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Abstrakt 

Název: Zdravý životní styl a jeho vliv na klienty po poškození míchy. 

 

Cíle:  Cílem práce je zjistit vliv půlročního intervenčního programu zaměřeného 

na pohybovou aktivitu a změnu stravovacích návyků na tělesné složení 

u vybrané skupiny osob po poškození míchy.  

 

Metody:  Jedná se o empiricko-teoretickou práci, která je založená na hodnocení 

vlivu intervence u zkoumaného souboru. Jde o kvantitativní výzkum 

zaměřující se na vliv pohybové aktivity na tělesné složení u osob 

po poškození míchy. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí programu 

Microsoft Excel. 

 

Výsledky: Zpracováním a následným vyhodnocením naměřených dat byly zjištěny 

následující změny v tělesném složení po půlroční intervenci u osob 

po poškození míchy: u všech probandů došlo ke snížení celkové tělesné 

váhy, snížení celkového tělesného tuku, mírným změnám v tukuprosté 

hmotě (50 % snížení, 50 % zvýšení), průměrné hodnoty celkové tělesné 

vody v organismu byly snížené a celkové rozložení intracelulární 

a extracelulární tekutiny bylo téměř 1 : 1, bazální metabolismus u 75 % 

probandů se snížil. 

 

Závěr:      Změnou stravovacích návyků a nastavením pohybové aktivity lze u osob 

po poškození míchy trpících nadváhou snížit po půlroční intervenci 

celkové procento tělesného tuku a snížit celkovou tělesnou váhu. 

 

Klíčová slova: pohybová aktivita, vyvážená strava, osoby po poranění 

                         míchy 
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Abstract 

Title: Effect of healthy lifestyle on clients after spinal cord injury. 

 

Aims:  The aim of this thesis is to determine the effect of six-month intervention 

program focused on physical activity and change of eating habits on body 

composition in a selected group of people after spinal cord injury. 

 

Methods:  Thesis is empirical-theoretical work based on assessing the impact 

of interventions at research sample. This is quantitative study focusing 

on the impact of physical activity on body composition in people with 

spinal cord injuries. The results were analysed by program Microsoft 

Excel. 

 

Results: We found the following changes: all probands reduced body weight 

and reduced body fat. There were slightly changes in fat free mass (50 % 

reduction, 50 % increases) and the average of values of total body water 

were decreased. The distribution of intracellular and extracellular fluid was 

nearly in ratio 1 : 1 and the basal metabolism was decreased at 75 % 

of probands. 

 

Conclusion: When we changed the eating habits and physical activity in overweight   

people after spinal cord injury, we reduced their body fat and body weight 

after six-month intervention.   

 

Keywords: physical activity, well-balanced diet, people with spinal cord injury 
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1. ÚVOD  

Zdravý životní styl a s ním spojená nadváha a obezita jsou v posledních letech velice 

často diskutovaným tématem. Stále větší procento populace se potýká s problémy, které 

jsou spojené s výživou, ať už mluvíme o nadváze a obezitě, či o podvýživě. Tato 

onemocnění jsou chronická a často s sebou přináší další závažná onemocnění (např.: 

kardiovaskulární onemocnění, zažívací obtíže, kožní problémy, ortopedické obtíže, 

psychické problémy a mnoho dalších) a zdravotní komplikace. Bohužel se stále snižuje 

věková hranice, u které je potřeba tyto problémy řešit, a stále přibývá dětí, které 

nadváhou či obezitou trpí. U běžné populace již bylo realizováno mnoho projektů 

a měření na toto téma, a proto jsem se rozhodla zaměřit se na jinou cílovou skupinu – 

na osoby po poškození míchy. 

Cílovou skupinu jsem si vybrala po absolvování několika sportovních kurzů s Centrem 

Paraple, obecně prospěšnou organizací pomáhající vozíčkářům po poškození míchy, 

kde jsem působila jako asistent. Tuto společnost založil v říjnu 1994 Zdeněk Svěrák 

společně s občanským sdružením Svaz paraplegiků. Právě díky jeho podpoře a velké 

medializaci Českou televizí a Českým rozhlasem se jí podařilo dostat do povědomí 

veřejnosti a s její pomocí vybudovat poradenské a rehabilitační centrum. 

Nyní Centrum Paraple nabízí svým klientům velké množství služeb. Přes sociálně 

rehabilitační programy (kam spadají intenzivní sociálně-rehabilitační programy 

a rekondiční sociálně-rehabilitační programy), poradenské programy (poradna, 

zvyšování kvalifikace, posilovna, sportovní kurzy, tematické programy, půjčování 

pomůcek) až po respitní péči.  

V roce 2010 vznikl v Centru Paraple projekt Zdravý životní styl. Tento projekt trvající 

půl roku zahrnuje dva čtrnáctidenní kurzy (jeden na jaře a druhý na podzim, viz příloha 

č. 3). Klientům jsou zde podávány informace o pozitivech pravidelné pohybové 

aktivity, zařazení pestré stravy, dodržování pitného režimu a o možných negativech 

v případě nedodržování určitých pravidel. Dále se zde klienti dozvědí, jak si sestavit 

vhodný jídelníček a co vše by měl obsahovat, jak si správně nastavit pohybový trénink – 

jak ho koncipovat pro snížení či zvýšení své tělesné hmotnosti, zvýšení svalové síly 

či fyzické zdatnosti. 



10 

 

Tento projekt mě velmi zaujal a tak jsem požádala Centrum Paraple o bližší spolupráci, 

abych na toto téma mohla vypracovat svoji bakalářskou práci.  



11 

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Zdravý životní styl 

Zdravý životní styl lze chápat jako vyvážené propojení pohybové aktivity, výživy 

a vnitřní pohody. 

2.1.1 Životní styl 

Životní styl zahrnuje velké množství prvků. V nejširším pohledu je to souhrn všech 

aspektů, jak člověk žije. Životní styl je faktor, který nejvíce ovlivňuje naše zdraví –

 až 80 %. Pouze zbývajících 20 % je dáno všemi ostatními vlivy (dědičnost, zdravotní 

péče atd.) 

Hlavní zásady zdravého životního stylu jsou: pestrá a vyvážená strava, vhodný výběr 

cvičení, kvalitní spánek, optimismus a dobrá nálada, vyhýbání se stresu, pravidelný 

odpočinek, vyvarování se kouření, užívání škodlivých látek i nadměrného pití alkoholu. 

Neexistuje jediný správný návod na dodržování zdravého životního stylu. Potřeby 

a možnosti každého jednotlivce jsou rozdílné. Zdravý životní styl je proto potřeba 

posuzovat zejména s ohledem na fyzický, psychický i zdravotní stav, věk a pohlaví 

jedince (Zdravý životní styl, 2015). 

2.1.2 Výživa 

Pro správné fungování organismu musí být výživa komplexní, což znamená, že musí 

obsahovat všechny základní složky: cukry (sacharidy), tuky (lipidy), bílkoviny 

(proteiny), vitaminy, minerální látky a vodu. Vyvážená strava by měla obsahovat 60 % 

sacharidů, 25-30 % tuků, a 15 % bílkovin (Zdravé hubnutí, nadváha, obezita, diety, 

2015). 

 

V americké studii zaměřené na kvalitu stravy u dospělých žen zařazených 

do hubnoucího programu bylo zjištěno, že kvalitní strava hraje důležitou úlohu 

v programu pro hubnutí. Cílem studie bylo zkoumat základní linie a 16-ti týdenní 
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navazující úrovně energetického příjmu potravy a kvalitní stravy u obézních žen 

(Webber a kol., 2011).  

 

Velice diskutovaným tématem je vliv výživy na zdraví jedince. Je prokázáno, že způsob 

výživy má značný vliv na zdraví. Jedná se o významný faktor, který má vliv na vznik 

mnoha onemocnění, zvláště pak na vznik civilizačních chorob (vysoký krevní tlak, 

obezita, cukrovka atd.) (Zdravotnické noviny, 2015). 

Dalším z důležitých pojmů, které souvisí s výživou, je nutriční hodnota potravin. Její 

hodnotu určuje obsah energie v základních živinách (bílkoviny, tuky, sacharidy). 

Individuální nároky na příjem energie se liší podle věku, pohlaví, složení těla, tělesné 

teploty, fyzické náročnosti zaměstnání a okolního prostředí (Cinglová, 2002).  

2.1.3 Výživa u osob po poškození míchy 

Zásady správné výživy zdravého člověka a člověka po poškození míchy se v zásadě 

neliší. Platí pro něho stejná výživová doporučení jako pro celkovou populaci. Strava 

by měla být pravidelná, energeticky přiměřená a dostatečně pestrá.  

V případě nutriční intervence u osob po poškození míchy je důležité individuálně 

zhodnotit množství a kvalitu přijímané stravy a tekutin, celkovou energetickou potřebu, 

nutriční stav a v neposlední řadě případná rizika, která by nevhodné stravovací návyky 

mohly způsobit (American dietetic association, 1997). 

