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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 %.

Klíčová slova: aerobní zdatnost, terénní testy, testy chůze, pohybová aktivita, obezita, 

nadváha

                         



Abstract

Title: Possibilities of evaluation and development of aerobic fitness of obese 

individuals

Aim of diploma thesis: The aim of the research was to verify the 2km walking test to 

asses aerobic fitness of individuals who are overweight or obese. Furthemore, whether 

physical activity lasting two month has a significant effect on the reduction of weight 

and % body fat of  overweight and obese individuals.

Methods:. The 2 km walking test was performed at the beginning and end of the 

intervention. Meanwhile, a group of 6 overweight ( BMI > 25 kg.m-2) or obese, grade I, 

II (BMI < 40 kg.m-2) adult men and women (aged 21-56) performed the prescribed 

physical aktivity based on walking on the „treadmill“ and „ride“ on the stationary bike 

in the Reconditioning Center (at VŠTJ Medicina Praha). Description of physical 

activity: the duration of at least  40 min., 3 times a week for 2 months, moderate 

intensity (60 % VO2max) measured by a Sport tester. To calculate the index of aerobic 

fitness of the walk test, we used the predictive equation of Eurofit for adults, weight and 

body composition was measured using bioimpedance bipedal Tanita scales, we used a 

survey to assess the level of lifelong physical activity and for an overall health 

assesment we used PAR-Q questionnaire. 

Results of the study: 2 km walking test identified a significant improvement of aerobic 

fitness in 5 individuals with overweight and obesity. In the first measurement of the 

mean VO2max 26±6,9 ml.kg-1.min-1, while the second measuring diameter of VO2max

30±6,6 ml.kg-1.min-1. Prescribed physical intervention (of 60 % VO2max) influenced by 

weight and % body fat in overweight and obesity. After the exercise intervention, we 

recorded significant weight loss in 5 probands. During the first measurement, the mean 

weight was 95,3±12,6 kg, while the second measurement, the average weight of the 

entire group was 92,2±13 kg. A significant decrease in fat % was detected in 4 subjects. 

Average values of % body fat were the first measurement of 33,7% ± 7,3 %, the second 

measurement of 32,6±5,8 %.

Key words: aerobic fitness, walking tests, overweight, obesity,  physical activity     
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Seznam použitých zkratek

ACSM- American College of Sports Medicine

ATH- aktivní tělesná hmotnost

AZ- aerobní zdatnost

BF- body fat

BIA- bioimpedanční analýza

BMI- body mass index

DEXA- duální rentgenová absorbciometrie

DM- diabetes mellitus

EKG- elektrokardiogram

EKG-echokardiografie

FFM- fat free mass

FM- fat mass

HDL- high density lipoprotein

ICHS ischemická choroba srdeční

ICHS- ischemická choroba srdeční

IM- infarkt myokardu

LBM  Lean body mass

PA- pohybová aktivita

PAR-Q- Physical Activity Readiness- Questionare

PI- pohybová intervence

RC- Rekondiční centrum

RPE scale -Rating of perceived exertion scale

SF- srdeční frekvence

VO2max-  maximální spotřeba kyslíku

WHO- World Health Organisation 
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1 Úvod

Vlivem změny životního stylu, nevyvážené energetické bilance a hypokineze se 

dnes nadváha a zvlášť obezita stává celosvětovým problémem, a to nejen zdravotním, 

ale také sociálním a ekonomickým. Významnou roli při snižování pohybové aktivity 

představuje technický pokrok, a to jak v pracovním procesu, tak i v práci doma. Obezita 

je spojena s celou řadou zdravotních rizik a zvýšenou úmrtností především na 

kardiovaskulární onemocnění. Pozitivní vliv na snížení zdravotních rizik má zvýšená 

úroveň kardiorespirační nebo také aerobní zdatnosti. Mírná nadváha a vysoká úroveň 

tělesné zdatnosti mají tedy na kvalitu života lepší vliv. Je tak dána šance i mírně 

obézním s genetickou predispozicí obezity.

Zdatnost můžeme chápat také jako určité měřítko kvality života. Člověk s vyšší 

úrovní kardiorespirační zdatnosti lépe odolává stresu a onemocněním se stresem 

spojených, lépe zvládne každodenní povinnosti a díky tomu prožívá aktivní a 

spokojenější život. Někteří autoři spojují zdatnost s dnes moderním pojmem „wellnes“ 

či „well being,“ tedy „cítit se dobře“. Předpokládáme, že pravidelná a přiměřená 

pohybová aktivita, může vést ke kultivaci člověka a učinit ho tak zdravějším a 

spokojenějším. 

Měnící se životní styl, způsob trávení volného času a snižující se fyzická zdatnost 

byli také impulzem pro odsouhlasení projektu "Eurofit pro dospělé" (oficiálně vydává 

Council of Europe, 1995), Výborem pro rozvoj sportu Rady Evropy. Východiskem 

tohoto projektu bylo hodnocení schopností vedoucích k dobrému zdravotnímu stavu a 

potřeba testové baterie pro zdravotně orientovanou tělesnou zdatnost dospělých.

Z tohoto souboru testů vychází naše práce při hodnocení aerobní zdatnosti jedinců 

s nadváhou či obezitou. V této práci jsme použili test chůze na 2 km a metody jeho 

hodnocení a některá uvedená somatická měření (antropometrické údaje, hmotnost, 

BMI). Předběžné informace o zdravotním stavu se získávají z dotazníku PAR-Q a jsou 

nezbytné pro testování z důvodu bezpečnosti testové baterie. 
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2 Teoretická část

2.1 Obezita

2.1.1 Obezita jako důsledek životního stylu

Obezita je jedním ze zásadních problémů současné medicíny. Její vznik a rozvoj 

v posledních desetiletích je vysvětlován především změnami životního stylu, který 

způsobuje nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie i změnu v jejich obratu.  Tyto 

vlivy se uplatňují u každého jedince na různém genetickém podkladu, který určuje 

stupeň citlivosti na tyto změny, a tak významně ovlivňuje odlišné odpovědi na zmíněné 

poruchy rovnováhy a obratu energie.  

I když byl v posledních letech učiněn pokrok v analýze vlivu genetických faktorů 

při vzniku a rozvoji obezity, nevysvětluje její zvyšující prevalenci. Výskyt obezity 

narůstá nejen v rozvinutých, ale i v rozvojových zemích, což souvisí s přejímáním 

západního stylu života. Mění se složení přijímané stravy a výrazně se snižuje výdej 

energie díky omezování pohybové aktivity, změnou trávení volného času, způsobem 

transportu apod. Tím se dostává do popředí problematika pohybu jako faktoru, který se 

účastní na vzniku obezity ale také na její prevenci a léčně. Zpráva WHO hovoří o 

celosvětové epidemii obezity. Nerovnováha v energetickém hospodaření organismu se 

projevuje obzvláště závažně v období růstu, kdy znamená navíc predispozici pro 

pozdější rozvoj obezity a další provázející choroby (Pařízková, 2007, Hainer, 2004).

