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ABSTRAKT
Název práce:
Vliv tělesného složení studentů tělesné výchovy a sportu na výkon v běhu na 3000m a
1500m.
Cíle práce:
V této práci se budeme zaobírat problematikou tělesného složení a výsledky měření tělesného
složení studentů, mužů, studujících tělesnou výchovou a sport.
Hlavním cílem bakalářské práce bude zjistit vliv jednotlivých částí tělesného složení na
vytrvalostní běhy na 3000m a 1500m. Budou také zjištěny statistické údaje o tělesném
složení.
Metoda práce:
Pro určení tělesného složení v této bakalářské práci byla využita nepřímá terénní metoda,
přesněji bioimpedanční metoda. Pro potřeby bakalářské práce jsme využili přístroj
BODYSTAT 1500.
Výsledky práce:
Tělesný tuk dosahoval u studentů TVS nízké až podprůměrné hodnoty vůči běžné populaci.
Průměr změřené skupiny je 12,7 ± 2,71 %, kde průměr běžné populace se pohybuje od
12-18 %. Rozmezí hodnot tělesné vody - 55,1 - 65,9 % - se shodují s normami běžné
populace. Výsledky BMI byly u probandů, a sice studentů TVS v téměř polovině případů
v pásmu nadváhy. Tohle pásmo značí hodnoty vyšší jak 25 kg/m2. Avšak BMI nezohledňuje
poměr svalů a tuků, a proto hodnoty BMI u studentů TVS můžou být zavádějící. Bazální
metabolizmus vykazoval vyšší hodnoty než je průměr běžné populace, který se pohybuje
kolem 25 kcal/kg/den. Aritmetický průměr u probandů je 26,62 ± 0,84 kcal/kg/den. Korelace
mezi tělesným tukem a výkonem v běhu na 1500m je -0,32. Tento korelační koeficient značí
malou souvislost mezi tukem a výkonem. Bohužel, kromě zmíněné korelace, tělesné složení,
přesněji tělesný tuk, BMI a bazální metabolizmus u studentů TVS podle mých výsledků nemá
vliv na výkon v bězích na 3000 a 1500m. Potvrzují to grafy a nevýznamné korelační
koeficienty mezi frakcemi tělesného složení a výkony v bězích na 3000m a 1500m.
Klíčová slova: tělesný tuk, tělesná voda, BMI, bazální metabolizmus, střední tratě

ABSTRACT
Title:
Effect of body composition of the students of physical education and sport on the
performance in the 3000 and 1500 metres away.
Objectives:
In this Bachelor's thesis you meet with the issue of the body composition and the results of the
measurements of body composition students, men, studying PES. The main objective of the
Bachelor thesis will determine the effect of individual components of body composition on
endurance runs on the 3000m and 1500 m. They will also be detected statistical data of the
body composition.
Method used:
We used an indirect method for the determination of off-road body composition by using the
bioimpedance method. For needs of this bachelor thesis was used appliance BODYSTAT
1500.
Results:
Body fat of the students of Psychical education and sport refers to low to average value
against the general population. The average of measured group is 12,7 ± 2,7 %, where the
average normal of the population ranges from 12-18 %. The range of values of body water 55,1 % - 65,9 % - agree with the standards of the general population. The results of the BMI
for the respondents, namely students of the PES in nearly half the cases in the overweight.
This zone indicates values greater than 25 kg/m2. However, BMI does not reflect the ratio of
muscle and fat, and therefore the value of BMI for students of PES can be misleading. Basal
metabolism showed higher values than is the average of the general population, which is
around 25 kcal/kg/day. The arithmetic mean of the respondents is 26,62 ± 0,84 kcal/kg/day.
Correlation between body fat and the performance in the 1500 m is -0.32. This correlation
coefficient indicates a link between fat and exercise. Unfortunately, without this correlation,
body composition, specifically body fat, BMI and BMR according to my results does not
affect the performance in the legs on the 3000 and 1500 m. This is confirmed by the charts
and correlation between the fractions of body composition and performances on the 3000 m
and 1500 m.
Keywords: body fat, body water, BMI, BMR, medium-haul
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Seznam zkratek
BIA – bioimpedanční metoda
BM – bazální metabolizmus
BMI – body mass index
BMR – bazální metabolizmus (basal matebolic rate)
FFM – tukuprostá hmota (fat free mass)
FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu
PES – Psychical education and sport
TVS – Tělesná výchova a sport
UK – Univerzita Karlova
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1. Úvod
V dnešní době je tělesné složení často probíraným tématem. Složení těla hodnotíme
vzhledem k zdravotnímu stavu, ale má také významné místo v oblasti sportu. Somatotyp
či tělesné složení můžou ovlivňovat sportovní výkon, kde se každý sport liší svými
požadavky pro tělesné složení.
Sportovní výkon je výsledek mnoha faktorů, které různým způsobem tento výkon
ovlivňují. Mezi základní faktory ovlivňující sportovní výkon můžeme zařadit dovednostní
předpoklady, u kterých je důležitá např. koordinace nebo rychlostní, vytrvalostní či silové
předpoklady. Dalšími faktory jsou morfologické předpoklady. Tělesné parametry jako
tělesná výška nebo hmotnost můžou u některých sportů (basketbal, sumo) determinovat
sportovní výkon. Mezi faktory ovlivňující sportovní výkon patří také funkční
předpoklady. Spotřeba kyslíku, krevní tlak, maximální tepová frekvence, tělesná teplota,
plicní objem a mnoho jiných ukazatelů limituje sportovní výkon. Pro informace o různých
hodnotách lidského těla se provádějí specifický testy a tělesná měření.
Existuje mnoho typů tělesného měření. Záleží hlavně na cíli měření a pomocí čeho jsou
data zajištěna. U sportovců je nejvhodnější využití bioimpedanční metody. Proto bude
v této bakalářské práci taky bioimpedanční metoda použita.
Všechny části tělesného složení mají v lidském organizmu svoji optimální normu
odpovídající věku, pohlaví, zdravotnímu stavu nebo sportovnímu zaměření. Tyto hodnoty
můžou mít také vliv na sportovní výkon. V našem případě budou hodnoty tělesného
složení prověřovat vytrvalostní schopnosti v podobě běhů na 3000m a 1500m.
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2. Teoretická východiska
2.1 Tělesné složení
Tělesné složení je proměnlivou charakteristikou lidského těla.
Tělesné složení je jednou ze základních složek zdatnosti. Tento pojem zahrnuje morfologické
parametry, jako například somatotyp, hmotnost, výšku, kumulaci tuku s ohledem k pohlaví a věku
(Riegerová a kol. 2006).

„Liší se podle pohlaví od nejútlejšího věku a podléhá změnám v průběhu celého života nejen
v závislosti na stupni vývoje či stárnutí, ale především podle kalorické rovnováhy a úrovně i
rychlosti obratu energie v organismu za jednotku času. Toto je určováno hlavně výživou a
pohybovou aktivitou (tj. svalovou prací)" (Pařízková 1973, s. 187).
Z velké míry je tělesné složení podmíněno geneticky a zároveň formováno exogenními
faktory, jako např. pohybovou aktivitou, celkovým zdravotním stavem organizmu a
výživovými faktory (Riegerová a kol. 2006).

2.2 Modely tělesného složení
Chemický či anatomický model tělesného složení byl původním pohledem na komponenty
tělesného složení. Tělo je chemicky tvořeno sacharidy, tuky, bílkovinami, vodou a minerály.
Tento klasifikační systém je upřednostňován vzhledem k tělesným energetickým zásobám.
Anatomicky se tělo skládá z tukové tkáně, kostí, svalové hmoty, vnitřních orgánů a zbylými
tkáněmi. U případů studujících vlastní otázky tělesného složení je upřednostňován
anatomický klasifikační systém (obr. 1).
V posledních letech bylo formulováno a definováno pět modelů pro odhad tělesného složení,
které přispívají k vysvětlení některých metodických problému posledních let a využívají
moderní metody, kterým se věnuji níže (Heymsfield, a kol., 1991; Wang 1997).
Definice modelů tělesného složení
Atomický model
Anatomický model je založen na prvcích, který se vyskytují v těle. 98 % váhy těla je složeno
z 6 prvků, a sice C, H, O, P, Ca a N. Zbývající 2 % jsou pokryté 44 jinými prvky. Příkladem
etody založené na tomto modelu tělesného složení je neutronová aktivační analýza
(Heymsfield a kol., 2005).
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Obr. I Chemický, anatomický a dvoukomponentový model tělesného složení (Riegerová a kol.,
2006)

Molekulární model
Jedenáct hlavních prvků vytváří molekulu, která reprezentuje víc jak 100 000 chemických
sloučenin, které tvoří lidské tělo. Tělo člověka je složeno z šesti hlavních komponent (voda,
proteiny, sacharidy, tuky, kosti, minerály a měkké tkáně). Je možné měřit celkovou vodu,
tukuprostou hmotu, tuk (například bioimpedanční metodou) a kostní denzitu (DEXA) (Malá a
kol., 2014).
Buněční model
Buněční model je vytvořen na spojení jednotlivých molekulárních komponent v buňce. Proto
jsou tady důležité pojmy:
Extracelulární tekutina (ECT) = intersticiální tekutina + plazma
(94 % je voda, zbylé procento tvoří organické a anorganické komponenty)
Hmotnost těla = buňky tukové tkáně + ECT + ECPL +BM
ECT – plazma + intersticiální tekutina
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ECPL – organické a anorganické látky
BM – svalové, pojivové, epiteliální a nervové buňky
Pomocí neutronové aktivační analýzy a izotopové diluční metody lze změřit extracelulární
tekutinu a plazmatickou tekutinu (Riegrová a kol., 2006).