Názorným a velmi využívaným oficiálním výživovým doporučením je potravinová 

pyramida, která byla schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Specifikuje šest 

potravinových skupin a doporučený počet konzumovaných porcí z těchto jednotlivých 

potravinových skupin na den (Vím, co jím – zdravý životní styl, 2013).  

Americká studie zabývající se nutričním příjmem u osob po poškození míchy provedla 

průřezovou studii na 73 osobách (24 mužů s tetraplegií, 37 mužů s paraplegií, 1 žena 

s tetraplegií, 11 žen s paraplegií), průměrný věk byl 38let. Prokázala, že ženy měly větší 

tendenci ke sníženému celkovému příjmu kalorií, než muži. Muži a 1 žena ( tetraplegie) 

měli zvýšený příjem tuků než je denní doporučená dávka. Příjem několika vitamínů, 

minerálů a stopových prvků nesplňoval denní doporučenou dávku, zatímco příjem 
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sodíku a alkoholu byl vyšší. Po vyhodnocení BMI (body mass indexu) bylo prokázáno, 

že 74 % účastníků mělo nadváhu nebo obezitu (Groad a kol., 2006). 

 

Pokuta (2015) uvádí možné dopady nevyvážené stravy a nedostatečného pitného režimu 

u osob po poškození míchy. 

Možné dopady nevyvážené stravy: 

 jeden z faktorů, který se podílí na tvorbě dekubitů (proleženin) 

 nedostatek bílkovin ve stravě – katabolismus svalové hmoty 

 nedostatek energie, únava 

 snížení fyzické zdatnosti 

 snížení imunity (nedostatek vitamínů) 

 obtíže s gastrointestinálním traktem (GIT) 

 

Možné dopady špatného pitného režimu: 

 snížení kožního napětí 

 vysušená kůže - snížení integrity kožního krytu 

 únava, slabost, závratě 

 nesoustředěnost 

 zahuštění organismu 

 zácpa 
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2.2 Podvýživa a obezita   

Dvě velká témata, která souvisí se zdravým životním stylem, a která v této bakalářské 

práci u klientů po poškození míchy budeme řešit, jsou podvýživa a obezita.  

2.2.1 Podvýživa 

Podvýživu můžeme definovat na základě různých kritérií, která musíme brát vždy 

komplexně. Ke vzniku podvýživy dochází tehdy, když organismus nepřijímá potřebné 

množství energie, bílkovin, vitaminů a ostatních živin potřebných pro zajištění zdraví 

a normálních tělesných funkcí.  

Mnohdy nestačí vycházet pouze z jednoho údaje – např. BMI viz tabulka 1. Podváha je 

definována jako BMI menší než 18,5 kg/m², podvýživa jako BMI menší než 17,5 kg/m². 

Opačný výživový problém – nadváha, je definována BMI 25-29,9 a obezita jako BMI 

vyšší než 30 kg/m². Úskalí BMI spočívá např. v tom, že nezohledňuje množství svalové 

hmoty a tukové tkáně v těle (takže např. kulturista může být dle BMI obézní) 

(Semiginovský, 2006). 

 

 

 

Tabulka 1 Kriteriální rozhraní hodnot hmotnostního indexu a jejich vztah ke zdravotnímu riziku. 

(Semiginovský, 2006) 

Hodnota BMI (kg/m²) Kategorie dle WHO Zdravotní riziko 

< 18,5 Podváha Anorexie, malnutrice 

18,5 – 24,9 Normální rozmezí Minimální 

25,0 – 29,9 Preobézní stav (nadváha) Zvýšené 

30,0 – 34,9 Obezita I. stupně  Vysoké 

35,0 – 39,9 Obezita II. stupně Velmi vysoké 

> 40,0 Obezita III stupně Kritické 
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2.2.2 Obezita 

Obezita je závažné onemocnění, které je charakterizováno zvýšenou hmotností nebo 

zvýšeným množstvím tukové tkáně v organismu. Nejčastěji vzniká v situaci, kdy 

dlouhodobě převažuje příjem energie nad jeho výdejem. Dochází tak k hromadění 

tukové tkáně a nárůstu hmotnosti. Přináší s sebou mnohá rizika – kardiovaskulární 

onemocnění, diabetes mellitus 2. typu, dýchací obtíže, aterosklerózu, kožní problémy, 

neplodnost, onemocnění trávicího traktu a další. Obezita není vyvolána pouze převahou 

příjmu energie, hraje zde roli řada dalších faktorů. Hlavní příčinou vzniku obezity je 

kombinace životního stylu (cca 50 %) a genetické dispozice. Přestože genetickým 

predispozicím přikládáme velkou důležitost, za rozvoj obezity v posledních třiceti 

letech může především změna životního stylu, protože genetický fond populace se za 

tu dobu nemohl změnit (Lisá, 1990). Navíc Sabour a kol. (2011) zjistili, že osoby 

s kratší dobou od zranění měli vyšší prevalenci nadváhy a obezity oproti těm s delší 

dobou od úrazu.  

Íránská studie se zabývala prevalencí obezity u osob po poranění míchy. Studie 

se zúčastnilo 162 pacientů (131 mužů a 31 žen) s chronickým poraněním míchy ve věku 

18-62. Průměrný věk byl 34 let. Z celkového počtu účastníků s poraněním míchy bylo 

94 tetraplegiků a 68 paraplegiků. Průměrná doba zranění 8 let (rozmezí: 2 až 40 

let). Pacienti s paraplegií měli střední BMI 24,44 kg/m
2
, zatímco pacienti s tetraplegií 

měli střední BMI 22,66 kg/m
2
. Celkem 51,3 % pacientů mělo dle klasifikace WHO 

normální BMI (BMI 18,5-25 kg/m
2
), 27,5 % nadváhu (BMI 25-29,9 kg/m

2
) a 5,6 % 

obezitu (BMI ≥ 30) (Sabour a kol., 2011). 

 

Pokuta (2015) uvádí možné dopady obezity u osob s míšním poraněním: 

 kardiovaskulární onemocnění 

 dýchací obtíže 

 kožní problémy 

 ateroskleróza 

 diabetes mellitus 2. typu 

 onemocnění trávicího traktu 

 artróza 

 deprese 
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 snížená schopnost sebeobsluhy 

 dekubity 

 zvýšené nároky na asistenci 

 zvýšená nedosažitelnost kompenzačních pomůcek (většina z nich má nosnost 

100-120kg)  

 

Následující vybrané studie zabývající se pohybovou aktivitou u osob po poškození 

míchy prokázaly, že pravidelná pohybová aktivita vede ke zvýšené nezávislosti 

v sebeobsluze (aktivitách běžné denní činnosti), snižuje riziko kardiovaskulárních 

a vaskulárních chorob, snižuje riziko vzniku diabetu mellitu 2. typu, zvyšuje fyzickou 

zdatnost jedince, zlepšuje metabolismus sacharidů a lipidů a zlepšuje psychický stav 

jedince (Buchholz a kol., 2009; Jacobs a kol., 2001; Kehn a kol., 2009). 

 

Další americká studie zaměřená na obezitu osob s poškozením míchy prokázala, 

že obezita a svalová atrofie, které jsou typické pro chronické fáze míšního poranění, 

společně přispívají do stavu zvýšeného zatížení tkání, které zvyšuje pravděpodobnost 

dekubitů u této populace (Elsner a kol., 2008). 
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2.3 Osoby po poškození míchy 

2.3.1 Etiologie a příčiny míšní léze 

Míšní léze znamená částečnou či úplnou ztrátu hybnosti. Ročně v ČR přibývá 200-300 

nových spinálních lézí. Většinou se jedná o osoby ve věku 15-35 let (Trojan, 2005). 

V patnácti až čtyřiceti procentech bývá poranění míchy spojeno s poraněním páteře 

(Náhlovský, 2006). Čití a autonomní regulace pod místem léze vzniká nejčastěji 

při poranění páteře následkem úrazu. Největší procento poranění míchy mají 

za následek dopravní nehody, skoky do vody, pády z výšky či sportovní úrazy.  Podle 

segmentu poranění jsou nejčastější poranění v oblasti krční páteře (44 %), druhým 

nejčastějším pak poranění v hrudní oblasti (39 %), a nejméně častá jsou poranění v 

oblasti bederní (17 %). Větší procento pacientů s míšním poraněním tvoří muži, a to 

v poměru tři čtvrtiny mužů ku jedné čtvrtině žen (Malý, 1999). 

Samostatné poškození míchy bez poranění páteře je vzácné. Mezi příčiny patří 

například tumory či zánětlivá onemocnění (Aktuálně z neurologie, 2009). 

2.3.2 Mícha 

Pohyb je pro mnohé z nás neodmyslitelnou součástí života. Umožňují nám 

ho především svaly, které jsou řízeny nervovou soustavou (centrální + periferní 

nervovou soustavou). Mícha pak umožňuje přenos informací z mozku k periferním 

nervům a naopak.  

Mícha je uložena v páteřním kanálu, který je tvořen tvory jednotlivých obratlů páteře. 

