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ABSTRAKT 

 

Název práce: Pohybový režim aktivních seniorů 

 

Cíl: Globální cíl této diplomové práce je zjistit, zda se aktivní senioři řídí podle 

obecných doporučení pro pohybovou aktivitu seniorů. Zjišťuji, zda dochází k ovlivnění 

frekvence pohybových aktivit prostřednictvím pozitivních biosociálních proměnných. 

Dílčím cílem je zmonitorování preference aktivit a zjištění zdravotního stavu seniorů. 

Poslední dílčí cíl je posoudit stav svalového aparátu za pomoci hand gripu (test stisku 

ruky), který z velké míry odráží tělesnou zdatnost jedince. 

 

Metoda: V diplomové práci byla použita rešerše odborných publikací, obsahová 

analýza ankety a komparace zjištěných výsledků. 

 

Výsledky: Výsledky pro splnění doporučení pohybové aktivity u aktivních seniorů se 

potvrdily. Působení některých pozitivních biosociálních proměnných jsou naší anketou 

potvrzeny, avšak ne všechny. Zjistili jsme, jaké pohybové aktivity upřednostňují naši 

senioři a změřili jsme stav svalové síly za pomoci hand gripu a zjistili jsme, že senioři 

navštěvující pravidelně fitness mají větší sílu, než zbylá seniorská populace.  

 

Klíčová slova: stáří, senior, pohybová aktivita, biosociální proměnné, soběstačnost, 

handgrip, sarkopénie  
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ABSTRACT 

 

Title: Excercise regimen in active seniors 

 

Aim: This thesis sets out to find out wheher the active elderly people follow guidance 

of general recommnedations for the excercise regimen designed for them. I'm trying to 

find out whether the frequency of excercise changes through positive biosocial 

variables. Secondary goals of the research are monitoring the activity preferences and 

the level of health condition of the elderly. The last secondary goal of the research is 

measuring the condition of their muscular apparatus with the help of a hand grip (hand 

squeezing test), that reflects to a great degree the physical ability of a person.  

 

Methods: In this thesis specialist publications were researched, content analysis of a 

survey was perfomed and a comparison of found results has been carried out.  

 

Results: The results for fulfilling the recommended excercise regimen by the active 

elderly population have been confirmed. The effect of some positive biosocial variables 

has been confirmed, albeit not all of them. We found out what excercise activities are 

preferred by our elderly and the test for their muscular strenght was performed to find 

that the elderly people, visiting fitness centers regularly are stronger than the rest of 

elderly population. 

 

Keywords: age, elderly, seniority, excercise activity, biosocial variables, self reliability, 

independece, handgrip, sarcopenia  
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ÚVOD 

	  

 Nejen pro lidský organismus je přirozený proces stárnutí. V dnešním století 

narůstá počet seniorů, prodlužuje se doba odchodu do důchodu, a proto by se každý 

z nás, ať už jsme senior či nikoliv, měl starat o svou tělesnou schránku. Ta nás udrží 

aktivní nejen v pracovním a sociálním směru, ale i co se zážitků týká. Život a životní 

radosti sestávají ze zážitků. Schopnost pohybu nám umožňuje prožívat příjemné 

zážitky, být jejich součástí a vzpomínat na ně, dokud nám paměť bude sloužit.  

 Diplomová práce je zaměřená na aktivní seniory. Pojem senior je tak široké 

téma, které zahrnuje jak aktivní, tak i pasivní, jak zdravou, tak nemocnou, soběstačnou  

i nesoběstačnou část seniorské populace. Aktivní senior se oproti pasivnímu udržuje  

v tělesné kondici a žije plnohodnotnějším a zdravějším životem. V mé práci je aktivní 

především ten, kdo provozuje pohybovou aktivitu několikrát týdně. Většina činností, 

nejenom těch aktivních, jsou pro ně díky fyzické kondici lehce zvladatelné. Období stáří 

trvá 30 až 40 let a proto se řadí mezi důležitou část života, kterou je potřeba prožít 

plnohodnotně a důstojně. 

 Pohyb pozitivně kultivuje pohybový aparát do vysokého věku, dává seniorům 

pocit smysluplnosti a výrazným způsobem přispívá ke zlepšení fyzické zdatnosti. Je 

neodmyslitelnou součástí soběstačnosti, kterou se snažíme udržet po co nejdelší dobu 

našeho života. Ve stáří je soběstačnost a nezávislost prioritou číslo jedna. Většinou se 

senioři ani starými být necítí, pokud se dokáží postarat sami o sobe a dělat běžné věci, 

na které jsou zvyklí celý život. Stáří je vnímáno až s přicházeními problémy, s kterými 

si staří lidé neporadí sami a jsou odkázáni vyhledat cizí pomoc.  

 Jeden z cílů mé práce je zjistit, zda aktivní senioři splňují obecná doporučení pro 

pohybové aktivity a jaké pohybové aktivity jsou nejvyhledávanější. Když člověk dělá 

pohybovou aktivitu, není důležitý věk. Je jen zapotřebí přizpůsobit pohyb schopnostem 

daného jedince a najít nejvhodnější způsob pro provozování dané aktivity. Hlavním 

cílem pohybové intervence je zlepšení zdravotního stavu seniora a uchování 

soběstačnosti a nezávislosti. Některé změny pohybového aparátu se udávají přirozenou 

cestou, ty bohužel nejde příliš ovlivnit, ale některé problémy jsou způsobené 

hypokinézou, tzn. nečinností jedince. 

 V dnešní době se setkáváme s aktivitami, které jsou výhradně zdraví prospěšné. 

Často se stává, že senioři o těchto nových aktivách nejsou informováni nebo se o to 
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sami nezajímají a nemají tak možnost si je vyzkoušet a zavést je do svého denního 

režimu. Od relaxačních aktivit jako jsou jogínská cvičení po speciálně upravené aktivity 

typu nordic walking, pohybové aktivity ve vodním prostředí, speciálních pomůcek  

na cvičení a mnoho jiných. Ve starším věku se musí dbát především na zdravotní 

cvičení, která nebudou přetěžovat pohybový aparát seniora. 

 Sport a pohybová aktivita se pojí též se sociální interakcí do společnosti. Často 

přestanou mít lidé ve stáří zájem sbližovat se s těmi novými, mají obavy z přijetí danou 

skupinou nebo prostě jen nemají zájem. Odnepaměti jsou ale lidé zvyklí někam patřit a 

s přibývajícími roky dochází často ke ztrátám svých blízkých, životního partnera, 

pracovního kolektivu. Proto je nesmírně důležité mít kolem sebe další lidi, mít pocit, že 

někam patříme. Pohybová aktivita je prostředek ke sbližování se a k pocitu 

sounáležitosti. 
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1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A PROBLÉMY SPOJENÉ SE STÁRNUTÍM 

POPULACE 

 

 V posledních letech se významně zvýšil průměrný věk populace  

ve vyspělých zemí světa. Tento trend je taktéž patrný i u nás. Naše společnost proto 

hledá východiska, která by umožnila, aby lidé i ve vyšším věku žili smysluplně, 

zajímali se o své okolí, prožívali radosti i pracovní starosti a především, aby jim to 

umožnilo jejich zdraví (Štilec, 2004). Očekává se prodloužení průměrného věku v 

dalších dvou dekádách u mužů na 75 let a žen na 83 let (Máček, Radvanský, 2011). 

Stáří již není výsadou menšiny. V dnešní době se ho dočká většina z nás.  

 Pokorná (2010) uvádí, že ve všech hospodářsky vyspělých zemích  

se stárnoucí populace stala zdravotní prioritou. Zvyšování počtu seniorů je důsledkem 

zlepšujícího se zdravotního servisu a lepším povědomím o zdravém životním stylu. 

Demografický vývoj je ovlivněn především změnou populačního chování společnosti. 

Dochází i nadále bude docházet k přibývání starých lidí, které je: 

• relativní - nízká porodnost s klesajícím podílem dětí a mladých lidí 

• absolutní - klesá úmrtnost ve středním věku a více lidí se dožívá stáří 

• klesá úmrtnost ve stáří, staří lidé žijí déle a dožívají se vyššího stáří 

• po roce 2010 vstoupily mezi seniory mimořádně silné poválečné ročníky 

 Demografické stárnutí populace posouvá problematiku seniorů do popředí 

zájmů společnosti. V České republice bylo v posledních letech přijato a vypracováno 

hned několik dokumentů, které se svým obsahem dotýkají problematiky seniorů. 

Důležitým dokumentem je Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 -

2012, který se zaměřuje na oblasti zdraví, ochrany seniorů, bydlení a životního 

prostředí, rodiny, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a vzdělání. Jeho cílem je 

účinné řešení následků stárnutí populace (Internet 1, cit. 2015 03-01). 
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Tabulka 1 Podíl osob starších 65 let a index stáří ve vybraných evropských zemích 
(Mašková, 1998) 

Země 

Podíl osob starších 65 let 

v % 
Index stáří (65+/0-14) 

1970 1980 1990 2000 1970 1980 1990 2000 

Česká republika 12,2 13,3 12,8 13,8 57,3 56,7 58,2 83,1 

Slovensko 9,2 10,4 10,3 11,4 42,3 39,1 40,8 57,6 

Bulharsko 9,6 11,9 13,0 16,2 41,9 53,6 63,6 101,

8 

Francie 12,9 14,0 14,6 15,9 51,8 62,6 69,1 84,3 

Itálie 10,7 13,5 14,6 18,0 43,8 61,2 86,6 124,

8 

Německo . . . 15,8  . 93,0 98,8 

- býv. SRN 13,2 15,5 15,4 15,9 56,9 85,4 . 98,1 

- býv. NDR 15,5 15,9 13,4 15,3 36,6 49,8 . 103,

4 

Rumunsko 8,6 10,3 10,4 13,2 33,2 38,5 44,1 71,2 

Rusko 7,7 . 10,0 12,5 27,0 47,8 43,7 68,5 

Velká Británie 12,9 15,1 15,7 15,6 54,3 72,1 82,1 81,9 

 

 Z tabulky č. 1 vyplývá, že se počet obyvatel vyššího věku postupně zvyšuje, což 

je pozitivní sdělení, ale bohužel to není způsobené jen dlouhověkostí, nýbrž převážně 

tím, že klesá podíl dětí na celkové populaci. Index stáří nám znázorňuje počet osob 

starších 65 let k osobám mladším 14 let. Tento ukazatel je výrazně vyšší pro osoby 

starší 65 let. Je to způsobené především sníženou porodností a úmrtností.  
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1.1 Ekonomická náročnost zvyšování počtu seniorů 

Stárnutí jako takové s sebou přináší řadu problémů. Svými ekonomickými a 

sociálními dopady na společnost se dnes považuje za jeden z dominantních problémů 

lidstva. Populace osob starších 60 let tvoří ve vyspělých zemích světa 22 % 

společnosti, v České republice 21 %, a je skutečně reálným předpokladem, že toto 

procento bude v nadcházejících letech nadále stoupat (Štilec, 2004). Odhadem je, že 

počet osmdesátníků se zvýší z 61 milionů na 314 milionů, počet devadesátníků z 8 

na 61 milionů a počet storočních ze 180 tisíc na 3,2 milionů. Tento proces  

se označuje jako „dvojité“ stárnutí. (Internet 2., cit. 2015 03-15).  

 Nejčastější obavy vyvolávané změnou věkové struktury se pojí s růstem 

nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči, nedostatkem pracovních sil na trhu 

práce a udržitelností financování důchodového systému (Internet 2., cit. 2015 03-15). 

Sarkopénie, jeden z problémů seniorské populace, má výrazný dopad na veřejné 

zdravotnictví. V roce 2000 se náklady související se sarkopenií odhadovaly jen  

v samotném USA na $18,5 miliard, ale můžeme předpokládat, že se stárnoucí populací 

se tyto náklady budou nadále zvyšovat (Internet 3., cit. 2015 03-15). WHO (2001)  

ve svém dokumentu „Zdraví 21 - Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském 

regionu Světové zdravotnické organizace“ uvádí, že „hlavními zdravotními riziky 

stárnoucích osob jsou demence, deprese a sebevraždy, rakovina, kardiovaskulární 

choroby, osteoporóza, inkontinence a různé úrazy“.  

1.2 Rostoucí nemocnost 

 „Jedním z problémů je, že zdravotní stav osob nad 60 let dlouhodobě 

signalizuje značnou nemocnost. Proto tato relativně malá skupina obyvatelstva 

spotřebovává 60 % kapacity zdravotní péče a na ni vynaložených nákladů. Lékaři  

v souhrnu věnují přes 50 % své pracovní doby řešení problémů těchto pacientů“ 

(Štilec, 2004).   

 Se zvýšenou nemocností se neodmyslitelně pojí pojem polymorbidita. 

Jedná se o více nemocí postihující jednoho člověka buď na sobě příčinně 

nezávislých, nebo se kauzálně podmiňujících. Tato skutečnost značí závislost 

na lékařskou či jinou pomoc. U nemocných seniorů se objevují častější 

problémy a často se vyskytuje chronicita. To znamená, že 60 % výdajů  

na zdravotnictví spotřebují senioři.  

 Pozitivní je, že narůstající délka lidského života a rostoucí podíl osob vyššího 
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a vysokého věku je výsledkem dlouhodobých snah o zvyšování kvality lidského 

života a životní úrovně, zlepšování zdravotního stavu populace a je třeba ho vnímat 

jako pokrok, ke kterému ve svém vývoji dlouhodobě, více či méně vědomě směřujeme 

(Internet 2, cit. 2012 03-15). Papeš a kol. (2002) uvádí, že výsledky rozsáhlého šetření 

zdravotního stavu celé populace potvrzují obecně známý fakt, že zdravotní stav se  

s věkem postupně nevyhnutelně zhoršuje.  

 Zásahem a pomocí lékařů se sice staří lidé vrací k životu, ale často k takovému, 

který není příliš aktivn. Člověk se vrátí do neaktivního života, který vyžaduje často 

nákladnou zdravotní péči. Naším úkolem by měla být snaha o navrácení seniora do 

aktivního života, motivovat je k pohybu a vyvolat v nich důležitost nezávislosti na cizí 

pomoci a soběstanosti, neboť právě ona je rozhodujícím faktorem k plnohodnotnému 

žití.  
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2 SENIOR A JEHO POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI JAK Z 

HISTORICKÉHO, TAK ZE SOUČASNÉHO POHLEDU  

	  

 Na seniory bylo v průběhu celé existence lidské populace nahlíženo různými 

způsoby. Ty se staletí od staletí lišily a ne vždy byli senioři vítáni s otevřenou náručí.  

2.1 Historický pohled na stáří 

 Už od dávných dob si společnost utvářela svůj specifický postoj  

k dlouhověkosti. Náhled na stáří samotné se zcela lišil od toho dnešního. Stáří bylo 

vytouženým snem každého člověka. Haškovcová (1989) uvádí, že nebylo zcela běžné, 

aby se dožívalo vysokého věku. Stáří bylo garantem moudrosti, protože starý člověk byl 

zkušený. Tento pohled na stáří je charakteristický pro východní kulturu, mající 

tisíciletou tradici vnímání seniora jako studnici moudrosti a zkušeností. Rabušic (1995) 

uvádí, že podle věku se dokonce přidělovaly i sociální role a existovaly speciální 

předpisy pro její výkon. Tzn., že stáří mělo výsostné právo na některá povolání a proto 

ke starým lidem bylo vzhlíženo a patřila jim zasloužená úcta.  

 Na počátku 19. stol. se za starého člověka považoval čtyřicátník. O několik 

desítek let později se kmetem nazýval v dnešní době běžný padesátník. Dnes se člověk 

ve věku šedesáti let ani za starého nepovažuje. Na začátku 20. stol. představovali senioři 

necelých 6 % populace. Dnes představují čtyřnásobek, a to se projevuje v charakteru a 

orientaci společnosti jako celku (Šiklová, 2007). 

 Proč se v dnešním století mění postoj ke stárnoucí populaci, zůstává otázkou. 

Přitom starý člověk není nepoužitelný. Jen je důležité uvědomit si jeho funkci v naší 

společnosti.  

2.2 Současný pohled na stárnutí a stáří 

 „Stárnutí a stáří nemají stejný význam. Stárnutí je proces, jehož výsledkem je 

různý stupeň stáří“ (Zavázalová, 2001). 

Stárnutí 

 Stárne celá populace, tudíž se jedná o proces všeobecný, ale zároveň  

i individuální, neboť stárne i konkrétní jedinec. Nikdo z nás nestárne stejně rychle 

jako jiný člověk. Ani jednotlivé orgány nestárnou souběžně. Proto se setkáváme  

s individuálními odchylkami (Zavázalová, 2001). 

 Stárnutí je jedním ze základních životních procesů tak, jako je růst a vývoj. 
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Konečným výsledkem stárnutí je smrt organizmu. Velký sociologický slovník (1996) 

definuje stárnutí jako proces pokračování stárnutí hmoty, organismu, idey systému  

v čase bez ohledu na to, jaké změny v nich probíhají. Nejčastěji je stárnutí chápané 

jako postupující opotřebování, negativní změny projevující se úbytkem energie, 

únavou, stagnací, funkčními výpadky až degenerací. Primárně jde o biologický proces 

v živých organizmech, jejichž základem je pokračující odumírání tělesných buněk, 

respektive jejich nahrazování buňkami horší kvality (Nemček, 2010). 

 Kalvach a kol. (2008) definují stárnutí (gerontogenezi, involuci) jinými 

slovy. Je to přirozený a biologický zákonitý proces, během kterého se snižují adaptační 

schopnosti a ubývají funkční rezervy organismu. Probíhá již od početí, ale za skutečné 

projevy stárnutí považujeme až pokles funkcí, který nastává po dosažení sexuální 

dospělosti. 

 Stárnutí se nikomu z nás nevyhne. Liší se pouze tím, že v každém živém 

organismu probíhá jinou rychlostí. Není to jen otázka stárnutí jako takového, probíhá už 

od narození, ale za hlavní znaky se považuje až pokles funkcí. Výsledkem stárnutí je 

smrt organismu. To je holá skutečnost, ale jak bude stáří a stárnutí probíhat v průběhu 

života je z velké části na každém člověku zvlášť. 

 

Stáří 

 Existuje několik charakteristik, které popisují stáří, ale žádná z nich není 

absolutní a definitivní. Vymezení pojmu brání velké rozdíly v projevech stáří a také 

velké rozdíly ve stavu seniorů. Probíhá rozdílně u jedinců stejného kalendářního věku, 

ale i z pohledu kulturního, sociálního a geografického (Internet 4, cit. 2015 03-17).  

V dnešní době se na starého člověka pohlíží jako na „odpad“ společnosti. Haškovcová 

(1989) uvádí, že je to člověk, který je spolu s dětmi závislý na střední, neboli 

produktivní generaci a jejich pozice ve společnosti není příliš příznivá. „Slova starý a 

stáří se ve vědomí lidí pojí spíše s negativní charakteristikou - být bez energie, nedoufat, 

chátrat, ztrácet blízké lidi“ (Prášilová, 2002). Starého člověka vidí ostatní jako 

zapomínajícího, slabého, sehnutého, pomalého a nepružně reagujícího. K těmto 

negativním hodnocením se přidává ještě hluchota, slepota, demence a inkontinence 

(Haškovcová, 1989). 

 Z výše uvedených tvrzení je patrné, že společnost pohlíží negativně na starého 

člověka. Přitom je ve stáří nutné se vyhnout negativním představám o stáří a stárnutí, 

neboť tyto představy vedou k obavám a strachu. Každý z nás se rád dožije vysokého 
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věku, a proto bychom měli hledat pozitivní aspekty stáří (Paulíková, 2007). 

 Přikláním se k definici od Mülpachra (2001), který uvádí takové vymezení: „Stáří 

je obecným označením pozdních fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Je 

důsledkem a projevem geneticky podmíněných involučních procesů, modifikovaných 

dalšími faktory (především chorobami, životním způsobem a životními podmínkami) a je 

spojeno  

s řadou významných změn sociálních (osamostatnění dětí, penzionování a jiné změny 

sociálních rolí). Všechny změny příčinné i následné se vzájemně prolínají, mnohé jsou 

protichůdné, a jednotné vymezení a periodizace stáří se tak stávají velmi obtížnými.“ 

Hartl a Hartlová (2000) pojímá stáří jako konečnou etapu vyměřeného trvání života. 

Stuarta-Hamilton (1999) uvádí, že: „Spokojené stáří je pro člověka odměnou, není to 

však jeho nezadatelné právo. Je možné je dosáhnout přibližováním se k perspektivě 

zestárnutí s čistou a otevřenou myslí.“ 

 Je důležité, aby společnost nahlížela na stáří a stárnutí jako na přirozený průběh 

života, který potká každého z nás. Názor společnosti může mít vliv i na pohled 

samotného seniora na sebe sama. Tento pohled může ovlivnit seniora, který se v mnoha 

případech začne cítit nepotřebný. Proto je dobré šířit pozitivní aspekty stáří.  

2.2.1 Senior a jeho vnímání sama sebe 

 Jedna věc je, jak na stáří pohlíží společnost, druhým a neméně důležitým 

pohledem je pohled samotného seniora. Jak sám sebe vnímá. Sýkorová (2007) ve své 

knize o autonomii uvádí stvrzující závěry zahraničních studií, že relativně největší část 

ze seniorské populace se za staré vůbec nepovažuje. Senioři o sobě nepřemýšlejí jako o 

starých, i když někdy o tom přemýšlejí, ale spíše z důvodu sociálního očekávání o tom 

tak smýšlí. Sýkorová uvádí některá tvrzení seniorů na svůj věk, zda se cítí být staří a 

jak a zdali vůbec vnímají zdravotní problémy a jestli je přiřazují ke stáří. Odpovědi 

jsou od 62 let starých seniorů k 90-ti ročním. Příklady odpovědí jsou zde: 

• „ ...když jsme zdraví, jsme ještě mladí.“ 

• „ ...stali jsme se staří, protože to zdravíčko přestalo sloužit.“ 

• „...starý jsem určitě, ale spíše na papíře, sám se cítím jako ve třiceti.“  

• „ ...já jsem starý, ale necítím se tak. Jsem starý podle svého věku, ale pokud žiji, 

jsem mladý.“ 

• „ ...určitě věkově už nejsem nejmladší, ale podle hesla muži nestárnou, jen léta jim 

přibývají, se starý necítím.“  
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Fyzická soběstačnost je pro seniory synonymem osobní autonomie: 

• „ ...ne, ještě chodím, tak nejsem starý.“  

• „...starší, ne stará! Pořád dělám, co chci. Až tomu tak nebude, pak budu stará.“  

• „ ...já osobně se cítím duchem pořád dobře, bojovně, i když tělo občas zradí.“  

 Důležitost dobré psychické kondice jako kritéria subjektivního stáří potvrdila i 

kvalitativní studie. Senioři argumentovali např.:  

• „nejsem starý, stará, protože mi to ještě počítá, ještě se podepíši, vyřídím záležitosti na 

úřadě 

 Z této studie nám vyplývá, že se starší lidé cítí starými až když potřebují  

k vyřízení běžných záležitostí cizí pomoc a dokud jim zdravý rozum slouží. Oddělují stáří 

fyzické a stáří psychické, přičemž je pro ně důležitější duševní vnímání stáří. Většinou  

se staří necítí, ovšem vnímání zbývající populace může být jiné.  

 Je důležité, jak člověk v tomto životním období vnímá svou blížící se smrt. Úzce 

to souvisí se skutečností, jak on samotný pohlíží na svůj dosud proběhlý život. Pokud má 

někdo po skončení bilancování svého života pocit marnosti nebo nenaplněnosti a nesplnění 

si životních cílů, bude se s koncem své existence smiřovat mnohem hůře, než člověk 

vyrovnaný a spokojený (Vágnerová, 2004).  

