
Abstrakt

Název: Možnosti hodnocení a kultivace aerobní zdatnosti u obézních jedinců

Cíle práce:  Cílem práce bylo ověřit test chůze na 2 km pro posouzení aerobní zdatnosti u 

jedinců s nadváhou a obezitou. A dále, zda má pohybová intervence trvající 2 měsíce vliv na 

významné snížení hmotnosti a % tělesného tuku u jedinců s nadváhou a obezitou.

Použité metody: Test chůze na 2 km byl proveden na začátku a na konci intervence. Mezi 

tím skupina 6 dospělých mužů a žen (21-56 let) s nadváhou ( BMI > 25 kg.m-2) či obezitou I.a 

II. stupně (BMI < 40 kg.m-2) vykonávala předepsanou pohybovou aktivitu založenou na chůzi 

na „běhátku“ a „jízdě“ na rotopedu v Rekondičním centru (při VŠTJ Medicina Praha). Popis 

pohybové aktivity: trvání alespoň 40 min., 3x týdně po dobu 2 měsíců, střední intenzity (60 % 

VO2max) měřeno sporttesterem.

Pro výpočet aerobní zdatnosti a indexu zdatnosti z testu chůze jsme použili predikční rovnice 

z Eurofit pro dospělé (1997), hmotnost a tělesné složení bylo měřeno pomocí bipedální 

bioimpedanční váhy Tanita, využili jsme anketu k posouzení úrovně celoživotní pohybové 

aktivity a k orientačnímu posouzení zdravotního stavu jsme použili dotazníku PAR-Q.

Výsledky a závěry studie: Test chůze na 2 km identifikoval věcně významné zlepšení 

aerobní zdatnosti u 5 jedinců s nadváhou a obezitou. Při 1. měření byly průměrné hodnoty 

VO2max 26±6,9 ml.kg-1.min-1, při 2. měření průměr 30±6,6 ml.kg-1.min-1. Předepsaná 

pohybová intervence na úrovni 60 % VO2max ovlivnila hmotnost a % tělesného tuku u jedinců 

s nadváhou a obezitou. Po pohybové intervenci jsme zaznamenali věcně významný úbytek na 

váze u 5 probandů. Při 1. měření byla průměrná hmotnost 95,3±12,6 kg, při 2. měření klesla 

průměrná hmotnost celého souboru na 92,2±13 kg. Věcně významný pokles % tuku jsme 

zaznamenali u 4 subjektů.  Průměrné hodnoty souboru % tělesného tuku byly při prvním 

měření 33,7% ± 7,3 %, při druhém měření 32,6±5,8 %.
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