Páteř tvoří 32-33 obratlů: 7 krčních (C1-C7), 12 hrudních (Th1 - Th12), 5 bederních 

(L1 - L5), 5 křížových (S1 - S5), které splývají v kost křížovou, a 4 - 5 kostrčních 

(Co1 – Co5) splývajících v kostrč. Jelikož se v průběhu vývoje mícha vyvíjela jinak než 

páteř, končí už v oblasti L1 - L2 a dále pokračují pouze terminální vlákna.  

Z míchy vystupují míšní nervy (31 párů), jejichž vlákna se směrem do periferie spojují. 

Vytvářejí tak periferní nervy, které mají tři typy vláken: motorická vlákna, která 

ovlivňují činnosti svalů, senzitivní vlákna, která vedou informace týkající se citlivosti 

(dotyk, tlak, vnitřní napětí svalů) a vegetativní vlákna, která ovlivňují činnost srdce, 

zažívacího a vylučovacího ústrojí a pohlavních orgánů (Faltýnková, 1998). 



18 

 

Pokud dojde k poškození míchy, nemohou se informace o tom, co tělo cítí 

pod poškozenou oblastí, dostat do mozku a být zpracovány (Faltýnková a kol., 2002). 

2.3.3 Míšní léze 

Nejčastější příčinou míšního poranění je luxace či luxační nebo tříštivá zlomenina. 

Jejich příčinou dochází k míšní kompresi a ke kompresi cévního zásobení míchy. 

Mechanismy poškození míchy jsou: destrukce míchy jako následek přímého traumatu, 

komprese kostěnými fragmenty, hematomem či intervertebrálním diskem nebo ischémie 

z poškození artérií (Aktuálně z neurologie, 2009). 

Při úplném přerušení míchy neboli při transversální míšní lézi přestává mícha 

zprostředkovávat přenos informací z mozku na periferii i opačným směrem. 

To se projeví jako ztráta citlivosti pod místem léze a zároveň ztrátou hybnosti 

ve svalech inervovaných z míšních segmentů pod místem léze (Faltýnková, 1998). 

Pokud člověk zcela ztratil čití nebo vůlí ovládané pohyby pod poškozeným segmentem, 

hovoříme pak o lézi úplné neboli kompletní, pokud nějaká forma čití nebo ovládané 

pohyby zůstaly zachovány, hovoříme pak o lézi částečné - inkompletní.  

Následky poškození míchy se odvíjí od výše poškozeného segmentu a jejím rozsahu 

(částečné či úplné). Dále pak nejširší důsledky ovlivňuje mnoho dalších faktorů, mezi 

něž patří např.: věk, pohlaví, konstituce těla, osobnost, rodinné zázemí, sociální 

postavení a další (Faltýnková a kol., 2002). 

2.3.4 Výška poškozeného segmentu 

Podle výšky poškozeného segmentu rozdělujeme poškození míchy na tetraplegii, 

tetraparézu, paraplegii a paraparézu (Expertní rozhovor, Pokuta 2015). 

 

2.3.4.1 Tetraplegie a tetraparéza 

U tetraplegie mluvíme o poškození míchy v krčním segmentu, které způsobuje 

částečnou ztrátu pohyblivosti horních končetin a úplnou ztrátu pohyblivosti těla 

a dolních končetin. Podle výšky léze se mohou objevit problémy s dýcháním 

a kašláním. U tetraparézy nehovoříme o úplné ztrátě pohyblivosti trupu a dolních 

končetin, ale pouze o částečné ztrátě pohyblivosti v této oblasti. 
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2.3.4.2 Paraplegie a paraparéza 

Zde mluvíme o lézi míchy pod segmentem C8. U paraparézy hovoříme o částečné ztrátě 

pohyblivosti těla i dolních končetin. Paraplegie je doprovázena částečnou ztrátou 

pohyblivosti těla a úplnou ztrátou pohyblivosti dolních končetin. Celkové postižení 

závisí na výšce a stupni poškození míchy.  

Podle výšky postiženého segmentu dělíme paraplegii do dvou základních skupin:  

 Vysoká paraplegie - poškození míchy v segmentu Th1-Th6 

                                           - dochází k úplné ztrátě pohyblivosti dolních končetin a těla,       

                                             částečné ztrátě pohyblivosti horních končetin a částečně 

omezenému dýchání a kašlání 

 Nízká paraplegie - poškození míchy v segmentu Th7 a níže 

  - dochází k úplné nebo částečné ztrátě pohyblivosti dolních 

končetin, zachovaná citlivost od břicha nahoru, částečně 

zachované čití na dolních končetinách (Centrum Paraple – 

Míšní poranění, 2011). 

2.3.5 Zdravotní důsledky a možné komplikace 

V důsledku poškození vegetativních vláken probíhajících v míše, která ovlivňují činnost 

orgánů zažívacího traktu, vylučovacího ústrojí, pohlavních orgánů atd. dochází k řadě 

dalších obtíží – mezi ně řadíme poruchy trofiky, střevní činnosti, poruchy močového 

měchýře, termoregulace, dýchání a dále pak poruchy sexuálních funkcí (Centrum 

Paraple – Míšní poranění, 2011). 

 

Následující komplikace přímo či nepřímo souvisí s výživou a dodržováním pitného 

režimu.  

Poruchy mikce 

Pokud se u zdravého jedince močový měchýř naplní, vyšle pomocí míchy do mozku 

informaci o potřebě vyprázdnit ho. Mozek informaci zpracuje a ve vhodnou chvíli pošle 

signál k vyprázdnění. U osob s poškozenou míchou je tato funkce narušena. Člověk 

nemá pocit nucení na močení, a proto se musí naučit správnému vyprazdňování, 
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aby nedocházelo k nekontrolovatelným a samovolným únikům moči. Dále se musí 

naučit úplnému vyprázdnění močového měchýře, aby se vyhnul případným uroinfekcím 

(Faltýnková, 2002). 

Pokud se člověk novým návykům zcela nenaučí, je pak nucen problémy s nesprávným 

vyprazdňováním močového měchýře řešit jiným, ne však správným způsobem. Většina 

klientů sníží příjem tekutin na minimum, aby se vyhnuli nepříjemným situacím 

s únikem moči či častým močením, které je v běžném životě často omezují (Expertní 

rozhovor Pokuta, 2015). 

 

Poruchy defekace 

Klienti po poškození míchy mohou ztratit citlivost kolem konečníku, stejně tak i nucení 

na stolici. Je potřeba se naučit náhradnímu způsobu vyprazdňování, abychom předešli 

možným komplikacím - zácpě, samovolnému odchodu stolice, následnému opruzení, 

které může vést k zánětům či proleženinám. V boji se snížením rizik komplikací 

pomáhá vhodná strava a dostatečný přísun tekutin. 

  

Poruchy sexuálních funkcí 

Jak vyplývá z etiologie, spinálními pacienty bývají většinou mladí lidé ve věku 15 - 35 

let (Trojan, 2005). 

 

Sexualita paraplegických mužů 

Po úraze zájem o sexuální život zůstává, ale důsledkem míšního poškození bývá časté 

porušení sexuálních funkcí (erekce a ejakulace), což velmi zvyšuje u postižených 

jedinců pocity méněcennosti. U pacientů bývají velké individuální rozdíly. Důležitá 

je po úraze včasná sexuální edukace a řešení problematiky sexuálních dysfunkcí 

(Wendsche, 1993). 

 

Sexualita paraplegických žen  

U žen se po poranění míchy vyskytuje porucha lubrikace a orgastické schopnosti, 

avšak všechny ochrnuté ženy jsou sexuálního styku schopné. Menstruace se objevuje do 
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třech měsíců po úraze. Těhotenství je možné, jsou ale nutné pravidelné kontroly 

a zvýšená obezřetnost, protože gravidita u paraplegiček je považována za rizikovou. 

Těhotenství bývá ukončeno císařským řezem dva týdny před předpokládaným termínem 

porodu (Šrámková, 1997). 

 

Dekubity 

Jednou z nejčastějších komplikací po poranění míchy jsou dekubity (proleženiny). 

Proleženina vzniká lokální ischemií kůže, podkožních tkání a svalů s následnou ulcerací 

až nekrózou v důsledku spolupůsobení vnitřních a vnějších faktorů na predilekčních 

místech. V akutní fázi mohou být způsobeny špatnou ošetřovatelskou péčí, v chronické 

fázi péči zanedbá sám pacient. Dekubit může vzniknout při dlouhodobé poloze vsedě 

bez antidekubitní pomůcky, ale i při dlouhodobé poloze vleže bez pravidelného 

polohování. Vzniknout může i z bezvýznamné oděrky nebo ze zarudnutí. V chronické 

fázi vznikají dekubity často u pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro jinou interní 

či chirurgickou komplikaci. Při sebemenším náznaku tvorby dekubitů je důležité včas 

zahájit terapii, jejímž základem je úplné odlehčení postiženého místa. Pokud se rozvine 

rozsáhlý dekubit, jeho léčba je dlouhodobá a ve většině případů vyžaduje plastickou 

operaci (Riebelová a kol., 2000). 