2.1.2 Obezita a hypokineze

Obezita definovaná zmnožením tělesného tuku vzniká vlivem pozitivní energetické 

bilance u geneticky predisponovaných jedinců.

Její základní příčinou, podle Svačiny (2010) z 95%, je relativně nadměrný 

energetický příjem vzhledem k významně sníženému množství pohybu (Stejskal, 2003, 

Bunc, 2010, Máček, Máčková, Radvanský, 2005).

Z průzkumu české populace v roce 2006 vyplynulo, že čas, který populace 

věnovala fyzické aktivitě, se obecně zkracuje. Oproti roku 2000 a 2001 pokleslo nejvíce 

množství času věnovanému chůzi pomalejším tempem, a to v průměru o 2,5 hodiny 
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týdně. Týdně věnovala populace náročné fyzické aktivitě v průměru necelé 4 hodiny, 

přičemž oproti minulým vlnám došlo k poklesu o více než 1 hodinu. Minimální doba 

doporučovaná odborníky pro prevenci civilizačních chorob je 3,5 hodiny a alespoň 3,5 

hodiny týdně se náročné fyzické aktivitě věnovala pouze větší třetina populace. 

Dále z republikového šetření vyplynulo, že lidé s nadměrnou hmotností tráví 

podstatně více času sledováním televize a prací v domácnosti, naopak podstatně méně 

času sportem a pohybovými aktivitami, zaměstnáním, školou a samostatným studiem

(STEM [online] 2006).

       Z výzkumu ,,Žij zdravě,, Všeobecné zdravotní pojišťovny v roce 2010 vyplynulo, 

že nadváha je více zastoupena u mužů- 40% což je o 12% více než u žen, i přes to, že se 

muži věnují více a intenzivněji pohybové aktivitě než ženy, dokonce více než polovina 

žen a 40% mužů se jí nevěnují vůbec (VZP [online] 2011).

        Oproti roku 2010, došlo při posledním měření v roce 2013 ke snížení počtu osob 

trávících pohybem do 4 dnů v týdnu. Téměř 60% osob nevykonává žádnou pohybovou 

aktivitu a více než 2/3 obézních lidí nevykonává žádnou pohybovou aktivitu (STEM

[online] 2013).

2.1.3 Prevalence obezity

Celosvětově dle výzkumu WHO 39% obyvatelstva nad 18 let trpí nadváhou a 

prevalence obezity dosahuje 13%. (who.int, 2014 [online])

K zemím s největším výskytem obezity patří tradičně USA, kde vzrostla prevalence 

obezity za poslední desetiletí z více než 20% na více jak 30 %. A prevalence nadváhy 

z 56% na 65% (Všetulová, Bunc, 2004).

Dle studie prováděné v roce 2006 na české populaci se přibližně 52 % dospělé 

populace České republiky dle hodnot BMI pohybuje nad hranicí normální hmotnosti, 

přičemž 35 % spadá do kategorie nadváhy a 17 % spadá do kategorie obezity. Oproti 

minulým vlnám (2000-2001) vzrostl podíl populace s nadměrnou hmotností o 3%. 

K takto vysokému podílu populace s nadměrnou hmotností přispívají větší měrou muži 

a starší lidé. V populaci je totiž téměř 60 % mužů s nadměrnou hmotností, zatímco mezi 

ženami jde o 46 %. Mezi lidmi ve věku 18–44 let je podíl populace s normální 

hmotností 67 %, mezi lidmi ve věku 45 let a více jde o 30 % (STEM [online] 2006).
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Od roku 2008 zůstává počet lidí s nadváhou a obezitou v České republice na 

stejné úrovni. Potvrdil to výzkum z roku 2010 a 2013. Obézních je 21% a nadváhu má 

34% dospělých. Počet mužů s nadváhou a obezitou se zvyšuje, ženy zůstávají na stejné 

úrovni jako v roce 2008. Mužů, kteří mají rizikový obvod pasu je více jak 55%,  žen 

57%  (STEM [online] 2013).

2.1.4 Klasifikace obezity

O obezitě hovoříme, má- li jedinec body mass index (BMI) 30 kg.m-2a více (vyjma 

sportovců, kteří mají vysoký podíl svalové hmoty). Vyjádřeno procenty tuku, obézní 

jsou ženy mající 30% tělesného tuku a více a muži 25% tuku a více (Hainer, 2004).

Dle WHO, znamená hodnota BMI 25-29,9 kg.m-2zvýšené zdravotní riziko vzniku 

komorbidit a BMI 30 kg.m-2 a vyšší, střední až vysoké riziko vzniku zdravotních 

komplikací (WHO.int [online] 2014).

Rozložení tuku se u jednotlivých obézních osob může výrazně lišit. Lohman (1992) 

dělí zásobní tuk, shromážděný v organismu člověka do těchto skupin. Podkožní tuk, 

intermuskulární, intramuskulární a tuk tělních dutin. Struktura rozložení je zřejmě dána 

jednak geneticky, jednak se váže na převažující způsob stravování a formu či intenzitu 

pohybové aktivity jedince (Kolouch, Boháčková, 1994).

Existuje několik pohledů na dělení obezity. Heyward (1991) rozlišuje obezitu

podle množství a velikosti tukových buněk. Hyperplastická obezita je charakterizována 

abnormálním množstvím tukových buněk a hypoplastická obezita je spojena s velikostí 

tukových buněk. Tukové buňky obézních jsou přibližně o 40% větší než u jedinců 

s normální hmotností.

Kyralová a kol. (1996) dělí obezitu podle vizuálního pohledu na manifestní obezitu, 

kdy se nadměrné množství zásobního tuku projevuje viditelně, tj. růstem tělesných 

objemů hlavně v oblasti boků, hýždí, stehen a břicha a konstantně se zvyšuje hmotnost. 

Většinou dochází k udržení množství aktivní tělesné hmoty a k souběžnému nárůstu 

tukových zásob. Hlavní příčinou bývají špatné stravovací návyky, nejčastěji vinou 

absolutní hyperfagie (Kolouch, Boháčková, 1994).

Dále rozlišujeme manifestní symetrickou obezitu, což znamená rovnoměrné rozložení 

tukové tkáně a dysplastickou obezitu, kdy je nahromadění tukové tkáně nerovnoměrné.
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Mluvíme pak také o gynoidní či androidní obezitě.

O latentní (skryté) obezitě hovoříme, pokud si jedinec poměrně dlouho udržuje 

stálou hmotnost, nebo je patrný nevýrazný nárůst hmotnosti. Dochází zde však k 

postupné ztrátě aktivní tělesné hmoty (ATH), která je nahrazována tukovými zásobami. 

Mění se výrazně kompozice těla. Na vzniku se nejčastěji podílí relativní hyperfagie a 

nevhodný pohybový režim, je tedy nutné zaměřit se tímto směrem (Kolouch, 

Boháčková, 1994).