Tkáňově-systémový model
Části z buněčného modelu jsou mnohem více organizovány do různých tkání, orgánů a
systémů. 75 % tělesné váhy je tvořeno třemi tkáněmi, a to kostmi, svalovou hmotou a tukem.
Pro získání výše zmíněných informací se vychází ze studií na mrtvých.
Hmotnost těla = kožní + nervový + respirační + muskuloskeletální + oběhový 7
+ reprodukční + zažívací + vyměšovací + endokrinní systém
Používané metody pro užití tkáňově-systémového modelu jsou tomografie, magnetická
rezonance, neutronová aktivační analýza a vylučování kreatininu za 24h (K, Ca) (Pařížková,
1973; Heymsfield a kol., 2005; Malá a kol., 2014).

Celotělový model – antropometrické měření
Ke sledování celotělového modelu používáme antropometrické měření individuálních
indikátorů jako např. tělesné hmotnosti, výšky, hmotnostně-výškového indexu, délkových,
šířkových a obvodových rozměrů, kožních řas, objemu těla a z něj zjišťována denzita těla,
která vypovídá o aktivní tělesné hmotě a depotním tuku (Wang, 1996). Tělo pozůstává
z trupu, hlavy a končetin (Heymsfield a kol, 2005).
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Obr. II: Pět modelů tělesného složení (Riegrová a kol., 2006).

2.3 Metody zjišťování tělesného složení
Metody pro zjišťování tělesného složení můžeme rozdělit do tří skupin:
1) Přímé metody
Měřit množství tělesného tuku pomocí přímé metody je u živých osob nereálné. Lze
uskutečnit pouze pitvou.
2) Nepřímé standardní laboratorní (referenční) metody
Jedna nepřímá laboratorní metoda neměří veličinu jako je tělesný tuk, ale např. celkovou
tělesnou vodu (CTV), tělesnou denzitu, apod. Výslednou hodnotu vypočteme pomocí jednoho
či více kvalitních předpokladů (vztahu mezi množstvím tuku a měřenou veličinou).
Celková denzita (hustota) těla:
Dvousložkové složení těla slouží jako předpoklad pro tuto metodu. Měříme depotní (zásobní)
tuk a aktivní, resp. esenciální, tukuprosté hmoty. Vyhodnocení lidského organizmu pomocí
celkové denzity těla je určeno z předpokladu, že hustota aktivní hmoty je 1,1 a depotního tuku
0,9.
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Ve větší části počtu měření je denzitometrie metoda referenční a tedy metoda, kterou
testujeme spolehlivost jiných modernějších metod.
Mezi výhody patří častá opakovatelnost, nízká cena, bezrizikovost, neohrožuje zdraví a
především dokáže zjistit současně depotní tuk i aktivní tělesnou hmotu. Nevýhodou
denzitometrie je skutečnost, že nemůžeme měřit malé děti nebo starší populaci. Problém také
nastává u nemocných lidí a u subjektů se změněnou hydratací, které nejsou schopny
kooperovat při podvodním vážení.
Mezi laboratorní techniky, které považujeme za standardní, patří také metoda značeného
izotopu draslíku, měření celkové tělesné vody a kostní denzitometrii (DEXA- dual energy xray absorptiometry) (Havlíčková a kol, 2003).
3) nepřímé terénní metody:
Nepřímé terénní metody jsou dvakrát nepřímé kvůli rovnici, která je původem z některé
laboratorní metodiky. Tyto metody jsou nenáročné na čas a finance a proto se s nimi běžně
setkáváme v sportovním lékařství, klinické praxi. Slouží také k hodnocení zdravotního stavu.
Řadíme tady např. antropometrií - měření kožních řas, bioelektrickou impedanci či
elektrickou vodivost.
Antropometrie
Antropometrií chápeme jako soubor standardizovaných metod používaných k měření vnějších
rozměrů na lidském těle. V dnešní době užíváme hodnoty jako je tělesné výška (cm), tělesná
hmotnost (kg), BMI (kg/m2) a WHR (waist to hip ratio).
Tělesná hmotnost a její indexy
Ideální tělesná hmotnost z výkonnostního a zdravotního pohledu je individuálně určena.
Hmotnost lidského organizmu je ovlivněná pohlavím, věkem, sportem či tělesnou aktivitou,
dědičností, individuální variabilitou a somatotypem. Tělesná hmotnost vypovídá také o
stravovacích zvyklostech jedince.
Existuje více indexů určujících rozsah optimální tělesné hmotnosti ze zdravotního hlediska a
sportovní výkonnosti.
Index tělesné hmotnosti (body mass index - BMI) je u sportovců využitelný jen v omezené
míře (Pařízková, 1973).
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Kaliperace - měření tloušťky kožních řas:
Tato metoda je nejrozšířenější terénní metodou jak v zahraničí, tak v České republice.
Předpoklad, ze kterého kaliperace vychází, je skutečnost, že 50 % celkového tělesného tuku
se nachází v podkoží. Proto je extrapolace hodnoty celkového tělesného tuku z měření
podkožního tuku možná. K měření kožních řas slouží specializované přístroje – kalipery.
K určení celkového množství tuku existuje velké množství odvozených vzorců, které slouží
k výsledku na základě měření kožních řas. Tyto kožní řasy jsou měřeny na konkrétních
místech na povrchu těla. Rozmístění a počet míst se liší podle pracovníků zabývajících se
měřením kožních řas. Rozdíly v měření na levé či pravé straně těla, zdá se, neexistují, ale
nejčastěji se u autorů preferuje pravá strana. V České republice je nejpoužívanější metodika
měření deseti kožních řas (Pařízková, 1973).
Stanovení somatotypu
Komplexní metodu pro popis konstituce člověka nazýváme somatotyp. Somatotyp jedince
zjistíme na základě antropometrických měření. Konečný somatotyp stanovíme určováním
míry zastoupení tří komponent.
Komponenty k určení somatotypu dělíme následovně:


Endomorfie

–

vyjadřuje

relativní

hubenost

nebo

tloušťku

daných

osob.

Endomorfie se snaží vyjádřit množství podkožního tuku.


Mezomorfie – vyjadřuje se k svalově kosternímu rozvoji vztahem k tělesné výšce člověka.



Ektomorfie - ektomorfní komponenta vypovídá o relativní délce části těla. Stanovuje se z
výško-hmotnostního indexu dotyčného jedince (Riegerová a kol., 206).