 Pozitivní smýšlení o věku může mít kladný vliv na probíhající stáří. Délka života 

se může odvíjet od zdravého životního stylu s nímž souvisí i zdravá strava a přiměřený 

pohyb. Dalším faktorem, který má výrazné slovo na délku lidského života je genetika 

člověka. S geny se pojí různé dědičné nemoci, které mohou ovlivnit trvání života. 
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3 ETAPY STÁRNUTÍ 

	  

 Hayflick (1997) uvádí dvě skupiny znaků, které provází proces stárnutí. Prvním 

jsou univerzální znaky stárnutí, kteří sdílí všichni starší lidé. Hartl a Hartlová (2004) 

tuto skupinu nazývá primárním stárnutím. Jedná se zde pouze o fyziologický stav, který 

se mění na základě genetických dispozic. Jsou to všechny změny organismu, které 

souvisí s věkem (zvrásnění kůže, řídnutí kostí, apod.) Druhým znakem jsou 

probalistické znaky. Hayflick (1997) říká, že jsou to změny, které se pravděpodobně  

ve stáří vyskytnou, ale nejsou jeho nezbytným doprovodem. Tento znak Hartl a 

Hartlová (2004) nazývá jako sekundární stárnutí. Je ovlivňován zdravotním stavem, 

životním prostředím, interakcí s prostředím a životním stylem. 

 Oba tyto znaky se vzájemně prolínají a jejich výsledkem jsou biologické, 

psychické a následně sociální a duchovní změny. Morfologické změny jako změna 

vzhledu a např. snížení výkonnosti bude mít vliv na stav sebevědomí a sebehodnocení. 

To povede ke změně chování a může změnit jeho sociální postavení (Hátlová, 2010).  

S přibývajícími roky obtížněji odlišujeme, jaké změny jsou přímým a jaké zas 

nepřímým následkem nějaké nemoci a které věk dříve, či později přinese každému, i 

tomu nejzdravějšímu (Říčan, 2006). 

 

 Existuje několikero rozdělení stárnutí. Rozlišujeme:  

1. Kalendářní (chronologický) věk 

2. Sociální (sociálně-hostorický) věk 

3. Psychologický věk 

4. Biologický věk 

3.1 Kalendářní věk 

 Kalendářní věk patří mezi nejzákladnější rozdělení, avšak nenapovídá nic o 

zdravotním stavu, a proto není příliš směrodatný. Určuje se na základě věku (počtu let 

od narození) a má jednoznačnou výpovědní hodnotu. Neříká nám nic o zdravotním 

stavu jedince. 

  

Etapa rozdělení stáří určená americkou geriatrickou společností: 
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• 65-74 let  mladší stáří 

• 75-84 let  stáří 

• 85-94 let   velmi staří 

• 95 a více let  dlouhověkost 

3.2 Psychické stárnutí 

 Vyznačuje se změnou psychiky člověka, člověk se stává nestálý v názorech a 

psychice, snižují se mu kognitivní funkce a také se snižuje koncentrace, ztrácí se 

motivace aj. Toto všechno vzniká hlavně z důvodu stárnutí nervové soustavy. 

Mozkové tkáně atrofují a snižuje se jeho prokrvení (Mlýnková, 2011). S přibývajícím 

věkem klesá rychlost slovní reakce. Je obtížnější se vyjádřit a je zapotřebí více slov 

(Gregor, 1999). „Skutečností je, že čím komplikovanější je podnětová situace, tím 

výrazněji se projevují rozdíly mezi mladšími a staršími v rychlosti reakce. Je 

prokázáno, že největší podíl na snížení rychlosti reakce mají centrální procesy 

spojené se zpracováním situace a s rozhodováním o způsobu reakce. Právě tento 

faktor je nejvíce odpovědný za úbytek rychlosti reakce, kognitivní pokles, což způsobuje 

rozdíl mezi mladšími a staršími v řešení časově limitovaných úkolů. Proto starším 

lidem nevyhovují činnosti vyžadující rychlé rozhodování, činnosti pod tlakem.  

Se stoupajícím životním tempem v současné době nabývá snížená pohotovost  

na významu a to má často negativní důsledky pro duševní zdraví starých lidí“ (Štilec, 

2004). 

 Velkou psychickou změnou je ztráta životního partnera. Po jeho smrti prožívá 

ten druhý zcela nevyhnutelně pocit nenahraditelné ztráty, prázdnoty, samoty a 

opuštění (Mlýnková, 2011). Ve stáří se změní i oblast citového vnímání, bývají více 

plačtiví a dochází k rychlému střídání nálad. Ovšem záleží na zdraví a vitalitě seniorů. 

Mlýnková (2011) uvádí, že emoční labilita se u těchto jedinců zpravidla neobjevuje. 

 Z těchto názorů vyplývá, že mnoho psychických změn se odvíjí od osobnosti 

každého jednotlivce, na rodinné situaci a na spokojenosti každého zvlášť. 

3.3 Sociální stárnutí 

 Vyjadřuje, jak by se měl jedinec určitého biologického věku chovat dle 

společenských měřítek. Zachycuje změny sociálních rolí, životního stylu, 

ekonomické situace apod. Jeho začátek se ohraničuje odchodem do důchodu. 

Evropská komise doporučuje odchod do důchodu ve věku 70 let (Zdražilová, 2007). 
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Člověku se změní sociální postavení, změní se jeho život od průběhu každodenních 

činností, taktéž i jeho ekonomická a materiální situace. Dochází také k pocitu 

osamělosti a sociální izolovanosti spolu s nesoběstačností a poklesem životní úrovně. 

Tím, že se vlastní děti, popřípadě vnoučata osamostatní, senior ztrácí jednu z hlavních 

úloh a potěšení. Tato změna se nazývá syndrom prázdného hnízda. Tím, že děti 

odejdou z domu, se většinou ženy cítí osaměle. Často se setkáváme s depresemi, 

neklidem, úzkostí až výčitky a zahořklostí. Na druhou stranu mají více času  

na aktivity a zájmy, které byly dlouhodobě potlačovány (Internet 5, cit. 2015 03- 18). 

3.4 Biologický věk 

 „Biologický věk u dospělých informuje o kvalitě a funkčnosti organizmu. Růst 

biologického věku ve vztahu k chronologickému má u dospělého člověk za následek 

snížení vitality a rezistence organizmu. Často bývá v anglické literatuře používán termín 

"physical fitness age" (věk fyzické zdatnosti). Čím je tato hodnota nižší, tím je jedinec 

kondičně lepší. Neznamená to však, že biologický věk bude nižší. Doposud není zcela 

jasné, které fyzické změny mohou nejlépe ohodnotit tempo stárnutí. Na rozdíl od změn  

v dětském věku nemá stárnutí přesně definovatelné úseky. Je to spíše proces 

kontinuální, bez jasných počátečních a konečných podob jednotlivých znaků“ 

(Křiváková, 2006).  

 Biologické změny probíhají především na fyziologické úrovni. Postihují jak 

tělesné tkáně, tak orgány. Tyto změny neprobíhají u každého jedince stejně, jsou 

vymezeny životním stylem a genetickými dispozicemi člověka. Fyziologických změny 

mají vliv na:  

• atrofii svalových vláken (ubývání svalové síly) 

• kardiovaskulární systém - ukládání tukových látek a vápníku (tím dochází  

k zužování cév a nedokrevnosti určité části organismu  

• kardiopulmonální systém - hypoxie - nedostatek kyslíku (díky snížené funkci plic a 

poklesu hrudníku)  

• krevní oběh - zhoršení průtoku krve srdcem 

• trávení - zhoršená produkce trávicích šťáv, což ovlivňuje rychlost rozkládání a 

vstřebávání stravy, zhoršená výkonnost jater a slinivky 

• pohlavní činnost - u mužů klesá potence, ženy trpí menopauzou, snižuje se síla 

svěračů, čímž dochází k inkontinenci 
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• pokožka - snižuje se elasticita kůže a objevují se stařecké skvrny 

• nervový systém - klesá počet neuronů, biochemické změny v neuronech mají vliv 

na vedení vzruchů 

• smyslové orgány - špatný zrak, sluch, snížení chuťové, čichové a hmatové 

schopnosti 

(Klevetová, Dlabalová, 2008) 
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4 PROBLÉMY POHYBOVÉHO APARÁTU SOUVISEJÍCÍ SE STÁŘÍM A 

HYPOKINÉZOU (NEDOSTATEK FYZICKÉ AKTIVITY) 

	  

 Se stářím nepřichází vážnější nemoci a problémy s pohybem zcela 

automaticky. To vše většinou souvisí se způsobem života, který senior vede a  

v minulosti vedl. Pokud se mu podaří najít zálibu v jiných činnostech, které ho budou 

bavit, začne mít radost ze života, a jak radí Haškovcová (1989), stárnoucí člověk by si 

dle svých zájmů, potřeb a možností měl vytvořit „druhý“ životní program. Při jeho 

dodržování nebude mít příležitost zabývat se svými obtížemi nebo oddávat se lenosti. 

Díky své aktivitě bude žít smysluplným životem.  

 Hypokinéza je v posledních letech stále více diskutovaným tématem. Stala se jednou 

z hlavních příčin rostoucího výskytu civilizačních chorob. Mezi nejčastější patří 

kardiovaskulární onemocnění, onemocnění kosterního aparátu, také choroby trávicího ústrojí 

a astma bronchiale vedoucích často k nesoběstačnosti jedince. Nejdůležitějším preventivním 

opatřením je fyzická aktivita přiměřená věku a zdravotnímu stavu, která může zabránit 

předčasnému vzniku závislosti na cizí pomoci. Podle dostupných údajů je asi 12 - 15 % 

populace považováno za dysadaptibilní. Tento jev stoupá s věkem a ve věku nad 65 let má 

asi 25 - 35 % osob omezenou soběstačnost. Ztrátou schopnosti bazálních dovedností je 

postiženo 10 - 15 % starší populace a asi 5 % vyžaduje dlouhodobou péči (Topinková, 

Neuwirth, 1996). 

 Podle Štikaře, Hoskovce a Šmolíkové (2007), kteří prováděli výzkumy, 

vychází přibližně na 70 % mužů a žen od 55 let omezení nemocemi či obtížemi  

v pohyblivosti. Spirduso( 1995) uvádí, že stárnutí postihuje celý pohybový aparát. Jako 

první dochází k omezení kloubní pohyblivosti, snižuje se rychlost a obratnost a  

v závěru se vytrácí i síla a vytrvalost. Státní zdravotní ústav (2009) uvedl informace, že 

více než polovina české populace nesplňuje doporučovanou úroveň pohybové aktivity.  

 Dle Lorencové (2012) patří mezi hlavní důvody hypokinézy:  

•  omezení pohybové činnosti v zaměstnání  

• vědeckotechnický pokrok a omezení pohybových činností až k prahovým hodnotám  

• odstranění náročné fyzické práce 

• - omezení pohybové činnosti mimo pracovní dobu  

• rozvoj dopravy, služeb, modernizace domácností – výtah, ústřední vytápění, pojízdné 

schody 
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• automatické pračky, rozvoj veřejného stravování  

• omezení pohybu ve volném čase  

• rozvoj masové kultury – mnoho hodin strávených u televize  

• činnosti prováděné vsedě – průměrný Američan ujde 300 m denně, většinou  

od televize k ledničce  

4.1 Hlavní problémy pohybového aparátu 

Osteoporóza 

 Při osteoporóze dochází k tomu, že je odbourávána kostní hmota na úkor 

novotvorby. Dále dochází k úbytku vápníku. S ubýváním kostní hmoty a narušením 

kostní struktury musíme počítat u všech osob starších 65-70 let. Kosti jsou křehčí a 

dochází častěji k jejich zlomení při pádu, ale také při nadměrné námaze. Nejčastěji 

jde o zlomení krčku stehenní kosti, zápěstí i hlezna. Může dojít k deformování páteře 

a k relativně nebolestivým zlomeninám obratlů (Kadeřávková, Jelen, 2000). Intenzita 

bolesti není veliká, většinou nastává při změně polohy z klidu do pohybu, tato bolest 

se ovšem brzy stává bolestí trvalou. Nemáme podložené důkazy, co přesně způsobuje 

osteoporózu, ví se ale, co k ní přispívá. Kadeřávková a Jelen (2000) uvádí, že je to 

nedostatek vápníku v těle, dědičné vlivy, kouření a konzumace alkoholu, vysoký 

příjem kofeinu a některé léky. Významnou roli hraje nedostatek pohybu. 

Osteoartróza 

 Artróza je opotřebení chrupavky mechanickým otěrem (degenerativní).  

S přibývajícím věkem se vyživování kloubní chrupavky zhoršuje, protože sliznice 

kloubu již nepracují tak efektivně. Synoviální tkání produkovaná kloubní tekutina 

vykazuje kvantitativně a kvalitativně negativní znaky (Schwichtenberg, 2008). 

 Schwichtenberg (2008) uvádí jednu z častých příčin artróz a tou je neúměrné 

dlouhodobé přetěžování kloubů. Daleko nejčastěji v tomto smyslu jsou postiženy 

klouby dolních končetin. Je proto nutné zvažovat formu, délku a intenzitu 

pohybového zatížení staršího organismu. Kadeřávková a Jelen (2000) doplňují příčiny 

artrózy a těmi jsou vrozená méněcennost kloubní chrupavky, přestálé úrazy, kloubní 

záněty, nemoci, vady pohybového ústrojí, z přetížení a opotřebení (těžká tělesná 

práce, sportovní činnost, obezita). Uvádí, že vývoj artrózy je pomalý, a že největší 

bolestivost je při změnách počasí. 

 Pohyb starších jedinců by měl mít spíše lokomoční charakter (chůze, poklus) 

bez výrazného zrychlování, změn směru, výskoků a měl by probíhat na měkčím 
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podkladu, případně s obuví tlumící dopady a otřesy, které by mohly mít vliv  

na pohybový a kloubní aparát (Štilec, 2004). 

 Toto jsou nejvíce frekventované problémy seniorského pohybového aparátu. 

Existuje mnoho jiných problémů jako např. syndrom bolestivého ramene, tenisový 

loket, bechtěrevova nemoc, syndrom karpálního tunelu, bolesti zad a mnoho jiných.  

4.2 Sarkopénie  

 Sarkopénie vzniká díky úbytku svalové hmoty a svalové síly. Odborníci 

odhadují, že zhruba 15 % lidí ve věku 65 let a 80 % lidí ve věku nad 80 let jsou 

postiženi sarkopénií. Jedná se o úbytek svalové hmoty, který je jedním z problémů 

stárnutí. Evropská pracovní skupina pro sarkopénii starších osob (EWGSOP) ji definuje 

jako syndrom charakterizovaný progresivní a generalizovanou ztrátou hmoty a síly 

kosterního svalstva, který je doprovázen rizikem vzniku dalších nežádoucích následků, 

jako je fyzická invalidita, nízká kvalita života a smrt (Cruz-Jentoft AJ et al, 2010). Další 

obavou, které vznikají v závislosti na vzniku sarkopénie, je vysoká pravděpodobnost 

nesebeobslužnosti a odkázanosti na cizí pomoc. 

 „S úbytkem svalové hmoty vyvolaným věkem klesá současně kvalita koordinace 

pohybů i rychlost svalové kontrakce. Tímto zhoršením dochází ke zvyšujícímu výdeji 

energie a to především při provádění náročnějších pohybů. Zpomalení a nejistota  

se projeví při každé snaze o cílené zrychlení pohybu, např. při rychlejší chůzi do a ze 

schodů, běhu, ale i při zvedání břemen. Paralelní příčinou snížení síly a výkonnosti je 

vedle involučních změn přibývající inaktivita. Který z těchto faktorů je hlavní, lze 

obtížně rozhodnout. Oba jsou současně příčinou i následkem“ (Máček, Radvanský, 

2011). Jedním z běžných jevů jsou častější pády seniorů a příčinou je právě pokles síly 

svalů (Evans, Rosenberg, 1991). 

 Sarkopénie se dá rozdělit na primární, která souvisí s věkem a považuje stárnutí 

za jedinou zjevnou příčinu a na sekundární, která je doprovázena dalšími příčinami 

(pobyt na lůžku, sedavý životní styl, selhání orgánů, zánětlivá onemocnění, 

nedostatečný přísun energie nebo bílkovin aj.) (Cruz-Jentoft AJ et al, 2010). 

4.2.1 Příčiny sarkopénie 

 Carmeli a kol. (2002) uvedl jako hlavní příčiny sarkopénie vnější a vnitřní 

faktory. 
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Vnější: 

• malnutrice 

• nedostatečný pohyb, atrofie z nepoužívání nebo znehybnění končetin 

• různá traumata 

• nemoci a léky 

Vnitřní: 

• snížený metabolismus, zpomalení syntézy proteinů a jejich obratu 

• pokles enzymatických aktivit a energetických rezerv 

• snížená funkce mitochondrií, role oxidačního stresu 

• změny činnosti CNS a nervové stimulace 

• změny v hormonální sekreci a regulaci, snížení dodávky krve a kapilárního řečiště 

 Pokles silových schopností seniorů dokládá Framinghamská studie, která 

dokazuje, že 40 % žen ve věku 55-64 let, 45 % žen ve věku 65-74 let a více jak 60 % 

žen ve věku 75 -84 let neuzvednou zátěž o hmotnosti 4,5 kg (ACSM, 1998). Přibližně 

stejné procento žen potvrdilo neschopnost provádět domácí práce, které byly dříve 

běžné plnit. Dochází taktéž k velkému, více jak 30 % snížení síly čtyřhlavého 

stehenního svalu u lidí od 50 do 70 let. Ovšem k nejvyššímu úbytku síly dochází  

po dosažení 70 let (Rogers, Evans, 1993). 

4.2.2 Diagnostika sarkopénie 

 V případě sarkopénie neexistuje žádná standardizovaná metoda diagnostiky. 

Vyšetřování musí být vždy komplexní. Pečlivá anamnéza by se měla zaměřit  

na informace o poklesu hmotnosti a dobu, za kterou k poklesu došlo, množství a kvalitu 

stravy, chronická onemocnění a vztah tělesné hmotnosti ke vzniku nemoci, soběstačnost 

a sociální zázemí (Internet 6, cit. 2015 03- 19 ). 

 EWSOP doporučuje provést k rozpoznání sarkopénie zhodnocení svalové 

hmoty, svalové síly a fyzického výkonu jedince.  

 

Měření rychlosti chůze 

 Pro nejsnazší a nejspolehlivější vyšetřování sarkopénie vyvinula EWGSOP 

doporučený algoritmus, zaměřený na měření rychlosti chůze (Obrázek 1). Hranice 

>0,8m/s identifikuje riziko sarkopénie. 
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Obrázek 1 Měření rychlosti chůze k posouzení sarkopénie (internet 3, cit. 2015 03-
15) 
	  
Hand grip 

 Je testem síly svalového stisku, který je krátkodobým i dlouhodobým 

prediktorem časného poklesu svalové hmoty, pádů a celkové mortality. Nevýhodou 

tohoto vyšetření u geriatrických pacientů je limitování častých artrotických postižení 

malých kloubů ruky. Skutečnost, že tito lidé hůře uchopují přístroj tak činí vyšetření 

méně validním (Šnejdrová, Kalvach, 2008). Pokud dojde u stárnoucí populace  

ke sníženému stisku ruky, znamená to predikci vzniku nesoběstačnosti v běžných 

denních aktivitách a navíc podle autorů Kalvach a kol. (2008) značí zhoršenou 

výkonnost dolních končetin. To může být příčinou zvýšeného výskytu pádů a zhoršení 

balančních schopností. Castillo a kol. (2003) popisují vzájemnou souvislost sarkopénie 

se silou dolních končetin, statickou silou stisku ruky a BMI u seniorů ve věku 70 - 75 

let. Uvádějí, že snížená svalová síla omezuje významným způsobem mobilitu. Největší 

dopad na disabilitu seniorů má pokles svalové síly na dolních končetinách.  

Se zvyšujícím se věkem klesá síla horních končetin a nižší hodnoty měření jsou též 

ovlivněné hmotností testovaných osob. 

 Bechtol (1954) uskutečnil studii, ve které konstatuje, že lidé se sedavým 

zaměstnáním mají stisk ruky okolo 31,8 - 36, 32 kg a druhá skupina lidí, jejichž práce 

vyžaduje silové úchopy měli sílu 45,4 - 50 kg. U většiny žen naměřil sílu v rozmezí 

17,6 - 22,7 kg. Tzn., že lidé se sedavým zaměstnáním budou mít stisk ruky menší.  

 Obecné pravidlo je takové, že síla dominantní ruky je o 10 % větší než  
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u nedominantní. Ceceli, Durukan, Erdem, Incel a Yorgancioglu (2002) ve své studii 

zjistili, , že síla stisku ruky na dominantní horní končetině je u praváků větší o 8,2 % 

než na straně nedominantní. U leváků byla levá ruka o 3,20 % silnější než ruka pravá. 

Výsledky této studie ukazují, že pravidlo 10 % nemusí být úplně pravdivé u celé 

populace. Tato studie vede k závěru, že dominantní ruka je výrazně silnější u praváků 

zatímco u leváků taková dominance není znát. Je to pravděpodobně způsobené tím, že 

při běžných denních aktivit jsou leváci nuceni používat pravou ruku neboť žijeme  

v „pravorukém“ světě.  
 

Stand-up test 

 Hodnotí nejen svalovou sílu, ale i koordinaci pohybu. V tomto testu se měří čas 

potřebný k 5 postavením ze sedu. Využívají se i test přenášení „břemene“, kdy měříme 

svalovou sílu dynamometrem nebo práci určité svalové skupiny pomocí elektrické 

stimulace. Tento test má několik modifikací, ale všechny jsou určeny k hodnocení 

svalové síly svalů panevních a proximálních svalů dolních končetin (Šnejdrová, 

Kalvach, 2008). 

 Sarkopénie je nemoc, která postihuje velkou část seniorské populace. Svalová 

síla je důležitá komponenta tělesné zdatnosti. Pokud se vhodně zvolí pohybová 

intervence, přispěje ke zlepšení funkčního i zdravotního stavu.  
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5 POHYB V ŽIVOTĚ AKTIVNÍHO ČLOVĚKA  

 

5.1 Sedavý vs. aktivní způsob života 

 Pohyb se za posledních několik let systematicky vylučoval z běžného života.  

S přibýváním různých technických vymožeností, prodlužováním pracovní doby a  

s tím související zkrácení volného času, lidé vytěsnili aktivní způsob života. Jak 

vypadá vývoj funkční kapacity u aktivních a sedavých lidí je patrné na grafu 1. Z grafu 

je zřejmé, že díky sedavému stylu života je funkční kapacita rozdílná již v mladém 

věku. Se zvyšujícím se věkem klesá funkční kapacita jak u „aktivních“, tak  

u „sedavých“, ale rozdíl ve funkčnosti je zde výrazný i v 80 letech. 

 

 
Graf 1 Vývoj funkční kapacity u aktivních a sedavých lidí (modifikováno podle 

Jackson et al. 1999) (Internet 7, cit. 2015 03-04) 

 Studie z londýsnké King's College potvrdily, že sedavý způsob života urychluje 

stárnutí. Zjistilo se, že fyzicky aktivní lidé jsou biologicky mnohem mladší než jejich 

vrstevníci, kteří mají sedavý způsob života. Je to způsobeno rychlejším zkracováním 

částí DNA zvaných telomery a to pravděpodobně způsobuje rychlejší stárnutí buněk. 

Díky sedavému způsobu života jsou lidé více náchylní k chorobám,  

ke kardiorespiračním problémům, cukrovce typu 2 a rakovině. Mají větší sklany 
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podléhat stresu a jsou zranitelnější (Internet 8, cit. 2015 03- 20). Z grafu č. 2 je patrné, 

že díky zdravému životnímu stylu se lidé cítí mladší a naopak s nezdravým způsobem 

života je jejich reálný věk podstatně vyšší.  

 

 
Graf 2 Vliv životního stylu na zdravotní stav (Internet 9, cit. 2015 03- 04) 

 

5.2 Charakteristika aktivního seniora 

 Co si člověk představí pod pojmem aktivní senior? Zcela jistě to bude osoba, 

která bude žít zdravým životním stylem, což zahrnuje i stravování a životosprávu. 

Někteří se věnují zahrádkářské práci, popřípadě kutilství aj. aktivitám. Mezi aktivní 

jedince řadíme lidi, kteří svůj volný čas tráví například studiem. Byly zřízeny 

„univerzity třetího věku“, kde se mohou věnovat svým koníčkům a zároveň si mohou 

uchovat spojení se společenským životem (Adamec, Kryštof, 2011). 