Jedním z faktorů, který u osob po poškození míchy přispívá ke vzniku dekubitů, 

je nevyvážená strava (Expertní rozhovor Pokuta, 2015). 
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2.4 Tělesné složení 

Složení těla je jedním z nejdůležitějších ukazatelů vývojového stupně v průběhu 

ontogeneze. Hmotnost těla jako jeden ze základních morfologických parametrů, 

zásadním způsobem ovlivňuje dynamiku lidského pohybu.  

Úprava tělesné hmotnosti často vede ke sledování tělesného složení, efektivity 

pohybového zatížení a vhodnosti tělesných cvičení. Pokud se snažíme o jakoukoliv 

změnu tělesné hmotnosti, je vhodné sledovat pravidelně tělesné složení (Šimek, 1995; 

Riegerová a kol., 2006). 

2.4.1 Tělesný tuk 

Nejsledovanější komponentou tělesné hmotnosti je tělesný tuk. Ukazuje nám nejen 

na rizika týkající se zdravotního stavu jedince, ale také na fyzickou zdatnost 

a výkonnost. Tato nejvariabilnější složka tělesné hmotnosti se během celé ontogeneze 

neustále vyvíjí a díky své variabilitě je dobře ovlivnitelná. Ovlivnit ji lze hned několika 

způsoby. Mezi nejvýznamnější patří pohybová aktivita a výživová opatření. 

Výraznější odchylky v podílu zastoupení tělesného tuku mohou vést ke zdravotním 

komplikacím. Ať už mluvíme o nadměrném množství tuku – obezitě, která je spojená 

se vznikem závažných chorob (kardiovaskulární či metabolická onemocnění), nebo 

o velmi nízkém množství tuku – podvýživě, při které v důsledku nedostatečného 

množství tuku, který je zapotřebí k zachování základních fyziologických funkcí, může 

dojít k různým dysfunkcím. 

Je důležité si uvědomit, že k nárůstu tělesného tuku dochází na úkor svalové hmoty. 

To má negativní vliv na výkonnost jedince a snížení jeho tělesné zdatnosti. Nadměrné 

množství tělesného tuku může být hendikepem, který zabraňuje preventivně zařazovat 

do denního režimu pohybovou aktivitu (Riegerová a kol., 2006). 

Standardy zastoupení tělesného tuku pro muže jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Standardy zastoupení tělesného tuku pro dospělé (upraveno podle Heywarda a Gibsona, 2014) 

Muži - věk  Nedoporučeno Nízké % Střední % Vysoké % Obezita 

18 - 34 < 8 8 13 22 > 22 

35 - 55 < 10 10 18 25 > 25 

> 55 < 10 10 16 23 > 23 

 

2.4.2 Tělesná voda 

Nejdůležitější a nejvíce zastoupenou komponentou v lidském těle je tělesná voda. 

U běžně hydratované ženy se množství tělesné vody pohybuje kolem 53 % celkové 

hmotnosti, u běžného muže je procento o trochu vyšší a pohybuje se mezi 55-65 %. 

Rozložení tělesné vody v organismu je různé. U běžně hydratovaného člověka 

představuje voda zhruba 72-74 % tukuprosté vody. Největší procento vody v organismu 

zaujímají tělesné tekutiny v krvi a v ostatních tělních tekutinách. Významné procento 

vody nalezneme také ve svalové tkáni. Naopak nejmenší procento vody nalezneme 

v tukové a kostní tkáni. Při obezitě či různých onemocnění se hydratace organismu 

může lišit (Riegerová a kol., 2006). 

Tělesnou vodu v organismu můžeme rozdělit na intracelulární tekutinu (obsaženou 

v buňkách, cca 40 %) a extracelulární tekutinu (mimo buňky, cca 20 %). U zdravých 

jedinců je poměr intracelulární a extracelulární vody konstantní, a to v poměru 2 : 1 

(Složení těla, 2009). 

2.4.3 Tukuprostá hmota 

Tuto složku můžeme definovat jako rozdíl mezi celkovou tělesnou hmotností 

a hmotností tělesného tuku (označujeme ji zkratkou FFM – fat free mass) (Pro Fit 

Institut, 2013). 

Riegerová a kol. (2006) uvádí, že je to velice variabilní složka, která závisí na pohlaví, 

věku, pohybové aktivitě a na dalších endogenních a exogenních faktorech. Tukuprostá 

hmota je nestejnorodou složkou organismu zahrnující několik odlišných součástí 

jak z hlediska morfologického, chemického, tak i z pohledu biologické aktivity. Většina 

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



24 

 

jednotlivé složky tukuprosté hmoty patří: svalstvo tvoří (60 %), opěrné a pojivové tkáně 

(25 %) a vnitřní orgány (15 %).   

2.4.4 Možnosti měření tělesného složení  

Tělesné složení lze měřit několika metodami. Tyto metody se mezi sebou liší náročností 

přístrojů, jejich obsluhou a přesností sledovaných dat. Nejvhodnější metody jsou ty, 

které nám umožní posouzení množství tělesného tuku, množství vody, ale i svalové 

hmoty. Nejdostupnější a zároveň nejužívanější metody jsou: měření kožních řas – 

kaliperace a měření pomocí bioimpedance (Česalová, 2014). 

2.4.5 Bioelektrická impedance 

Ve své práci jsme při měření využili bioelektrickou impedanční analýzu (BIA). Je to 

metoda, která poskytuje spolehlivé a platné odhady tělesného složení. Je rychlá, 

neinvazivní a vhodná i pro použití mimo laboratoř. Je využívána nejen u zdravých 

jedinců, ale i u pacientů trpících různými onemocněními. Pomocí této metody jsme 

schopni stanovit tělesné složení i sledovat vývoj a změny ve skladbě těla. Bioelektrická 

impedance je spolehlivá a platná metoda hodnocení složení lidského těla a mohla by být 

neocenitelnou v oblasti posuzování stavu výživy jedince (Riegerová a kol., 2006). 

Využívá slabého elektrického impulsu k zjištění složení těla. Měří odpor vůči toku 

elektrického proudu tělem a stanovuje elektrickou impedanci tělesných tkání, což 

poskytuje odhad celkového objemu vody v těle. Použitím těchto hodnot lze spočítat 

odhad obsahu tkáně bez tuku a podíl tělesného tuku (Riu, 1999). Princip této metody 

závisí na rozdílech v šíření elektrického proudu v různých biologických strukturách. 

Tuková tkáň se chová jako izolant, tukuprostá hmota obsahující vysoký podíl vody 

naopak jako elektrolyt, a je tedy dobře vodivá. Aplikací konstantního střídavého proudu 

nízké intenzity vyvoláme impedanci vůči šíření proudu, která je závislá na frekvenci, 

délce vodiče, jeho průřezu a konfiguraci. Hodnota odporu tkáně, neboli bioelektrická 

impedance, je nepřímo úměrná objemu tkáně, kterou elektrický proud prochází 

(Heyward a Wagner, 2004). 



25 

 

2.4.6 Metabolismus 

Jak uvádí Havlíčková a kol. (2006), jedná se o souhrn dějů probíhajících uvnitř 

organismu, které slouží k tvorbě využitelné energie a látek potřebných pro jeho činnost. 

Zdrojem energie pro organismus jsou živiny obsažené v potravě. Ty jsou následně 

enzymaticky rozkládány a vstřebávány trávící soustavou a poté vstupují do složitých 

transformačních procesů intermediárního metabolismu, při kterých je energie vázaná ve 

složkách potravy přeměňována v jeden společný využitelný zdroj energie –

adenosintrifosfát (ATP). 

Základní podmínkou pro svalovou kontrakci je přítomnost ATP, které vydrží na dva 

svalové stahy. ATP se rozpadne na adenosindifosfát (ADP). Jedná se o vratnou reakci, 

při které je třeba dodat energii, aby se ADP přeměnilo na ATP. Touto cestou 

se uvolňuje energie, což nazýváme metabolismus.  

Rozdílné sportovní činnosti vyžadují rozdílnou spotřebu energie. Lze říci, že čím je 

práce intenzivnější, tím spotřeba energie roste. Pokud zvyšujeme pohybovou činnost, 

zvyšuje se i aktivita metabolických dějů. Jak uvádí Havlíčková a kol. (2006), aktivní 

životní styl, pravidelná pohybová aktivita a racionální strava se podílejí na zrychlení 

metabolismu. 

 

Různé studie prokázaly, že cvičení u osob s poškozením míchy prováděné 2-3 krát 

týdně (střední až submaximální intenzitou) po dobu 6-12 týdnů zvyšuje fyzickou 

kapacitu a svalovou sílu, má vliv na tělesné složení a snižuje riziko kardiovaskulárních 

onemocnění (Hicks a kol., Duran a kol., 2001; Hjeltnes a kol., 1998; Le Foll-de Moro 

a kol., 2005). 

Další studie zaměřená na změnu tělesného složení vlivem aerobní fyzické zátěže 

prokázala, že bezprostředně po tréninku nelze prokázat žádné pozitivní změny 

v tělesném složení. Tyto změny lze prokázat po 4 týdnech pravidelné aerobní zátěže 

(Zorislava a kol., 2013). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část je zaměřena na testování tělesného složení u osob po poškození míchy, 

průběh kurzu zdravého životného stylu a vyhodnocení výsledků po půlroční intervenci. 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, zda u vybrané skupiny osob po poškození míchy dojde 

po půlročním intervenčním programu ke změně tělesného složení, zejména 

pak ke změně tukové složky, svalové složky a vody v organismu. 