Bioelektrická impedance:
Bioelektrická impedance se vyznačuje šířením střídavého proudu nižší intenzity biologickými
strukturami. Bioimpedanční analýza (BIA) je tedy metoda měřící určité bioelektrické
charakteristiky lidského těla. Prostřednictvím matematických modelů tyto charakteristiky
převádíme na tělesné oddíly. Princip metodiky spočívá v tom, že tukuprostá hmota je dobrým
vodičem proudu kvůli velkému zastoupení elektrolytů a vody, kdežto tuková tkáň má
vlastnosti izolátoru, čím se stává špatným vodičem.
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Multifrekvenční bioelektrická impedance se v poslední době stává stále častěji využívanou
metodou. Při totožném proudu je frekvence zvyšována od 0 do cca 1000 kHz. Přínos této
metody spočívá v schopnosti rozlišit extracelulární (mimobuněčnou) vodu (nízké frekvence 1 či 5 Hz) a celkovou tělesnou vodu (vysoké frekvence - 50 či 100 Hz).
Z hodnot impedance, případně resistence a reaktance s pomocí regresních rovnic je následně
přímo vypočteno procento tělesného tuku, popřípadě hodnoty celkové tělesné vody či hodnoty
aktivní tělesné hmoty. Parametry jako tělesná hmotnost, věk, výška, či pohlaví probanda
vstupují do rovnic spolu s hodnotami impedance a resistence.
Využívaní tetrapolárních přístrojů pro stanovení BIA je vhodné pro odborné studie. Při
použití těchto přístrojů využíváme čtyři elektrody, z kterých se dvě umístí na dolní končetinu
(mezi kotníky a hlavička 2. metatarsu) a zbylé dvě na horní končetinu (hlavička 3. metatarsu a
na zápěstí vedle hlavy ulny) (Riegerová a kol., 206).

Obr. III. – Ukázka jednoho z tetrapolárních přístrojů pro stanovení BIA – Bodystat 1500

Snímek: Slavomír Mucha, přístroj vypůjčený z Laboratoře sportovní motoriky
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Zdroje chyb:
Chyby při bioimpedanční metodě jsou buď biologické, nebo technické. Nepřesnosti zaviněné
obsluhou nazýváme biologickou chybou. Chyby samotného měřicího přístroje a měřených
subjektů jsou chyby technické.
Chyby zapříčiněné obsluhou zařízení jsou u BIA relativně nízké. Mohou se vyskytnout
v podobě chyb typu a umístnění používaných elektrod. Pohybují se přibližně na úrovni cca
3 % z naměřených hodnot.
Chyby vlastní metody jsou většinou chyby spjaté s použitím predikčních rovnic, závisející na
nepřesnosti spojené s vlastním měřením a závisející na vhodnosti použité predikční rovnice.
Chyby mohou být následovné:
- stav hydratace organismu (± 2 – 4 %)
- svod mezi měřeným subjektem a zemí (± 1 – 2 %)
- měřící frekvence (± 1 – 2 %)
- chyba vlastního měřícího zařízení (± 1,5 %)
- přechodový odpor mezi kůží a elektrodou (je možné zanedbat, ± 0,5 %)
- strana těla (rozdíly mezi pravou a levou stranou těla ± 1 - 2%, z důvodů standardizace se
BIA měří vždy na pravé straně)
- aproximace lidského těla válcem nebo více válci (± 1 - 3%)
I když je celková chyba součtem jednotlivých dílčích chyb, dá se v reálných podmínkách při
použití vhodných predikčních rovnic a za kontrolovaného stavu hydratace počítat s chybou
přibližně 5 – 7 % z naměřených hodnot. Tento výsledek je v úrovni tolerovatelných chyb při
měření biologických veličin.
Je podstatné také počítat s denními variabilitami biologických hodnot, které se pohybují na
úrovni okolo 2 % z naměřených hodnot (Lohman, 1992).

2.4 Frakce tělesného složení
V další části se budeme věnovat frakcím tělesného složení, které je možné zjistit
bioimpedanční metodou. Těmto frakcím (kromě tukuprosté hmoty) se budeme později
věnovat v našem výzkumu a budeme jej interpretovat ve výsledcích a v diskuzi.
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2.4.1 Tukuprostá hmota (FFM - Fat free mass)
Termín tukuprostá hmota se původně zabýval tukuprostou hmotou a malým množstvím
esenciálního tuku. Tento tuk je však těžce odlišitelný a nyní se již nezahrnuje pod pojem
tukuprostá hmota (FFM - fat free mass), která se rovná celkové hmotnosti mínus
extrahovatelný tuk (Behnke 1974).
Dramatický rozvoj tukuprosté hmoty sledujeme mezi 12. – 16. rokem věku. Podíl tukuprosté
hmoty u chlapců se téměř zdvojnásobuje. U dívek můžeme pozorovat nárůst o 50 %.
Podstatně vyšší hodnoty tukuprosté hmoty dosahuje populace, která je pohybově aktivní.
Nejvyšší hodnoty dosahují sportovci především v silových sportech. Je také známo, že
sportovkyně - žena může dosahovat vyšších relativních i absolutních hodnot rozvoje svalstva
než muž, který nesportuje (Riegerová a kol., 2006).
FFM je tvořena asi z 15 % z vnitřních orgánů, 25 % z kostí a 60 % ze svalstva. Pro sportovní
účely je důležitý podíl svalstva na celkové hmotnosti (Grasgruber a kol., 2008).
Svalstvo
Svalstvo je nejdůležitější orgán lokomoce a také značný metabolický rezervoár. Svalstvo
řadíme k vzrušivým tkáním se dvěma základními funkčními vlastnostmi: kontrakce a
relaxace. Tyto vlastnosti se uplatňují ve všech svalech. Po excitaci vzrušivé membrány
svalových buněk navazuje kontrakce, která je důsledkem přímé přeměny energie chemické na
mechanickou.
Podle funkčních vlastností a struktury můžeme rozlišit tyto typy svalových tkání:


kosterní svalstvo



hladká svalovina



srdeční svalovina.

Kosterní svalovina spolu se šlachami tvoří pohybový aparát. Počet svalových vláken je
v dospělém organizmu neměnný. Posilováním tedy nezvýšíme počet svalových vláken, jen
pouze zvětšíme jejich objem. Kosterní svalovina se taky někdy nazývá příčně pruhovaná,
kvůli její struktuře. Je v ní uspořádán aktin a myozin. Tisíce svalových vláken tvoří jednotlivé
kosterní svaly. Každé vlákno má průměr od 10 μm do 100 μm. Délka se pohybuje od několika
málo milimetrů (m. stapedius) po desítky centimetrů (musculus sartorius) (Campbell, Reece,
2006; Kittnar a kol., 2001).
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Svalová masa u lidí tvoří přibližně polovinu jejich celkové hmotnosti. 40 % připadá na příčně
pruhované svaly a zbylých 10 % na hladkou svalovinu a sval srdeční (Kittnar a kol., 2001).
Kosterní svalstvo novorozenců tvoří přibližně 25 % celkové hmotnosti těla, u dospělé
populace je to cca 40 %. Mezi 15. a 17. rokem věku chlapce dochází k nejvýraznějšímu
nárůstu svalů. U dívek je to kolem 13. roku života s výraznými sexuálními diferenciacemi při
nástupu a v průběhu adolescence. Rozvoj svalové hmoty u mužů mezi 17. a 40. rokem života
a u žen mezi 15. a 60. rokem je, dá se říci, stabilní. Poté sledujeme postupný pokles svalové
hmoty (Riegrová a kol. 2006).
Kostra
Stavba kostry nám určuje proporce našeho těla spolu s jeho tvarem. Pro svaly, vazy a šlachy
tvoří kostra hlavní oporu. Kvůli své pevné stavbě kostru označujeme jako pasivní složku
pohybů, které provádějí svaly. Kostra lidského těla je ve skutečnosti vysoce aktivní. Probíhá
v ní neustálá látková výměna, která pečuje o její funkci i kvalitu (Jarkovská, 2007).
Kostru v lidském těle tvoří cca 206 kostí. Kost spolu s kosterními spojeními vytváří pasivní
složku pohybového aparátu. Při stanovení ideální váhy je potřebné brát v úvahu podíl
hmotnosti kostí na celkové váze těla (Středa, 2009).
U dospělých i u novorozenců je podíl kosterní složky k celkové hmotnosti těla přibližně
stejný (Riegerová a kol. 2006).
2.4.2 Tuková tkáň
Tuková tkáň je specializovaná pojivová tkáň, ve které organismus skladuje tuk ve formě
triacylglycerolu (TAG). Tvoří energetickou rezervu organismu a poskytuje mechanickou a
tepelnou ochranu orgánům. Počátkem 90. let 20. století se výrazně změnil pohled na tukovou
tkáň, protože bylo zjištěno, že tuková tkáň produkuje hormony a přibližně stovku dalších
chemických látek a tvoří tak největší endokrinní orgán v lidském těle. Tyto látky působí
například na řízení příjmu potravy, zánětlivé reakce a metabolickou regulaci (Kolářová,
2012).
Tuk tvoří hlavní faktor inter- a intra-individuální variability tělesného složení v průběhu
celého vývoje. Je snadno ovlivnitelný pohybovou aktivitou a výživovými aspekty. Je však
důležitým faktorem v průběhu řady onemocnění a také se podílí při jejich vzniku (Riegerová a
kol., 2006).
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Pro organizmus je rizikové jak příliš nízké, tak příliš vysoké množství podkožního tuku.
Vysoké zastoupení podkožního tuku je spjato s obezitou, která směruje ke zdravotním potížím
a napomáhá vzniku fyzického a sociálně hendikepovaného jedince. Vztah mezi obezitou a
nadváhou podmiňuje odlišný lipidový profil, inzulínová rezistence a vysoký krevní tlak.
Nízká hodnota podkožního tuku může vytvářet určité zdravotní problémy v podobě různých
dysfunkcí, neboť pro zachování základních fyziologických funkcí je potřebné určité množství
podkožního tuku. Fosfolipidy, jako například esenciální lipidy, slouží ke stavbě buněčných
membrán (Dietz, 1998; Troiano a kol., 1995).
Tab I. Standardy procenta tuku pro muže a ženy – (dle Heyward, Wagner, 2004)