 V mé diplomové práci se zaměřuji především na aktivní seniory, kteří svůj volný 

čas tráví především pohybem, navštěvují fitness kluby a jejich aktivita je, dalo by se říci 

vyšší, než u většiny ostatních seniorů. Je mnoho faktorů, které ovlivňují aktivitu 

seniora. Od rodinného stavu, kdy například ztráta partnera může hrát velkou roli  

v neaktivitě, po ekonomický status, dobré vztahy v rodině a prostředí, ve kterém žije.  
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 Šnejdrová a Kalvach (2008) popisují funkční klasifikaci seniorů, jejímž dělením 

vystihují celé spektrum seniorské populace. V diplomové práci se zaměřuji právě  

na první dva typy seniorů a těmi jsou: 

• Elitní senioři, kteří si do vysokého věku zachovávají toleranci k extrémním 

výkonům. 

• Zdatní, neboli fit senioři nezvládají extrémní zátěž tak dobře jako elitní, ale jsou 

stále ve velmi dobré tělesné a duševní kondici. Stále se pravidelně věnují 

pohybovým aktivitám a mají lepší výkonnost, než o několik desetiletí mladší 

inaktivní jedinci žijící sedavým způsobem života. Zvládají náročné aktivity 

denního života. 

 Tyto dva typy jsou lidé, kteří patří k velmi malému procentu aktivní seniorské 

populace. Mnohdy navštěvují právě fitness a dbají stále o svoji tělesnou schránku. Mezi 

další typy uvedla Šnejdrová a Kalvach (2008) tyto: 

• Nezávislí jedinci, kteří jsou stále soběstační, ale obvykle žijí sedavým způsobem 

života. 

• Křehcí jedinci, kteří balancují na hranici soběstačnosti a vyhledávají domy  

s pečovateskou péčí.  

• Závislí senioři mají závažnou disabilitu. Zvládají jen pomalé vycházky a často 

za dopomoci, mnohdy trpí demencí a potřebují trvalou péči.  

• Zcela závislí jsou většinou upoutáni na lůžko nebo mají těžký mentální deficit 

5.3 Zdravý životní styl a pohyb 

  Pohyb je jedním ze základních faktorů zdravého životního stylu. Dalšími 

faktory jsou pozitivní psychické naladění, zdravá výživa, společenské kontakty a 

pravidelný a dostatečný spánek. Můžeme sem zařadit i pečování o sebe samotného, 

masáže, pravidelné návštěvy lékaře atd. „Pohyb je základním prvkem všech 

pohybových aktivit. Znamená především činnost těla. Není jen lokomočního 

charakteru, tj. zapojení pouze svalů, znamená i pohyb myšlenek, citů a nálad, nejen 

psychologická nebo psychofyziologická záležitost, ale i společenská síla motivující 

lidskou soudržnost snad ve všech úrovních, na nichž se tato soudržnost realizuje“ 

(Střeštíková, 2001). 

  K tomu, abychom si vypěstovali zdravý životní styl, je třeba pracovat na naší 
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pohybové aktivitě od dětského věku, tento návyk si přenést do středních let a dále  

do seniorského věku. Pokud se člověk v mládí nehýbal, velice těžce se mu bude 

vysvětlovat, že by měl začít. Může nám k tomu pomáhat i medializace různých druhů 

sportů, kvalita technického vybavení a podpora ze strany státu. 

5.3.1 Vliv pohybové aktivity na pohybový aparát  

 „Pojem pohybové aktivity označují jakýkoliv vykonaný tělesný pohyb, 

vyprodukovaný svaly a potřebující k realizaci energii. Rozdělují se na habituální 

(pohybové aktivity používané v běžném denním režimu) a strukturované (ty, které 

vedou ke zlepšení, udržení tělesné zdatnosti)“ (Střeštíková, 2001). 

  Hlavním cílem pohybové aktivity je zvýšení aktuálního stavu tělesné zdatnosti, 

její dlouhodobé udržení a prevence regrese (Bunc, Hráský, 2015). Tělesná zdatnost je  

v rozsahu 30 - 60 % podmíněna geneticky, zbylá část je ovlivnitelná aktivním životním 

stylem (Máček, Máčková, Radvanský, 2006). 

 Máček a Radvanský (2011) očekávají od zvýšené pohybové aktivity zpomalení, 

zastavení či dokonce odstranění negativních věkových změn. Měla by se zvýšit síla, 

flexibilita i kardiorespirační zdatnost. Cvičení má též zastavit ubývání aktivní hmoty a 

tím zvyšování podílu tuku na tělesné hmotnosti.  

 Vznikly studie, které potvrzují blahodárné účinky cvičení nejen na udržení 

kondice, ale i na odstranění mnoha poruch a přispívání k delšímu žití. Zlepšuje 

kardiovaskulární systém, nervový systém, krevní oběh, dýchání, hormonální 

rovnováhu, pohyblivost, chemické složení krve, zažívání, nervovou a svalovou 

koordinaci. Pohyb je také prevencí ztráty kalcia z kostí a brání tím vzniku osteoporózy. 

Zrychlení metabolismu zvyšuje energii. Dále cvičení aktivizuje ledviny, střeva a 

kůži. Naopak nečinné svaly nestimulují organismus, a objevují se různé poruchy, 

které se pak svádí na stáří. Ty ovšem většinou nemají s věkem nic společného, jen 

snad to, že lidé „věky“ necvičili, dost se nepohybovali a žili nezdravě 

(Rheinwaldová, 1999).  

 Jansa a kol. (2005) zveřejnili výzkum, který zkoumal postoj české veřejnosti ke 

sportu a k pohybovým aktivitám. Dotazovaných bylo zhruba 1700 mužů a žen 

dospělého věku. Do pohybových aktivit byl zahrnut sport, tělesná výchova, kondiční 

cvičení, rekreační a zájmové pohybové činnosti, turistika, chůze do zaměstnání, 

dlouhodobější procházky aj. Po měsíčním zkoumání zjistili, že téměř 65 % dospělé 

populace dělá jen velmi málo, někteří dokonce nic. Oproti tomu se více hýbe jen 11, 6 
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% probandů. Velké rozdíly byly shledány po porovnání věkových kategorií.  

Se zvyšujícím se věkem ubývá sportovních aktivit, ale naopak přibývá aktivit 

nesportovních. U starších jedinců přibývá jako pohybová aktivita chůze a jiné 

nesportovní aktivity oproti mladším více než třikrát. Mezi nejoblíbenější aktivity patří 

chůze a následuje cyklistika. Ostatní sporty se u dotazovaných měnily. Z tohoto měření 

je zcela jasné, že podle kvótního výběru je neaktivní zhruba 60 % dospělé populace. 

Pokud by se podobné měření dělalo znovu, procentuální výsledky by byly nejspíš 

trochu jiné, ale pořád by ukazovaly velkou neaktivitu dospělé populace. Tato měření 

nám leccos můžou naznačit i při našem zkoumání pohybové aktivity seniorské 

populace. Pokud jsou lidé ve středním věku neaktivní, pravděpodobnost jejich aktivity 

v seniorském věku bude velmi malá. 

 Štilec (2004) uvádí projekt, který byl realizovaný na FTVS Praha pod názvem 

Pohybové aktivity jako prostředek aktivního stylu života seniorů. Tento projekt trval 4 

roky a bylo vybráno 30 seniorů ve věku 62-78 let. Program projektu byl s vyváženým 

přístupem jak tělesného, tak i duševního zatěžování. Seniorům byly v průběhu 

poskytovány informace týkající se racionálního stylu života, racionálního stravování, 

pitného režimu otužování, teorie nácviku relaxace aj. Snaha projektu bylo vyhodnotit 

dlouhodobý vliv pravidelně prováděných pohybově-prožitkových činností na životní 

styl a soběstačnost. Účastníci během projektu absolvovali řadu testů - funkčních, 

motorických a psychosociálních. Jednalo se o tato hodnocení:  

• sledování srdeční frekvence během řízeného cvičení 

• hodnocení aerobní zdatnosti testem chůze na 1600 m 

• hodnocení síly dolních končetin 

• hodnocení posturální stability 

• posouzení vybraných parametrů tělesného složení 

• sledování pocitů a nálad před cvičením a po něm 

 Výsledky testů potvrdily, že ve všech testovaných oblastí (psychická, funkční, 

motorická) došlo ke zpomalení projevů stárnutí. Pozitivní výsledky byly znát jednak  

ve vyhodnocených testech, jednak i v subjektivních pocitech měřených, mezi které 

patřilo např. menší zadýchávání. Důležitým zjištěním je i skutečnost, že pohybová 

intervence měla vliv na zvýšenou důvěru seniorů ve vlastní schopnosti. 

Kuchařová, Rabušic a Ehrenbergová (2002) provedli analýzy aktivit starších obyvatel a 

zjistili že „stáří je pokračováním předchozího života a odráží život prožitý v mladších 
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obdbobích. Rozdílnost životních stylů osob ve středním věku se do velké míry přenáší 

do seniorského věku a tuto závislost může změnit v podstatě jen nepředvídatelná změna 

zdravotního stavu nebo "osudová" životní událost.“ 

 Ze studií vychází, že se díky aktivnímu životnímu stylu zlepšuje funkce 

organismu na všech možných úrovních. Od zlepšení funkčního stavu pohybového 

aparátu, vnitřních orgánů až po psychiku a paměť. Dokonce mají lepší pocit 

sebedůvěry a připadají si atraktivnější. Díky těmto vlivům mohou zůstat senioři 

sociálně aktivní do vysokého věku. Na druhou stranu Papeš a kol. (2002) uvádí, že 

výsledky rozsáhlého šetření zdravotního stavu celé populace potvrzují obecně známý 

fakt, že zdravotní stav se s věkem postupně nevyhnutelně zhoršuje.  

5.3.2 Interakce mezi zdravím a pohybovou aktivitou 

 Mezi pohybem a zdravím probíhá vzájemná interakce, která může mít jak 

pozitivní, tak i negativní dopad na sebe navzájem. Je důležité jak k pohybu a ke zdraví 

přistupujeme. Pokud budeme vyvíjet pohybovou aktivitu, tak ideálně v přiměřeném 

množství odpovídající zdravotnímu stavu. Pokud se člověk bude cítit zdravý, bude mít 

větší možnosti sportovat. Nejlepším způsobem, jak svému zdraví pohybovou aktivitou 

nepřitížit, je provádět danou aktivitu za využití ekonomického, technicky správně 

provedeného pohybu.  

 

Existují 4 základní interakce (Internet 10, cit. 2015, 03-20): 

A. VLIV POHYBOVÉ AKTIVITY NA ZDRAVÍ 

1. Příznivý vliv přiměřené PA na zdraví 

• pozitivní vliv přiměřené pohybové aktivity na normální vývoj člověk a 

udržení jeho dobrého zdravotního stavu 

•  pohybová aktivita a sport jako součást léčebného režimu 

2. Nepříznivý vliv zdraví na PA 

• civilizační nemoci vznikající v důsledku nedostatečné pohybové aktivity 

• poškození zdraví způsobené cvičením a sportem 

B. VLIV ZDRAVÍ NA POHYBOVOU AKTIVITU 

1. Příznivý vliv zdraví na PA 

• lepší zdravotní stav zlepšuje schopnost provádět PA ve větším rozsahu, tzn. větší 

množství PA ve větším objemu s větší intenzitou a delším trvání 
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2. Nepříznivý vliv zdraví na PA 

• horší zdravotní stav snižuje schopnost a možnost provádět PA v plném 

rozsahu, tzn. větší výběr aktivit a větší objem s větší intenzitou a v delším 

trvání  

5.3.3 Kvalitativní provedení pohybu 

 Při popisování kvalitativního i kvantitativního provedení pohybu vycházím  

z Hoškové (2003). Kvantitativní pohyb je takový, který je určen především k výdeji 

energie. Jsou to tréninky, kde nám jde o nácvik akcí, pohybů, různé hry aj., kde 

trénujeme především srdeční sval a kosterní svalstvo. Při kvantitativním tréninku nám 

jde především o výkon. Při vyhodnocení výsledků počítáme uběhnuté metry, udělané 

shyby, měříme čas atd. Jinými slovy jsou to aktivity, ve kterých nám jde o výkon, 

popřípadě zábavu formou sportovních her, honiček aj.  

 U kvalitativního pohybu nám jde o kvalitu nejenom pohybu, ale i života. 

Snažíme se vytvořit dobré pohybové vzorce pro provozování daných aktivit tak, aby  

se zapojily pouze svaly, které se na daném pohybu podílí. Jsou to z větší míry zdravotní 

cvičení při kterých nám jde o nápravu pohybového aparátu, který je většinou 

poznamenaný právě z provádění kvantitativního pohybu. V mládí je to způsobeno 

především sportovní specializaci. Ve stáří nám buď doznívají problémy způsobené 

sportovní specializací, nebo vznikají problémy s pohybovým aparátem způsobené 

nečinností, které vedou k oslabení posturálního svalstva držící vzpřímené držení těla a 

to posléze způsobuje nekvalitní pohyb. Je zde snaha znovunavodit pohybová schémata. 

Jsou to různá rehabilitační, dechová cvičení aj. Vhodným způsobem pro nápravu 

pohybového aparátu jsou řízená cvičení. Je nutné, aby nám kvalifikovaná osoba radila a 

názorně ukázala správné provedení cviku a při cvičení nás opravovala. Cvičení jsou 

velice individuální, protože to, co je vhodné pro jednu osobu, nemusí být vhodné pro 

druhou. 

 Vznikly názorné postupy pro kompenzaci svalové nerovnováhy na základě 

znalostí z neurofyziologie o podstatě správného, kvalitního pohybu. Je důležité  

si uvědomit, že chceme-li dosáhnout žádoucího účinku cvičení, musí tento pohyb 

splňovat neurofyziologická kritéria kvality pohybu. Veškerý pohyb je zajišťován 

komplexem svalové souhry charakterizující práci skupiny agonistů a antagonistů. Tím 

je dán předpoklad k základním funkcím.  
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 Nefyziologické zatížení jednotlivých částí kloubů způsobuje mnohdy i trvalé 

degenerační změny na pohybovém aparátu. Díky vzniklým svalovým dysbalancím 

dochází ke snížené výkonnosti, snadné zranitelnosti svalů, vazů, kloubních pouzder a 

jejich úponů. To vede k omezení pohybu nebo naopak ke zvětšenému fyziologickému 

rozsahu (hypermobilitě). Je nesmírně důležité vytvořit si správný pohybový stereotyp.  

5.3.4 Pohybový stereotyp 

 Pokud si člověk od mládí nevytvoří správný pohybový stereotyp, nastává 

porucha funkce, která bývá často spojená s příčinou bolestí a pokud trvá déle, může 

způsobit morfologické změny. Naopak každá morfologická porucha vyvolá centrální 

odpověď a tak vzniká soubour funkčních změn, které se dají identifikovat a terapeuticky 

ovlivnit. K tomu, abychom správně provedli pohyb je zapotřebí využívat rovnoměrně 

distribuované a přiměřené svalové síly a nevyužívat větší počet svalů než je  

z mechanického pohledu třeba.  

 Nejen pro seniora, ale i pro ostatní je nesmírně důležité mít správné pohybové 

stereotypy, ekonomizovat pohyb co možná nejvíce. Díky špatné technice si člověk 

přivodí nepříjemné bolesti zad a jiných částí těla. Proto je prioritou vykonat pohyb co 

možná nejekonomičtěji, tzn. aby se ho účastnily svaly, které jej mechanicky realizují 

nebo umožňují. Tímto dosáhneme optimálního zatížení kloubních a vazivových struktur 

(Internet 11, cit. 2015 03- 20).  

 Většinou si formujeme pohybové stereotypy od útlého mládí, kdy za to z velké 

části může například i ranná specializace - zaměření se na jednu pohybovou aktivitu,  

na jeden sport. Ať se jedná o basketbal, tenis, golf a jiné sporty, každá s sebou nese 

riziko problémů s pohybovým aparátem. Dochází zde k lokálnímu přetížení. Je proto 

nutné kompenzovat určitá přetížení segmentů lidského těla. Pohybové stereotypy  

z mládí se ve stáří sice těžce budou předělávat, ale existuje mnoho cvičení zaměřených  

na srovnávání dysbalancí a po dlouhodobém cvičení se zcela jistě objeví pozitivní 

výsledky.   
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6 BIOSOCIÁLNÍ DETERMINANTY POHYBOVÝCH AKTIVIT 
 

 Existuje řada faktorů, které mají vliv na vyšší nebo nižší pohybovou aktivitu 

seniora. Díky jejich komplexnosti a proměnlivosti v čase je těžké tyto faktory sledovat 

(Fojtík, Mitáš, 2012). Jedná se o demografické faktory, socioekonomický status 

jedince, vliv rodiny a okolí, osobnost jedince aj. Tyto faktory se nazývají biosociální 

koreláty pohybové aktivity a mezi pozitivně působící proměnné patří: vyšší dosažené 

vzdělání, mužské pohlaví, vyšší rodinný příjem, kvalitní stravovací návyky, podpora 

rodiny či přátel, nesedavé zaměstnání, účast v organizované pohybové aktivitě aj. Mezi 

negativní proměnné patří: ženské pohlaví, vyšší věk, sezónost, obezita, vysoce 

intenzivní pohybová aktivta nebo překážky bránící v její realizaci (Řepka a kol., 2011).  

 Socioekonomický status významně ovlivňuje pohybovou aktivitu a zdravý 

životní styl adolescentů i dospělých (Feltlová a kol. 2011). Řadíme sem dosažené 

vzdělání, zaměstnanost člověka atd. Vznikly studie, které potvrdily kladné propojení 

úrovně pohybových aktivit s vyšším dosaženým vzděláním (Fojtík, Mitáš, 2012). 

Důležitý je zdravotní stav jednotlivce, dle kterého musíme uzpůsobovat pohybovou 

aktivitu ve prospěch zdraví. Důležitým faktorem je též prostředí. Lidé se musí cítit 

dobře a uvolněně. Mělo by je to motivovat k lepším výkonům a evokovat k pohybovým 

aktivitám.  

 Bláha a kol. (2013) uvádí, že mladší lidé vykazují více pohybových aktivit. 

Ewing a kol. (2003) uvádí, že se liší i míra aktivit u mužů a žen a dokazují to u studie, 

které potvrzují větší objem pohybových aktivit u mužů. Je u nich více pravděpodobné, 

že budou fyzicky aktivnější než ženy. Od pradávna se ženy více seberealizují  

v rodinném prostředí, zatímco muži se realizují více prostrednictvím své práce 

(Suchomel, Sigmundová, 2011). 

 Jak se snižuje míra aktivity se zvyšujícím se věkem a jak se liší aktivita mužů a 

žen si můžeme ukázat na grafu č. 3 - Počty osob (%) různého věku (mladší 22-24 let, 

starší nad 65 let) s různou úrovní pohybové aktivity (v Kanadě): 
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Graf 3	  Porovnání míry aktivity u seniorů a mladých lidí (Internet 7, cit. 2015 03-

04)	  

 

 Na tomto grafu vidíme počet osob s různou pohybovou úrovní. Je zde patrná 

odlišnost míry aktivity u mužů a žen, mladých a starých. Z grafu je zcela zřejmé, že 

nejaktivnější jsou mladí muži, zatímco mladé ženy zaostávají. S výraznějším rozdílem 

zaostávají starší muži. Patrný rodíl zde vidíme v porovnání se staršími ženami, které 

mají nejnižší procentuelní zastoupení vysoké a střední aktivity. Na druhé straně 

„sedavou“ kategorii vedou senioři (jak muži, tak i ženy). S mírnou aktivitou jsou  

na tom senioři mužského i ženského pohlaví téměř srovnatelně.  

 Biosociálních determinantů by se dala najít celá řada. Uvedli jsme si jen část  

z nich a zda některé z nich mohou mít vliv na aktivitu seniorů si potvrdíme nebo 

vyvrátíme v praktické části.  
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7 POHYBOVÉ AKTIVITY (PA) 

	  

 V dnešní době má člověk možnost vybrat si z mnoha různorodých PA. Dělení 

PA je podle různých specifik od formy - běh, skok, plavání aj., přes energetické krytí 

PA po dělení podle zaměření - ovlivňující sílu, vytrvalost, flexibilitu nebo rychlost. 

Pohybová aktivita se dále dělí na kolektivní a individuální. Uvádím PA, které mají 

pozitivní vliv na pohybový aparát seniora, pokud jsou prováděny technicky správně. 

Před začátkem cvičení je nutné si ověřit, zda má senior správné držení těla, chůzi  

i způsob sezení. Zda při daných aktivitách zapojuje správné svaly. Pokud zjistíme 

nějaký špatný pohybový stereotyp, je nutné pracovat na jeho přebudování, neboť by si 

senior mohl při cvičení těchto ativit spíše uškodit. Před začátkem jakékoliv PA je velice 

důležité ukázat správné technické provedení cviku a poté je důležitá korekce seniora při 

pohybu. Senior by měl provozovat jak aerobní, tak posilovací a koordinačně-balanční 

cvičení a věnovat by se měl i relaxačním aktivitám na uvolnění a odstranění stresu. 

Schwichtenberg (2008) uvedl nejvhodnější sporty, které nezatěžují klouby a záda. Patří 

mezi ně cvičení zaměřená na krční páteř, chůze, běh, plavání, jízda na kole, inline 

bruslení, běh na lyžích, tanec, jóga a mnoho jiných.  

 Nejen tyto sporty jsou vhodnými PA. Vznikají stále nová a nová zdravotní 

cvičení, které bych doporučila právě pro stárnoucí populaci. Cvičení by měla být 

zaměřená především na zdraví.  

 Při pohybové intervenci většinou hovoříme o kondičních aktivitách, které se dělí 

na vytrvalostní aktivity, silová, rychlostní a cvičení zaměřená na flexibilitu. Rychlostní 

aktivity nezmiňuji žádné, neboť u seniorů nejsou doporučovány. Uvádím některé 

aktivity, které jsou vhodné pro intervenci seniorské populace. 

7.1 Kondičně vytrvalostní aktivity 

 Měkota a Novosad (2005) popisují vytrvalost jako stěžejní komponentu tělesné 

zdatnosti. 60 - 80 % je dáno geneticky, ale velice dobře se dají rozvíjet i ve starším 

věku. Kondičně vytrvalostní (aerobní) aktivity slouží k udření oběhového a dechového 

ústrojí. Patří sem aktivity, které mají trvání delší než 20 min (Štilec, 2004). 

Chůze 

 Chůze se jeví jako nejvhodnější a také nejbezpečnější způsob pohybu pro 

seniorskou populaci. Mluvíme spíše o svižné chůzi, která nenese rizika úrazu a zranění 
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pohybového aparátu (Bunc, Štilec, 2007). Je to patrné i ze studie Frömela et al. (2006), 

kteří se zaměřili na PA populace České republiky a která potvrdila dominanci výběru 

mezi různými typy pohybových aktivit. 

 Správné provedení chůze: Při nácviku chůze bychom měli dosáhnout plynulosti 

pohybu spolu s mírným protáčením celé páteře. Tato zásada je většinou problémem při 

chůzi starších občanů. Právě zmíněná rotace umožní větší pohyblivost páteře. Díky této 

svalové aktivitě se tlumí přecitlivělost nervových vláken a snižuje se bolest a únava zad. 

Plynulost pohybu je závislá na délce kroku a stejnoměrném kladení chodidel do osy 

chůze. Pružnost chůze je podmíněna správným došlápnutím chodidla, které spočívá v 

došlápnutí na patu a pomalém přenášení těžiště ke špičce. Při každém kroku nám jde  

o pevné držení kolen a chodidel, kdy koleno musí směřovat vpřed a nemělo by být 

vytáčeno do stran. Začátek vychází z kyčlí. Pokud je krok proveden z oblasti hlubokého 

svalstva zad a beder, pak je chůze pružná a hlavně dochází k posilování břišních a 

zádových svalů (Štilec, 2004). 

Studie, potvrzující pozitivní vliv chůze na tělesné složení: 

 Studie zkoumající vztah mezi doporučeným typem pohybové aktivity a 

zdravotními ukazateli vycházející z diagnostiky tělesného složení potvrdily, že  

se ženám, které v průběhu dne nachodily průměrně více jak 10 000 kroků, objevily 

pozitivní rozdíly ve složení těla. Bylo sledováno BMI (body mass index), FFMI (fat free 

mass index), BFMI (Body fat mass index), WHR (whist-hip ratio) a VFA (visceral fat 

area). V závěru byly zaznamenány změny ve všech ukazatelích kromě FFMI, ale to  

se dá přičíst skutečnosti, že chůze není zaměřena na posílení svalové hmoty (Gába, 

Pelclová, Přidalová, Riegerová, Dostálová, & Engelová, 2009). Bunc a Štilec (2007) 

taktéž provedli výzkum zkoumající význam chůze. Dvanáct měsíců testovali seniorky, 

jejichž chůze jako aktivita trvala 90-180 minut celkového zatižení za týden. Byl zjištěn 

pokles tělesné hmotnosti a procento tuku. Tukuprstá hmota mírně vzrostla. Kvalita 

svalové hmoty, která je zastoupena koeficientem ECM/BCM, výrazným způsobem 

vzrostla. Naměřil se i výrazný nárůst tělesné zdatnosti pomocí maximální spotřeby 

kyslíku a také se zvýšila rychlost na běhacím koberci. 