 

Měřením tělesného složení a následným vyhodnocením výsledků před a po půlročním 

intervenčním programu chceme zjistit, do jakého procentuálního rozsahu můžeme 

ovlivnit tělesné složení, na vybraném souboru osob po poškození míchy, změnou 

stravovacích návyků a pohybové aktivity.  

 

3.2 Úkoly práce 

1) Seznámení se s odbornou literaturou a relevantními dokumenty. 

2) Účast na kurzu Zdravého životního stylu pořádaného Centrem Paraple. 

3) Provést vstupní měření a testování na vybraném souboru jedinců. 

4) Provést výstupní měření a testování na vybraném souboru jedinců po ukončení 

půlročního intervenčního programu. 

5) Zpracování a vyhodnocení získaných dat. 
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3.3 Stanovení hypotéz 

1. Půlroční intervenční program zaměřený na změnu tělesného složení u vybrané 

skupiny osob po poškození míchy prokáže, že změnou stravovacích návyků 

a změnou nastavení pohybové aktivity lze u osob po poškození míchy dosáhnout 

snížení podílu tělesného tuku v těle. 

 

2. Naměřené hodnoty tělesného složení prokážou, že rozložení celkové tělesné 

vody, respektive intracelulární a extracelulární tekutiny, není u osob 

po poškození míchy stejné jako fyziologické hodnoty u zdravých jedinců. 
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4. METODIKA PRÁCE 

Jedná se o empiricko-teoretickou práci, charakterem případové studie, která je založená 

na hodnocení vlivu intervence u zkoumaného výzkumného souboru. Jde o kvantitativní 

výzkum zaměřující se na vliv pohybové aktivity a změny stravovacích návyků 

na tělesné složení u osob po poškození míchy.  

 

4.1 Charakteristika zkoumaného souboru 

Výzkumný soubor tvořili 4 osoby po poškození míchy mužského pohlaví ve věku 35 -

50 let, výška poranění segmentu Th8 - Th12 (u měření tělesného složení není z hlediska 

odlišných somatických předpokladů vhodné slučovat výsledky žen a mužů, proto jsme 

vybrali ryze mužskou skupinu), BMI v rozmezí 25,0 - 29,9 (nadváha). Podrobnější 

charakteristika viz tabulka 3. Jednalo se o záměrný výběr z 25 - ti členné skupiny 

účastníků, tak aby vznikla co nejvíce homogenní skupina vyhovující pro tuto 

bakalářskou práci (z důvodu malého počtu skupiny, která se přihlásila na daný kurz, 

jsme při výběru probandů nezohlednili dobu uplynulou od vzniku jejich poranění). 

Probandi byli účastníky kurzu Zdravého životního stylu v Centru Paraple. Do kurzu 

se přihlásili dobrovolně na základě svého rozhodnutí (změnit stravovací návyky, snížit 

či zvýšit tělesnou váhu, zvýšit svalovou sílu, zvýšit fyzickou zdatnost), po předchozí 

nabídce ze strany Centra Paraple, který každoročně vypisuje a nabízí tento kurz svým 

klientům.  

U osob po poškození míchy dochází vlivem poranění míchy k různému stupni snížení 

pohybových možností v závislosti na výšce a rozsahu poškození. Proto i každý 

z probandů nastupoval do kurzu Zdravého životního stylu, a tím i k počátečnímu měření 

tělesného složení, s různým stupněm fyzické zdatnosti, na což byl brán zřetel 

při vyhotovování individuálního pohybového i stravovacího programu.  

Probandi byli předem seznámeni s průběhem a hlavními záměry této práce a podepsali 

informovaný souhlas s anonymním zpracováním a použitím naměřených dat (příloha 

č. 4). 
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Tabulka 3 Charakteristika výzkumného souboru 

  Věk (roky) výška (cm)     váha před (kg)       váha po (kg)  

proband č. 1 35 191 102,9 101,0 

proband č. 2 50 178 111,3 97,8 

proband č. 3 49 192 112,0 109,9 

proband č. 4 37 175 126,2 113,0 

 

4.2 Realizace měření 

Měření bylo provedeno v laboratorních podmínkách. Nejdříve jsme zjišťovali tělesnou 

výšku a váhu u každého z probandů. Tělesná výška byla měřena vleže s využitím 

antropometru (s přesností 0,5 cm) a tělesná hmotnost byla zjišťována na decimální váze 

s přesností 0,1 kg. Z těchto hodnot byl následně vypočítán Body Mass Index (BMI), 

který se používá pro základní hodnocení úrovně nadváhy a obezity. Vzhledem k tomu, 

že BMI pracuje pouze s celkovou hmotností těla a nebere v potaz kvalitativní stránku 

tělesného složení, je velmi neohebný a výsledky proto mohou být zavádějící. 

Tuto metodu jsme použili jen pro počáteční určení tělesného složení a jako kritérium 

pro zařazení probanda do výzkumného souboru. 

 

Pro získání podrobnějšího rozdělení jednotlivých tělesných složek a poměru tekutin 

jsme použili měření multifrekvenční analýzou pomocí bioelektrické impedance 

zařízením Bodystat QuadScan 4000. Měření tělesného složení pomocí Bodystatu 

QuadScan 4000 se provádělo vleže na zádech, kdy měřený ležel v klidu bez pohybu. 

Na holé tělo jsme připevnili 2 gelové elektrody - jednu na hřbet ruky, jednu na nárt 

nohy. Elektrody byly propojené s přístrojem a provedli jsme měření, které trvalo 1 - 2 

minuty. Před samotným měřením jsme do počítače spojeného s přístrojem zadali 

příslušná data - pohlaví, věk, váha, výška měřeného.  
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Získaná data tělesného složení:  

 BM (Body mass) = celková tělesná hmotnost (BM = FFM + BF) (kg) 

 TBW (Total Body Water) = celková voda 

 ECW (Extracellular Water) = extracelulární voda 

 ICW (Intracellular Water) = intracelulární voda 

 FFM (Free Fat Mass) = tukuprostá hmota (kg) 

 FFM = beztuková hmota (ECM+BCM, BM - BF) 

4.3 Organizace sběru dat 

Na začátku kurzu Zdravého životního stylu, probíhajícího v Centru Paraple, 

jsme vybrali skupinu čtyř klientů, kteří splňovali námi předepsaná kritéria (viz. výše). 

Dále jsme ve spolupráci s  laboratoří sportovní motoriky UK FTVS zajistili potřebné 

podmínky pro vstupní měření tělesného složení. Po získání potřebných dat a následné 

analýze těchto dat byl odbornými pracovníky Centra Paraple vytvořen individuální plán 

pohybové aktivity a výživovými poradci byly provedeny potřebné změny 

ve stravovacích návycích každého jedince. Pro každého z nich byl připraven podrobný 

individuální pohybový program na následujících 14 dnů strávených pod odborným 

dohledem zdejších pracovníků a také byl připraven osobní jídelníček, vytvořený 

na základě energetického výdeje pro každého probanda, ukázka viz příloha č. 1. Klienti 

tak po dobu 14 ti dnů dostávali všechny potřebné informace, jak na sobě pracovat 

následujícího půl roku doma. Každý z nich dostal výživová doporučení a doporučený 

pohybový trénink, ve kterém měl popsáno, v jaké intenzitě, po jakou dobu a kolikrát 

týdně má danou pohybovou aktivitu provádět, aby bylo dosaženo cíle - změny 

v tělesném složení, respektive snížení tukové složky v organismu, viz příloha č. 2. 

Každý z klientů docházel 1x za měsíc na osobní konzultace do Centra Paraple, 

kde konzultoval dodržování svých pohybových i stravovacích doporučení. Zároveň 

každý z nich měl kdykoli možnost telefonické konzultace s výživovým poradce 

či sportovním terapeutem. 

Po půlroční intervenci proběhlo stejné měření tělesného složení jako na počátku 

intervence (popsáno výše) a data z obou měření jsme porovnali a vyhodnotili. 
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4.4 Vyhodnocení výsledků 

Antropometrické charakteristiky i testové výsledky byly vyhodnoceny základní 

deskriptivní statistikou (průměr, směrodatná odchylka). Ke zpracování dat jsme použili 

program Microsoft Excel, kde jsme naměřená data zpracovali pomocí tabulek 

a následně porovnali. Individuálně jsme v absolutních hodnotách určili rozdíl těchto 

hodnot u sledovaných veličin před a po ukončení intervenčního programu a provedli 

vyhodnocení, které jsme znázornili pomocí grafů. Získané údaje o rozdílech těchto 

hodnot jsme pak kvalitativně slovně zhodnotili a posoudili efekt vlivu intervenčního 

programu. 
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5. VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsme vyhodnotili a porovnali parametry tělesného složení - 

tělesný tuk, tělesná voda a tukuprostá hmota před a po půlroční intervenci.  