Muži
Věk (roky)

6-17

18-34

35-55

55+

Zdravotní minimum tuku - %

<5

<8

< 10

< 10

Podprůměr - %

5-10

8

10

10

Průměr - %

11-25

13

18

16

Nadprůměr - %

26-31

22

25

23

Obezita - %

> 31

> 22

> 25

> 23

Ženy
Věk (roky)

6-17

18-34

35-55

55+

Zdravotní minimum tuku - %

< 12

< 20

<25

< 25

Podprůměr - %

12-25

20

25

25

Průměr - %

16-30

28

32

30

Nadprůměr - %

31-36

35

38

35

Obezita - %

> 36

> 35

> 38

> 35
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Tuky jsou také využívány pro transport a využití vitamínů rozpustných v tucích. K transportu
cholesterolu a lipidů slouží lipoproteiny, které jsou také určovateli steroidních hormonů. Jsou
taktéž součástí aktivních biologických látek, které patří do skupiny eikosanoidů (leukotrieny,
prostaglandiny, tromboxany, prostacykliny) (Dietz, 1998; Troiano a kol., 1995).
Tukovou tkáň dělíme na bílou a hnědou tukovou tkáň. Bílou tukovou tkáň charakterizují
adipocyty s jedinou tukovou kapénkou a malým množstvím mitochondrií. Adipocyty s větším
počtem tukových kapének a velkým počtem mitochondrií v cytoplazmě jsou typické pro
tukovou tkáň hnědou. Tuková tkáň obsahuje i další typy buněk, zejména fibroblasty, nervové
buňky, histiocyty, lymfocyty, granulocyty a cévní buňky (Hainer a kol., 2011).
2.4.3 Voda
Organické a anorganické vodní roztoky tvoří vnitřní prostředí organizmu. Množství vody
v lidském těle se ovšem výrazně liší s věkem a u dospělých se také mění podle pohlaví. U
dospělého mladého muže voda přibližně představuje 55 – 65 % a u žen 50 – 60 % hmotnosti
těla. Její podíl na tělesné hmotnosti se individuálně liší hlavně dle objemu tukové tkáně v těle:
čím více tukové tkáně, tím menší podíl tělesné hmotnosti připadá na vodu. Téměř každý
proces, který probíhá v organizmu je závislý na zabezpečení těla vodou, ať už jde o trávení,
vstřebávání, oběh a vylučování. Taktéž můžeme vodu nazvat nosním médiem pro živiny
v celém těle, kde je potřebná pro všechny stavební funkce organizmu. Voda pomáhá udržovat
tělesnou normální teplotu a je také potřebná pro vylučování nepotřebných, odpadních látek
z těla. Celková tělesná voda se dělí na intracelulární tekutinu a extracelulární tekutinu.
(Kittnar a kol., 2011; Balch, Balch, 1998).
Intracelulární tekutina je voda uvnitř buněk a činí asi 40 % tělesné hmotnosti, což jsou
přibližně 2/3 celkové vody v těle. Extracelulární tekutina je tedy tělesná voda, která je mimo
buňky, a činí zbývající třetinu celkové tělesné vody, a sice 20 % tělesné hmotnosti. (Kittnar a
kol., 2011).
Potřeba vody je určena jejím výdejem do moči, kůží a dýcháním, protože si organismus
udržuje stálé množství vody. Za normálních okolností je příjem – a tedy i ztráta – přibližně
0,3 - 0,6 l na 10 kg (Seliger, Vinařický, 1992). Avšak potřeba příjmu a výdaje vody je značně
individuální. Závisí to na mnoha faktorech a procesech, které se podílejí při spotřebě vody.
Jsou to například věk, pohlaví, fyzická aktivita, úroveň stresu apod.
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2.5 BMI (Body mass index)
BMI je v dnešní době nejčastěji používaným indexem pro hodnocení obezity u dospělých i u
dětské populace. Jedná se o základní a nejznámější hodnocení úrovně nadváhy a obezity.
Vzhledem k rychlosti je BMI metoda často využívána. Jedinými parametry stačícími k
výpočtu jsou tělesná výška a hmotnost. Zásadní slabinou BMI je, že pracuje s celkovou
hmotností těla (Ogden, 1999).
Výpočet BMI se provádí z tělesné hmotnosti a výšky podle vzorce:
BMI (kg/m 2 ) 

hmotnost(kg)
výška2 (m)

Tento index není moc ohebný a nebere do úvahy kvalitativní stránku tělesného složení, a tak
mohou být výsledky zavádějící. Je proto dobré ho používat pouze jako pomocný údaj při
orientačním určení ideální váhy. Pro přesnější měření je vhodné použít bioimpedanční
přístroj, který je schopný určit i hodnoty jednotlivých tělesných složek (Seminigovský, 2006).
Klasifikace skupin BMI dospělých je uvedena v tab. 2. Tyto hodnoty BMI se doporučuje
používat k hodnocení euroamerické populace. U asijské populace jsou hraniční hodnoty
nadváhy a obezity sníženy. Při BMI = 23,0 – 24,9 kg/m2 se zde jedná o nadváhu a hodnota
BMI ≥ 25 kg/m2 je označována jako obezita. (Hainer a kol., 2011) (Tab. 2).
Tab. 2 Posuzování hodnot BMI u dospělých (Hainer a kol, 2011).
BMI (kg/m2)

Klasifikace

Riziko zdravotních
komplikací obezity

podváha

nízké (riziko jiných chorob)

18,5 – 24,9

normální hmotnost

průměrné

25,0 – 29,9

nadváha

mírně zvýšené

30,0 - 34,9

obezita I. stupně

středně zvýšené

35,0 – 39,9

obezita II. stupně

velmi zvýšeně

≥ 40,0

obezita III. stupně

vysoké

< 18,5
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U dětí se může BMI hodnotit pomocí percentilových grafů s ohledem na věk a pohlaví (není
to však uváděné v každé literatuře) (Tab. 3).
Tab. 3. Hodnocení BMI u dětí (Provazník a kol., 2004).
Percentilové pásmo

Kategorie podle BMI

nad 97. percentilem

obézní

nad 90. percentilem

s nadměrnou hmotností

mezi 75 a 90. percentilem

robustní

mezi 25. a75. percentilem

proporcionální

mezi 3. a 25. percentilem

štíhlé
hubené

pod 3. percentilem

Kategorie dětí s nadměrnou hmotností odpovídá pásmu nadváhy u dospělých (Provazník a
kol., 2004).
Výsledky BMI podle četných studií souvisí s množstvím tělesného tuku a je vhodným
ukazatelem pro epidemiologické studie. Tento index však nebere v úvahu rozložení a
množství tělesného tuku. K nepřesnému zhodnocení BMI dochází u lidí se zvýšením
množstvím svalstva (sportovci) či naopak osob s nízkou svalovou hmotou a vyššími
hodnotami množství tělesného tuku (sarkopenická obezita) nebo např. u pacientů s vyšším
množstvím tělesné vody (otoky, ascités, lymfedém) (Keller a kol,. 1993).

2.6 Bazální metabolizmus
Bazální metabolismus je pojem, který znamená energetickou spotřebou za klidových
podmínek. Představuje tedy základní látkovou přeměnu v lidském těle v klidovém stavu,
který definujeme následovně:
-

osoba je v tělesném i duševním klidu - v bdělém stavu, nebo v poloze vleže
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-

je dodržená „termoneutrální zóna“ - 20 °C pro osobu oblečenou a 27 °C pro osobu
nahou

-

je 12 hodin po jídle (Holeček, 2006).