Hainer (1996) rozlišuje 2 typy obezity podle rozložení tuku v těle. Gynoidní typ 

obezity (tvar hrušky) se vyskytuje převážně u žen a tuk je nahromaděn v oblasti stehen a 

hýždí. Androidní typ obezity (tvar jablka) se vyskytuje především u mužů a tuk se 

vyskytuje převážně na hrudníku a na břiše.

Androidní, nebo také abdominální typ obezity, je z hlediska výskytu 

kardiovaskulárního onemocnění nejrizikovější. A to hlavně pokud je vysoká hladina jak 

podkožního tuku v abdominální oblasti tak vysoká hladina viscerálního tuku v této 

oblasti (Stejskal, 2003).

Zmnožení viscerálního tuku se řadí k metabolickému syndromu X ( Reavenův 

syndrom), ke kterému patří především inzulinorezistence a dále pak diabetes mellitus II. 

typu, hypertenze, hypertriacylglycerolemie, mikrovaskulární angina, hyperurikémie a 

náchylnost k trombóze. Při vzniku metabolického syndromu u viscerální obezity 

popisuje Bjorntorp tři fáze dysregulace osy hypotalamus–hypofýza- nadledviny (Hainer, 

1997).

2.1.5 Predisponující faktory obezity

Obezita je všeobecně považována za onemocnění významně související s životním 

stylem, tedy s prostředím a podíl genetických faktorů je u obezity podceňován.

Jak uvádí autoři mnoha studií, pouze 2-5 % případů nadváhy nebo obezity má 

objektivní zdravotní příčinu (Bunc, 2011, Bouchard et al., 2000).  

Dle Hainera je však podíl genetických faktorů na vzniku obezity přinejmenším 

srovnatelný s podílem genetických faktorů v etiologii např. některých nádorových 

onemocnění. Pro vznik obezity existují určité predisponující faktory, mezi které se řadí:
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pozitivní rodinná anamnéza, socioekonomické postavení (nižší příjem a vzdělání, 

venkovská populace), psychická alterace (deprese, úzkost, stres), v anamnéze kolísání 

hmotnosti (jo-jo efekt).

Pro vznik otylosti jsou riziková některá období. Prenatální období, kdy 

podvýživa plodu představuje rizikový faktor pro vznik viscerální obezity, diabetu II. 

typu, hyperlipidemie a hypertenze. Doba dospívání, především u děvčat, doba 

těhotenství a následné období, období menopauzy, okolnosti v dospělosti zdravotní, 

pracovní a rodinné. Období, kdy jedinec přestane kouřit a dále období, kdy jsou užívány 

léky ovlivňující tělesnou hmotnost (Hainer, 2004). 

Zmiňujeme-li rodinnou anamnézu, dle výzkumu agentury STEM, provedeném v roce 

2006 na české populaci, je výskyt nadváhy u jednotlivce úzce spjatý s nadměrnou 

hmotností v rodině.  Nadměrnou hmotností trpí 46 % osob s negativní anamnézou 

obezity u rodičů, 62 %, jež mají právě jednoho rodiče s nadměrnou hmotností a při 

výskytu nadměrné hmotnosti u obou rodičů jde o více než 70% (STEM [online] 2006).

Dále každý osmý respondent průzkumu uvedl, že v dětství trpěl nadváhou. 

Analýza ukázala, že výskyt nadměrné hmotnosti v dětském věku ovlivňuje výskyt 

nadměrné hmotnosti v dospělosti. 3/4 z těch, kteří uvedli, že byli v dětství obézní, trpí 

nadměrnou hmotností i v dospělosti. Mezi lidmi, kteří v dětství obezitou netrpěli, je to 

necelých 50% (STEM [online] 2006).

Studie STEM z roku 2013 poukazuje na obezitu v dětství, která je do budoucna 

riziková hlavně u chlapců. 78% dětí s nadváhou zůstala i v dospělosti v pásmu zvýšené 

hmotnosti. S nadváhou se potýká 48% dívek a až 90% chlapců (STEM [online] 2013).

2.1.6 Zdravotní rizika spojená s obezitou

Je prokázáno, že obezita zvyšuje riziko vzniku především metabolických

(diabetes mellitus 2. typu) a kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze). Může být 

příčinou také nádorových onemocnění. Dalšími komplikacemi souvisejícími s obezitou 

jsou degenerativní onemocnění pohybového aparátu a psychické poruchy počínající 

sebepodceňováním a končící klinicky vyjádřeným depresivním syndromem (Všetulová, 

Bunc, 2004).
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2.1.6.1 Metabolický syndrom

Pojem Metabolický syndrom u nás používal Šobra již v 60. letech. Obezita, 

diabetes mellitus 2. typu, hypertenze a hyperlipoproteinemie byly v 80. letech 

Kaplanem označeny za smrtící čtveřici. Tato onemocnění mají společnou patogenezi a

jsou dnes společně označovány za tzv. Reavenův metabolický syndrom X, kde místo 

diabetes figuruje inzulinová rezistence (Máček, Máčková, Radvanský, 2005).

Obezita je faktorem silně závislým na přítomnosti genetické výbavy pro diabetes. 

Léčí-li se některé složky metabolického syndromu včas, oddálí se další složky a 

komplikace a významně se prodlouží život jedince. Jako největší riziko pro vznik 

metabolického syndromu se jeví zmnožení nitrobřišního tuku. Jeho množství souvisí se 

stupněm pohybové aktivity (Hainer, 2004).

Autoři studie Kay et al. (2006) prokázali u mužů středního a vyššího věku zvýšení 

úrovně kardiorespirační zdatnosti, snížení celkového a nitrobřišního obsahu tuku a 

snížení inzulínové rezistence léčbou pomocí aerobního cvičení mírné intenzity. 

Prospěšné výsledky léčby se ukázaly také u obézních pacientů, kteří nesnížili svou 

hmotnost. 

Dle autorů Miyatake et al (2002) lze pouhým zařazením procházek do svého 

života snížit u dospělých mužů po jednom roce významně podíl celkového a 

nitrobřišního tuku, krevní tlak a sérové lipidy.

2.1.6.2 Vliv pomalu kontrahujících svalových vláken na výskyt 

metabolického syndromu

Vysoká tělesná zdatnost bývá spojována s příznivým profilem lipoproteinů, 

zvláště s vyšší hladinou HDL cholesterolu. Ukazuje se, že vytrvalostní sportovci mají 

vedle příznivého profilu lipoproteinů i vyšší podíl pomalých svalových oxidativních 

vláken. Podíl těchto vláken je určen dědičností a pravděpodobně tento stav může kladně 

ovlivnit výskyt metabolického syndromu v podobě ICHS, diabetu i omezit výskyt 

obezity. Ukazuje se také, že osoby s nižším počtem těchto vláken mohou pomocí 

vytrvalostního tréninku získat příznivější hladinu lipidů, ovšem s vyšším úsilím. 