5.1 Tělesný tuk 

Podle naměřených hodnot jsme zjistili, že průměrná hodnota celkového procenta 

tělesného tuku naměřeného před začátkem intervenčního programu se u probandů 

pohybuje kolem 33 ± 5 %. Průměrná hodnota celkového tělesného tuku naměřeného 

po půlroční intervenci se pohybuje kolem 27 ± 3 %.  

Je tedy patrné, že u vybraného měřeného souboru došlo po půlročním intervenčním 

programu ke snížení celkového tělesného tuku (graf 1). 

 

 

 

Graf 1 Změna procent tuku u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním programu 
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5.2 Tukuprostá hmota 

U výzkumného souboru se tukuprostá hmota naměřená před intervenčním programem 

pohybovala okolo 76 ± 12 kg. Hodnoty naměřené po ukončení intervenčního programu 

se pohybovaly okolo 77 kg ± 7 kg.  

Jak lze vyčíst z grafu 2, u dvou z probandů došlo k mírnému poklesu těchto hodnot 

(proband č.2 a č.4), u druhých dvou byl naopak zaznamenán mírný nárůst hodnot 

(proband č.1 a č.3).  

 

 

 

Graf 2 Změna tukuprosté hmoty u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním programu 
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5.3 Tělesná voda  

U měření tělesné vody jsme se zaměřili nejen na hodnoty celkové vody v organismu, ale 

také na hodnoty intracelulární a extracelulární tekutiny.  

5.3.1 Celková tělesná voda 

Průměrná hodnota celkové tělesné vody 56 ± 9 litrů naměřená před intervencí 

se vzhledem k hodnotám naměřeným po intervenci výrazně nezměnila, jelikož u dvou 

probandů došlo k mírnému poklesu celkové vody (proband č.2 a č.4), u dvou probandů 

naopak k mírnému nárůstu celkové vody (proband č.1 a č.3) (graf 3). 

Průměrná hmotnost probandů (naměřená před intervencí) byla 113 ± 10 kg a průměrná 

hodnota celkové tělesné vody (před intervencí) 56 ± 9 litrů, znamená to, že průměrné 

hodnoty celkové tělesné vody před intervencí se v procentech pohybují okolo 50 %. 

 

 

 

Graf 3 Změna objemu celkové vody u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním programu 
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5.3.2 Intracelulární tekutina 

U průměrných hodnot intracelulární tekutiny naměřených po intervenci jsme 

zaznamenali mírný nárůst a to z 29 ± 4 litry na 31 ± 2 litry. Avšak jak lze vyčíst z grafu 

4, k nárůstu těchto hodnot došlo pouze u dvou probandů (č. 1, č. 3 ), u probandů 

č. 2 a č. 4 jsme zaznamenali mírný pokles hodnot intracelulární tekutiny.  

 

 

 

Graf 4 Změna objemu intracelulární tekutiny u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním 

programu 
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5.3.3 Extracelulární tekutina 

Měření po intervenci ukázalo, že u tří probandů (č.2, č.3, č.4) došlo k poklesu 

extracelulární tekutiny, u jednoho probanda (č.1) došlo k nárůstu této hodnoty. 

Průměrná hodnota extracelulární tekutiny se změnila z 27 ± 5 litrů (před intervencí) 

na 26 ± 3 litry (graf 5).  

 

  

 

Graf 5 Změna objemu extracelulární tekutiny u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním 

programu 
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5.3.4 Bazální metabolismus 

U tří probandů (75 %) došlo vlivem půlroční pohybové a stravovací intervence 

ke snížení bazálního metabolismu. Pouze u jednoho probanda (č. 4) došlo ke zvýšení 

jeho bazálního metabolismu. Jeho vstupní hodnoty však byly oproti ostatním 

probandům nízké (graf 6). 

 

 

 

Graf 6 Změna bazálního metabolismu u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním 

programu 
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6. DISKUSE 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda půlroční intervenční program zaměřený 

na změnu pohybové aktivity a změnu stravovacích návyků, bude mít u osob 

po poškození míchy vliv na jejich tělesné složení. Důvodem vzniku této práce bylo 

zjištění, že velké procento osob po poškození míchy trpí nadváhou nebo obezitou 

(Groad a kol., 2006; Sabour a kol., 2011). Vzhledem ke skutečnosti, že nadváha 

a obezita sebou přináší mnohé negativní dopady (Lisá, 1990), a to na organismus 

zdravého jedince, ale i na osoby po poškození míchy, kde jsou tyto dopady násobeny 

jejich diagnózou (Pokuta, 2015). Chtěli jsme zjistit, zda změnou stravovacích návyků 

a nastavením individuální pohybové aktivity dosáhneme změny tělesného složení 

(zejména snížení tělesného tuku v organismu) a tím předejdeme rizikům které sebou 

nadváha a obezita přináší.  Jak uvádí Pokuta (2015), změnou tělesného složení, zejména 

snížením tělesného tuku můžeme u dané diagnózy přispět k zlepšení kardiovaskulárních 

funkcí, zlepšení pohybových a vytrvalostních schopností, zvýšení flexibility, 

a tím zlepšení samoobsluhy, snížit nároky na asistenci, zvýšit dosažitelnosti 

kompenzačních pomůcek, usnadnit rehabilitaci a v neposlední řadě přispět 

ke zkvalitnění běžného života. 

Pokud energetický příjem dlouhodobě převyšuje energetický výdej, dochází 

tak k nárůstu celkové tělesné hmotnosti a tělesného tuku v organismu (Lisá, 1990). 

Groad a kol. (2006) v americké studii zabývající se nutričním příjmem u osob 

po poškození míchy uvádí, že zejména muži měli zvýšený příjem tuků než je denní 

doporučená dávka a jak uvádí Riegerová a kol. (2006) k nárůstu tělesného tuku dochází 

na úkor svalové hmoty. Naše výsledky ukazují, že ačkoli u všech probandů došlo 

ke snížení tělesného tuku, pouze u dvou z nich došlo ke zvýšení tukuprosté hmoty 

a u druhých dvou probandů došlo naopak k mírnému snížení tukuprosté hmoty. 

Tento fakt mohl být ovlivněn celkovou tělesnou vodou, jejíž hodnoty u dvou probandů 

klesly a u dvou probandů stouply. Dalším důvodem mohlo být nastavení intenzity 

zátěže, kdy intenzita pohybové aktivity byla dostatečná na snížení celkového tuku 

v organismu, nikoli však k nárůstu svalové hmoty.  

Jak uvádí Webber a kol. (2011) v americké studii zaměřené na kvalitu stravy bylo 

zjištěno, že kvalitní strava hraje důležitou úlohu v programu hubnutí. Stejně 
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tak Riegerová a kol. (2006) říká, že množství tělesného tuku lze ovlivnit hned několika 

způsoby a mezi nejvýznamnější z nich patří pohybová aktivita a výživová opatření. 

I my jsme v naší práci podle naměřených výsledků dospěli k závěru, že po půlroční 

intervenci zaměřené na změnu stravovacích návyků a změnu pohybové aktivity došlo 

ke snížení celkové tělesné hmotnosti i tělesných tuků u všech měřených probandů. Další 

studie hovořící v náš prospěch (Buchholz a kol., 2009; Jacobs a kol., 2001; Kehn a kol., 

2009), které se zabývaly pohybovou aktivitou osob po poškození míchy, prokázaly, 

že pravidelná pohybová aktivita vede ke zvýšení fyzické zdatnosti jedince a zlepšuje 

metabolismus sacharidů a lipidů. 

Jak uvádí Riegerová a kol. (2006), celková tělesná voda jakožto nejdůležitější a nejvíce 

zastoupená komponenta v lidském organismu se u běžného muže pohybuje mezi 55 % 

a 65 %. Z našich výsledků vyplývá, že u měřených probandů se průměrné hodnoty 

celkové tělesné vody pohybovaly kolem 50 %. Tím se potvrdilo, jak říká Pokuta (2015), 

že osoby po poškození míchy mají snížené hodnoty celkové tělesné vody, které mohou 

nepřímo souviset s poruchami mikce, nesprávně ošetřeným močovým měchýřem 

či častým močením, které může být v běžném životě často omezující. Z fyziologického 

hlediska by měl zdravý jedinec s průměrnou hmotností 113 ± 10 kg mít 45,2 litrů 

intracelulární tekutiny (40% celkové vody) - my jsme naměřili 29 ± 4 litry. 

Extracelulární tekutina (20% celkové vody) by se z fyziologického hlediska u zdravého 

jedince měla pohybovat okolo hodnoty 22,6 litrů - my jsme naměřili hodnotu 27 ± 5 

litrů. 