Nordic walking 

 Nordic walking je v posledních letech vyhledávanou pohybovou aktivitou, která 

k nám přišla z Finska. Funguje na principu chůze, jen se k pohybu přidají speciální 

teleskopické hole, které rozpohybují i horní končetiny. Slouží jako opora a dodává tělu 
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stabilitu i v nerovném terénu. Hlavní výhodou této aktivity je šetření nosných kloubů, 

kdy poměrně velkou část vlastní váhy přenášíme na hole. Je to jeden z nejzdravějších 

způsobů aktivity. Oproti běžné chůzi zde dochází k většímu spalování tuků díky 

zapojení horní části. Tato aktivita je určena nejen pro seniory, ale i pro sportovce, které 

můžou zapojovat „hole“ do své kondiční přípravy. Tato aktivita se může provádět celý 

rok a není ekonomicky nákladná. Stačí pouze kvalitní hole, sportovní boty a oblečení. 

Důležité je používat hole a chůzi se správnou technikou provedení, aby se objevily 

žádoucí účinky a nevznikaly bolesti pohybového aparátu nesprávným používáním. 

Běh 

 Běh má podobné zdravotní efekty na lidský organismus jako chůze .Vybírají  

si ho většinou senioři, kteří nemají bolestivé problémy s kloubním aparátem. Jednou  

z funkcí běhu je také psychoterapie při psychické únavě a stresu. Díky běhu se člověk 

odprostí od negativních myšlenek. Má pozitivní vliv jak na funkci a stav svalů, ale 

zlepšuje i funkci kloubů, které mají tendenci tuhnout.  

 Když se senior rozhodne pro běh, měl by mít na mysli úroveň svojí tělesné 

zdatnosti a podle toho volit míru zatížení. Měl by běhat především po tvrdším povrchu, 

který bude rovný, neboť mívají problém s rovnováhou a hůře reagují na změny terénu. 

Nerovný povrch by jim mohl činit problémy. Stejně jako u chůze je nesmírně důležitá 

technika běhu. Jde nám především o plynulost a lehkost běhu. Abychom tohoto cíle 

dosáhli, je zapotřebí pružnost a pohyblivost chodidel, kolenních a bederních kloubů  

i páteře a vzpřímeného držení trupu. Je lepší běhat kratší dobu a technicky správně, než 

delší čas, při kterém se bude vytrácet správný vzpřímený postoj a lehkost běhu. Ideální 

je střídat běh s chůzí. Lidé, kteří jsou zvyklý běhat a nepřekročí intenzitu tréninku, 

nemají s během problémy. Oproti tomu starší populace musí začít velice pomalu. Je 

důležité adaptovat se na zvýšenou námahu a látkovou přeměnu a rozehřát a připravit 

organismus na zvýšený výkon. Pokud se senior rozhodne pro běh, zpočátku je vhodné 

běhat každý druhý až třetí den úseky 2 - 3 km, po týdnu 4 - 6 km a po dalším týdnu 

každý třetí den 8 - 12 km. Všechno se to odvíjí od subjektivního stavu a tělesné kondice 

seniora, takže si délku a zátěž může libovolně upravovat podle pocitu. Po pravidelném 

běhání se lidský organismus adaptuje na zátěž a při běhu se bude cítit stále lépe 

(Kvapilík et al., 1998). 
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Cyklistika 

 Ettinger (2007) uvádí výhody jízdy na kole, kterými jsou nepřekonávání tělesné 

hmotnosti, a proto je šetrnější ke kloubům. Navíc je spojena s pohybem v přírodě a  

na čerstvém vzduchu. Mohou nastat obtíže jako je doprava, terén nebo koordinace  

na kole. Pokud má senior problém s jedním z těchto faktorů, může klasické kolo 

nahradit kolem stacionárním. Výhodou této alternativy je, že je člověk aktivní i  

za špatného počasí. Pokud se senior rozhodne pro jízdu na kole, je důležité splňovat 

základní opatření, kterými jsou:  

• před jízdou se lehce rozcvičit 

• správně nastavit velikost sedla a vzdálenost řídítek 

• plynule šlapat v rozmezí 60 - 70 otáček/min 

• doplňovat tekutiny 

• odpor regulovat s ohledem na zdravotní stav a věk seniora 

Aktivity ve vodě 

 Cvičení ve vodním prostředí jsou jak aerobního charakteru, tak posilovacího. 

Patří mezi velmi oblíbené prostředí nejen starších jedinců. Při plavání nedochází tolik  

k zatěžování kloubů, jako je tomu u aktivit na suchu. Vhodná je teplejší voda, díky které 

senior vydrží ve vodě déle a neprochladne. Plaváním posilujeme tělesnou kondici a 

přispíváme k rozvoji síly jak dolních končetin, tak pletence ramenního a trupu. 

Posilujeme srdeční funkci a plicní ventilaci. Existuje mnoho stylů plavání a je vhodné 

kombinovat jak prsa, znak, tak i kraul. Důležité je správné dýchání do vody (Ettinger, 

2007). 

 Díky vlivu odporu vody vzniklo mnoho posilovacích aktivit. Od aqua aerobicku 

po aqua zumbu, aqua fit, hydro bike a mnoho jiných. Jedná se o chůzi ve vodě, různé 

poskakování a využívání posilovacích pomůcek.  

7.2 Kondičně-silová cvičení 

 U silového cvičení dosahujeme maximální síly mezi 25 a 35 lety. Poté dochází  

k postupnému zhoršování výkonnosti o zhruba 2 % ročně (Soumar, 1997). Cílem 

posilovacích cvičení je uchovat si svalovou sílu do vysokého věku. V průběhu 

ontogeneze dochází k výrazným změnám v množství síly. Přibližně v 60 letech  

si člověk uchovává 80 % svého původního silového potenciálu. Měkota a Novosad 

(2005) definují sílu člověka jako „schopnost překonávat odpor vnějšího prostředí 
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pomocí svalového úsilí.“  

 Ettinger (2007) uvádí, že před začátkem jakékoliv posilovací aktivity je důležité 

dbát na doporučení, kterými jsou: 

• pokud senior prodělal operaci či úraz, měl by se nejdříve poradit s lékařem nebo 

jiným kvalifikovaným pracovníkem o vhodnosti cviků 

• před začátkem posilování se musí svaly uvolnit, lehce zahřát a protáhnout 

• posilujeme oslabené svaly a volíme jednoduché a snadné cviky 

• nejdříve se posilují velké svalové partie, kterými jsou záda, stehna, břicho a poté 

malé partie.  

• cviky by měly být pomalé a kontrolované v daném rozsahu 

• při posilování se musí dbát na správné a pravidelné dýchání 

• nezadržuje se dech - může způsobit zvýšený krevní tlak a závratě 

Hluboký stabilizační systém 

 Funkce hlubokého stabilizačního systému (HSSP), neboli hlubokých svalů je 

nesmírně důležitá. Měla by být přítomna u všech pohybů. Umožňuje nám držet tělo v 

jedné pozici a provádět více činností najednou. Zapojuje se také u základních činností 

statického charakteru jako je sed, stoj aj. Při pohybu horních i dolních končetin. 

Bohužel se v dnešní době setkáváme se špatnou funkcí tohoto systému díky špatným 

pohybovým stereotypům (hrbení se několik hodin u pc, špatné sezení atd.). V 

souvislosti s HSSP mluvíme o koordinaci drobných svalů, které spojují jednotlivé 

obratle páteře, ty poté pracují v souhře se svaly pánevního dna a s břišními svaly. Při 

běžném pohybu by se tyto svaly měly aktivovat, tzn. stáhnutí břišních svalů, svalů 

pánevního dna a bránice. To vede k tlaku v dutině břišní a přes tento tlak dochází  

ke stabilizaci trupu. Souhra těchto svalů se nám utváří od prvního roku života.  

Při cvičení HSSP je nutné technické provedení cviku, zvládnutí správného dýchání, a 

proto je potřeba provádět zpočátku cviky za kontroly kvalifikovaného pracovníka. 

Cílem tohoto posilování je naučit se aktivovat hluboké svalstvo, které je nutné používat 

při jakémkoliv běžném denním pohybu. Velice důležité u tohoto typu cvičení je správné 

dýchání. Tím, že se člověk naučí využívat HSSP, bude schopný používat tento systém 

při vytrvalostních, posilovacích ale i koordinačních aktivitách (Internet 11, cit. 2015 03- 

20). 
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Cvičení na bolavá záda - sm systém 

 Sm systém je nová zdravotní metoda pohybové kultivace podle dr. Smíška. 

Jedná se o spirální stabilizaci páteře a především o prevenci problémů se zády a k léčení 

již vzniklých bolestí. Ve stáří dochází ke snížené pohyblivosti jednotlivých dílčích částí 

těla, která vede k problémům (sedavé zaměstnání, práce na notebooku). Cvičením Sm 

systému se předchází těmto problémům, popř. se snižuje negativní dopad hypokinézi. 

Jde zde také o vytvoření pohybového stereotypu. Cvičení je jak posilovacího, tak 

regeneračního a protahovacího charakteru. A stejně tak jako u HSSP je i zde velice 

důležité dýchání.  

Posilování s pomůckami - Theraband (gumové pásy) 

 Tato pomůcka je vhodná jak k posilování, tak k protahování. Theraband (pružná 

guma) je barevně odlišen podle velikosti odporu. Každý si může zvolit podle své 

zdatnosti jakou barvu zvolí. Pohyb se provádí tahem při stálém napětí therabandu  

v celém rozsahu. Největší odpor je kladen na konci pohybu (Štilec, 2004). 

Overball (zdravotnické míče)  

 Mezi seniory patří tato pomůcka mezi velmi oblíbené. Jedná se o malý 

nafukovací míček o průměru 25 - 35 cm. Míč má všestranné využití v podobě 

vyrovnávacích, kondičních, manipulačních, posilovacích a relaxačních cvičení (Štilec, 

2004).  

 Dle Vysušilové (2003) jsou 4 funkce míčku: 

• dynamická balanční pomůcka - držení rovnováhy pomocí jeho podkládání pod 

různé části těla a balancování na něm, kdy se dochází k aktivaci HSSP 

• statická podložka - vyplňujeme jím prostor, který je třeba vyplnit pro správné 

držení těla, pánve a končetin  

• pomůcka při vedeném pohybu - udrží určitý směr a provedení 

• odporová pomůcka při provádění některých izometrických cvičení 

Fit Ball  

 Míč má několik velikostí. Výběr záleží na správném posedu, kdy jsou stehna  

s bércem v pravém úhlu. Ideální pomůckou je pro lidi, kteří mají problémy se zády. 

Vhodnými cviky dochází k masírování páteře i svalů trupu, které podporují správné 

držení těla vlivem rovnovážných a stabilizačních cvičení. Pomáhá lépe zvládat každé 
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cvičení, tvaruje ochablé svaly, uvolňuje stažení a funguje jako pomocník při uvolňování 

těla následkem stresu. Cvičením dochází k posílení HSSP, zvyšuje fyzickou sílu, 

zlepšuje ohebnost a zkvalitňuje život ve všech směrech (Craig, 2001). Míč vytváří 

odpor a nadlehčuje tělo. Craig (2001) uvádí, že ani při cvičeních na podložce, ani na 

posilovacích strojích není možné tělo protáhnou a uvolnit tak dobře, jako na fit ballu. 

 I při těchto posilovacích aktivitách se dá skvěle relaxovat, neboť v seniorském 

provedení se bude jednat spíše o pomalé a vedené pohyby. Senior se tak může v klidu 

věnovat svému dechu a protahovat svalové partie. 

7.3 Flexibilita 

 U flexibility nám jde především o vedený a koordinovaný pohyb. Často sem 

řadíme relaxační a dechová cvičení jejichž výhodou je uvolnění napnutých svalů a 

snižování stresu. Dochází zde k uvědomování si vlastního těla. Na začátku je nesmírně 

důležité zkontrolovat stereotyp dýchání. Fyziologicky správné dýchání vypadá tak, že 

se rozšiřuje dolní část hrudníku a sternální kost se pohybuje v předozadním směru. 

Dýchání se zúčastní bránice a mezižeberní svaly. V praxi se bohužel setkáváme s jiným 

průběhem dýchání. Zapojují se svaly auxiliární (prsní svaly, skaleny, trapézové svaly), 

které aktivují další nepotřebné svaly. Tato dechová cvičení by měla naučit seniora 

správnému dýchání. 	  

Jóga 

 Nejen jóga, ale i tai-chi a čchi kung (cvičení s východní filozofickou orientací) 

pohlíží na člověka jako celek a uvažuje o něm v souvislosti s prostředím, ve kterém žije 

(Štilec, 2004). Jóga představuje cvičení zaměřené na harmonizaci těla a duše. Je 

doporučovanou aktivitou řady lékařů, kteří vidí její pozitivní účinky na lidské zdraví. 

Klade se při ní důraz na provedení pohybu, které je plynulé a bez švihových prvků, a 

proto je prospěšná lidem seniorského věku. Dochází při ní k protažení a posílení 

oslabených svalů a podporuje pružnost těla. Kloubní vazy se protahují mnohem 

efektivněji, než při klasických sportech. Při cvičení se výborně zapojuje hluboké 

svalstvo. Mimo jiné podporuje správnou funkci vnitřních orgánů (Štilec, 2003). Nejen 

jóga, ale i ostatní cvičení z východu pracují s energií, která je uvnitř každého z nás. 

Mihulová (2002) uvádí, že pokud dojde k přijmutí jógy jako celku, uvědomí si člověk, 

co je v životě nejdůležitější. Jsou to především morální hodnoty jako je soucit, 

laskavost, dobrota a láska.  
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 Všechny z uvedených sportů nemusí být vhodné pro každého seniora, záleží 

především na zdravotním stavu, na předchozí pohybové aktivitě a na dalších faktorech.  

Mezi negativní faktory trápící seniory nejenom při cvičení je zcela zřejmě zpomalení 

pohybů, zhoršená koordinace, úbytek síly aj. 

7.4 Nevhodné pohybové aktivity a rizika hrozící při cvičení 

 Nevhodných pohybových aktivit pro seniory je nespočet. Vzhledem k různým 

zdravotním problémům, kterými jsou senioři postihováni, se musí dbát zvýšené 

opatrnosti na různé druhy pohybových činností. Mlýnková (2011) uvádí, že to jsou 

všechny činnosti spojené s rizikem pádu a tím přivozením úrazu. Nevhodné jsou 

pohyby stlačující páteř v podélné ose (skoky ze schodů, stoličky, doskok po smeči 

nebo bloku v odbíjené), sjezdové lyžování - zde hrozí nebezpečí pádu a střetu), 

bruslení, kontaktní sportovní hry aj. Vyhýbáme se švihovým a hmitovým cvičením, 

násilným korekčním pohybům a polohám, dlouhodobým pochodům (únavové 

zlomeniny). Při nerespektování může dojít také k natažení nebo prasknutí svalu. 

Uvedla také některé rizikové faktory pádu a těmi jsou věk, neboť až u 50 % osob  

nad 85 let dochází k pádu, po ránu se u nich objevuje hypotenze (snížený krevní tlak), 

která se dostavuje ráno po rychlém zvednutí se z postele. Dalším faktorem je přílišné 

užívání léků, které jsou určené na nejrůznější obtíže od snižování krevního tlaku, 

uvolnění aj. a neposledním faktorem je narušená chůze a svalová slabost, která 

způsobuje bolest kloubů.  
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8 DOPORUČENÍ PRO POHYBOVÉ AKTIVITY 

	  

 Existuje mnoho doporučení pro pohybovou aktivitu seniorské populace. 

Většinou se doporučení mohou lišit, ale v jádru zůstávají stejná. Od doporučení obsahu 

pohybových programů po objem tréninku, intenzitu a frekvenci cvičení až po druh PA. 

Všechna tvrzení se ale shodují v tom, že cvičení musí být přiměřená zdravotnímu stavu 

a individuální kondici každého seniora zvlášť. 

 Začínáme od jednoduchých cviků k těm složitějším. Každý by měl cvičit 

taková cvičení, o kterých si sám myslí, že ho budou posouvat kupředu a hlavně 

cvičení, která ho baví. Na druhou stranu ale volíme taková cvičení, která nejsou příliš 

složitá, aby neodrazovaly svojí náročností a strachem z úrazu. Cílem cvičení je 

především zachování soběstačnosti, neboť právě tento ukazatel je nejdůležitější pro 

spokojenost stárnoucího člověka. 

8.1 Pohybový program 

 Pohybové programy se skládají z PA. V preventivních programech starých lidí 

dbáme hlavně na funkčnost propojení řídících a výkonných struktur pohybového 

systému. Usilujeme o udržení, podporu a zlepšení funkce kardiovaskulárního a 

respiračního systému. Snažíme se o udržení pohyblivosti - hlavní je lokomoce a 

soběstačnost. Funkce řídících center CNS aktivujeme variabilní motorickou aktivitou 

(Norman, 1995). 

 Pohybové programy pro seniory musí respektovat individualitu každého jedince, 

především jeho zdravotní stav, druh oslabení, pohlaví, biologický věk, aktuální fyzickou 

zdatnost i předchozí pohybovou zkušenost, a měly by zahrnovat především ty PA, které 

jedinec preferuje (Norman, 1995). 

 Pohybové intervenční programy jsou sestavovány na základě individuálních 

vyšetření (zátěžový test, motorické testy, vyšetření pohybového systému, zjištění 

úrovně předchozích pohybových aktivit a dalších anamnestických údajů). Po tomto 

zjištění může kvalifikovaná osoba (trenér, lektor...) zvolit vhodné cviky, které budou 

seniora motivovat a naplňovat. Je nezbytné zjistit tělesnou zdatnost a od toho odvíjet 

náročnost cvičení. 
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8.1.1 Dělení pohybových programů pro seniory podle obsahu 

Zpracováno dle Bunc a Hráský (2015): 

• Kondiční cvičení: Cílem je udržet či zlepšit celkovou kondici se zaměřením  

na rozvoj základních motorických schopností. Zařazujeme sem rozvoj kloubní 

pohyblivosti, svalové síly a vytrvalosti, pohybové koordinace a fyzické kondice. 

• Kondičně-vytrvalostí cvičení: Cílem je upravit či zlepšit kardiorespirační fyzickou 

zdatnost a ovlivnit komplikace související s regresními pochody v těle. 

Zařazujeme sem vytrvalostní aktivity cyklického charakteru (chůze, běh, jízda     

na kole, jízda na bicyklovém ergometru apod.) a řídíme se doporučujícími 

intenzitami zátěže. 

• Silové cvičení: Cílem je ovlivnit jak lokální, tak celkovou svalovou sílu, zvětšit 

svalový objem, zabránit svalové atrofii. Zařazujeme sem cvičení proti odporu  

i s využitím náčiní (činky, gumy, pytlíky s pískem atd.). 

• Koordinačně-balanční cvičení: Cílem je korigovat koordinační poruchy a poruchy 

rovnováhy, které jsou spojené s periferními a centrálními poruchami nervového 

systému. Zařazujeme sem jak individuální, tak skupinová herní cvičení, využíváme 

balanční pomůcky apod. 

 

 Všechny z těchto aktivit jsou pro seniory nesmírně důležité, ale názory  

na nejdůležitější cvičení se liší. Někdo používá výhradně cvičení aerobního 

vytrvalostního charakteru střední až vyšší intenzity (rychlá chůze, běh, jízda na kole), 

sloužící  

k prevenci a léčbě nejčastějších příčin úmrtí (kardiovaskulární onemocnění) a dalších 

chorob. Díky tomuto cvičení se snižuje riziko úmrtnosti především na oběhové choroby 

a zvyšuje se tělesná zdatnost. Jiní upřednostňují silové tréninky, které ovlivňují 

diabetes, zvýšený krevní tlak, prořídnutí kostí aj. Hlavním cílem silového tréninky je 

zabránění úbytku svalové hmoty. V tomto cvičení nám jde o zvýšení velkých 

svalových skupin a tím tak udržujeme jejich pracovní schopnost a zachováváme tak 

samostatnost a zvýšenou kvalitu života (Máček, 2004). 

Rady jak zvyšovat resp. udržovat tělesnou zdatnost a též funkční stav seniorů 

uvedla Daďová a Novotná (2007). Uvádí, že k těmto principům na zvyšování zdatnosti 

patří aktivity na rozvoj a stabilizaci hybného systému, aktivity vytrvalostního typu 

spolu v kombinací se cvičením silového typu. Aby se stárnoucí organizmus správně 
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adaptoval na podněty spojené s PA, musí mít jednotlivec připravený (stabilizovaný) 

pohybový systém a pravidelně ho udržovat a procvičovat. 

8.1.2 Dělení pohybových programů pro seniory podle formy 

Dle Bunce a Hráského (2015) jsou individuální cvičební programy: 

• Výhody: užší spolupráce, kvalifikovaná osoba se může plně věnovat senioru, 

okamžitá korekce chyb cvičícího, lze zařadit i složitější cviky 

• Délka cvičení: v rozmezí od 30 do 45 minut. To se ovšem může měnit podle 

stavu a funkční zdatnosti jedince. 

• Doporučený průběh cvičení: 

1. úvod: zahřátí a rozhýbání 

2. hlavní část: cviky pro zlepšení pohyblivosti, rovnováhy, nervosvalové 

koordinace, posilování, cviky na podporu funkce vnitřních orgánů 

3. závěrečná část: zklidnění, uvolnění, relaxační techniky, dechová cvičení 

 U některých cvičení je ideální začít individuální formou a posléze přejít  

na skupinová cvičení. 

 

Skupinové cvičební programy: 

• Výhody: udržování a rozšiřování sociálních kontaktů a vazeb mezi jednotlivými 

členy, vzájemná motivace a podpora, zpestření cvičení zařazením skupinových 

her. 

• Nevýhody: nestejná výkonnost a schopnost členů skupiny, nutnost přizpůsobit 

celkovou náplň cvičení slabším jedincům         

• Délka cvičení: v rozmezí od 30 do 45 minut a stejně jako u individuální formy 

se dá upravovat podle zdatnosti skupiny. 

 

 Individuální cvičení jsou tedy lepší z pohledu osobního přístupu, se starším 

člověkem se kvalifikovaný pracovník pozná blíže, senior se mu může více otevřít. Je 

zde větší pravděpodobnost, že senior bude s odbornou pomocí provádět cvičení 

technicky lépe.  

 Zatímco skupinová cvičení mají obrovskou výhodu v tom, že zapojují seniora  

do sociální interakce s ostatními. To je nesmírně důležité pro stárnoucího člověka. 

Spink a Carron (1992) uvedli teorii adherence z pohledu skupinové dynamiky. Proč 
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mají lidé rádi skupinové hodiny? Je to především kvůli skupinové soudružnosti. 

Skupina vytváří vyšší vzájemnou podporu pro cvičení. Pokud budou mít senioři pocit, 

že jsou integrální součástí celku, budou mít větší tendenci neopustit danou skupinu. 

Tzn., že pokud bude senior spokojený s lidmi ve skupině, bude jeho míra účasti  

ve cvičebním programu vyšší. U těch skupin, které jsou charakterizovány sníženým 

vnímáním společné soudružnosti, je zjištěn vyšší úbytek cvičících (Carron, Widmeyer a 

Brawly, 1988). Spink a Caroon (1992) došli k závěru, že vysoká důležitost skupinové 

adherence je pozorována především u žen. Vysoká míra adherence zvyšuje prožitek 

členů skupiny, výkonnost, sebeuspokojení, ale také vysokou míru participace na 

společném úkolu a další psychologické zisky.  

 Každý jsme zvyklí patřit do určité skupiny lidí, ať už pracovní, sportovní nebo 

jiné. Zvyšujícím se věkem se s některými skupinami lidí musíme leckdy i nechtěně 

rozloučit. Ve stáří je potřeba navozovat nová přátelství věkově blízká a leckdy dochází  

k názorovému ztotožnění, což je mnohdy důležitější, než aktivita sama. Zakončení 

cvičební hodiny by mělo být optimistické a mělo by seniorům navodit pocit sebedůvěry 

ve své schopnosti. Skupinová cvičení patří mezi více vyhledávané formy PA. 