Prakticky se jedná o množství energie potřebné k životu, k udržení činnosti dýchacího a
srdečního systému, mozku, jater, ledvin, kůže. Množství této energie je minimální respektive
co nejnižší (Středa, 2009).
Welburn (2008) uvádí faktory ovlivňující hodnotu BM:
-

výška a hmotnost - tělo o větší výšce a váze má větší klidové energetické nároky a
tudíž je i bazální metabolismus nastaven na vyšší hladinu. U mužů je svalová tkáň
zastoupena ve větší míře než u žen a proto je i náročnost na energetický příjem vyšší;

-

hladina vybraných hormonů – absence thyroxinu a adrenalinu BM snižuje a jejich
nadbytek jej zvyšuje;

-

podnebí – v horském podnebí je BM vyšší;

-

rasa – např. hodnoty BM u Eskymáků jsou až o 33 % vyšší oproti hodnotám Evropské
populaci;

-

stav výživy – energetická přeměna v lidském těle je nestabilní a stále se přizpůsobuje
vlivům okolí. Jedna ze schopnosti živých organismů je snížení hodnot bazálního
metabolismu při dlouhodobém a výrazném snížení příjmu energie. Při podvýživě,
hladovění nebo jiném déletrvajícím omezení příjmu energie se BM snižuje;

-

zdravotní stav – BM se úměrně k tělesné teplotě zvyšuje. Vzestup teploty o 1º C zvýší
BM o 12 %;

-

pohybová aktivita – i několik hodin po intenzivní tělesné zátěži je hodnota BM
výrazně zvýšena. Pozvolný nárůst svalů zejména po silovém tréninku zvyšuje hodnoty
BM.

Veškerou energii, kterou organizmus vydá, je potřebné doplnit potravou. Po určitou dobu
může lidské tělo čerpat ze zásob, které jsou uložené ve vlastních tkáních. Tyto zásoby nejsou
nekonečné a musí se doplňovat. Proto za fyziologických podmínek předpokládáme
rovnovážný stav mezi příjmem a výdejem energie. Výdej energie je při sportovních výkonech
značně zvýšený (Bartůňková, 2006).
Jako jednotka energie se i do dnešních dní užívá 1 kalorie (cal), kterou definujeme jako
množství energie nutné ke zvýšení teploty 1 ml vody o 1 °C. SI jednotkou energie je 1 joule
(J). Pro přepočet mezi jouly a kaloriemi platí vztah: 1 cal = 4,184 J (Holeček, 2006).
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2.7 Vytrvalostní předpoklady
V další části teoretické části si přiblížíme pojem vytrvalost a její dělení. Také se budeme
zvláště věnovat běhům na střední a dlouhé tratě.
Dle Bompy (2000) je vytrvalost předpokladem, která podporuje psychickou aktivitu pro
dlouhodobé úseky. Důležitá je pro sporty s delší dobou trvání než jedna minuta. Vytrvalost
není předpokladem jenom pro dlouhotraťové běžce. Vytrvalost na dobré úrovni tvoří základ
pro většinu sportovců od atletiky, fotbalu, basketbalu, až po triatlon. Hlavním přínosem
vytrvalosti pro téměř každý sport je schopnost odolávat námaze v soutěžích i tréninku.
Vyčerpání z tréninku bude snášet a zdolávat jednodušeji sportovec s dobrou vytrvalostí.
Vytrvalostní schopnosti jsou předpoklady člověka provádět pohybovou činnost jistou
intenzitou a jistou dobu. Vytrvalost je také možné chápat jako rezistenci proti únavě. Podíl na
výkonech vytrvalostního charakteru má také volní úsilí jedince (Votík, 2001).
Vytrvalost je předpoklad realizující sportovní výkon po co nejdelší dobu bez poklesu intenzity
a bez přerušení. Vytrvalost obecně tvoří základní stavební kámen každého tréninku zahrnující
běhaní. Při absenci potřebné vytrvalosti bychom trénink v potřebné kvalitě nebyli schopni
zvládnout (Tvrzník a kol., 2004).
Bedřich (2006) tvrdí, že genetika determinuje výkony vytrvalostních schopností. Na rozdíl od
jiných kondičních předpokladů je relativně snadné ovlivnit vytrvalostní předpoklady. Je to
možné kvůli velké přizpůsobivosti systémů determinujících vytrvalost. Přínosné efekty lze
poznat za několik týdnů. Vytrvalost jako celek není možné trénovat, protože prováděné
zatížení aktivuje jak aerobní tak anaerobní procesy – závisí od pole intenzity.
Vytrvalostní výkon je závislý na činitelích jako:


schopnost příjmu kyslíku způsob krytí energetických potřeb,



ekonomika techniky prováděné pohybové aktivity,



způsob krytí energetických potřeb,



druh vytrvalosti vzhledem k typu prováděné pohybové aktivity,



úroveň volní koncentrace zaměřené na překonání příznaků únavy,



optimální tělesná hmotnost.

2.7.1. Dělení vytrvalosti:
1. podle procentuálního zapojení svalové hmoty určujeme:
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globální - celková vytrvalost (zapojeno je víc jak 14 – 17 %, 1/6 – 1/7 kosterního
svalstva)



lokální - místní vytrvalost (menší hodnoty než u celkové vytrvalosti)

2. podle druhu energetického krytí určujeme:


aerobní (za přístupu kyslíku)



anaerobní (bez pomoci kyslíku)

3. podle doby trvání




Rychlostní - doba zatížení: do 20 s
-

intenzita pohybové činnosti je maximální

-

je limitována vyčerpáním svalových rezerv kreatinfosfátu

Krátkodobá - doba zatížení: interval mezi 2 - 3 minutami
- maximální možná práce, při níž je výdej energie zajišťován
převážně anaerobní glykolýzou





Střednědobá - doba zatížení: 8 - 10 min
-

maximální využití aerobních možností

-

celkový energetický výdej zajišťují procesy aerobní i anaerobní

Dlouhodobá – doba zatížení: přes 10 min
-

aerobní procesy pokrývají vysokou část energetického výdeje

4. podle druhu svalové kontrakce zapojených svalů:


dynamická: prováděna střídáním svalové kontrakce a uvolnění



statická: realizuje se bez vnějších projevů svalového zkrácení, vede k
rychlejší únavě (Bedřich, 2006; Riegerová a kol., 2006).

2.8 Charakteristika běhů na střední a dlouhé tratě
Mezi oficiální střední tratě patří běh na 800 a 1500 metrů. Dlouhé běhy jsou 3000 m, 3000 m
překážek, 5000 m a 10000 m, které se obvykle běhají se na venkovní tartanové dráze. V hale
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je z důvodu malého atletického oválu (200 m) a časové náročnosti, nejdelší trať na 3000
metrů (Žák, 2012).
Běhy na střední a dlouhé tratě řadíme k vytrvalostním disciplínám, které jsou prováděné
nízkou, střední a submaximální intenzitou. Vytrvalostní úroveň je určena funkční schopností
oběhového ústrojí, stavem energetických zásob a nervové soustavy, koordinací orgánů a
systémů, dýchací soustavy, charakterem látkové výměny. Na organismus klade mnoho
specifických požadavků každá vytrvalostní disciplína (Moravec, 2003).
Běh na střední vzdálenost je charakteristický švihovým během, kde rychlost běžce závisí na
délce a frekvenci kroků. Frekvence kroků je až 200 za minutu a délka kroku je až 2,40 m.
Běžecký krok se se dělí na 4 fáze: odrazová, letová, dokroková a oporová. Při běhu se aktivují
svaly, klouby i vazy. U kloubů dochází k běžeckému pohybu, protože se zde otáčejí páky.
Pohyb ve vazech a kloubním pouzdře je omezený. Tím se zabraňuje zbytečnému svalovému
pohybu a je zamezen zbytečný hypermobilní rozsah pohybu. Svaly působí jako pohybová
brzda i jako efektor. Největší zdvihovou sílu má sval ve středním postavení. K maximálnímu
výkonu pomáhá správná technika běhu, ale pro střední tratě hraje roli souhra všech schopností
běžců, jejich tělesná, taktická, technická a taky volní připravenost.
Pro běhy na střední tratě je typická nízká, střední a submaximální intenzita. Vytrvalostní
úroveň určujeme přednostně funkční schopností oběhového ústrojí, dýchací soustavou,
stavem energetických zásob, nervovou soustavou, charakterem látkové výměny a taky
koordinací systémů a orgánů. Aerobní a anaerobní podíl metabolismu primárně závisí na době
trvání běhu. Čím delší je trvání výkonu, tím se podíl aerobního metabolizmu zvyšuje.
Krátkodobé výkony jsou zajišťovány téměř s 100 % aerobním uvolňováním, kdežto výkony,
které trvají asi 3 až 4 minuty, jsou zajišťovány aerobně téměř z 50 % (Vindušková a kol,
2003).