Trénink zvyšuje schopnost svalů oxidovat mastné kyseliny, díky zvýšené enzymatické 
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aktivitě oxidativních enzymů. Vzestup této aktivity závisí na typu a intenzitě zátěže

(Máček, Máčková, 2005).

K metabolickému syndromu patří vysoká hladina inzulínu. Kosterní svaly 

regulují využití glukózy a inzulínu při pohybové aktivitě. Tedy enzymatické složení 

svalových vláken může být důležitým regulátorem mezi tělesnou zdatností, pohybovou 

aktivitou a rizikovými faktory ICHS (Máček, Máčková, 2005). 

Dříve se uvádělo, že pozitivní vliv pohybové aktivity vzniká nepřímo, 

prostřednictvím snižováním hmotnosti. To však bylo vyvráceno studiemi, které ukázaly 

vzestup HDL cholesterolu po zátěži i u osob, aniž by se změnila jejich celková 

hmotnost (Bouchard, 2000).

2.1.6.3 Vliv pohybu na metabolickou a endokrinní aktivitu tukové tkáně

Dlouhodobé působení pohybové aktivity při aerobním dynamickém cvičení vede ke 

zvýšení schopnosti přenosu kyslíku k pracujícím tkáním- hlavně svalům, což je 

podmínkou pro využívání lipidů jako zdroje pro svalovou práci.

Jak se ukázalo při pokusech na laboratorních zvířatech, tak i u lidí, kteří jsou 

adaptovaní na zátěž, dochází vlivem cvičení ke zvýšené metabolické aktivitě tukové 

tkáně a ke zvýšení aktivity lipolytických enzymů ve svalech a jiných orgánech. Ty 

umožňují rychlejší a větší mobilizaci a utilizaci tukových metabolitů jako zdroje energie 

pro svalovou tkán při zátěži. Toto vede i u zvířat adaptovaných dlouhodobě na 

zvýšenou fyzickou zátěž ke snížení množství tuku v organismu. Opačné nálezy byly 

zjištěny u laboratorních zvířat adaptovaných na hypokinezi. Tyto změny byly prokázány 

také u lidí, hlavně změny podílu tuku a aktivní hmoty u fyzicky aktivních, spolu se 

zvýšenou kardiorespirační zdatností a změněným biochemickým a enzymatickým 

složením kosterních svalů (Pařízková, Hills, 2005).  

Je ale otázkou, jakým způsobem ovlivní cvičební trénink využití substrátu u 

obézních. Cvičení zvyšuje oxidaci tuků u hubených. Kapacita k mobilizaci a oxidaci 

tuků je ale u obézních a post obézních zhoršená. Proto zvýšení kapacity pro oxidaci 

tuků by mělo pomoci ke zlepšení rovnováhy tuk/energie a ke snížení množství tukové 

hmoty u jedinců s dispozicemi k obezitě. Zda cvičení zvýší oxidaci tuků u obézních, 

zkoumalo několik studií. V nich bylo zjištěno, že pohybovou aktivitou lze předcházet 

redukci bazální oxidaci tuků, spojené s dietním režimem. A dále že cvičení obézních na 
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úrovni 40 % a 70 % intenzity VO2max nemělo vliv na změnu oxidace živin. Během 

cvičení se částečně oxidace zvýší, ale jen při lehkých intenzitách tréninku, ne po vysoké 

intenzitě tréninku. Otázka, zdali cvičení zvyšuje oxidaci tuků u obézních a post 

obézních jako u hubených, autoři jednoznačně nezodpověděli., role cvičení a intenzity 

cvičení je proto nutné dle autorů studovat dále (Andersen et al., 2005).

Obezita je doprovázena četnými změnami v metabolismu tuků a sacharidů 

v tukové tkáni. Změny metabolismu glukózy se projevují sníženou citlivostí jejího 

metabolismu k inzulinu (Hainer et al, 2004).

Fyzická aktivita a adaptace na ní vede i ke změnám endokrinní aktivity tukové 

tkáně a k produkci různých působků (Pařízková, 2007).

2.1.6.4 Adaptace na zátěž 

Změny kardiovaskulárního systému prostřednictvím fyzické aktivity dělíme na 

změny reaktivní (bezprostřední reakce na pohybovou zátěž) a adaptační (výsledek 

dlouhodobého opakovacího procesu) (Havlíčková, 1994).  

     Dokonce i mírné snížení hmotnosti o 5- 10 % vede u obézních k výraznému snížení 

krevního tlaku, náchylnosti k vzniku aterosklerózy, zánětlivých markerů a značnému 

zlepšení lipidového profilu (Sharma, 2002).

Díky vytrvalostnímu tréninku dochází k rozšíření komorových dutin, k zvětšení 

systolického a minutového srdečního objemu, snížení tepové frekvence a prodloužení 

systoly a diastoly v klidu a na srovnatelné zátěži. Dále dochází k novotvoření kolaterál, 

snížení spotřeby kyslíku v myokardu v klidu i na srovnatelné zátěži. Na periferii 

krevního objemu se zlepšuje prokrvení kosterního svalstva z otvírání preformovaných 

kapilár, zvyšuje se nitrobuněčná metabolická aktivita (zvýšením počtu mitochondrií, 

myoglobinu a enzymatického redox potenciálu). Dále se zvyšuje arteriovenózní 

diference v klidu i při maximálním výkonu a venózní návrat. Snižuje se periferní 

resistence a klesá krevní tlak v klidu a na srovnatelné zátěži (Vilikus, Brandejský, 

Novotný, 2004).  

Čím vyšší je maximální spotřeba kyslíku, tím kratší je poločas vzestupu tepové 

frekvence. Poločasy poklesu tepové frekvence ve fázi zotavení je možné použít 

k posouzení únavy organismu po opakovaném zatížení (Bunc, 1989). 
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2.2 Obezita a pohybová aktivita

Účinné pohybové programy se sestavují na základě kvalitních vstupních informací 

včetně úrovně tělesné zdatnosti. 

Při jakékoliv intervenci s cílem ovlivnit nadváhu či obezitu, je třeba respektovat 

vztah tzv. energetické bilance, kterou lze vyjádřit následovně.  ΔE = Epříjem  Evýdej . Kde 

Epříjem je energie přijímaná prostřednictvím diety, musí být vždy větší, než je bazální 

metabolismus a Evýdej je energie vydávaná, kterou tvoří denní pracovní nebo pohybové 

aktivity. Obě složky, příjem i výdej jsou ovlivnitelné faktory (Bunc, Skalská, 2011).

2.2.1 Vliv fyzické zátěže na obézní jedince

Reakce na tělesnou zátěž je podmíněna somatickými i motorickými zvláštnostmi 

obézních, relativně nízkou svalovou hmotou, podstatně sníženými hodnotami VO2max a 

nízkou fyzickou zdatností vůbec. Obézní jedinec pracuje neekonomicky se sníženou 

mechanickou účinností, má menší metabolickou rezervu. Na zátěže stejné intenzity

reaguje vyšší srdeční frekvencí, vyšším krevním tlakem, nižším dechovým objemem a 

vyšší dechovou frekvencí než člověk s normální hmotností (Placheta, 1999).  