8.2 Frekvence, objem a intenzita cvičení seniorů 

 Existuje mnoho názorů odborníků, jak často, jak dlouho a s jakou intenzitou by 

měla být provozována PA, abychom docílili tíženého efektu. Setkáváme se s tím, že 

se jejich názory na doporučení frekvence, objemu a intenzity pohybu pro seniory 

rozchází. 

 Štilec (2004) uvádí, že kondiční program pro seniory musí respektovat 

věková specifika stárnoucího organismu, také zdravotní stav, faktory motivace, 

dosaženou úroveň pohybových dovedností i zdatnost účastníků. Abychom dosáhli 

významných změn v tělesném složení u seniorů a následné celkové reflexe  

v organismu, měla by být délka pohybové intervence v horizontu 2 let. Pate et al 

(1995) tvrdí, že doba pohybové intervence musí být dostatečně dlouhá, aby navodila 

pozorovatelné změny. Uvádí jako dobu nutnou k vyvolání efektu v organismu alespoň 

jeden rok.  

 Blair et al (1989) uvádějí dobu cvičení nezbytnou pro projev vlastních změn  

v tělesném složení v rozsahu 150 kalorií za den nebo 1000 kalorií za týden. Odpovídá to 

30ti minutám chůze za den, plavání po dobu 20 min za den nebo jízdu na kole  

ve vzdálenosti 7 km a v čase 30 minut. Takto definovaná pohybová aktivita navodí 
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objektivizovatelné změny v tělesném složení po 4 týdnech aplikace. Astrand, Rodahl 

(1986) a jiní doporučují k docílení žádoucího tonizačního účinku cvičení pohybovat 

se 3 x týdně minimálně půl hodiny stálou, aspoň střední intenzitou. Zatímco 

Kyralová, Matoušová (1996) doporučují pro optimální funkci oběhového ústrojí seniorů 

zatížení 3 x týdně po dobu 1 hodiny, nebo 5 x týdně po dobu 30 minut mírné až 

střední intenzity (30-‐60 % maxima, a pokud lékař dovolí, po dobu 5 minut při každém 

cvičení až do 75 % maxima). Ideální je střední intenzita, protože při velmi nízké 

intenzitě se nemusí docílit pozitivních změn pohybového aparátu a při vysoké intenzitě 

se mohou způsobit zdravotní komplikace.  

 Velmi důležitým kritériem pro určení intenzity je srdeční frekvence, kterou 

senior při cvičení dosáhne. S přibývajícím věkem se snižuje úroveň maximální tepové 

frekvence, která ovlivňuje optimální úroveň srdeční frekvence seniorů. Ke zjištění 

optimální maximální frekvenci se používá Karvonenova rovnice: SFmax (maximální 

srdeční frekvence) = 220 tepů/min - věk měřené osoby (Štilec, 2004). Toto rozhraní 

srdeční frekvence by neměli používat lidé, kteří berou prášky měnící srdeční frekvenci, 

lidé, kterým se dá těžce nahmatat tep a lidé trpící srdeční arytmií (Ettinger, 2007).  

Z pohledu odborníků zdravotní tělesné výchovy je rozsah srdeční frekvence jedinců 

starších 60 let:  

• tréninková SF = 90 - 96 tepů/min,  

• hraniční SF = 126 tepů/min, 

• maximální % 150 tepů/min. 

(Štilec, Bunc, 1999) 

 

 Dalším ukazatelem intenzity, který je méně náročný je Borgova škála 

subjektivně vnímané námahy. Stupnice je v rozmezí od 6 - 20, kdy 6 je „bez námahy“ a 

20 je „maximální námaha“. Střední intenzitou se v této škále rozumí rozmezí 12 - 14 

(Ettinger, 2007). 
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Tabulka 2 

Borgova RPE škála 

6 vůbec žádná zátěž 13 poněkud namáhavá 

14 

7 zcela nepatrná zátěž 

8  

15 namáhavá 

16 

9 velmi lehká zátěž 

10  

17 velmi namáhavá 

18 

11  lehká zátěž 

12  

19 velmi, velmi namáhavá 

20 

 

 Jednoduchý popis střední a vysoké intenzity je tvrzení, že při střední intenzitě 

se dospělý člověk začne potit, trochu hůř se mu dýchá a zvýší se mu srdeční tep (rychlá 

chůze, jízda na kole), zatímco u vysoké pohybové aktivity se dospělý člověk potí, je 

udýchaný a má problémy s mluvením při cvičení (běh, fotbal, aerobik). 

 Má-li pohybová činnost účinným způsobem přispívat ke zdravému způsobu 

života, musí jít o činnost pravidelnou, dlouhodobou a musí se dodržovat správné 

zásady v následujících oblastech: 

• celkové množství pohybových aktivit 

• úsilí, s jakým je činnost prováděna 

• výběr činností k udržení nebo rozvoji základních pohybových schopností 

• psychické uspokojení, prožitkovost 

• rozložení pohybových aktivit v průběhu dne, týdne 

(Štilec, 2004) 

 

 Obecně by se dalo říct, že nejvhodnější formou pohybových programů jsou 

kombinace jak vytrvalostních, silových, tak i cvičení zaměřená na elasticitu a 

koordinaci. Kombinace je to především z důvodu udržení plného funkčního stavu 

seniorského aparátu. Ztotožňuji se s Kyralovou a Matoušovou (1996), které doporučují 

trénink 3 krát týdně po dobu jedné hodiny, nebo 5 krát týdně 30 minut mírnou až střední 

intenzitou ( 30 - 60 % maxima). Při trénincích nám jde především o kvalitu 

prováděných pohybů. Všeobecně platí, že v seniorském věku se nedoporučuje zařazovat 

rychlostní aktivity. 
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8.2.1 Cíle cvičební jednotky pro seniory  

 Cíle cvičební jednotky pro lidi ve starším věku můžou být zaměřené 

například na: 

• vyrovnávání svalové nerovnováhy a správné držení těla 

• mírný dynamický trénink srdečně-cévního systému 

• dýchací gymnastika a relaxace 

• udržení kloubního rozsahu 

• zlepšení koordinace 

• klenba chodidla a funkce nohy 

• funkce svalstva pánevního dna 

• nácvik vstávání a sedání 

• chůze a udržení soběstačnosti 

(Nemček, 2010) 

8.3 Zásady zdravého pohybu 

 Kadeřávková et al. (2000) shrnula zásady zdravého pohybu pro seniory,  

ve kterých tvrdí, že při cvičení musí být dodrženo:  

• Dávkování fyzické aktivity musí být vždy individuální.  

• Rovnoměrné zatěžování přispívá k udržení dobré kloubní pohyblivosti.  

• Omezit obratnostní a rychlostní cviky, spolu s věkem ubývá také elasticity 

vazivově svalových struktur.  

• Vyloučit silové a statické cviky (dlouhé stání, zdvihání těžkých činek atd.), v tomto 

období se snižuje pružnost cév a zvyšuje se krevní tlak. Ze stejného důvodu je 

nutné vyloučit svalové úsilí se zadržením dechu, naopak zařadit dechová cvičení.  

• Vyvarovat se náhlých změn poloh pro možnost nedokrvení mozku, rychlých 

pohybů, švihových cvičení, poloh s hlavou dolů.  

• Vyloučit tvrdé doskoky z důvodu větší lámavosti kostí.  

• Zařazovat vědomé relaxace fyzické i psychické a klást důraz na společenskou 

stránku  

Návrh pro cvičení aktivních seniorů  

 Seniorská populace se liší člověk od člověka a tak nemůžeme obecně říct, jaká 

cvičení se pro ně hodí. Je to čistě individuální záležitost, proto je důležité se každému 
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aktivnímu senioru, který chce svůj volný čas trávit sportem, věnovat.  

 Při návrhu cvičení pro seniory, musíme nejdříve zjistit jeho zdravotní stav, 

podle kterého se bude odvíjet výběr cvičení. Některé nemoci budou různým 

způsobem eliminovat seniora v daném pohybu. Buď bude pohyb bolestivý nebo 

vůbec neproveditelný. Vhodné je provést pár motoricko funkčních testů, které zjistí 

zdatnost každého jedince zvlášť. Od testů měřících svalovou sílu jako například test 

hand grip nebo celé testové baterie. Jedním takovým testem je Senior Fitness test, 

který se skládá z několik testů měřících jak flexibilitu, sílu, vytrvalost, tak např. 

dynamiku pohybu. Tyto testy jsou důležité jak pro kvalifikovaného pracovníka, který 

podle zdatnosti a zdravotního stavu zvolí intenzitu, objem i frekvenci s jakou bude 

senior danou aktivitu vykonávat tak i pro zpětnou vazbu. Je důležité ověřit si po 

určité době působením pohybové intervence její vliv na pohybový aparát.  

 Dále je vhodné zjistit jeho předchozí sportovní minulost a zjistit, jaké 

pohybové aktivity ho baví. Zda dává přednost skupinovým hodinám nebo raději volí 

individuální cvičení. Tyto body nám naznačí, jaké typy pohybové aktivity volit s 

ohledem na preference seniora. 

 Při aktivitách je důležité dbát na zvýšenou opatrnost při pozicích vedoucích z 

lehu do stoje, neboť díky jejich nízkému tlaku by tak mohlo dojít k pádu. Ten by 

mohl způsobit zranění způsobená osteoporózou, a proto se senioři setkávají více často 

se zlomeninami. Mají méně elastickou kůži a může tak snáze dojít k tržné ráně nebo 

k pohmoždění. Dále je důležité vyhýbat se skokovým cvičením a nevolit rychlostní a 

koordinačně náročná cvičení.  

 V neposlední řadě je vhodné zjistit motivaci seniora k provozování pohybové 

aktivity. Pokud u něj převládá vnitřní motivace žít díky pohybu zdravým způsobem 

života, zhubnout nebo jakákoliv jiná rozumná motivace, jsme na správné cestě 

příznivě ovlivnit zdraví seniora.  

 Co nám může bránit v dosažení pozitivního účinku sportu na pohybový aparát 

jsou časové možnosti a ekonomická situace. Pokud nebude mít senior dostatek času se 

pohybovým aktivitám věnovat nebo jen nebude chtít tolik času věnovat právě PA, 

může být výsledek pohybové intervence nulový nebo jen nepatrně příznivý. Říká se, 

že ňáký pohyb lepší než žádný, ale abychom docílili pozitivního efektu, je nutné cvičit 

minimálně 3 x týdně alespoň hodinu a střední intenzitou. Může se stát, že senior 

nebude mít finanční prostředky na zaplacení si trenéra, skupinové hodiny, pořízení si 
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pomůcek pro cvičení, zaplacení si vstupu do bazénu či jiných zařízení a tak nebude 

mít příležitost pracovat na zlepšení svého zdravotního stavu. Může se udržovat  

v kondici pomocí finančně nenáročných aktivit, jako je chůze, která je nesmírně 

prospěšná pro lidský organismus. Největším problémem ovšem bude chybějící 

motivace. Proto je velmi důležité pomoci senioru najít mnohdy ztracenou víru  

ve vlastní schopnosti.	  
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9 SHRNUTÍ 

 

 Stárnutí populace je v dnešní době velkým sociálním i ekonomickým 

problémem. Pro seniory je potřeba hledat přijatelné pohybové intervence, které by byly 

i ekonomicky zvládnutelné. Cílem těchto pohybových intervencí je nezávislost a 

soběstačnost a to v konečném důsledku pomůže ovlivnit kvalitu života. V této práci 

nám nejde o nedostatečný pohybový režim, jde nám o možnosti pohybu pro aktivní 

jedince. Víme o tom, že senioři nemůžou dělat úplně všechny aktivity kvůli zdravotním 

omezením, a proto se snažíme vybrat nebo upravit pohybovou aktivitu tak, aby ji zvládli 

i senioři s omezením. Dnes si můžeme vybrat z velké škýly pohybových aktivit, které 

svým obsahem a zaměřením budou vyhovovat každému člověku. Je důležité, aby 

senioři stále vyvíjeli aktivity vytrvalostního a silového charakteru a spolu s trénováním 

flexibility tak dokáží udržet soběstačnost po co nejdelší dobu svého života. Právě tato 

skutečnost nás vede k plnohodnotnému prožití stáří.  
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10 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 
	  

10.1 Cíle práce 

 Globálním cílem mé diplomové práce je zjistit, zda se senioři řídí podle 

obecných doporučení pro pohybovou aktivitu seniorů. Na základě odpovědí potvrdit 

nebo vyvrátit vliv pozitivních biosociálních korelátů u našich seniorů. Dále nám jde o 

zmonitorování současného a minulého pohybového režimu a identifikovat, jaké formy 

pohybových aktivit jsou u aktivních seniorů preferovány a zda jim k provozování 

pohybových aktivit brání zdraví. Poslední dílčí cíl je posoudit stav svalového aparátu za 

pomoci hand gripu (test stisku), který z velké míry odráží tělesnou zdatnost jedince.  

10.2 Hypotézy 

Hypotéza 1  Aktivní senioři se řídí podle obecných doporučení (intenzita - mírná až 

střední, frekvence a objem - 3 krát týdně 60 min, nebo 5 krát týdně alespoň 30 min) 

Hypotéza 2 Fyzicky aktivní senioři preferují chůzi - stoupá se zvyšujícím se věkem. 

Hypotéza 3  Pravidelné pohybové aktivity ovlivní stav svalového aparátu, 

hodnoceného pomocí síly stisku  

Hypotéza 4 Aktivní senioři upřednostňují pohybové aktivity skupinového charakteru. 

Hypotéza 5  Pozitivní biosociální determinanty mají vliv na vyšší aktivitu seniora 

(mladší věk, muži, vyšší dosažené vzdělání, nesedavé zaměstnání, účast v organizované 

pohybové aktivitě). 

10.3 Úkoly práce 

• prostudovat odbornou literaturu 

• vypracovat rešerši 

• vypracovat anketu a zorganizovat měření svalové síly pomocí hand gripu 

• shromáždit data a vytvořit a následně popsat a staticky vyhodnotit grafy 
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11 METODIKA PRÁCE 

	  

11.1 Charakteristika souboru  

 Zkoumaný vzorek tvořili aktivní senioři mužského i ženského pohlaví 

navštěvující fitness Balance Club Brumlovka v Praze. Zaměřila jsem se na seniory 

raného stáří ve věku 60 - 75 let. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 seniorů z čehož 

bylo 20 mužů a 16 žen. Jejich ekonomická situace je dobrá, mnohdy velmi dobrá, neboť 

navštěvují fitness celé manželské páry, které mají dostatek finančních prostředků. 

Někteří mají stále své firmy nebo jsou jinak pracovně činní, někteří si již užívají 

zasloužený důchod, ale co mají společné je především to, že díky členství ve fitness se 

jedná o aktivní jedince, kteří cvičí několikrát do týdne. Jedná se o velmi vitální seniory, 

kteří si zvykli chodit do fitness a svůj volný čas tráví PA. Někteří si oblíbili skupinové 

cvičební hodiny ve vodě, jiné navštěvují zdravotní cvičení a pouze pár jedinců cvičí s 

trenérem. Mnoho z nich relaxuje formou masáží a dopřávají si dostatek odpočinku 

formou wellness zóny, kdy je bazén, vířivka i sauny. Balance club ve většině případech 

navštěvují minimálně dva roky, někteří jsou členy již od založení fitness, tzn. 8 let. 

Senioři chodí cvičit jak individuálně, tak na skupinové hodiny, které si vybírají podle 

oblíbenosti instruktora.  

 Balance club patří mezi dražší a kvalitní fitness v České republice. Kvalitě 

odpovídá i technické a sportovní vybavení a nabídka služeb. Každý den je v clubu 

několik skupinových cvičebních lekcí, které můžou senioři navštěvovat. Rozličnost 

cvičení je veliká, od zdravotních cvičení (jóga, pilates, „aby záda zdravá byla“, sm 

systém, aqua aerobick, hydro bike, aj.) po kondiční, posilovací či balanční cvičení 

(spinning, TRX, bosu, cross workout, latino dance, zumba, funkční trénink atd.). Je zde 

také mnoho trenérů připravených vyhovět klientovým přáním a poradit. 	  

11.2 Použité metody 

 Pro vypravování teoretické části diplomové práce byla provedena literární 

rešerše z dostupných pramenů. Popisuje problematiku stáří, stárnutí a seniorů, jejich 

zdravotních problémů a uvádím studie, které popisují vliv pohybu na stárnoucího 

člověka. K čerpání informací a poznatků byly využity dostupné literární a internetové 

zdroje.  
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 Při průzkumu a hledání odpovědí byla použita kvantitativní metoda, pro kterou 

bylo technikou sběru dat použito dotazníkového šetření za využití uzavřených otázek. 

Otázky v anketě jsou nestandardizované a skládají se ze 4 položek zjišťující 

charakteristiku souboru, z 23 otázek rozdělených do 4 bloků a z jednoho testu pomocí 

přístroje na měření statické svalové síly. Je důležité, aby v dotazníkových šetření nebyla 

nadhodnocována PA, která by poté mohla ovlivnit výsledky šetření. Anketa je 

formulována tak, aby ji senioři pochopili, tudíž v ní nepoužívám žádné odborné výrazy. 

11.3 Sběr dat 

 Březen 2014 probíhalo sběr dat, kdy náhodně vybraní senioři odpovídali na 

uzavřené otázky. Nejprve byl proveden pilotní průzkum u 5 seniorů, abych zjistila, zda 

jsou všechny otázky formulovány srozumitelně a zda jsou schopni na ně odpovědět. 

Poté jsem požádala dalších 31 seniorů o vyplnění bez ohledu na pohlaví. V závěrečném 

součtu anket počítám i 5 pilotních. Distribuce ankety probíhala přímým kontaktem. Před 

vyplněním každé ankety jsem vedla krátký rozhovor se seniorem pro navození lepší 

atmosféry a hlavně, abych zjistila, jak jsou se cvičením spokojení. Balance club má tu 

výhodu oproti jiným fitness a oddílům, že nabízí velikou škálu cvičení od aerobních po 

silová a relaxační. Zaměřují se zde hodně na zdravotní cvičení, takže pro seniora 

perfektní místo, kde trávit svůj volný čas. Rozdala jsem 36 anket, z kterých se mi vrátil 

stejný počet. Byla jsem nápomocná každému senioru zvlášť pro případné otázky. 

Všichni byli velice ochotní a někteří se mnou po vyplnění ještě debatovali na téma 

cvičení a jejich sportovní historie.  

 V šetření se měřila i síla stisku ruky pomocí hand gripu. Je to velice snadná a 

přesná metoda měření statické svalové síly. Občas bývá problém s uchopením přístroje, 

ale v mém měření se na nepohodlnost úchopu ozvaly jen 3 ženy. Průběh testu byl 

následující: všichni testovaní stáli, měli ruce volně podél těla, na pokyn zmáčkli přístroj 

s co největší silou. Nejprve se dvakrát měřila laterální ruka, poté druhá a výslednou 

hodnotou byla vyšší hodnota z měření. Výsledky jsou uváděny v kilogramech.  

 Při sestavování tabulek jsem pracovala v Microsoft Excel 2011 a ke statistikému 

zpracování dat při sestavování obrázků - histogramů a boxplotů v Matlabu. 

11.4 Analýza dat 

 Po sběru dat provádíme analýzu, po které zhodnocujeme výsledky a rozhodneme 

se, která data jsou pro nás potřebná. Pomocí sumarizace zařazujeme data do tabulek a 

klíčové prvky částí dat jsou umístěna do grafů a poté zhodnocena (Hendl, 2005). 
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 Dle Maniho (2001) slouží sumarizace k následnému shrnutí a zároveň popis a 

utřídění studijních pramenů. Cílem sumarizace je ze zdroje vytáhnout a prezentovat 

nejdůležitější informace v redukované formě. 

 Z ankety vyhodnocuji četnosti, které prezentuji formou tabulek nebo 

sloupcových grafů. Vzhledem k nízkým počtům sledovaných osob, je hladina věcné 

významnosti 1 případ výskyt – např. 4 a 5 je věcně významný rozdíl. Některá data jsem 

zvlášť vyhodnotila pro muže i ženy a některá jsem rozdělila do věkového období do 65 

let, 66 - 69 let a 70 a více. Pracuji zde jak s relativními, tak i s absolutními četnostmi. 

 Jsem si vědoma, že toto dotazníkové šetření nemůže být považováno za 

dostatečně výpovědní vzhledem k malému množství respondentů. Proto nemůžeme 

zobecňovat výsledky na celou seniorskou populaci. 3. a 4 blok otázek jsou spíše 

subjektivního charakteru. Kvalita výsledků může být ovlivněna prezentací ankety 

vybraným seniorům. Při potvrzování hypotéz mi stačí nadpoloviční většina odpovědí.  
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12 VÝSLEDKY 

	  

 Anketa je rozdělena do 4 částí. V první části uvádím pouze základní 

charakteristiku seniorů, od pohlaví, věku, vzdělání po rodinný stav. Tyto výsledky nám 

dávají obecný přehled o dotazovaných seniorech. Druhý blok pojednává o pohybových 

aktivitách seniorů. Zjišťuji, s jakou frekvencí, intenzitou a objemem cvičení jsou senioři 

pohybově aktivní a zda to koresponduje s obecnými doporučeními. Třetí část otázek se 

skládá z informacích vypovídající o zdravotním stavu seniora a jeho motivaci k 

pohybovým aktivitám. Poslední blok otázek je zaměřen na preferenci cvičení s trenérem 

nebo ve skupinových lekcích. Zjišťujeme, zda má vliv asistence trenéra nebo lektora 

skupinových hodin na pocit seniora po cvičení a zda jde seniorům o správné provedení 

cviků. Poslední testování proběhlo pomocí handgripu, které měřilo statickou svalovou 

sílu. Průběžně zkoumám vliv pozitivně ovlivňujících biosociálních závislostí na 

pohybovou aktivitu, kterými jsou mužské pohlaví, mladší věk, vyšší vzdělání, předchozí 

pohybová aktivita, sedavé zaměstnání či vliv skupinové pohybové interakce na 

pohybovou aktivitu ve stáří. 

 

12.1 1. BLOK ANKETY - obecné informace o seniorech 

 Následující grafy ukazují jednotlivé zastoupení seniorů dle kategorií - pohlaví, 

věk, vzdělání, rodinný stav.V této části ankety jsme dali dohromady získaná data, z 

kterých jsme zjistili základní charakteristiku souboru. Skupina respondentů tvoří 36 

seniorů (100 %), z toho 20 mužů (56 %) a 16 žen (44 %). Jejich věk se pohybuje v 

rozmezí 60 až 75 let. Průměrný věk mužů je 65 let a průměrný věk žen je 64 let. 

 Nejvíce z dotazovaných respondentů jsou mladší senioři ranného stáří v rozmezí 

60 - 65 let, kteří tvoří 69 % z celku. Skupina seniorů ve věku 66 - 69 je v podobném 

procentuálním zastoupení jako skupina 70+. Pouze základní vzdělání měly 2 ženy (6 

%). Nejvíce seniorů má středoškolské vzdělání - 12 mužů a 10 žen (61 %) a 

vysokoškolsky vzdělaných respondentů bylo 8 mužů a 4 ženy (33 %). Vdovy jsou ve 

skupině pouze 3. Tento stav není překvapující, neboť obecně se ženy dožívají vyššího 

věku než muži. Celkem tedy 8 % z našich respondentů ovdovělo. V manželství je stále 

15 mužů a 11 žen, celkem 26 seniorů (72 %) a rozvedených je 5 mužů a 2 ženy (19 %). 
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Obrázek 2 Srovnání testovaných osob podle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého 

vzdělání a rodinného stavu 

	  

	  

	  

12.2 2. BLOK OTÁZEK - pohybové aktivity - frekvence, objem, intenzita, 

oblíbené pohybové aktivity 

  V tomto bloku se nacházejí otázky týkající se zmonitorování minulého a 

současného pohybového režimu. Zjišťuje, s jakou frekvencí, intenzitou a objemem 

provozují PA a zda jsou informováni, jakou frekvenci PA týdně by měli provozovat. 