Souhrn teorie
Tělesné složení je komplexní pojem, kterým se zaobírá mnoho vědeckých oborů jako např.
fyziologie, antropomotorika, biomechanika či anatomie. Pro účely této bakalářské práce je
důležité orientovat se v různých částech tělesného složení, ve způsobech získávání dat, tj. v
různých způsobech měření tělesného složení, a také umět tyto výsledky interpretovat.
Základními frakcemi tělesného složení jsou tělesný tuk, tukuprostá hmota a tělesná voda.
Hodnota bazálního metabolizmu a BMI jsou také důležité složky, které řadíme k údajům
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vyjadřující určitou kondici organizmu. Pro získání hodnot zmíněných frakcí a části tělesného
složení bude v této práci použita bioimpedanční metoda, která je podle poznatků z literatury
nejvhodnějším způsobem pro měření tělesného složení u studentů TVS. Nižší hodnoty tuku
v těle by měly pomáhat k dosažení dobrých sportovních výkonů, zvláště těch, kde je potřebná
vytrvalost. Optimální hodnoty BMI a BM by taky měli sloužit k dosahování lepších
sportovních výkonů. Existuje řada studií, které se tímto tématem zaobírají. Zmíněné frakce
tělesného složení budou v této práci sloužit jako determinanty pro sportovní výkony ve
vytrvalostních bězích, přesněji v bězích na 1500m a 3000m.
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3. Cíle a úkoly práce, hypotézy
3.1 Cíle práce
Hlavním cílem mojí bakalářské práce bude zjištění vlivu jednotlivých komponent tělesného
složení na výkony v běhu na 3000 a 1500 metrů. Dále také poskytnu statistické informace
z oblasti tělesného složení studentů tělesné výchovy a sportu, kde se zaměřím hlavně na
tělesnou vodu, tuk, bazální metabolizmus a BMI.

3.2 Hypotézy
1. Předpokládáme nižší hodnoty tělesného tuku u studentů TVS oproti běžné mužské
populaci.
2. U studentů s nižším procentem tělesného tuku předpokládáme lepší výkon v bězích na běh
na 3000m a 1500m než u studentů s vyšším procentem tělesného tuku.
3. Předpokládáme lepší výkony v bězích na 3000m a 1500m u studentů s nižším bazálním
metabolizmem.
4. Studenti s nižší hodnotou BMI budou dosahovat lepší výkony ve zmíněných bězích

3.3 Úkoly
1. Zpracovat teoretická východiska pomocí knih a jiných zdrojů
2. Zpracovat literární rešerši
2. Provézt měření studentů, mužů, studujících TVS na UK FTVS.
3. Zpracovat údaje do tabulky (viz příloha č.3), do které budou také zapsány časy na již
zmíněné běhy, a sice běhy na 3000m a 1500m.
4. Zpracovat hodnoty jednotlivých částí tělesného složení studentů TVS do jednotlivých
grafů.
5. Zjistit a najít souvislosti mezi frakcemi tělesného složení a výkony v bězích na 3000m a
1500m.
6. Zjištěné poznatky srozumitelným způsobem zpracovat do grafů.
7. Zjištěné poznatky pak přehledně zapsat do výsledku, diskuze a závěrů.
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4. Metodika
4.1 Popis výzkumného souboru
Výzkumný soubor pozůstává z 21 mužů, studentů TVS na UK FTVS. Věkové rozmezí se u
probandů pohybuje od 21-24 let. Průměrná tělesná hmotnost této skupiny je 79,6 ± 8,8 kg.
Průměrnou tělesnou výšku výzkumného souboru charakterizuje výsledek 181 ± 7 cm. Každý
z probandů vykonává určitou tělesnou aktivitu pravidelně, to znamená min. 90 min týdne.
Většina oslovených sportuje už jen na rekreační úrovni, ale změřeni byli taktéž stále soutěžící
studenti. Sportovní zaměření studentů je různé. To znamená, že se nejedná o atlety, kteří se
věnují vytrvalostním běhům. Podmínkou pro selekci probandů bylo studium oboru TVS a
taky to, aby všichni studovali ve stejném ročníku. Pro naše účely byl vybrán 3. ročník
bakalářského studia ve školním roce 2014/2015.

4.2 Použité metody
Pro účely této bakalářské práce byla využita neinvazivní metoda.
Tělesné složení studentů bylo zjištěno pomocí nepřímé terénní metody, přesněji
bioimpedanční metody (BIA). Zařízení, které vykonávalo samotné měření, bylo vypůjčeno
z Laboratoře sportovní motoriky a nazývá se Bodystat 1500. Pro správné fungování Bodystatu
1500 je tetrapolární konfigurace elektrod dle doporučení výrobce. Dvě elektrody se umístí na
chodidlo a dvě na hřbet ruky. S použitím BIA metody nejsou spjata žádná rizika ani bolestivé
stavy. Detailní popis metody je zahrnut v příloze č.4.

4.3 Sběr dat
Data byla zajištěna pomocí Bodystatu 1500. Měření probandů proběhlo v odpoledních
hodinách. Studenti si byli vědomi, že budou změřeni a proto nepožívali den předem žádné
nápoje, které způsobují dehydrataci, jako např. alkohol, větší množství kávy nebo čaje.
Probandi také nevykonávali náročnou fyzickou aktivitu alespoň v den měření.
Žádost pro etickou komisi byla schválena (viz. příloha 1). Studenti byli poučeni o průběhu
měření, o jejím cíli a také byli ubezpečeni o tom, že s touto metodou nejsou spojena žádná
rizika. Poté podepsali Informovaný souhlas (viz. příloha 2), který schválila etická komise.
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4.4 Analýza dat
Získaná data z přístroje Bodaystat 1500 rozčleníme podle jednotlivých komponent tělesného
složení. Pro každou zkoumanou frakci tělesného složení bude vytvořený graf, ve kterém
budou přehledně zobrazeny zjištěné hodnoty. Když bude odchylka mezi tělesným tukem
studentů TVS a běžným průměrem větší než 3 %, budeme výsledek považovat za významný.
Tělesná voda u skupiny probandů bude hodnocena podle toho, jestli se pohybuje nebo
nepohybuje v průměrné normě pro vodu v organizmu. U BMI u studentů TVS budeme
sledovat, zda se hodnoty pohybovaly v rozmezí pro optimální hmotnost. Pro významný rozdíl
mezi průměrem hodnot bazálního metabolizmu studentů TVS a běžné populace bude brán
v úvahu rozdíl, který je větší než 1 kcal/kg/den.
Pro zjištění vlivu tělesného složení na výkon v bězích na 3000m a 1500m jsou vytvořené
grafy, ve kterých se nachází vzestupně seřazené hodnoty komponent tělesného složení.
Těmito hodnotami prochází časy na 3000m a 1500m. Pokud existuje nebo neexistuje
významný vztah mezi tělesným složením a výkony ve zmíněných bězích budeme určovat
podle shodnosti křivek
Pro zjištění vlivu byl použitý také korelační koeficient. Pokud bude korelace mezi částmi
tělesného složení a výkonem ve zmíněných bězích p>0,5 nebo p<-0,5, budeme považovat
výsledek za významný. Když bude korelace p>0,3 nebo p<-0,3, bude souvislost mezi dvěma
proměnnými charakterizována jako malá avšak vztah bude statisticky nevýznamný. Když se
výsledné korelace budou nacházet blízkosti nuly, potom bude vztah mezi tělesným složením a
výkonem považovaný za nevýznamný.
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5. Výsledky
Ve výsledkové části pomocí jednotlivých grafů popíšu a vysvětlím tělesné složení zkoumané
skupiny, a to studentů TVS na UK FTVS. Dále také vysvětlím vliv jednotlivých složek
tělesného složení na výkony v běhu na 3000m a 1500m na základě poměrů frakcí tělesného
složení a časů studentů.