Obecně platí, že čím větší je hmotnost jedince, tím větší množství mechanické 

energie je třeba pro zabezpečení jeho pohybové činnosti a tím větší množství chemické 

energie uložené v organismu je třeba k její úhradě. Pro zabezpečení co nejkvalitnějšího 

pohybového výkonu jak z hlediska intenzity a doby trvání tak i z pohledu přesnosti 

provedení, je třeba optimalizovat tělesnou hmotnost, tak aby neefektivní složky, které se 

nepodílejí přímo na pohybu, byly minimalizovány. Celková tělesná hmotnost člověka 

má dvě základní složky- ATH (aktivní tělesná hmotnost, tukuprostá hmotnost) a tuk 

(Pařízková 1977). ATH se přímo podílí na realizaci pohybové činnosti, tuk je naopak 

z mechaniky pohybu jistým přídavným pasivním zatížením, které odčerpává energii a 

může i neúměrně zatěžovat pohybový aparát (Bunc, Dlouhá, 1997).
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2.2.2 Zásady preskripce pohybového programu u obézních

Vytváření pohybového programu se odvíjí od somatických a motorických omezení, 

které souvisí s doprovodnými chorobami obezity a rizikovými faktory obezity 

(Eichlerová, 2002).

Je nutno připomenout, že pro ty, kteří nerealizovali dlouho nějakou pohybovou 

činnost, může být problém vykonávat pohybovou aktivitu třeba déle než 5 minut bez 

nutnosti přerušení, protože zvýšená hmotnost a nadměrné množství tuku zvyšuje 

energetickou náročnost pohybové činnosti a hrozí tak riziko vyčerpání. Je nutné 

respektovat zásadu přiměřenosti. Doba regenerace je pak tím delší, čím větší byla únava 

(Novotná a kol., 2006).

Pro dosažení co největšího efektu je třeba, aby byly do pohybového programu 

zapojeny co největší svalové skupiny, tedy trup a dolní končetiny. Tím dojde k většímu 

zapojení oběhového systému a vyvolané změny mohou mít déletrvající charakter. 

Při aplikaci pohybového programu musíme respektovat zásadu postupného 

zvyšování intenzity i doby trvání zátěže (Novotná a kol., 2006).

Při cvičení je nutné vyvarovat se běhu, skokům a izometrickým cvičení ve větším 

rozsahu. Dále je nutné respektovat všechny kontraindikace fyzické zátěže i důvody 

jejího přerušení. Je nutné pravidelně kontrolovat zdravotní i funkční stav, nespojovat 

pohybovou aktivitu s pobytem v horkém a vlhkém prostředí a s velkými ztrátami tekutin 

a iontů. Jedinci mají cvičit bez přebytečného oblečení, aby umožnili výdej tepla. Je 

důležité, aby se při cvičení vyvarovali poškození pohybového aparátu.

Jednoznačně je kontraindikována aktivita vedoucí k tlaku krve nad 220 mmHg, 

angině pectoris, k progresi ischemických změn na EKG, k dekompenzaci diabetu, 

k artrotickým změnám (Kučera, Dylevský a kol 1999, Placheta a kol 1999).

2.2.3 Pohybová léčba u obézních

Obezita má charakter chronického onemocnění a vyžaduje dlouhodobé léčení. 

Obézní pacienti musí být ochotni udělat zásadní změny ve stravování a pohybové 

aktivitě, musí změnit svůj dosavadní životní styl. 
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Vedle diety a behaviorální psychoterapie obezity, je s výjimkou u těžce obézních 

pacientů, součástí její léčby pohybová aktivita. Vysokou variabilitu efektivity cvičení na 

tělesné složení můžeme připsat vedle rozdílných metodik cvičení z hlediska intenzity 

zatížení, trvání, frekvence, druhu cvičení, délky intervence a adherence i některým 

dalším faktorům, jako jsou dědičnost, pohlaví nebo regionální distribuce tuku (Stejskal, 

2003).

Léčba obezity začíná vždy celkovým vyšetřením se zaměřením na choroby spojené 

s obezitou. Součástí vyšetření by měl být i zátěžový test, při kterém lze stanovit 

optimální intenzitu zátěže pro první fázi nefarmakologické léčby (Kučera et al. 1999).

Intenzita pohybové aktivity je nejčastěji určena a potom pacientem sledována 

pomocí tepové frekvence, procentu VO2max odpovídá procento koronární rezervy 

(koronární rezerva =maximální tepová frekvence – klidová tepová frekvence). Výhodné 

je monitorování tepové frekvence sporttesterem. Zatím, co účinek pohybové aktivity na 

zvýšení aerobní zdatnosti je závislý na intenzitě tréninkové aktivity, neprokazují 

dosavadní sledování vliv intenzity prováděné pohybové aktivity na regulaci váhy 

(Hainer et al., 2004).

U lidí s těžkou obezitou je úloha pohybového režimu více omezená a velmi obtížná, 

protože obézní pacienti- hlavně morbidní případy (BMI nad 45 kg.m-2) s dalšími 

přidruženými onemocněními, nejsou schopni provozovat běžný doporučený pohybový 

režim. V těchto případech se pouze pohybovou terapií nedá, a to především v počáteční 

fázi, mnoho dokázat. Pro začátek lze doporučit cviky ve vodě, pak vleže, sedě a v kleku, 

procházky nebo kratší opakovaní cvičení nebo trénink na rotopedu pod dohledem, což 

slouží jako obecná stimulace svalů zlepšující celkovou kondici. Teprve později, po 

určité redukci a celkovém zlepšení funkčního stavu lze přistoupit k dalším 

doporučeným cvikům. U každého případu je však po klinickém vyšetření nutné 

indikovat cvičební režim individuálně (Pařízková, 2007).  

Cvičení by mělo zpočátku vést ke zlepšení pohyblivosti kloubů a páteře a k zvýšení 

svalové síly. Lze využít cvičení kondičního charakteru s jednoduchými gymnastickými 

prvky, cvičení s nářadím a pomůckami (tyče, míče, lehké činky, apod.), také dechovou 

gymnastiku. Doporučuje se cvičit ve skupinách nebo individuálně denně (Placheta, 

1999).
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K dynamické aerobní činnosti lze přistoupit až v pozdějším stadiu léčby. Je vždy 

nutno postupovat individuálně podle zdravotního stavu (Pařízková, 2007).  

Cvičení by mělo mít charakter dynamické pohybové aktivity vytrvalostního 

charakteru nízké, později střední intenzity pro svůj příznivý vliv na výdej energie a 

transportní systém. Postupně zvyšujeme intenzitu na 50 % maximální srdeční frekvence 

a trvání (20-30min). Denně nejméně 30 min se srdeční frekvencí u mladých 140, ve 

středním věku 130 a nad 50 let 110 tepů/min (Placheta, 1999).