Dále sleduje oblíbenost aktivit seniorů, které jsou rozdělené do obrázků podle kritéria 

pohlaví a věku. 
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Otázka č. 1 Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

 
Obrázek 3 Preference trávení volného času u mužů a žen 

 K otázce týkající se nejčastějšího trávení volného času odpovědělo méně jak 50 

% respondentů, že procházkami. V celkové součtu to bylo 16 odpovědí, 8 mužů a 8 žen. 

Sportem nejraději vyplňuje svůj volný čas 12 respondentů (33 %), 9 mužů (25 %) a 3 

ženy (8 %). Tzn., že 28 respondentů tráví svůj volný čas cílenou pohybovou aktivitou 

(78 %). Pouze 3 z dotazovaných (8 %) volí raději pasivní a sedavé činnosti. 

 
Obrázek 4 Zastoupení trávení volného času podle věku 
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 Z obrázku 4 je patrné, že sport jako trávení volného času je nejoblíbenější u 

mladších seniorů do 65 let (44 %) Pouze jeden senior ve věkovém rozmezí 66 - 69 se 

nejraději věnuje sportu ve svém volném čase (17 %). Největší zastoupení procházek je u 

seniorů do 65 let. Procházky odpověděli 4 z celkových 5 seniorů ve věku nad 70 let (80 

%).  

Otázka č. 2 Měl jste po většinu pracovního života sedavé zaměstnání? 

 V minulosti mělo sedavé zaměstnání 10 mužů (28 %) a 10 žen (28 %), v 

celkovém součtu je to 20 seniorů (56 %). Zbylých 16 senioů (44 %) nemělo sedavé 

zaměstnání.  

 
Obrázek 5 Zastoupení sedavého zaměstnání u sledované skupiny aktivních seniorů 

	  

Otázka č. 3 Kolikrát týdně jste byl/a zvyklý/á provozovat pohybovou aktivitu do 40 let 

 Do 40 let 5-7 x týdně pravidelně cvičilo 6 mužů (17 %) a 1 žena (3 %). Celkem 

20 % z dotazovaných. Frekvenci cvičení 3 - 4 x mělo taktéž 20 % respondentů. 7 mužů 

(19 %) a 4 ženy (11 %). Jednou až dvakrát týdně pravidelně cvičí 11 seniorů (31 %),  

z čehož byli 4 muži (11 %) a 7 žen (20 %). Několikrát do měsíce bylo aktivních 7 

seniorů (19 %), 3 muži a 4 ženy.  

 

Otázka č. 4 Kolikrát provozujete pohybovou aktivitu nyní? 

 Dnes 4 senioři (11 %) pravidelně cvičí téměř každý den. Z toho 3 muži a 1 žena. 

Tento ukazatel značí pokles každodenní aktivity. Střední aktivitu 3 - 4 dny v týdnu má 

19 seniorů (53 %), kdy je poměr 10 mužů (28 %) ku 9 ženám (25 %). Menší aktivitu  

1 - 2 x týdně vyvíjí 12 dotazovaných, 6 mužů (17 %) a 6 žen (17 %). Nepravidelně 

několikrát do měsíce je pohybově aktivní 1 muž (3 %).  
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Obrázek 6	  Frekvence	  pohybových	  aktivit	  dotazovaných	  mužů	  a	  žen	  do	  40	  a	  nad	  60	  

let	  

 Při porovnání těchto obrázků 6 je patrné, že vyšší aktivitu vykazovali muži jak v 

mládí, tak i ve stáří, kdy mají nejvyšší frekvenci PA. U aktivit 3 - 4 x byl větší rozdíl v 

aktivitách mladých mužů oproti mladým ženám. Ke stáří se tento rozdíl začíná snižovat 

a ženy vykazují téměř stejnou aktivitu 3 - 4 x týdně jako muži. Z grafů je zřejmé, že 

ubylo PA provozovaných jen několikrát do měsíce.  

 
Obrázek 7 Vztah pohybových aktivit ve věku do 40 let a nad 60 let 

 Na předchozím obrázku 7 vidíme, jak se u dotazovaných seniorů vyvíjela PA 

s věkem. Leží-li bod na vyznačené čárkované přímce, znamená to, že dotazovaný senior 
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má nyní frekvenci své PA stejnou, jakou míval ve věku do 40 let. Leží-li bod pod 

přímkou, je současná frekvence PA nižší a naopak, leží-li bod nad přímkou, je jeho 

frekvence PA dokonce vyšší, nežli tomu bylo v mladším věku. Jelikož se odpovědi, tj. 

vyznačené body, v grafu překrývají, vyznačili jsme tuto skutečnost pomocí velikosti 

značky (kruhu). Například na souřadnici (1-2) x do 40 let a (3-4) x nad 60 let leží 

největší zastoupení – celkem 5 odpovědí – proto veliký kruh. Naopak nejmenší značky 

odpovídají pouze jediné odpovědi z ankety. Tento výsledek se bude lišit od obecného 

tvrzení, že se stářím ubývá pohybových aktivit.  

Tabulka 3 Porovnání sedavého a nesedavého zaměstnání s frekvencí PA 

Sedavé zaměstnání Nesedavé zaměstnání 

Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí % z celku Frekvence 

PA (týdně) 
počet 

odpovědí % z celku 

5 - 7 x 1 5 % 5 - 7 x 3 19 % 
3 - 4 x 9 45 % 3 - 4 x 10 62 % 
1 - 2 x 9 45 % 1 - 2 x 3 19 % 

Několikrát 
do měsíce 1 5 % Několikrát 

do měsíce 0 0 % 

Celkem 20 100 % Celkem 16 100 % 
 

 V tabulce 3 vidíme větší frekvenci PA u seniorů, kteří v pracovním životě 

neměli sedavé zaměstnání. Při porovnání aktivit provozovaných 5 - 7 x a 3 - 4 x u lidí se 

sedavým zaměstnáním má vyšší frekvenci 50 % z 20 seniorů oproti 81 % seniorů s 

nesedavým zaměstnáním. 

 

Otázka č. 5 Jak často si myslíte, že by měl člověk ve vašem věku cvičit? 

 Cílem této otázky je zjistit, zdali mají senioři ponětí o vhodné frekvenci 

pohybových aktivit ve stáří. Z obrázku 8 je patrné, že většina seniorů si myslí, že by 

měli provozovat PA 3 krát a více krát do týdne, čímž by splňovali obecná doporučení 

pro seniory, týkající se frekvence. V celkovém součtu je to 31 seniorů. Pouze 5 seniorů 

si myslí, že by měli cvičit jen 1 - 2 x týdně. Pozitivní je skutečnost, že si nikdo ze 

seniorů nemyslí, že by měl být aktivní pouze několikrát do měsíce nebo vůbec.  
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Obrázek	  8	  Žádoucí frekvence pohybové aktivity u mužů a žen 

 Na obrázku 9 na ose x je subektivní frekvence, kterou by měl senior podle svého 

úsudku ve stáří provozovat, zatímco na ose y je jejich skutečná provozovaná frekvence 

cvičení. Po jejím porovnání je zřejmé, že jsou senioři pohybově aktivní méně, než  

se domnívají, že by měli být. To dokazuje převaha lidí pod ideální závislostí. Ideální 

závislost znamená, že co je na ose vodorovné se shoduje s daty na ose svislé. Podobně 

jako u obrázku 7, velikost značky (kruhu) odpovídá počtu odpovědí na dané souřadnici. 

Obrázek 9 nám ukazuje, že někteří lidé jsou pohybově aktivní tak, jak se domnívají, že 

by měli, ale více lidí se domnívá, že by měli cvičit více.  

 
Obrázek 9 Vztah mezi realizovaným a „ideálním“ cvičením 

(ideální = považující za potřebné) 
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Otázka č. 6 Když jdete cvičit, jak dlouho trvá Vaše pohybová aktivita? 

 Na obrázku 10 vidíme, že počet seniorů cvičících 60 minut přesáhl 50 %.  

Z našich seniorů je tak pohybově aktivních 26 dotazovaných. Pět seniorů při PA cvičí 

30 minut a zbylých 5 má aktivitu 90 minut. Z obrázku 10 vidíme největší objem PA u 

mužů. Délka PA je u všech věkových skupin podobná. 

 

 
Obrázek 10 Objem provozovaných aktivit podle pohlaví a podle věku seniorů 

 Obrázek 11 nám znázorňuje rozdělení ve dvou souřadnicích – intenzita cvičení 

(dle Borgovy škály – viz otázka 7) a délka cvičení, vyjádřená v min/týden. Pro naše 

účely splňuje doporučení senior, který cvičí intenzitou alespoň 11, což je mírná zátěž a 

týdně je pohybově aktivní mininálně 150 min (obecné doporučení pro seniory pro 

frekvenci a objem je 5 x 30 min týdně a více). Tento graf nám ukazuje, kolik lidí je 

pohybově aktivní podle obecných doporučení pro seniory. Nejvíce dotazovaných 

seniorů cvičí intenzitou 13 a 14 zhruba 210 min týdně. Od 180 min týdně po 540 min je 

touto intenzitou pohybově aktivních celkem 22 lidí, z nichž pouze jeden nesplňuje 

kritérium intenzity 11 a více. Mnou testovaní senioři splňují z 58 % doporučení pro 

provozování pohybových aktivit seniorů. Nejvíce omezující se zdá být doporučená 

délka cvičení – alespoň 150 min týdně. 
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Obrázek 11 Splnění pohybových doporučení pro seniory - intenzita, frekvence, 

objem 

	  

Otázka č. 7 S jakou intenzitou cvičíte? Ohodnoťte od 6 do 20, kdy 6 představuje velmi 

lehkou zátěž a 20 velmi těžkou zátěž. 

Tabulka 4 Subjektivní intenzita vnímání zátěže podle Borgovy stupnice 

 

 

 Z tabulky 4 je zřejmé, že nejvyšší procentuální zastoupení (39 %) intenzity  

Borgova škála 

Intenzita 
Subjektivní 
intenzita seniora - 
četnost 

% z celku 

6 - 8 Žádná, nebo 
Nepatrná zátěž 4 11 % 

9 - 10 Velmi lehká 
zátěž 3 8 % 

11 - 12 Lehká zátěž 10 28 % 

13 - 14 Poněkud 
namáhavá zátěž 14 39 % 

15 - 16 Namáhavá 
zátěž 5 14 % 

Celkem 36 100 % 
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u našich seniorů má „Poněkud namáhavá zátěž“, což odpovídá střední zátěži. 28 % 

splňuje „Lehkou zátěž“ a 14 % dotazovaných seniorů má „Namáhavou zátěž“. 

 

	  

Obrázek 12 Vliv dosaženého vzdělání na frekvenci pohybových aktivit seniorů 

 Na obrázku 12 porovnávám vzdělání seniorů s frekvencí jejich cvičení  

v seniorském věku. Graf zobrazuje relativní rozdělení seniorů podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání do skupin podle frekvence PA. Z obrázku není patrný vliv 

vzdělání na frekvenci PA.  

 

Otázka č. 8 Vyzkoušeli jste některé z těchto pohybových aktivit? (nordic walking, core, 

bosu, sm systém, gym ball, cvičení s expandery) 

 Pokud někteří ze seniorů cvičili dané aktivity, mohli na otázku odpovědět všemi 

odpověďmi. Někteří uvedli 3 odpovědi, někteří neznali a necvičili ani jednu z nich. 

Výsledky jsou následující: Obrázek 13 nám říká, že z těchto cvičení znají senioři 

převážně nordic walking a 22 z nich ho již vyzkoušeli. 10 lidí vyzkoušelo cvičení s 

expandery. 10 lidí nevyzkoušelo ani jednu z uvedených PA.Ostatní položky v obrázku 

12 nezaznamenaly velký přírůstek v odpovědích. Z obrázku je patrné, že senioři příliš 

neznají a nepraktikují nové zdravotní metody při cvičeních. 
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Obrázek 13 Povědomí seniorů o nových pohybových aktivitách 

 

Otázka č. 9 Jakou pohybovou aktivitu máte nejraději? 

 Z níže uvedené tabulky 5 vidíme, že nejoblíbenější PA u našich seniorů je chůze 

(48 %). Zařadila jsem sem i nordic walking, který byl oblíbený u jednoho seniora. Na 

druhé místo oblíbenosti se řadí cvičení ve vodě a plavání a poslední je cyklistika. U 

ostatních aktivit nebyla výraznější převaha odpovědí, a proto jsou v kolonce „ostatní“.  

 Z tabulky 6 je patrné, že se zvyšujícím se věkem roste preference chůze na úkor 

jiných PA. Zatímco ve věku 60 - 64, kdy máme i nejvíce seniorů, odpovědělo pouze 11 

% seniorů, že jejich nejoblíbenější aktivita je chůze. Senioři přes 70 let odpověděli ve 

100% případů chůzi. Z tabulky 4 se dá vypozorovat vliv zvyšujícího se věku na 

preferenci chůze jako PA. 

	  

Tabulka 5      Tabulka 6 

Oblíbenost aktivit 

	  

Oblíbenost chůze se zvyšujícím se věkem 

Pohybové 
aktivity 

Počet 
seniorů 

% z 
celku  

	  

Věk 
Počet seniorů 

ve věkové 
hranici celkem 

Preferující 
chůzi %  

Chůze + 
nordic walking 17 48 % 

	  

60 - 64 19 2 11 % 

cvičení ve 
vodě + plavání 9 25 % 

	  

65 - 69 12 9 75 % 

Cyklistika 4 11 % 
	  

70 + 5 5 100 % 

Ostatní (běh, 
jóga, HSS...) 6 17 % 

	  

Celkem 36 16 100 % 

celkem  36 100 % 

	   	   	   	   	  



 72 

12.3 3.BLOK - otázky týkající se zdravotních problémů a motivace k pohybové 

aktivitě 

Tabulka 7 
Otázky č. 10 - 16, odpovědi muži 

10 11 12 13 14 15 16 
Trvalé 
zdrav. 
prob. 

Návštěva 
lékaře Soběstačnost 

Limitace 
zdrav. 
stavem 

Motivace  
k pohybové 
aktivitě 

Preference cv. -
zdraví/ zábava 

Pocit po 
cvičení - 
horší 

NE 1 za rok ANO NE zdrav.stav zdraví občas 
ANO pravidelně ANO ANO hmotnost,vzhled zdraví nikdy 
NE 1 za rok ANO NE hmotnost,vzhled zdraví nikdy 
NE 1 za rok ANO NE zábava zábava nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO NE zábava zábava nikdy 
NE vícekrát ANO NE zábava zábava nikdy 
NE pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zábava nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO ANO zábava zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

ANO vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

	  

Tabulka 8 
Otázky č. 10 - 16, odpovědi ženy 

10 11 12 13 14 15 16 
Trvalé 
zdrav. 
prob. 

Návštěva 
lékaře Soběstačnost 

Limitace 
zdrav. 
stavem 

Motivace  
k pohybové 
aktivitě 

Preference cv. -
zdraví/ zábava 

Pocit po 
cvičení - 
horší 

NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zdraví nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zábava nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
ANO vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zdraví nikdy 
NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO hmotnost, vzhled zdraví občas 
ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
NE vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
ANO pravidelně ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 
ANO pravidelně ANO ANO hmotnost, vzhled zdraví občas 
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 Třetí blok otázek zjišťuje zdravotní stav seniorů, zda vnímají limitace při 

cvičeních a co je jejich hlavní motivací ke sportu. Porovnávám odpovědi seniorů a 

zjišťuji možné souvislosti se zdravotním stavem, sedavým zaměstnáním a s frekvencí 

pohybové aktivity.  

Otázka č. 10 Máte trvalé zdravotní problémy? 

 Z tabulky 5 a 6 vidíme, že 22 lidí má trvalé zdravotní problémy oproti 14, které 

je nemají. Porovnala jsem otázku č. 10 Trvalé zdravotní problémy a otázku č. 2 Sedavé 

zaměstnání a zjistila jsem následující: 

Tabulka 9 Porovnání sedavého zaměstnání se zdravotním stavem 

Sedavé zaměstnání 

Pohlaví Počet seniorů 
Trvalé 

zdravotní 
problémy 

Nemají 
zdrav. 

problémy 
Muž 10 7 3 
Žena 10 9 1 

Celkem 20 16 4 
% z celku 100 % 80 % 20 % 

 

Tabulka 10 Porovnání nesedavého zaměstnání se zdravotním stavem 

Nesedavé zaměstnání 

Pohlaví Počet seniorů 
Trvalé 

zdravotní 
probl. 

Nemají 
zdrav. 

Problémy 
Muž 10 4 6 
žena 6 2 4 

celkem 16 6 10 
% z celku 100 % 38 % 62 % 

 

 Z výsledků ankety mělo v mládí 20 lidí převážně sedavé zaměstnání. Z těchto 

lidí má trvalé zdravotní problémy ve stáří 16 seniorů, celkem 80 %. Zatímco ze 16 lidí s 

nesedavým zaměstnáním odpovědělo jen 6 (38 %), že trpí trvalými zdravotními 

problémy. Z těchto výsledků se dá usuzovat, že sedavé zaměstnání může mít vliv na 

jejich zdravotní stav ve stáří. 
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Otázka č. 11 Navštěvujete pravidelně lékaře? 

 Zjistili jsme, že pravidelně navštěvuje lékaře 19 seniorů, vícekrát do roka 14 lidí 

a 3 senioři jen jednou do roka (viz tab. 7, 8). 

Otázka č. 12Jste stále soběstační? 

 Na tuto otázku odpovědělo 100 % seniorů, že jsou stále soběstační (viz tab. 7, 

8). 

Otázka č. 13Domníváte se, že Vám zdravotní stav brání v provozování některých 

pohybových aktivit? 

 Z 22 seniorů trpící travalými zdravotními problémy odpovědělo 19, že jim 

zdravotní stav brání v provozování některých PA. Zajímavé je zjištění, že 3 senioři tento 

pocit nemají. 14 lidí, kteří nemají trvalé zdravotní problémy odpověděli v 10 případech, 

že nemají pocit limitace při pohybových aktivitách. 

Otázka č. 14 Jaká je Vaše motivace k pohybové aktivitě? 

 25ti seniorům je motivací pro PA zdravotní stav. Pro 7 lidí, z čehož je 5 žen, je 

motivací hmotnost a vzhled a 4 muži sportují pro zábavu (viz tab. 7, 8). 

Otázka č. 15 Preferujete cvičení zaměřená na zdraví nebo spíše cvičení pro zábavu 

(míčové sporty, hravá cvičení) 

 31 seniorů upřednostňuje cvičení zaměřená na zdraví a zbylých 5 dává přednost 

cvičení pro zábavu, jako jsou míčové sporty, hravá cvičení atd. (viz tab. 7, 8). 

Otázka č. 16 Cítíte se většinou po cvičení „hůře?“ 

 V otázce bylo nutné volit pro seniory srozumitelný výraz nagativního 

subjektivního hodnocení cvičení „hůře“. Zjistila jsem, že po cvičení se cítí „občas“ hůře 

10 seniorů. Zbylí respondenti odpovídali, že se po cvičení necítí hůře „nikdy“. 

Zjišťovala jsem, zda spatřím nějakou korelaci mezi pocitem po cvičením a zásahem 

trenéra nebo lektora do cvičení seniorů. Na obrázku 14 je patrné, že z 18 lidí, kteří cvičí 

skupinové hodiny (viz. tabulka 9, tabulka 10) s lektorem pravidelně nebo mají trenéra se 

pouze 3 lidé z deseti (30 %) cítí „občas“ po cvičení hůř. 7 seniorů cítících se po cvičení 

„občas“ hůře cvičí bez trenéra nebo ve většině případech nenavštěvuje skupinové 

hodiny (viz obrázek 14). 
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Obrázek 14 Vliv na cítění se po pohybové intervenci vlivem trenéra(lektora)/bez 

trenéra (lektora) 
 

12.4 4. BLOK OTÁZEK - otázky týkající se informovanosti seniora o vlivu PA na 

zdraví, preference formy PA a techniky pohybu 

Tabulka 11 
Otázky č. 17-23, odpovědi muži 

Věk	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	  
60	   NE	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
60	   ANO	   ANO	   rozmanitost	   Individuální	   NE	   ANO NE	  
60	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   ANO	   ANO	  
62	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   jednou	  za	  čas	   ANO	   ANO	  
63	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
63	   ANO	   ANO	   donutím	  se	  	   Individuální	   NE	   ANO	   ANO	  
63	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   ANO	   NE	  
63	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
63	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
64	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   ANO	   NE	  
65	   NE	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
65	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
65	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   NE	   ANO	   NE	  
67	   ANO	   ANO	   rozmanitost	   Individuální	   NE	   ANO	   ANO	  
68	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
68	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   jednou	  za	  čas	   ANO	   NE	  
68	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
70	   NE	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
71	   NE	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
75	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
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Tabulka 12: 
Otázky č. 17-23, odpovědi ženy 

Věk	   17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	  
60	   ANO	   2	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
60	   ANO	   2	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
60	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
60	   ANO	   NE	   	  	   Individuální	   NE	   NE	   NE	  
63	   ANO	   ANO	   rozmanitost	   Individuální	   jednou	  za	  čas	   ANO	   ANO	  
63	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
63	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
64	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   ANO	  
64	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
65	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
65	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
65	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
67	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   ANO	   NE	  
68	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  
70	   ANO	   NE	   	  	   skupinová	   jednou	  za	  čas	   NE	   NE	  
74	   NE	   NE	   	  	   skupinová	   pravidelně	   NE	   NE	  

 

Otázka č. 17 Myslíte si, že máte dostatek informací o vlivu pohybových aktivit na 

zdraví? (od rodiny, kamarádů, z internetu, od lektorů pohybových aktivit, ostatních 

seniorů) 

 Z 36 respondentů se domnívá 22 seniorů, že má dostatek informací o vlivu 

pohybových aktivit na zdraví, zatímco 14 seniorů tento pocit nemá (viz tab. 9, 10). 

Otázka č. 18 Máte při Vašich pohybových aktivitách trenéra? 

 4 senioři odpověli, že mají trenéra, z toho 1 žena. Větší část dotazovaných 

seniorů ho nemá (viz tab. 9, 10). 

Otázka č. 19 Pokud máte trenéra, z jakého důvodu? 

 Na tuto otázku senioři mohli odpovídat 3 možnými způsoby - provedení cviku, 

rozmanitost cvičení, donutí se cvičit, Tři senioři mají trenéra kvůli rozmanitosti cvičení 

a jednoho to „donutí“ více cvičit (viz tab. 9, 10). Nikdo z nich necvičí kvůli provedení 

cviku. 
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Otázka č. 20 Upřednostňujete individuální nebo skupinové hodiny? 

 21 lidí (58 %) odpovědělo, že upřednostňuje skupinové hodiny. Z toho je 14 žen a 

7 mužů. Zbylých 15 seniorů dává přednost individuálnímu cvičení. Z nichž jsou pouze 2 

ženy a 13 mužů (viz tab. 9, 10). Téměř všechny seniorky upřednostňují cvičení 

skupinového charakteru, zatímco muži dávají přednost individuálnímu cvičení.  

Tabulka 13 Frekvence cvičení u seniorů upřednostňující skupinové nebo 
individuální PA 

Pohybová aktivita 

Skupinová Individuální 
Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí 

%  
z celku 

Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí 

%  
z celku 

5 - 7x 1 5 % 5 - 7x 3 20 % 
3 - 4x 11 52 % 3 - 4x 8 53 % 
1 - 2x 9 42 % 1 - 2x 3 20 % 

Několikrát do 
měsíce 0 0 % 

Několikrát 
do měsíce 1 7 % 

Celkem 21 100 % Celkem 15 100 % 
	  

 Zjistila jsem, že frekvence cvičení 5 - 7 x je vyšší u lidí cvičících individuálně 

vzhledem vzhledem k relativním četnostem, ale u aktivit 3 - 4 x je tento poměr mezi 

lidmi cvičících raději skupinově srovnatelný s individuálními. 

Otázka č. 21 Navštěvujete skupinové lekce pravidelně? 

 Výsledky z naší ankety uvádí, že skupinové hodiny navštěvují pravidelně 3 muži, 

tzn. 15% z mužského zastoupení a 11 žen, tj. 69 % ze ženské části dotazovaných. 

Nepravidelně je navštěvuje 7 mužů a 4 ženy (viz tab. 9, 10). Z tohoto zjištění je jasné, že 

větší pravidelnost v navštěvování skupinových hodin je u žen. 

Otázka č. 22 Záleží Vám na správném provedení cviků? 