U zdravého jedince je poměr intracelulární a extracelulární tekutiny z fyziologického 

hlediska 2 : 1 (40 % : 20 %) - námi naměřené hodnoty před intervencí jsou 29 ± 4 litry : 

27 ± 5 litrů, po intervenci 31 ± 2 litry : 26 ± 3 litry, což je téměř 1 : 1, což vypovídá 

o tom, že u osob po poškození míchy není poměr intracelulární a extracelulární tekutiny 

stejný jako u zdravého jedince. Celkový objem extracelulární tekutiny je oproti 

fyziologickým hodnotám zvýšený, naopak hodnoty intracelulární tekutiny jsou oproti 

fyziologickým hodnotám snížené. Vzhledem k tomu, že významné procento vody 

nalezneme ve svalové tkáni (Riegerová a kol., 2006), je pravděpodobné, že tento 

nepoměr mezi intracelulární a extracelulární tekutinou je dán diagnózou míšního 

poranění, zejména atrofií svalů dolních končetin, případně trupu (dle výšky poranění) 

(Expertní rozhovor Pokuta, 2015). 



40 

 

Havlíčková a kol. (2006) uvádí, že aktivní životní styl, pravidelná pohybová aktivita 

a racionální strava se podílejí na zrychlení metabolismu. Tato skutečnost se v našich 

výsledcích nepotvrdila, neboť u tří probandů (75 %) došlo po půlroční intervenci 

zaměřené na změnu stravovacích návyků a změnu pohybové aktivity ke snížení 

bazálního metabolismu a pouze u jednoho z nich došlo ke zvýšení těchto hodnot. 

Tento fakt může být ovlivněn diagnózou, nebo nastavením pohybové aktivity, 

která nebyla dostatečně vysoká na to, aby došlo ke zvýšení bazálního metabolismu.  

Jsme si vědomi limitů, které tato práce má, a které mohly ovlivnit naše výsledky. 

 

Limity práce:  

 Malý počet výzkumného souboru. 

 I přes pravidelné měsíční konzultace nemožnost zajistit 100% kontrolu 

dodržování individuálních výživových a pohybových doporučení. 

 Nemožnost kontroly požívání alkoholu, cigaret či jiných návykových látek, 

které by mohly měření ovlivnit. 

 Dostatečná motivace všech probandů po celou dobu půlroční intervence. 

 Výsledky nelze generalizovat na celou populaci osob po poškození míchy. 
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7. ZÁVĚR 

Bakalářské práce zaměřená na problematiku nadváhy u osob po poškození míchy 

se zabývala vlivem půlročního intervenčního programu zaměřeného na změnu 

stravovacích návyků a změnu pohybové aktivity u osob po poškození míchy. 

Jejím hlavním cílem bylo zjistit, zda po půlročním intervenčním programu nastanou 

změny v tělesném složení, zejména pak, zda dojde ke snížení tělesné hmotnosti 

probandů a zároveň zda dojde ke snížení celkového procenta tuku.  

Jak uvádíme na začátku této práce, nadváha je v poslední době velice diskutovaným 

tématem. Stále přibývá lidí potýkajících se s touto problematikou a ani u osob 

po poškození míchy tomu není jinak. Jejich riziko je oproti zdravým jedincům zvýšené 

jejich diagnózou, změnou životního stylu vlivem úrazu a mnoha dalšími faktory.  

Bohužel není dostatek studií, které by se zabývali tělesným složením osob po poškození 

míchy. V tuto chvíli, z námi dostupných zdrojů, nejsou známy žádné oficiální normy 

tělesného složení pro osoby po poškození míchy, a proto všechny naše výsledky musely 

být porovnávány s normami pro zdravou populaci. Je zřejmé, že kvůli fyziologickým 

změnám spojených s danou diagnózou pro nás oficiální normy pro zdravou populaci 

mohou být pouze vodítkem, nikoli však východiskem.  

Došli jsme k závěru, že změnou stravovacích návyků a nastavením přiměřené pohybové 

aktivity u osob po poškození míchy s nadváhou lze dosáhnout snížení celkové tělesné 

váhy a snížení celkového procenta tuku. Zjistili jsme také, že abychom zároveň 

se snížením celkového tělesného tuku dosáhli zvýšení tukuprosté hmoty, zejména 

nárůstu svalové hmoty, museli bychom lépe specifikovat a nastavit pohybovou aktivitu, 

která v našem případě nebyla dostatečně intenzivní na to, aby došlo ve větší míře 

k nárůstu svalové hmoty.  

Práce je pilotní studie, která nám přináší velké množství možností pro další zkoumání 

této problematiky. Při jejím vzniku, průběhu a vyhodnocování jsme narazili na mnoho 

faktů, kterým bychom, v mé budoucí diplomové práci, chtěli věnovat pozornost. 

Nejvýznamnější z nich je rozložení celkové tělesné vody v organismu u osob 

po poškození míchy, neboť výsledky v naší práci mohou být pro laika matoucí. 

Avšak toto je složka tělesného složení, která může být nejméně srovnávána 

s fyziologickými hodnotami pro zdravého jedince, neboť u osob po poškození míchy 
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je velmi ovlivněna fyziologickými změnami, které v organismu vlivem diagnózy 

nastávají. Z tohoto důvodu si myslím, že právě této složce tělesného složení by mělo být 

věnováno další šetření.  

 

 

 



43 

 

8. POUŽITÁ LITERATURA 

8.1 Výchozí literatura 

1. AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION. Position of American Dietetic 

Association: Nutrition in comprehensive program planning for persons with 

developmental disabilities. Journal of American Dietetic Association, 1997, 

Vol. 97, No. 2, pp. 189-192. 

2. BUCHHOLZ, A., GINIS, M., BRAY, S., CRAVEN, C., HICKS, A., 

HAYES, K. at al. Greater daily leisure time physical activity is associated 

with lower chronic disease risk in adults with spinal cord injury. Applied 

Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2009, vol. 34, issue 4, s. 640-647. 

DOI: 10.1139/h09-050. 

3. CINGLOVÁ, L. Hygiena: učební texty pro trenérskou školu FTVS UK v 

Praze. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 

2002. 74 s. ISBN 80-863-1725-0. 

4. DURAN, F., LUGO, L., RAMIREZ, L., EUSSE, E. Effects of an exercise 

program on the rehabilitation of patients with spinal cord injury. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation. 2001, vol. 82, issue 10, s. 1349-1354. 

DOI: 10.1053/apmr.2001.26066. 

5. ELSNER, J., GEFEN, A., CLARKE, E. Is obesity a risk factor for deep 

tissue injury in patients with spinal cord injury? Journal of Biomechanics. 

2008, vol. 41, issue 16, s. 25-40. DOI: 10.1007/8415_2010_15. 

6. FALTÝNKOVÁ, Z., KŘÍŽ, J., KÁBRTOVÁ, A. Cesta k nezávislosti po 

poškození míchy. Praha: Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, interní 

dokument, 2002. 84 s.  

7. FALTÝNKOVÁ Z. Paraplegie, tetraplegie. Praha: Svaz paraplegiků – 

Centrum Paraple, interní dokument, 1998. 56 s.  

8. HEYWARD, V., WAGNER, D. Applied body composition assessment. 2nd 

ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2004, xi, 268 p. ISBN 07-360-4630-5. 

9. HEYWARD, V., GIBSON, A. (2014). Advanced fitness assessment and 

exercise prescription. Seventh edition. 2014, xiv, 537 p. ISBN 14-504-6600-

1. 



44 

 

10. HICKS, A L, K A Martin GINIS, C A PELLETIER, D S DITOR, B 

FOULON a D L WOLFE. The effects of exercise training on physical 

capacity, strength, body composition and functional performance among 

adults with spinal cord injury: a systematic review: a systematic 

review. Spinal Cord. 2011, vol. 49, issue 11, s. 1103-1127. DOI: 

10.1038/sc.2011.62. 

11. HJELTNES, N., WALLBERG-HENRIKSSON, H. Improved work capacity 

but unchanged peak oxygen uptake during primary rehabilitation in 

tetraplegic patients. Spinal Cord 1998; 36: 691–698. 

12. JACOBS, P., NASH, M., RUSINOWSKI, J. Circuit training provides 

cardiorespiratory and strength benefits in persons with paraplegia. Medicine 

and Science in Sports and Exercise. 2001, s. 711-717. DOI: 

10.1097/00005768-200105000-00005. 

13. Le FOLL-de MORO, D., TORDI, N., LONSDORFER, E., LONSDORFER, 

J. Ventilation efficiency and pulmonary function after a wheelchair interval-

training program in subjects with recent spinal cord injury. Arch Phys Med 

Rehabil 2005, 86: 1582–1586. 

14. MALÝ, M. a kol. Poranenie miechy a rehabilitácia. Bonus Real, s.r.o. 

Bratislava, 1999. ISBN 80-968205-6-7. 

15. POKUTA, J. Výukový materiál Centra Paraple – Zdravý životní styl a osoby 

po poškození míchy. Praha: Centrum Paraple. 2014. 

16. RIEGEROVÁ, J., PŘIDALOVÁ, M., ULBRICHOVÁ, M. Aplikace fyzické 

antropologie v tělesné výchově a sportu: (příručka funkční antropologie). 3. 

vyd. Olomouc: Hanex, 2006. 262 s. ISBN 80-857-8352-5. 

17. RIU, P. Electrical bioimpedance methods: applications to medicine and 

biotechnology. New York: New York Academy of Sciences, 1999, xi, 545 p. 