Je-li to možné, obvykle se obézním doporučuje intenzivnější pohybový program, tzn. 

3-4 x týdně 45-60min cvičení o intenzitě 60 % maximální aerobní kapacity.  A dále 

zvýšit spontánní fyzickou aktivitu. Hodina chůze denně představuje zvýšení 

energetického výdeje o 750 kJ za den. Takové výdeje energie představují za měsíc 

úbytek asi o 0,77 či 0,83kg (Hainer, 2004).

Dle doporučení Americké asociace sportovní medicíny (ACSM, 1998), je 

minimální intenzita prováděné pohybové aktivity nutná ke zvýšení kardiorespirační 

zdatnosti na úrovni 50 % VO2max, optimální intenzita je na úrovni 60-75 % VO2max

v závislosti na počáteční tělesné zdatnosti. Maximální oxidace tuků je při zátěžích 

s intenzitou okolo 50 % maximální aerobní kapacity. Při zvyšování intenzity se zvyšuje 

zastoupení sacharidů. 

Mezi vhodné pohybové aktivity pro obézní řadíme plavání, vodní hry, chůzi 

v měkkém terénu a její modifikace, (např. dnes oblíbená tzv. severská chůze, při které 

se více zapojují do pohybu také horní končetiny a trup a snižuje se zatížení dolních 

končetin), cyklistiku, pádlování apod. Cyklistika je často nahrazována „jízdou“ na 

stacionárních kolech ve fitness centrech nebo v domácnosti. Dále je vhodný 

modifikovaný aerobic či turistika na lyžích (STOB [online] 2014).

Kučera doporučuje chůzi rychlostí asi 5 km/h obézním ženám a 6-7 km/h mužům, 

45-90 min alespoň 3x týdně, což představuje významné zvýšení energetického výdeje 

(Kučera, Dylevský et al., 1999).

Pohybová aktivita by měla být pravidelná, stejnoměrné intenzity, nestresující 

s příznivým psychogenním efektem. Je vhodné zařazovat také relaxační techniky jako je 

autogenní trénink. (Placheta, 1999).
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2.3 Zdatnost

Zdatnost (obecná) je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování lidského 

organismu s optimální účinností a hospodárností a je podmíněna zejména 

fyziologickými funkcemi organismu. Součástí obecné zdatnosti je tedy nespecifická 

potenciální adaptace na pohybovou zátěž, kterou nazýváme tělesná zdatnost. Podle 

Bunce (1995) vyjadřuje stupeň rozvoje adaptačních potenciálů a v důsledku to pak 

znamená optimalizaci funkcí organismu při řešení vnějších úkolů spojených 

s pohybovým úkolem, zvládnutí vnějších požadavků na jedince s menšími nároky na 

organismus.

Podle Corbina a kol. (2004) je tělesná zdatnost stav „pohody“ (well-being) 

vyznačující se sníženým rizikem předčasných zdravotních problémů a vitalitou 

umožňující  se účastnit různých fyzických činností. Zdatnost je definována na jedné 

straně vzhledem ke zdraví jako wellnes („dobré bytí“ ve smyslu fyzickém, sociálním a 

psychologickém). Je to stav dobré životní pohody a kvalitně prožitého života. Na druhé 

straně je zdatnost předpokladem k provádění jakékoliv pohybové aktivity. 

Používá se členění na zdravotně orientovanou zdatnost - health related fitness a  na 

výkonově orientovanou zdatnost - performance related fitness. Toto pojetí je postavené 

na pozitivním vlivu účelově zaměřené tělesné zátěže a tělesných cvičení na zdravotní 

stav jedince (Eichlerová, 2004).

Bouchard a Malina (1991) prezentují dvojí pohled na souhrnnou definici zdatnosti, 

výkon a zdraví. Rozlišují tzv. zdravotní komponenty tělesné zdatnosti (health related 

fitness) a výkonnostní komponenty tělesné zdatnosti (performance related fitness). 

Zdravotní komponenta tělesné zdatnosti je definována k zdravotnímu stavu.

Komponenty:

- Morfologická (hmotnost, složení těla, rozložení podkožního tuku, abdominální vnitřní 

tuk, kostní integrita, flexibilita)

- Svalová (síla a vytrvalost abdominálního a dorzolumbálního svalstva)

- Motorická (hbitost, rovnováha, koordinace, rychlost)

- Kardiorespirační (srdeční a dechová funkce, maximální aerobní kapacita a tolerance na 

submaximální zátěž, krevní tlak)
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- Metabolická (metabolismus glukózy a inzulínu, profil krevních lipidů a lipoproteidů, 

poměr lipidů a karbohydrátů)

Celkový profil takového komplexu slouží k posouzení mortality a morbidity.

Výkonnostní složka tělesné zdatnosti je důležitá především pro optimální výkon. 

Uplatňuje se ve sportovní soutěži, ve výkonových testech v práci a při zaměstnání. 

Závisí na aerobní kapacitě, svalové síle, výbušné síle, vytrvalosti, tělesných rozměrech, 

složení těla, stavu výživy a také na osvojených dovednostech 

Složky zdravotně orientované zdatnosti jsou často závislé na laboratorním měření, 

ale i v terénu je možné v omezeném rozsahu testovat kardiorespirační komponentu 

(Eichlerová, 2004).

V rámci terénního testování by se u obézních měl respektovat koncept zdravotně 

orientované zdatnosti v popředí se základními pohybovými schopnostmi, které jsou 

nezbytné pro fungování člověka v běžném životě (síla svalová, flexibilita, 

kardiorespirační zdatnost)  (Bunc, 1995).

Nezbytným údajem pro celkové posouzení je tělesné složení. Charakteristika 

tělesné stavby je zejména u obézních velmi důležitá. Zajímá nás především poměr tuku 

ku tukuprosté hmotě. Ze zdravotního hlediska (Měkota, Kovář, 1996) znamená snížení 

procenta tuku i snížení rizika vzniku kardiovaskulárního onemocnění. Ústřední složku 

přitom tvoří kardiorespirační zdatnost (Eichlerová, 2004).

2.3.1 Aerobní zdatnost 

Aerobní zdatnost se synonymy aerobní, kardiovaskulární, nebo kardiorespirační 

vytrvalost je pilířem zdravotně orientované zdatnosti. Sharkey (1984) ji definuje jako 

schopnost přijímat, transportovat a využívat kyslík. Fyziologickým podkladem je 

zapojování “pomalých” svalových vláken a uplatnění oxidativního způsobu 

uspokojování energetických nároků. Základem je rozvoj vytrvalostních schopností a 

k diagnostice jsou využívány déletrvající vytrvalostní lokomoce.