 Z tabulky 9 a 10 jsme zjistili, že 25 lidem (69 %) nezáleží na správném provedení 

cviku. Pouze 11 lidí (31 %) vnímá provedení cviku a jde jim o správný technický pohyb. 
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Otázka č. 23 Umíte posoudit správné provedení cviku (jak by měl pohyb správně 

vypadat, zda se zapojují správné svaly 

 6 lidí (17 %) si myslí, že ví, jak vypadá správé provedení cviků, 3 z nich jsou 

lidé cvičíci s trenérem (viz tab. 9, 10).  

Otázka č. 24 Měření statické síly HK 

 Z naměřených hodnot jsme porovnali pár proměnných a získali jsme následující 

obrázky:  

 
Obrázek 15 Rozdíl mezi mezi statickou sílou horní končetiny mužů a žen 

	  

 Z grafu je patrá vyšší síla stisku dominantní horní končetiny mužů oproti ženám, 

které jsou na tom obecně hůře. Extrémní hodnoty jsou na goxplotu znázorněny 

kolečkem. Nejnižší hodnota u žen byla 18 kg a nejvyšší 33 kg. Nejvíce (50 % odpovědí) 

se výsledky kumulovaly v rozmezí 20 - 27 kg. U mužů byla nejnižší naměřená síla 15 

kg a nejvyšší 60 kg. Nejvíce (50 %) odpovědí bylo v rozmezí 32 - 47 kg. 
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Obrázek 16 Rozdíl statické svalové síly (v kg) na základě porovnání s rostoucím 

věkem seniorů - muži 

 Na obrázku 16 vidíme nejnižší sílu ve věku 70 a více let. Zajímavé je, že nelze 

pozorovat větší rozdíly ve stisku horní končetiny mezi muži do 65 let a muži vevěku 66 

- 69. Výraznější vliv věku na sílu stisku je pozorovaný až ve skupině seniorů ve věku 70 

a více. 

 

 
Obrázek 17 Míra ovlivnění frekcence a objemu PA mužů na sílu stisku ruky 
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 Na předchozím obrázku 17 vidíme závislost síly stisku dominantní horní 

končetiny můžu na tréninku a věku. Na ose x je vynesena věková skupina, na ose y 

délka cvičení za týden. Ve svislé souřadnici z je potom vynesena hodnota „hand-gripu“ 

každého seniora. Abychom zvýraznili trend v jednotlivých věkových kategoriích, 

proložili jsme data polynome (červená křivka). Z obrázku pozorujeme předpokládaný 

pozitivní vliv tréninku na sílu horní končetiny. Dalo by se říci, že se snižující  

se frekvencí a objemem tréninku se i u našich seniorů snižuje svalová síla nehledě  

na věk. Tzn., že svalová síla je závislá na absolvovaném tréninku, tj. na frekvenci 

tréninkových jednotek, obecně objemu tréninkového zatížení a nikoliv pouze na věku.  

 
Obrázek 18 Porovnání rozdílu naměřených hodnot HK u levé i pravé ruky 

 Obrázek 18 nám ukazuje větší rozdíly v naměřených hodnotách u praváků. 

Zatímco „leváci“ mají v pár případech silnější nedominantní ruku. Rozdíly u leváků 

jsou ve většině případů o 1 kg. Zatímco pravákům se hodnoty pohybovaly v rozdílech  

1 kg - 3 kg. Extrémní hodnoty z měření jsou znázorněny kolečkem, ale nepřikládáme 

jim váhu, neboť se statistika nezabývá extrémnímy hodnoty. 
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13 DISKUSE  

	  

 Na začátku diskuse je dobré zdůraznit, že z grafů ve výsledkové části mé práce 

popisuji data z 36 dotazovaných seniorů, což není dostatečně velký počet, aby mohly 

být výsledky generalizovány. 

 Skupina odpovídajících seniorů se řadí k aktivním lidem v seniorském věku. 

Podle výzkumu, který provedl Jansa a kol. (2005) je z dospělé populace aktivních 

zhruba 11,6 % lidí a právě v těchto procentech se vyskytuje většina našich seniorů. 

Zbytek dospělé populace (65 %) je podle Jansy (2005) aktivních jen velmi málo nebo 

vůbec. Z výsledků naší ankety vyšlo, že téměř 100 % dotazovaných seniorů je aktivních 

minimálně 1 - 2 x týdně. Liší se mírou aktivity, preferencí pohybových aktivit a 

zdravotního stavu, ale společným znakem je vyšší míra PA oproti zbylé seniorské 

populaci. V anketě porovnávám míru aktivity již aktivních seniorů. 

 Anketou jsem zjistila, že skupina mnou dotazovaných seniorů patří podle 

rozdělení Šnejdrové a Kalvacha (2008) na základě funkční zdatnosti k elitním a fit 

seniorům. Jsou to senioři zvládající extrémní zátěž. V naší anketě se k nim řadí 

minimálně 3 senioři, kteří zhodnotili subjektivní intenzitu zátěže číslem 15 nebo 16, což 

je vyšší zátěž. Stále provozují individuální sporty, kitesurfing aj. a frekvence cvičení je 

každý den nebo většinu dní v týdnu s vyšším objemem tréninku (90 min). Většina 

zbylých seniorů se řadí k Fit seniorům, stále se pravidelně věnující sportům, i když už 

nevyvíjí takovou intenzitu jako senioři elitní. 78 % seniorů ve skupině si vybírá  

k trávení volného času aktivní pohybové činnosti, z nichž sportovní aktivity provozují 

rádi senioři do věku 65 let. Později už dávají přednost procházkám. Mezi nejoblíbenější 

PA se řadí chůze, což potvrzuje nejoblíbenější trávení volného času - procházky. 

Můžeme tak potvrdit studie Frömela et al., (2006), který ve své studii potvrdil 

dominanci chůze mezi různými typy PA. Zjistili jsme také rostoucí tendence oblíbenosti 

se zvyšujícím se věkem, což není neočekávané zjištění. Následují aktivity ve vodě a 

cyklistika. Předpokládám, že oblíbenost cvičení ve vodě je pravděpodobně kvůli 

skupinovým hodinám, které nabízí fitness club Balance Brumlovka. Navštěvují je 

převážně ženy. 
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Pozitivní determinanty ovlivňující pohybové aktivity 

 Tyto determinanty jsem zjišťovala porovnáním napříč všechny bloky otázek. 

Pohybová aktivita je dle Frömel et al., (2006) ovlivňována řadou faktorů. Porovnávala 

jsem vliv pozitivních biosociálních proměnných na frekvenci PA a zjištění je takové: 

Mezi PA mužů a žen jsem shledala signifikantní rozdíly. V řadě studií dosahovali vyšší 

úrovně pohybové aktivity muži, kteří měli lepší výsledky než pohybově aktivní ženy 

(Frömel et al.) Muži v našem šetření cvičili jak nejvyšší frekvencí (5 - 7 x) v mládí, tak i 

ve stáří. Při aktivitách 3 - 4 x týdně se tento rozdíl začíná vytrácet a frekvence pohybu je 

srovnatelná se ženami.  

 Mladší věk, jako jeden z dalších pozitivních biosociálních proměnných, 

nepotvrdil skutečnost, že vyšší frekvenci PA mají lidé mladšího věku. Pokud nebudeme 

porovnávat pouze nejvyšší frekvenci 5 - 7 x týdně (kde převažovala frekvence u 

mladších lidí), ale vezmeme v úvahu i ostatní (1- 2 x, 3 - 4 x), zjistíme celkový nárůst 

frekvence PA u seniorů oproti jejich aktivitě v mládí. Tento netypický výsledek může 

být způsoben řadou faktorů jako např. lepší sportovní zázemí, které se seniorům dostalo 

prostřednictvím fitness, více volného času ve stáří, dobrá ekonomická situace aj.  

 Z našich nashromážděných dat nemůžeme potvrdit již vzniklé studie Fojtíka a 

Mitáše (2012) aj. autorů, kteří potvrdili vliv vyššího dosaženého vzdělání na frekvenci 

PA. Tabulkou 3 jsme porovnali vliv sedavého a nesedavého zaměstnání s frekvencí PA 

a zjistili jsme, že vyšší PA ve stáří je u lidí s nesedavým zaměstnáním. Tento výsledek 

není neočekávaný, neboť sedavé zaměstnání mnohdy způsobuje nechuť k pohybu.  

 Jako posledním porovnávanou pozitivní biosociální proměnnou, která je často  

s vyšší PA asociována, je účast v organizovaně vedených hodinách. Z naší studie jsem 

zjistila, že nejvyšší frekvenci mají lidé provozující PA individuálně, tudíž ani v této 

proměnné nepotvrdím již vzniklé studie.  

Pohybová aktivita - Plnění obecných doporučení pro seniory 

 Po srovnání odpovědí jsem zjistila, že 23 seniorů (64 %) plní doporučení  

k týdenní PA nejméně ve 3 a více dnech, 31 seniorů (86 %) nejméně 60 minut cvičí a 

intenzita cvičení z Borgovy stupnice velikosti 11 - mírná zátěž a výše, obsáhlo 29 lidí 

(81 %). Na obrázku 11 je patrné plnění doporučení k PA, celá skupina dotazovaných 

seniorů plnila doporučení, co se frekvence, intenzity a objemu týká z 58 %. Vnímání 

intenzity zátěže je sice subjektivní hodnocení každého seniora, ale objektivizovanou 

škálou, která se používá všude ve světě. Je důležité si uvědomit, že na subjektivní 
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vnímání zátěže může mít vliv řada faktorů od vnějších či vnitřních, jako jsou zvýšená 

teplota, nepohoda, řešení těžké životní situace, teplota v místnosti, prostředí atd. Pokud 

bychom váhali s přesností odpovědí týkající se intenzity, dá se využít tepová frekvence, 

která by nám napověděla blíže, s jakou intenzitou jsou senioři pohybově aktivní. 

 Výsledky ze splnění doporučení PA jsou uspokojivé. Pravděpodobně by byly 

výsledky úplně jiné, kdybychom se dotazovali seniorů v seniorských domovech. Naši 

dotazovaní patří mezi aktivnější jedince, někteří mezi vysoce aktivní. Obrázek 9 nám 

ukazuje, že si senioři myslí, že by měli být pohybově aktivní více, než dosud jsou.  

Pro většinu seniorů je ideální frekvence cvičení 3 - 4 x týdně dle obrázku 8. Jejich 

odpovědi vypovídají o skupině informovaných a aktivních seniorů. 

Zdravotní problémy a motivace ke sportu 

 Z těchto otázek jsme zjistili, že více jak polovina dotazovaných seniorů má 

trvalé zdravotní problémy. Vzniklo mnoho studií, které potvrdily negativní dopady 

sedavého zaměstnání a způsobu života na zdravotní stav. Jak vypadá vývoj funkční 

kapacity u aktivních a sedavých lidí je patrné na grafu 1 „Vývoj funkční kapacity  

u aktivních a sedavých lidí“. Z grafu je zřejmé, že díky sedavému stylu života je funkční 

kapacita rozdílná již v mladém věku. Se zvyšujícím se věkem klesá funkční kapacita jak 

u „aktivních“, tak u „sedavých“, ale rozdíl ve funkčnosti je zde výrazný i v 80 letech. V 

anketě jsme porovnali odpovědi na otázku č. 2 týkající se sedavého zaměstnání  

s otázkou č. 10 zjišťující zdravotní stav a zjištění bylo následující: 80 % z lidí, kteří měli 

sedavé zaměstnání má zdravotní problémy oproti 38 % lidem s nesedavým 

zaměstnáním. Některé studie dokazují, že sedavý způsob života snižuje funkční 

kapacitu lidského organismu. Nelze ovšem tvrdit, že toto je jediný faktor ovlivňující 

funkční zdatnost. Musíme si uvědomit, že významnou roli zde hraje také genetická 

dispozice, pohybová aktivita v mládí, zdravý životní styl aj.  

 Soběstačnost mi potvrdilo 100 % dotazovaných, což se dalo očekávat vzhledem 

k docházení do fitness a frekvence cvičení. Soběstačnost ale neznamená, že není senilní, 

přestože vykazuje dobrou fyzickou aktivitu. Důležité je, zda je schopný dojít si  

na nákup, zda netrpí stařeckou demencí, alzheimerem atd., ale to jsme z naší ankety 

nezjišťovali. 

 Seniorům je největší motivací k provozování PA zdraví. Více jak polovina 

dotazovaných má zdraví jako prioritu. Proto není nečekané, že většina seniorů 

upřednostňuje cvičení zaměřená na zdraví. V seniorském věku nám nejde o výkony, ale 
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o zlepšení zdravotního stavu pomocí speciálních cvičení a správně prováděných cviků. 

Provedení je u seniora velice podstatné. Při cvičeních nám jde o to, pomoci senioru 

zlepšit jeho stav a je nežádoucí ublížit mu nedostatečnou korekcí špatně provedeného 

pohybu. Srovnala jsem pocity seniorů po cvičení a zjistila jsem, že s odborným vedením 

se senioři cítí ve většině případech po cvičení dobře. Odpověď na tuto otázku je spíše 

subjektivního charakteru. Situačně někteží ze seniorů mohou hodnotit v individuálních 

případech negativní pocit po cvičení v souvislosti s jeho aktuálním pocitem 

spokojenosti. Důležité je, jak se senior cítí v rodinném prostředíl, zda má problémy atd. 

Subjektivní hodnocení vychází z objektivního základu. Někdy je takové hodnocení 

přesnější než náročná měření a testování.  

Informovanost seniora, pravidelnost cvičení, technika pohybu 

 Poslední blok otázek je pouze informativního charakteru. Zjistili jsme z tabulky 

9 a 10, že si nadpoloviční většina seniorů myslí, že má dostatek informací o vlivu 

pohybu na zdraví. Nemůžeme si po zodpovězení této otázky skutečně myslet, že mají 

dostatek informací. Pro lepší zjištění by posloužil třeba malý kvíz, na který by senioři 

odpovídali a lépe bychom poznali, jak na tom ve skutečnosti s informovaností jsou.  

 Aktivní senioři preferují skupinová cvičení oproti cvičením individuálním. 

Nepříliš překvapující je zjištění, že ženy preferují spíše skupinová cvičení a muži mají 

raději individuální pojetí sportovní aktivity. Náš výsledek jsem si potvrdila se studií od 

Spink a Caroon (1992), kteří uvedli teorii adherence z pohledu skupinové dynamiky. 

Obliba skupinových hodin je především kvůli skupinové soudružnosti. Pokud mají 

senioři pocit, že jsou součástí celku, budou mít menší tendence opouštět skupinu. 

Ovlivňuje to i míru účasti ve cvičebním programu. Carron, Widmeyer a Brawly (1988) 

charakterizovali u skupin se sníženým vnímáním soudružnosti vyšší úbytek cvičících. 

Podle Spink a Caroon (1992) je vysoká důležitost skupinové adherence především  

u žen. To potvrzují i výsledky z našeho šetření, kdy ženy vykazují vyšší míru 

navštěvování skupinových hodin. 

 Z dotazovaných seniorů mají 4 senioři trenéra. Je to malé množství na to, 

abychom odvozovali závěry, z jakého důvodu ho mají a zda vlivem trenéra mají lepší 

povědomí o pohybových aktivitách a zdravotních cvičeních. Pouze 6 lidí si myslí, že ví 

jak vypadá správné provedení cviku. Z těchto odpovědí byli 3 senioři cvičící s trenérem, 

což je 75% všech cvičících s trenérem. V případě, že by bylo víc seniorů cvičících  
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s trenérem, kteří by odpověděli, že ví, jak vypadá správné provedení cviku, dalo by se 

předpokládat, že je to díky vedenému tréninku. Navíc je to otázka zjišťující pouze 

subjektivní pocit seniora. Pro řádné prozkoumání by byla potřeba vzít každého seniora 

zvlášť a otestovat jeho schopnost provádět cviky technicky správně. Otázkou jsme 

zjistili, že většina dotazovaných seniorů neví, jak vypadá správné provedení cviku. 

Handgrip 

 Posledním bodem bylo změřit svalovou sílu testovaných pomocí handgripu. 

Většinou se stává prediktorem časného poklesu svalové síly, pádů a celkové mortality. 

U tohoto měření bývá problém s úchopem přístroje, ale v našem měření jsem se 

nesetkala s neschopností uchopit a stisknout, a proto nemám pocit, že by bylo měření 

touto skutečností ovlivněno. Musíme si uvědomit, že výchozí data z tohoto měření 

mohou být ovlivněny i hmotností testovaných. Výsledky měření nám na obr. 15 ukázaly 

všeobecně známý fakt, že muži mají podstatně více síly oproti ženám i v seniorském 

věku. Rozdíly mezi nejlepším mužem a nejlepší ženou je 60 kg ku 33 kg. V našem 

měření se výsledky stisku žen kumulovaly v rozmení 20 - 27 kg a u mužů v rozmezí  

32 - 47 kg.. Data ohledně handgripu nejsou dosud příliš dostupná, a proto uvádím 

poměrně starou studii: Bechtol (1954) naměřil sílu stisku u lidí se sedavým 

zaměstnáním (31,8 - 36, 32 kg) a druhou skupinou byli lidé, jejichž práce vyžadovala 

silové úchopy (45, 4 - 50 kg). Zjistil, že lidé se sedavým zaměstnáním mají většinou 

stisk ruky menší. Ženy mají sílu v rozmezí 17, 6 - 22, 7 kg. Naši senioři se tak mohou 

porovnávat s běžnou dospělou populací, jejichž práce vyžaduje silové úchopy. Pokud 

budeme porovnávat naše měření s novější obecnou normou pro seniory do 70ti let 

zjistíme, že absolutní handgrip u žen je okolo 23 - 27, tudíž naše seniorky nepřevyšují 

obecné normy. Zatímco u mužů seniorů je norma pro handgrip okolo 30 kg. V tomto 

případě jsou na tom naši muži podstatně lépe než běžná seniorská populace. Můžeme  

z tohoto odvozovat, že je to způsobené frekvencí cvičení, kterou mají naši senioři vyšší, 

než běžná seniorská populace. 

 Obrázek 16 nám ukázal rozdíl ve statické svalové síle na základě porovnání  

s rostoucím věkem seniorů. Porovnávala jsem pouze seniory mužského pohlaví. 

Potvrdili jsme si další známý fakt, a to, že se zvyšujícím se věkem klesá síla stisku 

horních končetin. Z našeho obrázku je to patrné pouze u nejstarších jedinců, kteří mají 

sílu výrazně nižší než mladší jedinci. V porovnání věkové skupiny do 65 let a 66 - 69 let 

není patrný rozdíl v síle.  
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 Svalová síla může být ovlivněna vyšší hmotností seniorů, popřípadě jinými 

faktory jako je vyšší frekvence cvičení, což nám naznačuje obrázek 17. Svalová síla je 

závislá na absolvovaném tréninku, tj. na frekvenci. Můžeme zde zpozorovat skutečnost, 

že se zvyšujícím se objemem a frekvencí PA týdně se zvyšuje síla stisku horní 

končetiny. Tzn., že výkon je přímo úměrný velikosti počtu tréninkových jednotek. 

Pokud trénink klesá, klesá i výkon v handgripu. Svalová síla je závislá na cvičení 

seniorů. Cvičení může do jisté míry potlačit fyziologické změny související se 

stárnutím, neboť se zredukuje pokles síly právě pravidelným cvičením. 

 Obecným pravidlem je, že síla dominantní ruky je o 10 % vtětší než  

u nedominantní. Ceceli, Durukan, Erdem, Incel a Yorgancioglu (2002) zjistili, že síla 

stisku horní končetiny je u praváků větší o 8, 2 % než na straně nedominantní. U leváků 

není rozdíl takový a procentuálně je pouze o 3, 2 % silnější dominantní ruka. To 

potvrzuje i naše měření, kdy se pravákům pohybovaly rozdíly na pravé ruce oproti levé 

ve většině případů o 3 kg zatímco u leváků to bylo o 1. V jednom měření dokonce byla 

levá dominantní horní končetina slabší než pravá. Neuvádím zde procenta, ale z tohoto 

je patrné, že praváci mají vyšší rozdíl v síle horních končetin oproti levákům. Je to 

patrně kvůli tomu, že jsou leváci nuceni používat pravou více, protože žijeme  

v „pravorukém“ světě. 

13.1 Zhodnocení hypotéz 

 Na začátku je dobré zdůraznit, že z grafů ve výsledkové části mé práce popisuji 

data z 36 dotazovaných seniorů, což není dostatečně velký počet, aby mohly být 

výsledky generalizovány. 

 Hypotézu č. 1 jsme zformulovali takto: " Aktivní senioři se řídí podle obecných 

doporučení (intenzita- mírná až střední, frekvence a objem - 3 x týdně 60 min, nebo 5 

krát týdně alespoň 30 min). " Na základě ankety mohu tuto hypotézu potvrdit. Více jak 

50 % mnou dotazovaných seniorů je aktivních podle obecných doporučení a někteří 

jsou aktivní nad doporučení.  

 Hypotézu č. 2 jsme zformulovali takto: " Fyzicky aktivní senioři preferují chůzi- 

stoupá se zvyšujícím se věkem." Nejfrekventovanější odpovědí na oblíbenost 

pohybových aktivit byla chůze. Tabulka 6 nám ukazuje rostoucí oblíbenost chůze se 

zvyšujícím se věkem. Do 64 let preferuje chůzi pouze 11 % respondentů, ale ve věku 70 

a více je to 100 % seniorů. Hypotéza lze potvrdit. 
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 Hypotézu č. 3 jsme zformulovali takto: " Aktivní senioři upřednostňují 

pohybové aktivity skupinového charakteru." Tuto hypotézu lze potvrdit, neboť 58 % 

respondentů upřednostňuje pohybové aktivity skupinového charakteru. Je zde patrná 

převaha oblíbenosti u žen. Oblíbenost skupinových hodin je u seniorské populace častá, 

neboť starší lidé mnohdy hledají nové kolektivy lidí, které jim nahrazují ztrátu 

pracovních kolektivů aj. 

 Hypotézu č. 4 jsme zformulovali takto: " Pravidelné pohybové aktivity ovlivní 

sílu stisku, kritérium míry sarkopénie." Naši aktivní senioři- muži,  mají větší sílu (32 - 

47 kg) oproti běžné seniorské populaci, jejichž síla se pohybuje okolo 30 kg. Ukázali 

jsme na obrázku 17, že čím vyšší je frekvence a objem cvičení, tím je vyšší míra 

svalového stisku. Hypotézu z našeho měření seniorů můžu potvrdit. Naši aktivní 

senioři mají díky cvičení vyšší sílu stisku.  

 Hypotézu č. 5 jsme zformulovali takto: "Pozitivní biosociální determinanty mají 

vliv na vyšší aktivitu seniora (mladší věk, muži, vyšší dosažené vzdělání, nesedavé 

zaměstnání, účast v organizované pohybové aktivitě)." 

Tuto hypotézu si rozdělíme na dílčí části: 

 Mladší věk - Z našich dat nelze potvrdit skutečnost, že lidé v mládí, sportují více 

než ve stáří. Naše skupina je ve stáří více aktivní . Hypotézu nelze potvrdit. 

 Muži - Nejvyšší frekvenci (5 - 7 x) PA mají muži jak v mladém věku, tak  

ve stáří vyšší jak ženy. S ubýváním frekvence týdně se rozdíly mezi muži a ženami 

snižují. Hypotézu lze na základě nejvyšší frekvence potvrdit. 

 Vyšší dosažené vzdělání - Z našich dat nelze potvrdit hypotézu, že s vyšším 

vzděláním je vyšší PA. Data byly rovnoměrně rozvrstveny mezi všechny stupně 

vzdělání. 

 Nesedavé zaměstnání - Z tabulky 3 je patrné, že vyšší frekvenci cvičení mají lidé 

s nesedavým zaměstnáním. Hypotézu lze potvrdit. 

 Účast v organizované pohybové aktivitě - Hypotézu nelze potvrdit, neboť v naší 

skupině mají vyšší frekvenci cvičení senioři provozující individuální cvičení. Pokud se 

jedná o nejvyšší frekvenci 5 - 7 x týdně, ale i 3 - 4 x týdně, jsou na tom procentuálně 
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lépe lidé cvičící individuálně (73 %). Lidé navštěvující skupinové hodiny plní vyšší 

frekvenci (ř - ý x, 3 - 4 x týdně) z 57 %. 