5.1 Procento tělesného tuku u studentů TVS
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Graf č.1 – Procento tuku studentů TVS

V grafu č.1 vidíme, že rozmezí tuku u studentů TVS od 7,3 % do 17,7 %. Aritmetický průměr
probandů je 12,7 ± 2,7 %. Podle přístroje Bodystat 1500, je průměr běžné populace 12-18 %.
Pod 12 % hranici se dostalo 8 studentů, což činí 38,1 % zkoumaných respondentů. U zbylých
61,9 % (13 studentů) nebyly naměřeny hodnoty vyšší jak 18 %.
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5.2 Procento tělesné vody u studentů TVS
65,9
66

64,2

64

61,6

62

Tělesná voda - %

60

62,1

61,5
59,3

58,9
57,7

62,3

61,6

58,4

61,9
59,5

58,7

58

61,4

60,6

60

58,7

58

55,655,1

56
54
52
50
48

Graf č.2 – Procento tělesné vody u studentů TVS

Rozmezí naměřených hodnot se pohybuje od 55,1 % - 65,9 %. Norma pro běžnou mužskou
populaci je 55 – 65 %. Jak vidíme, rozmezí studentů TVS je se v porovnání se zmíněnou
normou téměř shodná. Aritmetický průměr je 60,1 ± 2,5 %. Hranice 60 % pro tělesnou vodu
je hranicí, která ukazuje lepší zavodnění organizmu. Nad tuhle hranici se dostalo 52,38 %
studentů a teda 11 studentů. Zbylých 47,62 % studentů (10 lidí) má nižší hodnotu.

5.3 BMI – Body Mass Index
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Hodnota BMI - kg/m2
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Graf č.3 – Hodnoty BMI (kg/m2) studentů TVS
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Norma BMI, která vykazuje optimální hmotnost je 20 - 25 (podle přístroje Bodystat 1500).
Naměřené rozmezí studentů se pohybuje od 21 do 28,3 kg/m2. Hodnoty, které jsou vyšší jak
25, podle tabulek vykazují nadváhu. Tuto hranici překročilo 8 studentů, což činí 38,1 %
skupiny. Aritmetický průměr změřené skupiny je 24,4 ± 2 kg/m2.

5.4 Bazální metabolizmus u studentů TVS

Bazální metabolizmus - kcal/kg/den
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Graf č.4 – Bazální metabolizmus v kcal/kg/den u studentů TVS

Graf č. 4 nám ukazuje výsledné hodnoty bazálního metabolizmu. Rozmezí měřených
studentů se pohybuje od 25,04 do 28,39 kcal/kg/den. Průměr běžné populace se pohybuje
kolem 25 kcal/kg/den. Studenti tedy mají zvýšený bazální metabolizmus. Aritmetický průměr
naměřených studentů je 26,62 ± 0,84 kcal/kg/den.
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5.5 Vztah mezi tělesným tukem a výkonem v bězích na 3000m a 1500m

Časy na 3000m a 1500m - min
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Graf č. 5 – Tělesný tuk v porovnání s časem na 3000m a 1500m

V grafu č. 5 jsou procenta tuku seřazena vzestupně na ose x. Časy na 3000m a 1500m se
nachází na osy y. Tyto údaje protíná spojnice, která nevykazuje žádnou závislost mezi
hodnotami tělesného tuku a výkonem v bězích na 3000m a 1500m. Studenti s vyšším
procentem tuku mají někdy lepší časy než studenti s nižším procentem tuku a naopak.
Dokonce student s nejvyšší hodnotou tuku měl nejlepší čas na 3000m. Korelační koeficient
mezi hodnotami procenta tuku a hodnotami časů na 3000m je 0,04. Korelace mezi tělesným
tukem a časem na 3000m se blíží k nule. To znamená, že závislost mezi tělesným tukem a
výkonem v běhu na 3000m je nevýznamná. Výsledek korelačního koeficientu mezi
hodnotami procent tuku a hodnotami časů na 1500m je -0,32. Tato korelace značí malou
tendenci mezi tukem a výkonem v běhu 1500m.
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5.6 Vztah mezi bazálním metabolizmem a výkonem v bězích na 3000m a
1500m
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Graf č.6 – Bazální metabolizmus v porovnání s časem na 3000m a 1500m

Hodnoty bazálního metabolizmu jsou na ose x seřazeny vzestupně. Na osy y se nachází časy
v bězích na 3000m a 1500m. Jak vidíme, v obou případech spojnice trendu nevykazuje
žádnou souvislost mezi hodnotami bazálního metabolizmu a výkony v bězích na 3000m a
1500m. Lidé s nižšími hodnotami bazálního metabolizmu nemají lepší časy v bezích na 3 km
a 1500m. Korelační koeficient mezi hodnotami bazálního metabolizmu a časem na 3 km je - -0,1. Tento výsledek potvrzuje skutečnost, že bazální metabolizmus nemá vliv na výkon
v běhu na 3000m. Korelační koeficient mezi bazálním metabolizmem a časem na 1500m je
0,1. Proto můžeme říct, že bazální metabolizmus nemá vliv na výkon v běhu na 1500m.
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5.7 Vztah mezi BMI a výkonem v bězích na 3000m a 1500m
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Graf č. 7 – Hodnoty BMI v porovnání s časem na 3000m a 1500m