Aerobní zdatnost je považována za klíčovou složku zdatnosti u obézních. Její 

ukazatele se využívají při posuzování vztahu ke zdraví a jsou v úzkém spojení 

s výskytem různých onemocnění a úmrtností (pf.ujep.cz [online] 2014).
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2.3.1.1 Hodnota maximální spotřeby kyslíku 

Hodnota maximální kyslíkové spotřeby VO2max je klíčem k posouzení úrovně 

pracovního aerobního metabolismu.

Hodnoty maximálního aerobního výkonu VO2max jsou globálním ukazatelem 

funkční kapacity transportního systému, tzv. transportní kapacity. Zahrnuje pochody od 

zevního dýchání až po buněčný metabolismus, od změn srdeční frekvence až po jemné 

změny periferní cirkulace. Často se klade otázka, která část transportního systému je 

limitující pro transportní kapacitu. U zdravého člověka to není ústrojí dýchací. Názory 

na oběhový systém se liší. Někteří považují za limitující faktor srdeční pumpu, tedy 

centrální složku oběhu, jiní distribuci krve, tedy periferní složku. Další možností je 

schopnost odběru kyslíku svalovými vlákny. Ta je ovlivněna difúzní vzdáleností, 

enzymovým vybavením a jeho kapacitou (mitochondrie). Význam pro transportní 

kapacitu má také obsah hemoglobinu v krvi a jeho kvalita. Snížení VO2max nemůže 

ukázat na konkrétní funkční nebo organickou poruchu, je tedy třeba hledat specifickými 

metodami oběhovými a respiračními (Máček, Vávra, 1980).

2.3.2 Závislost aerobní zdatnosti na věku

S věkem klesá aerobní kapacita. Setkáváme se s názorem, že VO2max klesá u mužů i 

u žen asi o 10 % za 10 let, a to bez ohledu na úroveň aktivity (Hawkins et al, 2003).

Cvičení o vysoké intenzitě zatížení může u mužů mladšího a středního věku 

redukovat tento pokles až 50 %, ale u mužů staršího věku tomu tak není (Katzel et al., 

2001). 

U žen středního a vyššího věku prakticky nelze snížit pokles VO2max o méně jak 10 

% za 10 let. Na věku závislá redukce VO2max je způsobena jak vlivy centrálními 

(zejména pokles SF max), tak i periferními. Zejména pokles tukoprosté hmoty (LBM). 

U žen středního a vyššího věku může být důvodem výraznějšího poklesu VO2max i 

redukovaná produkce estrogenu (Hawkins et al., 2003).

S narůstajícím věkem mezi 25. a 55. rokem je u normálně vážících žen uváděn 

mírný pokles VO2max, VO2max na kg hmotnosti a VO2max na kg FFM o 10,5 %, resp. o 

19,9 % resp. o 13,3 %, zatím co u obézních žen je dle této studie pokles těchto veličin o 

29,9 %, resp. 31,1 %, resp. 30,4 %. To by znamenalo výraznější zhoršování aerobní 
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zdatnosti s narůstajícím věkem obézních ve srovnání s neobézními, což ještě zdůrazňuje 

důležitost pohybové aktivity u obézní populace pro zmírnění tohoto negativního trendu 

(Všetulová, Bunc, 2004).

2.3.3 Aerobní zdatnost, intenzita a charakter tělesné zátěže

Dle mnohých písemnictví určitá úroveň aerobní zdatnosti působí jako ochrana 

proti kardiovaskulárním onemocněním. Existuje řada studií, které sledují efekt 

tréninkového množství a intenzity cvičení na aerobní zdatnost v souvislosti s obezitou a 

ovlivněním zdravotních rizik, zvláště pak kardiovaskulárních onemocnění. Zde uvádím 

některé příklady. 

Autoři studie (Duscha et al., 2005) sledovali u osob středního věku  s nadváhou 

zda a jaká délka cvičení o jaké intenzitě je vhodná ke zlepšení aerobní zdatnosti. 

Probandy rozdělili do 4 skupin. 1. Skupina měla aerobní cvičení o malém objemu a 

mírné intenzitě odpovídající kalorickému ekvivalentu 19 km/wk na 40- 55 % VO2max. 2. 

skupina měla malé množství cvičení o vysoké intenzitě odpovídající kalorickému 

ekvivalentu 19 km/wk na 65-80 % VO2max 3. skupina s cvičením o velkém objemu a 

vysoké intenzitě odpovídající kalorickému ekvivalentu 32 km/wk na 65-80 % VO2max. 

4. skupina byla kontrolní.VO2max a čas do vyčerpání byl zjišťován před a po 7 a 9 

měsících tréninku. Tyto hodnoty byly zlepšeny u tří cvičících skupin, základ 

(p<=0,001). Autoři došli k závěru, že k zlepšení aerobní zdatnosti a redukci 

kardiovaskulárních rizik u mužů a žen středního věku je dostatečná cvičební intenzita na 

úrovni 19 km chůze 40-55 % VO2max.

Jiná studie se zabývala efektem krátkodobých úseků aerobního cvičení na 

aerobní zdatnost a úbytek hmotnosti u obézních žen. Studentky s nadváhou ( BMI  28) 

byly rozděleny do čtyř skupin.VO2max a antropometrická měření zjištěna před a po 12 

týdnech léčby. Součástí byla i nízkokalorická dieta na úrovni 80 % REE. 1. skupina 

necvičící kontrolní, 2. skupina cvičící 30 min kontinuálně, 3. skupina cvičící 2x denně 

15 min a 4. skupina 3x denně 10minutové cvičení na 75 % VO2max, 3-5 x týdně. 

Výsledky ukázaly významně zvýšené VO2max i zlepšení antropometrických měření u 

cvičících skupin. Což dle autorů potvrzuje hypotézu, že aerobní cvičení této intenzity, 

rozložená do několika krátkých cyklů, mají podobný efekt, jako jedno cvičení 
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kontinuální s ohledem na aerobní zdatnost a úbytek hmotnosti během omezení příjmu 

kalorií u mladých žen s nadváhou (Schmidt et al., 2001).

Máček a Máčková (2011) srovnávali efektivitu kontinuálního a intervalového 

nebo kumulativního tréninku chůze v 16 studiích u zdravých mužů a žen. Aerobní 

zdatnost se zvýšila téměř ve všem studiích bez ohledu na to, zda se jednalo o 

kontinuální trénink trvající 30 min a déle či intervalový trénink 10 min. vícekrát za den 

o intenzitě 50 – 80 % VO2max. Autoři však doporučují především intervalový trénink 

s ohledem na menší subjektivní vnímání únavy cvičencem. Jako minimální intenzitu 

pohybové aktivity pro změnu aerobní zdatnosti se dnes doporučuje výdej 1500 kcal -

2000 kcal za týden.

2.3.4 Aerobní zdatnost a zdravotní rizika

Zvýšená zdravotní rizika často autoři zmiňují v souvislosti s abdominální 

obezitou, typickou především pro muže a sníženou aerobní zdatností. Dle finského 

populačního průzkumu, mají muži s vyšší aerobní zdatností lepší profil 

kardiovaskulárních rizikových faktorů bez ohledu na úroveň abdominální obezity. Muži 

s větším poměrem pas-boky mají větší prospěch z aerobní zdatnosti než muži 

s poměrem menším (Borodulin, 2005). 