 Z 5 proměnných jsme u 3 nebyli schopni z našich dat potvrdit hypotézu, proto 5. 

hypotézu nelze potvrdit, přestože některé determinanty jsme výsledky potvrdili, není 

to nadpoloviční většina. 
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14 ZÁVĚR 

	  

 Lidé, navštěvující fitness, žijou převážně aktivní život, chodí pravidelně 

několikrát do týdne cvičit a udržují si tím nejenom fyzickou soběstačnost, ale oproti 

běžné seniorské populaci mají vyšší svalovou sílu, neboť pravidleně cvičí buď aerobní 

nebo posilovací aktivity. S věkem se oblíbenost některých aktivit mění, ale chůze 

zůstává jako jejich nejoblíbenější aktivita formou procházek a s narůstajícím věkem 

poměrně očekávaně stoupá její oblíbenost. S frekvencí provozování pohybových aktivit 

jsme na tom u našich respondentů velice dobře, neboť navštěvují fitness nejvíce 3 - 4 x 

do týdne, objemem tréninku 60 min, s nejčastější intenzitou zátěžě „poněkud 

namáhavá“ podle Borgovy stupnice subjektivně vnímané intenzity. Většina seniorů 

upřednostňuje cvičení ve skupinových hodinách a tato převaha je patrnější u žen, na 

které více působí skupinová soudružnost a více jim záleží na dobrých vztazích ve 

skupině, které mohou ovlivňovat jejich účast ve cvičeních. Zjistili jsme, že na jejich 

účast v aktivitách mohou mít vliv také pozitivní biosociální proměnné jako je mužské 

pohlaví, nesedavé zaměstnání a vyšší dosažené vzdělání.  

 Výsledkem této ankety jsme si potvrdili důležitost pohybových aktivit, neboť 

nám výsledky handgripu u měřených probandů vyšly vyšší, než u běžné populace a 

leckdy nejsou senioři ve věku našich dotazovaných schopni provádět pohybové aktivity 

tak, jako „naši“ aktivní senioři. Síla je předpokladem delší soběstačnosti a je 

prediktorem spokojenějšího a plnohodnotnějšího stáří. Handgrip není závislý na věku, 

ale záleží na frekvenci cvičení. Nejdůležitější je informovat seniora o cvičeních, o vlivu 

cvičení na zdraví, o správné technice prováděných cviků a velice důležitá je schopnost 

motivace seniora. Je nezbytně důležité, aby senior věděl, proč dané aktivity dělá a proč 

je dobré cvičit pravidelně.  

 Určitě by bylo přínostné sledovat naše seniory delší dobu, měřit pomocí 

handgripu jejich svalovou sílu, která se bude nebo nebude měnit se zvyšujícím se 

věkem a stále monitorovat jejich pohybovou aktivitu a zdravotní stav.  

Z dlouhodobějšího měření a sledování by se daly vyvozovat objektivnější výsledky. 
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14.3 PŘÍLOHOVÁ ČÁST 

	  

Příloha 1  1. blok ankety- muži 

1. BLOK ANKETY- obecné informace o seniorech- muži 

Respondent Pohla
ví Věk Vzdělání Rodinný 

stav 
1 M 60 VŠ Ženatý 
2 M 60 VŠ Ženatý 
3 M 60 SŠ Ženatý 
4 M 62 SŠ Ženatý 
5 M 63 SŠ Ženatý 
6 M 63 SŠ Rozvedný 
7 M 63 VŠ Ženatý 
8 M 63 SŠ Ženatý 
9 M 63 VŠ Rozvedený 

10 M 64 SŠ Ženatý 
11 M 65 SŠ Ženatý 
12 M 65 SŠ Rozvedený 
13 M 65 SŠ Ženatý 
14 M 67 VŠ Ženatý 
15 M 68 VŠ Ženatý 
16 M 68 VŠ Rozvedený 
17 M 68 VŠ Ženatý 
18 M 70 SŠ Rozvedený 
19 M 71 SŠ Ženatý 
20 M 75 SŠ Ženatý 

 

Příloha 2  1. blok ankety- ženy 

1. BLOK ANKETY- obecné informace   o seniorech- ženy 

Respondent Pohlaví Věk Vzdělání Rodinný 
stav 

21 Ž 60 VŠ Vdaná 
22 Ž 60 VŠ Vdaná 
23 Ž 60 SŠ Vdaná 
24 Ž 60 SŠ Vdaná 
25 Ž 63 SŠ Vdaná 
26 Ž 63 SŠ Rozvedená 
27 Ž 63 VŠ Vdaná 
28 Ž 64 SŠ Vdaná 
29 Ž 64 SŠ Vdaná 
30 Ž 65 SŠ Vdaná 
31 Ž 65 VŠ Vdaná 
32 Ž 65 SŠ Rozvedená 
33 Ž 67 ZŠ Vdaná 
34 Ž 68 SŠ Vdaná 
35 Ž 70 SŠ Vdova 
36 Ž 74 ZŠ Vdova 
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Příloha	  3	  	   2.	  blok	  ankety-‐	  muži 

2. BLOK OTÁZEK - pohybové aktivity - frekvence, objem, intenzita, oblíbené pohybové aktivity- muži 

číslo 
otázky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 sport ANO 5 - 7 x 1 - 2 x 3 - 4 x 60 12 nw chůze 

2 
procházky ANO 1 -  2x 3 - 4 x 1 -  2x 60 14 nw,HSSP,GB individuální 

sport 

3 
sport NE 3 - 4 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 13 nw, GB Nordic 

walking 

4 
sport NE 5 - 7 x 3 - 4 x 5 - 7 x 90 16 NW, 

HSSP,theraband plavání 

5 sport NE 5 - 7 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 14 nw cyklistika 

6 
sport ANO 3 - 4 x 5 - 7 x 5 - 7 x 60 15 nw,GB,theraband, 

HSSP 
jiné-  

kitesurf 

7 
sport NE 3 - 4 x 3 - 4 x 5 - 7 x 90 16 nw,theraband běh 

8 
procházky ANO párkrát v 

měsíci 1 - 2 x 5 - 7 x 60 10 ani jednu běh 

9 
sport NE 3 - 4 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 14 SM, theraband cyklistika 

10 
domácí 
práce ANO párkrát v 

měsíci 1 - 2 x 3 - 4 x 60 11 ani jednu cvičení ve 
vodě 

11 
procházky ANO párkrát v 

měsíci 1 - 2 x 3 - 4 x 60 13 ani jednu chůze 

12 
sport ANO 3 - 4 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 14 nw cvičení ve 

vodě 

13 
procházky ANO 1 -  2x 3 - 4 x 5 - 7 x 60 13 nordic walking cyklistika 

14 
sport NE 5 - 7 x 5 - 7 x 5 - 7 x 90 16 HSSP,SM,theraband chůze 

15 
domácí 
práce NE 5 - 7 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 13 ani jednu cyklistika 

16 procházky NE 1 -  2x 3 - 4 x 3 - 4 x 30 13 nw chůze 

17 procházky NE 3 - 4 x 5 - 7 x 5- 7x 30 12 nw chůze 

18 
procházky ANO 3 - 4 x Párkrát v 

měsíci 3 - 4 x 30 7 ani jednu chůze 

19 

televize, 
četba, 

ruční práce 
ANO 1 -  2x 1 - 2 x 3 - 4 x 90 11 nw,GB chůze 

20 
procházky NE 5 - 7 x 1 - 2 x 3 - 4 x 60 12 nw, theraband chůze 
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Příloha 4 2. blok ankety- ženy 

2. BLOK OTÁZEK - pohybové aktivity - frekvence, objem, intenzita, oblíbené pohybové aktivity- ženy 

číslo 
otázky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 
sport NE 3 - 4 x 3 - 4 x 5 - 7 x 60 15 nw cvičení ve 

vodě 

22 
procházky NE 3 - 4 x 5 - 7 x 3 - 4 x 60 14 theraband cvičení ve 

vodě 

23 
sport ANO 3 - 4 x 3 - 4 x 5 - 7 x 60 12 nw,theraband chůze 

24 
procházky ANO párkrát v 

měsíci 3 - 4 x 5 - 7 x 60 12 nw cvičení ve 
vodě 

25 
sport NE 5 - 7 x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 13 nw, bosu, 

theraband 
individuální 

sport 

26 
procházky ANO párkrát v 

měsíci 3 - 4 x 3 - 4 x 60 11 nw jóga 

27 

televize, 
četba, ruční 

práce 
ANO 1 -  2x 1 - 2 x 3 - 4 x 60 13 nw cvičení ve 

vodě 

28 
domácí 
práce ANO 1 -  2x 3 - 4 x 5 - 7 x 60 13 ani jednu cvičení ve 

vodě 

29 procházky NE 1 -  2x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 13 theraband cvičení ve 
vodě 

30 
domácí 
práce NE párkrát v 

měsíci 1 - 2 x 3 - 4 x 30 8 nw chůze 

31 
domácí 
práce NE 1 -  2x 1 - 2 x 1 -  2x 60 10 nw chůze 

32 

televize, 
četba, ruční 

práce 
ANO párkrát v 

měsíci 1 -  2x 1 -  2x 60 8 ani jednu chůze 

33 procházky ANO 1 -  2x 1 - 2 x 1 -  2x 60 11 ani jednu chůze 

34 procházky ANO 3 - 4 x 1 - 2 x 3 - 4 x 30 12 nw chůze 

35 procházky ANO 1 -  2x 3 - 4 x 1 -  2x 30 8 ani jednu chůze 

36 procházky ANO 1 -  2x 3 - 4 x 3 - 4 x 60 10 ani jednu chůze 
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Příloha 5  3. blok ankety- muži 
3.BLOK - otázky týkající se zdravotních problémů a motivace k pohybové aktivitě- 

muži 
číslo 

otázky 10 11 12 13 14 15 16 

1 NE 1 za rok ANO NE zdrav.stav zdraví občas 

2 ANO pravidelně ANO ANO hmotnost,vzhled zdraví nikdy 

3 NE 1 za rok ANO NE hmotnost,vzhled zdraví nikdy 

4 NE 1 za rok ANO NE zábava zábava nikdy 

5 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

6 NE vícekrát ANO NE zábava zábava nikdy 

7 NE vícekrát ANO NE zábava zábava nikdy 

8 NE pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

9 NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zábava nikdy 

10 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

11 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

12 ANO vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 

13 ANO vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

14 NE vícekrát ANO ANO zábava zdraví nikdy 

15 NE vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

16 ANO vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

17 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

18 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

19 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

20 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 
 

Příloha 6 3. blok ankety- ženy 
3.BLOK - otázky týkající se zdravotních problémů a motivace k pohybové aktivitě- 

ženy 
číslo 

otázky 10 11 12 13 14 15 16 

21 NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 

22 NE vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zdraví nikdy 

23 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

24 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

25 NE vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zábava nikdy 

26 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

27 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

28 ANO vícekrát ANO NE hmotnost, vzhled zdraví nikdy 

29 NE vícekrát ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 

30 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

31 ANO pravidelně ANO ANO hmotnost, vzhled zdraví občas 

32 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

33 NE vícekrát ANO ANO zdrav.stav zdraví nikdy 

34 ANO pravidelně ANO ANO zdrav.stav zdraví občas 

35 ANO pravidelně ANO NE zdrav.stav zdraví nikdy 

36 ANO pravidelně ANO ANO hmotnost, vzhled zdraví občas 
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Příloha 7 4. blok ankety- muži 
4. BLOK OTÁZEK- otázky týkající se informovanosti seniora o vlivu PA na zdraví, 

preference formy PA a techniky pohybu- muži test- hand grip 

č.otázky 17 18 19 20 21 22 23 P L 

1 NE NE   Individuální NE NE NE 29,7 28,9 

2 ANO ANO rozmanitost Individuální NE ANO NE 43,3 40,8 

3 ANO NE   skupinová pravidelně ANO ANO 43,1 42,5 

4 
ANO NE   Individuální jednou za 

čas ANO ANO 49,6 44,5 

5 
ANO NE   Individuální jednou za 

čas NE NE 47,9 45,5 

6 ANO ANO donutím se  Individuální NE ANO ANO 47,7 45,2 

7 ANO NE   skupinová jednou za 
čas ANO NE L 52,8 P 52,6 

8 NE NE   skupinová pravidelně NE NE 39,3 37,1 

9 ANO NE   Individuální NE NE NE 43,8 41,8 

10 NE NE   skupinová jednou za 
čas ANO NE 28,9 26,9 

11 NE NE   Individuální NE NE NE 31,9 30,5 

12 ANO NE   skupinová pravidelně NE NE L 44,9 P 46 

13 NE NE   skupinová NE ANO NE 33,2 30,2 

14 ANO ANO rozmanitost Individuální NE ANO ANO 60 58,5 

15 ANO NE   Individuální jednou za 
čas NE NE 34 32,3 

16 ANO NE   Individuální jednou za 
čas ANO NE 38,7 36,9 

17 ANO NE   Individuální NE NE NE 25,9 24,8 

18 NE NE   Individuální NE NE NE 15,4 16,8 

19 NE NE   Individuální NE NE NE 39 35,93 

20 ANO NE   skupinová jednou za 
čas NE NE L 36,5 P 33,7 

 

Příloha 8 4. blok ankety- ženy 
4. BLOK OTÁZEK- otázky týkající se informovanosti seniora o vlivu PA na zdraví, 

preference formy PA a techniky pohybu test- hand grip 

č.otázky 17 18 19 20 21 22 23 P L 

21 ANO 2   skupinová pravidelně NE NE 32 28,1 

22 ANO 2   skupinová pravidelně NE NE L 22,2 P 24,6 

23 ANO NE   skupinová pravidelně NE NE 28,1 26,7 
24 ANO NE   Individuální NE NE NE 27,2 25,9 

25 ANO ANO rozmanitost Individuální jednou za 
čas ANO ANO 33,3 30,1 

26 ANO NE   skupinová pravidelně NE NE 32,9 29 

27 NE NE   skupinová jednou za 
čas NE NE 20,3 17,5 

28 NE NE   skupinová pravidelně NE ANO L 21,1 P 22,1 

29 NE NE   skupinová pravidelně NE NE 21 20,3 

30 NE NE   skupinová pravidelně NE NE 20,7 18 

31 NE NE   skupinová pravidelně NE NE 20,3 22,1 

32 NE NE   skupinová jednou za 
čas NE NE L 19,2 P 18,1 

33 ANO NE   skupinová pravidelně ANO NE 19,6 22,6 

34 ANO NE   skupinová pravidelně NE NE 18,9 17,8 

35 ANO NE   skupinová jednou za 
čas NE NE 18,7 17,5 

36 NE NE   skupinová pravidelně NE NE 21,5 20 
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Příloha 9  Ostatní použité tabulky- porovnání proměnných, četnosti 

Porovnání sedavého a nesedavého zaměstnání s frekvencí PA	  

Sedavé zaměstnání Nesedavé zaměstnání 

Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí % z celku Frekvence 

PA (týdně) 
počet 

odpovědí % z celku 

5 - 7 x 1 5 % 5 - 7 x 3 19 % 
3 - 4 x 9 45 % 3 - 4 x 10 62 % 
1 - 2 x 9 45 % 1 - 2 x 3 19 % 

Několikrát 
do měsíce 1 5 % Několikrát 

do měsíce 0 0 % 

Celkem 20 100 % Celkem 16 100 % 
	  

Subjektivní intenzita vnímání zátěže podle Borgovy stupnice 

 

Porovnání sedavého zaměstnání se zdravotním stavem 

Borgova škála 

Intenzita 
Subjektivní 
intenzita seniora - 
četnost 

% z celku 

6 - 8 Žádná, nebo 
Nepatrná zátěž 4 11 % 

9 - 10 Velmi lehká 
zátěž 3 8 % 

11 - 12 Lehká zátěž 10 28 % 

13 - 14 Poněkud 
namáhavá zátěž 14 39 % 

15 - 16 Namáhavá 
zátěž 5 14 % 

Celkem 36 100 % 

Oblíbenost aktivit 

	  

Oblíbenost chůze se zvyšujícím se věkem 

Pohybové 
aktivity 

Počet 
seniorů 

% z 
celku  

	  

Věk 
Počet seniorů 

ve věkové 
hranici celkem 

Preferující 
chůzi %  

Chůze + 
nordic walking 17 48 % 

	  

60 - 64 19 2 11 % 

cvičení ve 
vodě + plavání 9 25 % 

	  

65 - 69 12 9 75 % 

Cyklistika 4 11 % 
	  

70 + 5 5 100 % 

Ostatní (běh, 
jóga, HSS...) 6 17 % 

	  

Celkem 36 16 100 % 

celkem  36 100 % 
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Sedavé zaměstnání 

Pohlaví Počet seniorů 
Trvalé 

zdravotní 
problémy 

Nemají 
zdrav. 

problémy 
Muž 10 7 3 
Žena 10 9 1 

Celkem 20 16 4 
% z celku 100 % 80 % 20 % 

 

Porovnání nesedavého zaměstnání se zdravotním stavem 

Nesedavé zaměstnání 

Pohlaví Počet seniorů 
Trvalé 

zdravotní 
probl. 

Nemají 
zdrav. 

Problémy 
Muž 10 4 6 
žena 6 2 4 

celkem 16 6 10 
% z celku 100 % 38 % 62 % 

	  

Frekvence cvičení u seniorů upřednostňující skupinové nebo individuální PA 

Pohybová aktivita 

Skupinová Individuální 
Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí 

%  
z celku 

Frekvence 
PA (týdně) 

počet 
odpovědí 

%  
z celku 

5 - 7x 1 5 % 5 - 7x 3 20 % 
3 - 4x 11 52 % 3 - 4x 8 53 % 
1 - 2x 9 42 % 1 - 2x 3 20 % 

Několikrát do 
měsíce 0 0 % 

Několikrát 
do měsíce 1 7 % 

Celkem 21 100 % Celkem 15 100 % 
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Příloha 10  

ANKETA 

Anketa, kterou jste právě obdrželi, je určena aktivním jedincům, kteří tráví svůj volný čas pohybem. 

Cílem ankety je zjistit, jak často a jakým způsobem se hýbete a jaké aktivity upřednostňujete. Tato 

anketa je anonymní a její výsledky budou použity v diplomové práci. V otázkách prosím zaškrtněte 

pouze jednu Vaši odpověď, pokud není uvedeno jinak. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

pohlaví:  

věk:  

nejvyšší dosažené vzdělání: základní, SŠ,  VŠ 

rodinný stav: ženatý/á, rozvedený/á, vdovec/vdova 

 

1.  Jak nejčastěji trávíte svůj volný čas? 

a) sport 

b) procházky 

c) domácí práce, kutilství, práce na zahrádce 

d) nákupy 

e) návštěvy restaurací, barů, hospůdek 

f) návštěva společenských a kulturních akci 

g) sledování televize, četba, ruční práce 

h) jiné, uveďte: ........................................................................... 

2. Měl jste po většinu pracovního života sedavé zaměstnání? 

a) ano 

b) ne 

 

3. Kolikrát týdně jste byl/a zvyklý/á provozovat pohybovou aktivitu (zhruba do 40 let) 

a) skoro každý den (5- 7x týdně) 

b) 3- 4x 

c) 1- 2x 

d) párkrát v měsíci 

e) několikrát do roka 

f) vůbec 

4. Kolikrát týdně jste zvyklý/á provozovat pohybovou aktivitu nyní 

a) skoro každý den (5- 7x týdně) 
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b) 3- 4x 

c) 1- 2x 

d) párkrát v měsíci 

e) několikrát do roka 

f) vůbec 

5. Jak často si myslíte, že by měl člověk ve vašem věku cvičit? 

a) skoro každý den (5- 7x v týdně) 

b) 3- 4x 

c) 1- 2x 

d) párkrát v měsíci 

e) několikrát do roka 

f) vůbec 

6. Jak dlouho trvá Vaše současná pohybová aktivita denně? 

a) půl hodiny 

b) hodinu 

c) hodinu a půl 

d) dvě hodiny 

7. S jakou intenzitou cvičíte? Ohodnoťte od 6 do 20, kdy 6 představuje velmi lehkou zátěž a 20 

velmi těžkou zátěž. 

• napište číslo........................ 

8. Vyzkoušeli jste někdy některé z těchto pohybových aktivit? (možno zakroužkovat i více odpovědí) 

a) Nordic walking 

b) hluboký stabilizační systém (HSS) 

c) sm systém 

d) gymball 

e) bosu 

f) expander, theraband 

g) fitball 

h) ani jednu 

 

9. Jakou pohybovou aktivitu máte nejraději?  

a) chůze 

b) nordic walking 

c) běh 

d) plavání 
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e) cyklistika 

f) jóga 

g) cvičení ve vodě 

h) cvičení na podporu bolavých zad 

i) hluboký stabilizační systém 

j) kolektivní sporty- fotbal, basketbal... 

k) individuální sporty- squash, tenis, badminton... 

l) jiné, uveďte....................... 

10. Máte trvalé zdravotní problémy? 

a) ano 

b) ne 

11. Navštěvujete pravidelně lékaře? 

a) jednou za rok 

b) vícekrát 

c) pravidelně 

 

12. Jste stále soběstační? Tzn. že se postaráte o sebe stejně jako v mladším věku. 

a) ano 

b) ne 

 

13. Domníváte se, že Vám zdravotní stav brání v provozování některých pohybových aktivit? 

a) ano 

b) ne 

 

14. Jaká je Vaše motivace k pohybové aktivitě? 

a) zdravotní stav 

b) udržení hmotnosti, vzhled 

c) úspěch/obdiv 

d) rodina (pohybově aktivní je partner nebo ostatní z členů) 

e) zábava 

15. Preferujete cvičení zaměřená na zdraví nebo spíše cvičení pro zábavu (míčové sporty, hravá cvičení) 

a) zdraví 

b) zábava 
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16. Cítíte se většinou po cvičení hůře? 

a) vždy 

b) často 

c) občas 

d) nikdy 

 

17. Myslíte si, že máte dostatek informací o vlivu pohybových aktivit na zdraví? (od rodiny, kamarádů, z 

internetu, od lektorů pohybových aktivit, ostatních seniorů) 

a) ano 

b) ne 

18. Máte při Vašich pohybových aktivitách trenéra? 

a) ano 

b) ne 

19. Pokud máte trenéra, z jakého důvodu? 

a) provedení cviku 

b) rozmanitost cvičení 

c) donutím se cvičit 

20. Upřednostňujete individuální nebo skupinové hodiny a z jakého důvodu? 

a) skupinová- výhoda kolektivu 

b) individuální- rád/a cvičím sám/a 

c) individuální- trenér se na mě může více zaměřit 

 

21. Navštěvujete skupinové lekce pravidelně?  

a) ano, jednou za čas 

b) ano, pravidelně několikrát do týdne 

c) ne 

22. Záleží Vám na správném provedení cviků? 

a) ano, je to pro mě priorita 

b) ano, ale spíše jsem rád/a, že jsem pohybově aktivní 

c) ne 
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23. Umíte posoudit správné provedení cviku (jak by měl pohyb správně vypadat, zda se zapojují správné 

svaly) 

a) ano 

b) ne 

 

24. Test hand gripu (zakroužkujte Vaši dominantní stranu)- L, P  

Pravá končetina....................kg 

Levá končetina.....................kg 
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Příloha 11 

VYSTĚTLIVKY K ANKETĚ 

 

Sedavé zaměstnání- kancelářská práce, recepční atd.- jakákoliv práce, kde po většinu času 
sedíte 

Trvalé zdravotní problémy- problémy, které Vás omezují, musíte kvůli těmto problémům 
navštěvovat lékaře (kardiovaskulární onemocnění, respirační onemocnění, osteoporóza, 
osteoartróa atd.) 

Správné provedení cviku- správné zapojení svalových partií, které se na pohybu mají podílet 

Druhy cvičení  

1) Nordic walking- severská chůze za pomoci speciálních teleskopických holí 

2) Hluboký stabilizační systém- posilování hlubokých břišních svalů 

3) Sm systém- cvičení na podporu bolavých zad, odstranění bolestí při výhřezu plotének, cvičí 

se za pomoci pružných lanek 

4) Theraband- je pružná guma barevně odlišená podle velikosti odporu. Pohyb se provádí 

tahem při stálém napětí therabandu v celém rozsahu. 

5) Fitball- velký nafukovací míč různých rozměrů sloužící jak k protažení a masírování dílčích 

částí těla, tak k posilování 

6) Overball- malý nafukovací míček 

	  

	  


