, které výsledky významně 

ovlivňovaly, nemůžeme tvrdit, že by závěr této studie mohl být všeobecně platný. 

Lze však říci, že pohybová aktivita Nordic Walking může být vhodná pro osoby 

s renálním selháním, samozřejmě pokud je fyzická aktivita schválena ošetřujícím 

lékařem, který nejlépe zná svého pacienta. Kromě lékařského svolení, s touto 

aktivitou začít, doporučujeme rovněž provést před započetím Nordic Walking 

zátěžový test, který jasně stanoví rozmezí tepové frekvence. Nám se osvědčilo 

rozmezí tepové frekvence od 65 – 80% maximální, resp. submaximální tepové 

frekvence, jejíž dodržování mělo pozitivní dopad na zvýšení fyzické kondice. 

Pohybová aktivita prováděná v individuálně stanovené optimální tepové frekvenci 
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může také ovlivnit tělesné složení, redukci hmotnosti a zvýšení kvality života, a to 

zejména v doménách fyzického, ale i duševního zdraví. 

     Doporučujeme provést další studie zjišťující pozitivní vliv Nordic Walking pro 

pacienty s renálním onemocněním, kteří podstupují dialýzu nebo jsou již po 

transplantaci ledviny. Bylo by vhodné, aby další studie čítaly větší vzorek 

testovaných probandů a byly prováděny po delší dobu tak, aby mohly být jejich 

výsledky všeobecně platné a Nordic Walking by tak mohl být oficiálně uveden 

jako vhodná pohybová aktivita pro tyto pacienty. 
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Příloha č. II  

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

Souhlasím s účastí v projektu diplomové práce na téma Vliv pohybové aktivity 

(Nordic Walking) na tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců 

po transplantaci ledviny a u dialyzovaného jedince. 

Shrnutí projektu: 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv pohybové aktivity (Nordic Walking) na 

tělesné složení a na kardiorespirační parametry u jedinců po transplantaci ledviny 

a u dialyzovaného jedince. Jedná se o kvalitativní případovou studii.  Použijeme 

pouze neinvazivní metody pro měření základních antropometrických parametrů, 

tělesného složení, kardiorespiračních parametrů a kvality života, a to na počátku a 

na konci studie, tedy vstupní a výstupní testování. Všechna tato testování budou 

probíhat vždy v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK, a to pod dohledem 

lékaře. Dále bude probíhat intervence v podobě 20 lekcí Nordic Walking vždy 

v délce trvání alespoň 60 minut a s počtem opakování nejlépe 2x v týdnu 

za celkové období 10ti týdnů. V neposlední řadě bude brán ohled i na individuální 

anamnestická data.  

Dnešního dne jsem byl poučen studentkou UK FTVS Bc. Martinou Rousovou o 

důvodech, významu a rozsahu této studie. Plně jsem porozuměl/a cíli, významu a 

průběhu projektu, tak jak bylo popsáno výše. Mé dotazy byly zodpovězeny 

srozumitelným způsobem. 

Současně si vyhrazuji právo kdykoliv zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho 

vznikly jakékoliv postihy. Studie se účastním dobrovolně bez nároku na honorář. 

Beru na vědomí, že veškerá odebraná data budou zpracována anonymně bez 

použití jmen klientů. Jakékoliv údaje o mé osobě budou uchovány s absolutní 

důvěrností a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s účastí v tomto projektu. Souhlasím s nahlížením výše jmenované 

osoby do mé dokumentace a s uveřejněním výsledků projektu v rámci diplomové 

práce.   

Datum a místo:       Podpis pacienta: 
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98 – 120 tepů/min. 

Graf č.1 – zobrazení tepové frekvence v čase během jedné lekce NW 

Datum: 9.12.2012 

TF průměr:104 

TF max: 122 

Délka lekce: 64 minut 

 

 

 

 

 



 

Graf č. 2  

- Ukazuje stejnou lekci jako graf č. 1, ale ve sloupcovém zobrazení, kde je vidět kolik 

času se proband nacházel v jaké tepové frekvenci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. VIII  

Tabulkové zobrazení hodnot vybraných parametrů tělesného 

složení 

Tabulka č. 1 

Probandi hmotnost TBW FFM BMI ECM/BCM tuk TPH 

  kg Kg kg     % kg 

Proband č. 1 68,8 44,2 62,0 21,3 0,98 13 59.6 

  69,3 45,5 63,3 21,6 1,04 12 60,8 

Proband č. 2  72,1 43,6 62,0 22,8 1,04 14 62,1 

  71,7 43,5 61,8 22,9 1,05 15 60,9 

Proband č. 3 96,4 47,4 68,0 30,7 1,20 34 64,1 

  94,1 47,7 68,0 29,7 1,31 33 63,5 

Proband č. 4 74,3 36,7 51,7 26,0 1,19 31 51,1 

  72,8 34,6 48,9 25,8 1,32 33 48,9 

Proband č. 5 59,1 31,6 43,9 22,8 0,88 25 44,2 

  55 30,2 42,0 21,5 0.90 23 42,2 
 

Tabulka č. 1 – vstupní a výstupní měření tělesného složení metodami TANITA a 

BIOIMPEDANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. IX  

Standardizovaný dotazník kvality života světové zdravotnické 

organizace WHOQOL-BREF

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha č. X  

Grafy výsledků WHOQOL-BREF 

Graf č. 3  

 

Graf č. 4 
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Pozn.: Rozdíly mezi průměrnými skóry domén před a po intervenci nejsou statisticky 
významné (p < 0,05) 

Srovnání doménových skór populačních norem ČR a průměrných 
hodnot u jedinců s onemocněním ledvin před a po intervenci 
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