V grafu se na spodní x nachází hodnoty BMI uspořádány vzestupně. Na ose y jsou časy na
3000m a 1500m. Spojnice, která spojuje hodnoty BMI a časy na 3000m a 1500m, značí
nezávislost mezi BMI a výkonem ve zmíněných bězích. Korelační koeficient mezi hodnotami
BMI a časy na 3000m je 0,14. Tyto fakta nasvědčují tomu, že nižší hodnota BMI nemá vliv
na výkon v běhu na 3000m. Korelační koeficient mezi BMI a časy na 1500m je 0,07. Proto
můžu říct, že u studentů TVS je nevýznamná závislost mezi nižším BMI a lepším výkonem
v běhu na 1500m.
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6. Diskuze
Pro zjištění vlivu jednotlivých komponent tělesného složení, přesněji tělesného tuku,
bazálního metabolizmu a BMI, na výkon v běhu na 3000 a 1500m muselo proběhnout měření
tělesného složení. Zkoumanou skupinu tvořili studenti TVS.
U této skupiny byly výsledné hodnoty tělesného tuku v rozmezí 7,3 - 17,7 %. Aritmetický
průměr je 12,7 ± 2,7 %. Norma pro běžnou mužskou populaci podle přístroje Bodystat 1500,
je 12-18 % tuku. Dle Heywarda a Wagnera (2004) je průměrná hodnota tělesného tuku u
mužů ve věku 18 -3 4 let 13 %. Dle Haarba a kol. (1991) je průměrné procento tuku u mužů
13 – 18 %. O něco vyšší procento doporučeného procenta tuku v lidském těle uvádí Gallagher
a kol. (2000). Autoři komparovali různé metody pro zjišťování tělesného tuku (DEXA, BIA a
kaliperace), podle kterých uvedli doporučené množství odpovídajícího podkožního tuku. U
mužů ve věku 20 - 39 let je to 19 % tuku. Jak vidíme, autory se ve svých názorech liší.
S jistotou však můžeme potvrdit fakt, že studenti TVS mají nižší procento tělesného tuku než
běžná populace. Jejich hodnoty se podle různých autorů nacházejí na spodní hranici průměru,
nebo jsou tyto hodnoty podprůměrné. H1 se potvrdila. Souvisí to se zvýšenými pohybovými
požadavky v rámci studia a také individuální sportovní zaměřeností.
Rozmezí tělesné vody se u naší skupiny respondentů pohybuje od 55,1 % - 65,9 %.
Aritmetický průměr je 60,1 ± 2,5 %. Kittnar a kol. (2011) uvádí informaci, že procento
tělesné vody se u mladého muže pohybuje od 55 – 65 %. S tímto údajem se shoduje norma,
kterou uvádí přístroj Bodaystat 1500 nebo také Heymsfield a kol. (2005). Naměřené hodnoty
studentů TVS se tedy téměř přesně pohybují v uvedených normách. Je ale také potřeba
podotknout fakt, že lepší zavodnění vykazují hodnoty nad 60 %. Tuto hranici přesáhlo jen 11
probandů (52,38 %). Zbylých 47,62 % (10 studentů) by mělo dosahovat vyšší hodnoty.
Rozmezí BMI u změřené skupiny respondentů, a sice studentů FTVS, se pohybuje od 21 do
28,3 kg/m2. V případě BMI se autoři shodují na normě pro normální hmotnost. Optimální
BMI je v rozmezí od 18,9 – 25 kg/m2. Tuto informaci potvrzuje Hainer a kol. (2011), přístroj
Bodystat 1500 anebo Havlíčková (2003). Hodnoty, které jsou vyšší jak 25, vykazují nadváhu.
Tuto hranici překročilo 8 studentů, což činí 38,1 % změřené skupiny. Dle Semingovského
(2011) anebo Pařízkové (1973) BMI nezohledňuje procento svalové hmoty. Proto stanovení
vhodné váhy pomocí BMI se u sportovců nedoporučuje. Aritmetický průměr změřené skupiny
je 24,4 ± 2 kg/m2. Z již zmíněných důvodů nevadí, že se průměr nachází blízko nadváhy.
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Studenti, kteří přesáhli hranici 25 kg/m2, nemusí mít nadváhu z důvodu většího zastoupení
svalové hmoty.
Průměrné hodnoty bazálního metabolizmu u mužů od 18-26 let se podle Musila (2002)
pohybují kolem 25 kcal/kg/den. Dle výpočtu podle tabulky Harrise a Benedicta v Kohlíkové
(2011) u běžného 22 letého 181 cm vysokého muže s hmotností 80 kg (zprůměrované
hodnoty výzkumné skupiny) je hodnota BM 24,07 kcal/kg/den. Hodnoty, které jsme zjistili
použitím přístroje Bodystat 1500 u studentů TVS, jsou v rozmezí od 25,04-28,39 kcal/kg/den.
Aritmetický průměr naměřených hodnot je 26,62 ± 0,84 kcal/kg/den. Bazální metabolizmus
studentů TVS je tedy významně zvýšený oproti průměru. Na hodnoty metabolizmu působí
mnoho faktorů. Jandová (2009) uvádí, že intenzivní cvičení či práce zvýší hodnotu bazálního
metabolizmu přibližně 12krát. Welburn (2008) tvrdí, že i několik hodin po pohybové aktivitě
je BM zvýšený z důvodu regenerace a zvětšování svalové hmoty. To může být jeden
z důvodu zvýšených hodnot změřené skupiny, jelikož všichni probandi jsou aktivní sportovci.
V této bakalářské práci jsme také zjišťovali vliv jednotlivých frakcí tělesného složení na
výkony v běhu na 3000m a 1500m. V grafu č.5 jsou na ose x znázorněny hodnoty tělesného
tuku, který jsou vzestupně seřazeny. Na ose y jsou výkony v bězích na 3000m a 1500m.
Tímto grafem jsme chtěli ověřit hypotézu, která tvrdí to, že studenti s nižším procentem tuku
dosahují lepší výkony ve zmíněných bězích. H2 se nepotvrdila. Probandi s nižším procentem
tuku měli někdy horší časy než probandi s vyšším procentem tuku a naopak. Dle řady studií
nadměrné množství tělesného tuku negativně ovlivňuje výkon, resp. se zvyšujícím se
množstvím tělesného tuku klesá výkon (Wilmore, Costill, 2004). Nakajima et al. (1998) uvádí
fakt o negativním vlivu vyššího množství tělesného tuku na flexibilitu, rovnováhu, svalovou
sílu a aerobní výkon. Dle Franchiniho et al. (2007) vyšší hodnoty tuku v těle negativně
korelují s výkonností v pohybových aktivitách - např. v specifickém judo fitness testu nebo v
Cooperově testu. Vindušková a kol. (2003) uvádí, že nadměrné hromadění tuku podkožního
tuku má negativní vliv na výkonnost a dlouhodobé zatěžování běžců. Procento tělesného tuku
u běžců, mužů, by nemělo být vyšší než 8 %. Autoři se tedy jednoznačně shodují na tom, že
vyšší zastoupení tuku v organizmu má negativní vliv na sportovní výkon. U našeho výzkumu
se potvrdila malá souvislost mezi tělesným tukem a výkonem v běhu na 1500m. Potvrzuje to
výsledek korelace (r=-0,32) mezi hodnotami tělesného tuku a časy v běhu na 1500m. Avšak
tento výsledek je staticky nevýznamný. Vliv tělesného tuku na výkon v běhu na 3000m u
studentů TVS jsme neprokázali. Korelační koeficient mezi tukem a časy na 3000m (r=0,04) je
nevýznamný.
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Pomocí grafu č. 6 jsme se snažili dokázat H3. To znamená, že studenti s nižšími hodnotami
bazálního metabolizmu by měli dosahovat lepší časy na testované běhy. Toto tvrzení
podporuje Kumari a kol. (2010) ve své studii. Tato studie sledovala účinnost celoročního
tréninkového plánu na kondici běžců specializovaných na dlouhé tratě. Atleti měli 18 - 22 let.
Bazální metabolizmus se u běžců vlivem tréninku snížil o 15,5 %. V našem výzkumu se ale
H4 nepotvrdila. Dokazuje to graf spolu s výsledky korelačního koeficientu. Spojnice, která
spojuje časy na 3000m a 1500m, nevykazuje žádnou souvislost mezi bazálním metabolizmem
a výkony ve zmíněných bězích. Korelační koeficient mezi hodnotami bazálního metabolizmu
a časy na 3000m (r=-0,1) je nevýznamný. Korelace popisující vztah mezi hodnotami
bazálního metabolizmu a časy na 1500m je taky nevýznamná (r=0,11). V obou případech je
tedy korelace blížící se nule. Všechny výsledky proto shrnu do tvrzení, že nižší bazální
metabolizmus u studentů TVS nemá vliv na výkon v bězích na 3000m a 1500m.
V posledním grafu (viz graf č.7) jsme se snažili dokázat H4, a tedy skutečnost, že u lidí s nižší
hodnotou BMI budeme pozorovat lepší časy na běhy na 3000m a 1500m. Studie Mitrevskýho
a kol. (2013) nám říká o tom, že skupina dětí s optimální hodnotou BMI dosahovali lepší
výsledky v pohybových testech (testování síly, vytrvalosti, rychlosti i koordinace) než
skupiny s nižším BMI (hubené děti) nebo děti vyšším BMI (obézní skupina). Studie
Abramavičiūtė a kol. (2013) potvrzuje vztah mezi cvičením Pilates a optimálními hodnotami
BMI. Tyto příkladné studie tedy potvrzují vztah mezi BMI a sportovním výkonem. Podobně
jako v předchozích zjištěních, tak i tady se ale vliv hodnot BMI na výkon v bězích na 3000m
a 1500m u naší skupiny nedokázal. Korelační koeficienty mezi hodnotami BMI a časy na
3000m a 1500m jsou 0,14 a 0,07. Závislost je blížící se k nule a stává se tedy nevýznamnou.
Taktéž spojnice mezi hodnotami bazálního metabolizmu a výkony ve zmíněních bězích
nevykazuje žádnou závislost. Proto můžu potvrdit fakt, že hodnoty BMI u naši skupiny
respondentů nemá vliv na výkon v bězích na 3000m a 1500m.
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7. Závěry
U studentů TVS je rozmezí hodnot tělesného tuku 7,3 - 17,7 %. Aritmetický průměr této
skupiny je 12,7 ± 2,7 %. Hodnoty studentů TVS jsou nižší oproti běžné mužské populaci.
Rozmezí hodnot tělesné vody u studentů TVS se pohybuje od 55,1 - 65,9 %. Aritmetický
průměr je 60,1 ± 2,5 %. Obsah tělesné vody změřených studentů je v porovnání s běžnou
populací stejná.
Hodnoty BMI u studentů TVS jsou v rozmezí od 21 - 28,3 kg/m2. Průměr skupiny je 24,4 ± 2
kg/m2. Tento průměr je na hranici optimální váhy blízko k nadváze. BMI ale nezohledňuje
svalovou složku a proto můžou být výsledky BMI u studentů TVS zavádějící.
Hodnoty bazálního metabolizmu se u naší skupiny pohybují v rozmezí od 25,04 - 28,39
kcal/kg/den. Průměr běžné populace – cca 25 kcal/kg/den je nižší než u studentů TVS.
Aritmetický průměr naší skupiny je 26,62 ± 0,84.
Mezi tukem a výkonem v běhu na 1500m byla zaznamenána malá souvislost. Značí to
výsledek korelace mezi tukem u studentů TVS a jejich časy na 1500m. Kromě tohoto
výsledku jinak nebyl potvrzen žádný vliv tělesného složení na výkon v bězích na 3000m a
1500m.
H1 jsme potvrdili.
H2 nebyla potvrzena.
H3 nebyla potvrzena.
H4 nebyla potvrzena.
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