ISBN 15-733-1191-X. 

18. SABOUR, H. at al. Obesity predictors in people with chronic spinal cord 

injury: an analysis by injury related variables. J Res Med Sci, 2011; 16(3): 

335–339. 

19. SEMINIGOVSKÝ, B. Diagramy vývojové strukturní proporcionality dětí a 

mládeže – potřeby změny. Česká kinantropologie, 2006, roč. 10, č. 1, s. 69 – 

80. 



45 

 

20. ŠIMEK, I. Výpočetní metody určování složení těla – současný stav. Čes. a 

slov. Gastroent. Roč. 49/1995, č,. 2., s. 76. 

21. ŠRÁMKOVÁ, T. Poranění míchy pohledem sexuologa. Praha: Svaz 

paraplegiků a Centrum Paraple, 1998. 108 s. ISBN 80-2391-454-5. 

22. TROJAN, S. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 237 s. ISBN 80-247-1296-2. 

23. WEBBER, K. H., LEE, E., D. DURRER a I. MORAL. The diet quality of 

adult women participating in a behavioural weight-loss programme. Journal 

of Human Nutrition and Dietetics, 2011, vol. 24, issue 4, s. 360-369. DOI: 

10.1111/j.1365-277x.2011.01159.x. 

24. WENDSCHE, P. Poranění páteře a míchy: Komplexní ošetřovatelská péče u 

para- a kvadruplegiků. - Učeb. text. 1. vyd. Brno: Institut pro další 

vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. ISBN 80-701-3159-4. 

25. ZORISLAVA, B., PONORAC, N., RASETA, N., BAJIC, D. 

Body Composition Changes Under the Influence of 

Aerobic Physical Activity. Faculty of Medicine, University ot Banja Luka, 

Bosnia and Herzegovina. 2013, ISSN: 15128822. 

 

8.2 Elektronické dokumenty a další internetové zdroje 

1. Aktuálně z neurologie. [online]. c2009, [citováno 2014-11-26]. Dostupné z 

<http://www.neurologiepropraxi.cz/>. 

2. Centrum Paraple. [online]. c2011, [citováno 2014-06-09]. Dostupné z 

<http://www.paraple.cz/>. 

3. Obezita a podvýživa. [online]. c2009, [citováno 2014-11-18]. Dostupné z 

<http://www.zijzdrave.cz/>. 

4. Pro Fit Institut. [online]. c2013, [citováno 2014-12-15]. Dostupné z 

<http://www.profitinstitut.cz/zoboru/70/Svaly_tuky_kosti_voda%E2%80%A6vy

setreni_telesneho_slozeni/>. 

5. Složení těla. [online]. c2009, [citováno 2015-02-04]. Dostupné z 

<http://www.inbody.cz/slozeni-tela-pomer.php/>. 

http://www.paraple.cz/


46 

 

6. Vím, co jím – zdravý životní styl. [online]. c2013, [citováno 2015-02-01]. 

Dostupné z < http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-

strava/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotnistyl__s638x7938.html>. 

7. WHO. [online]. c2015, [citováno 2015-03-03]. Dostupné z 

<http://www.who.int/en/>. 

8. Zdravé hubnutí, nadváha, obezita, diety. [online]. c2015, [citováno 2015-01-10]. 

Dostupné z <http://www.obezita.cz/>. 

9. Zdravý životní styl. [online]. c2015, [citováno 2015-02-26]. Dostupné z 

<http://www.vyziva.estranky.cz/>. 

10. Zdravotnické noviny: Civilizační nemoci aneb nemoci západního životního 

stylu. [online]. c2015, [cit. 2014-11-20]. Dostupné z 

<http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/civilizacni-nemoci-aneb 

nemoci-zapadniho-zivotniho-stylu-447075>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotnistyl__s638x7938.html
http://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/zdrava-vyziva/vyvazena-strava/Potravinova-pyramida---navod-na-zdravy-zivotnistyl__s638x7938.html
http://www.obezita.cz/


47 

 

Seznam tabulek 

 

Tabulka 1 Kriteriální rozhraní hodnot hmotnostního indexu a jejich vztah ke  

zdravotnímu riziku. (Semiginovský, 2006)................................................ 14 

Tabulka  2 Standardy zastoupení tělesného tuku pro dospělé (upraveno podle Heywarda 

a Gibsona, 2014) ........................................................................................... 23 

Tabulka   3  Charakteristika výzkumného souboru ........................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Seznam grafů 

 

Graf 1 Změna procent tuku u vybraného výzkumného souboru před a po intervenčním 

programu ........................................................................................................... 32 

Graf 2 Změna tukuprosté hmoty u vybraného výzkumného souboru před a po   

intervenčním programu .................................................................................... 33 

Graf 3 Změna objemu celkové vody u vybraného výzkumného souboru před a po 

intervenčním programu ..................................................................................... 34 

Graf 4 Změna objemu intracelulární tekutiny u vybraného výzkumného souboru před a 

po intervenčním programu ................................................................................ 35 

Graf 5 Změna objemu extracelulární tekutiny u vybraného výzkumného souboru před a 

po intervenčním programu ................................................................................ 36 

Graf 6  Změna bazálního metabolismu u vybraného výzkumného souboru před a po 

intervenčním programu ..................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 Ukázka jídelníčku 
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Příloha č. 2 Obecná výživová a pohybová doporučení 

Proband č. 4 

STRAVA 

 jíst pravidelně 5x denně 

 upravit skladbu jídel, zařadit zdravá a lehká jídla 

 zařadit do jídelníčku ovoce, zeleninu 

 dodržovat pitný režim – pít hlavně čistou vodu, omezit kávu a alkohol 

 vyřešit kuchyň, aby si mohl více vařit doma 

 odkaz na zdravou výživu v Poděbradech: Zdravá výživa Rosa – 

biopotraviny, Jiřího náměstí 38/16, Poděbrady (v místě bydliště) 

 http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C

3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/ 

 

POHYB 

 40 – 60 minut 4x týdně v submaximální tepové frekvenci (to je 70% z tvojí 

maximální tepové frekvence) 

 když nejdeš na handbike, snaž se zařadit cvičení doma dle možností, 

případně posilovnu v Poděbradech (odkaz na http://www.fitness-arena.cz/. 

Centrum zdravého pohybu v Poděbradech, kde je možné se domluvit na 

cvičení nebo posilování 

 důležité je aerobní cvičení jakéhokoli charakteru  

 jízda na vozíku 

 série cviků s gumami - můžeš si koupit therabandy, dělají 

různé šířky (4,6,8) – čím je tlustší, tím se víc dá natáhnout) 

 při dlouhodobém cvičení je potřeba si postupně zvedat maximální tepovou 

frekvenci → zlepší se vytrvalost, spalování, bazální metabolismus 

 zařadit dechová cvičení, cvičení na míči 

 před posilováním je důležité se srovnat do správného sedu – myslet na 

ramena, lopatky, postavení hlavy, správné dýchání – vše podle instrukcí, 

které jsi dostal 

 

CÍL 

 zhubnu 8 - 10 kg do podzimu 

 když nepojedu na handbike, budu se pravidelně hýbat 

 zařídím si úpravy v kuchyni 

 

 

http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Pod%C4%9Bbrady/H255080/ZDRAV%C3%81+V%C3%9D%C5%BDIVA,+BIOPOTRAVINY+-+ROSA/
http://www.fitness-arena.cz/
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY 

 http://www.prvnikrok.cz/ - zajímavé informace, které by se ti mohly hodit 

 http://www.gofreewheel.com/ - zajímavé možnosti pohybu venku 

 http://www.ifclub.cz/ - integrovaná posilovna v Pardubicích - na této stránce 

si můžeš pustit videa, kde můžeš najít inspiraci, co se dá cvičit 

 http://vozickar.com/nabrat-silu-a-fyzicku-neco-stoji/ - zajímavý článek a 

videa s možnostmi, jak se můžeš zapojit i doma v domácím prostředí 

 http://www.vozejkov.cz/Default/news/ - asi znáš, ale najdeš spoustu 

zajímavých informací a nabídek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prvnikrok.cz/
http://www.gofreewheel.com/
http://www.ifclub.cz/
http://vozickar.com/nabrat-silu-a-fyzicku-neco-stoji/
http://www.vozejkov.cz/Default/news/
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Příloha č. 3 Průběh 14 ti denního kurzu zdravého životního stylu v Centru Paraple 
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Příloha č. 4 Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas  

 

Udělení souhlasu k anonymnímu zpracování osobních údajů a naměřených dat. 

 

        Podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, uděluji Elišce Jarošové souhlas se zpracováním svých osobních údajů a 

naměřených dat tělesného složení, v rámci Kurzu zdravého životního stylu v Centru 

Paraple, ke studijním a vědeckým účelům týkajících se její bakalářské práce na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu.  

 

         

 

        Souhlasím, že jsem byl/a obeznámena se zachováním důvěrnosti a anonymity 

v bakalářské práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………………..dne…………..                                  …………………….

              jméno, příjmení a 

podpis  

 