K podobným závěrům dospěli také autoři studie hodnotící vliv kardiorespirační 

zdatnosti na různé zdravotní rizikové faktory, nezávisle na obvodu pasu u 40 letých 

vlámských mužů. Zjistili, že aerobní zdatnost byla významně závislá na poměru 

triglyceridů a cholesterolů a procentech tělesného tuku, ale nezávislá na obvodu pasu. 

Ze studie vyplývá, že vysoký obvod pasu je spojený s nepříznivým, zdraví ovlivňujícím 

lipidovým profilem a charakterem tělesného složení, a relativně vysoká úroveň aerobní 

zdatnosti zmírňuje zdravotní rizika spojená s velkým obvodem pasu (Goran et al., 

2000).

2.3.5 Vliv tělesného složení na aerobní zdatnost

Rozložení tělesného tuku se během růstu vyvíjí a je závislé na pohlaví a věku a je 

podle odborníků ve vztahu k úrovni výkonnosti jedince. Hraje zde roli biologický 

faktor, který vypovídá o labilitě podkožního tuku v postnatálním období, dalším 
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faktorem je prostředí, chování a návyky jedince a dále genetická podmíněnost a 

individuální diferenciace rozložení tělesného tuku. (Chytráčková, 2001).

Velké množství tělesného tuku a nízká aerobní zdatnost jsou zdravotní rizika pro 

kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus 2. typu. Není stále jisté, jestli tyto 

faktory platí pro každého, nebo jsou nezávislými rizikovými faktory. (Bunc, 2004).  

Všetulová a Bunc (2004) provedli studii se zaměřením na zjištění vlivu tělesného 

složení na aspekty aerobní zdatnosti u obézních žen. Tělesný tuk byl měřen u 31žen 

(25-54 let) přístrojem DEXA, tělesné složení bioimpedancí, maximální spotřeba kyslíku 

zátěžovou bicykloergometrií. Byla zjištěna nevýznamná závislost relativní VO2max na kg 

tělesné hmotnosti na tělesném tuku. Aerobní zdatnost, vyjádřená VO2max na kg tělesné 

hmotnosti, není ovlivněna procenty tělesného tuku u obézních žen, ale tělesná buněčná 

hmota je významně závislá na aerobní zdatnosti (VO2max) u obézních žen.

Již dřívější studie se zabývaly zjišťováním vlivu tělesné hmotnosti a tělesného 

složení na aspekty aerobní zdatnosti. Autoři vycházeli z hypotézy, že tělesná hmotnost, 

zvláště zvýšená tuková hmota (FM) nebude limitovat VO2max, která se vztahuje 

k tukuprosté hmotě (FFM), ale sníží maximální a submaximální VO2max vztaženou 

k tělesné hmotnosti. Byla využita data ze studií tělesného složení u dětí a data od žen 

před a po úbytku tělesné hmotnosti. Z výsledků vyplynulo, že hlavní vliv tělesné 

hmotnosti na VO2max je vysvětlen pomocí  tukuprosté hmoty (FFM). Tuková hmota 

(FM) nemá vliv na VO2max. Tuk a nadbytek tělesné hmotnosti nutně neznamená 

sníženou schopnost maximálně využít O2, ale přebytek tuku má škodlivý efekt na 

submaximální aerobní kapacitu. Proto tuk a VO2max by měly být považovány za závislé 

entity (Baak, 1999).

2.3.6 BMI ve vztahu k aerobní zdatnosti

Studie Leeho (1998) řešila vztah mezi hmotností (BMI), úrovní kardiorespirační 

zdatnosti a různými případy kardiovaskulárních chorob. Sledováno bylo celkem 21 856 

mužů ve věku 30-83 let doplněné komplexním lékařským vyšetřením zahrnující 

výkonnostní test na běhátku a profil složení těla. Výsledky potvrdily, že muži s BMI 19-

25 kg.m-2 fyzicky nezdatní, měli 2,3x větší riziko mortality než muži se stejným BMI, 

ale fyzicky zdatní. Stejný vztah platil pro muže s vyšším BMI 25-27,8 kg.m-2. Ukázalo 

se však, že muži fyzicky zdatní, ale s nadváhou (BMI  27,8 kg.m-2) mají podobné 
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riziko mortality jako muži fyzicky zdatní ale s normální hmotností (BMI 19-25 kg.m-2) 

a snížené riziko mortality než muži fyzicky nezdatní s normální hmotností. Závěrem byl 

zdůrazněn význam úrovně kardiorespirační zdatnosti jako kriteria pro posouzení 

zdravotního stavu v poměru k hmotnosti. 

2.3.7 Ovlivnění aerobní zdatnosti chůzí  

Chůze je nejpřirozenější forma pohybové aktivity. Držení těla a chůze upozorňují 

na aktuální zdravotní a psychický stav i na úroveň naší zdatnosti.

Chůzi s úspěchem využíváme ke kultivaci člověka díky skutečnosti, že 

energetická náročnost chůze v závislosti na stoupající intenzitě zatížení, vykazuje jasné 

minimum. Křivka (Bunc, Dlouhá, 2007) ukazuje tuto závislost při rychlosti chůze 3-3,5 

km/h a lze ji využít při pohybové rehabilitaci u osob s vysokým zdravotním rizikem a 

tím minimalizovat dopady pohybové aktivity na nemocného (Bunc, Skalská, 2012).

Fyziologická účinnost chůze je často velmi podceňována. Při chůzi jsou síly 

v okamžiku kontaktu nohy s podložkou rovny zhruba 1,8 násobku tělesné hmotnosti, při 

běhu jsou kontaktní síly rovny zhruba trojnásobku tělesné hmotnosti. To je důležité 

zvláště u jedinců s nadváhou, kteří zahajují pohybový trénink. Již při nižších 

rychlostech může mít u nezdatných jedinců a lidí s nadváhou chůze pozitivní efekt na 

aerobní zdatnost. Ovšem při pomalé chůzi je třeba k dosažení pozitivního vlivu na 

aerobní zdatnost zvýšit intenzitu dalších podnětů, chodit delší dobu a častěji. Důležité je 

také dbát na správný stereotyp chůze (Novotná a kol, 2006).

Dalšími výhodami chůze jsou: 

- Na chůzi jako pohybovou aktivitu je člověk nejlépe adaptován

- Je nižší pravděpodobnost zranění

- Při chůzi lze komunikovat s okolím

- Chůzi lze praktikovat za každého počasí

- Energetická náročnost chůze je do rychlostí nižších než 7 km/h nižší než u běhu, 

při rychlostech vyšších než 7 km/h naopak vyšší (Bunc, Skalská, 2012).

Chůze je tedy dostatečně intenzivní pohybová aktivita k ovlivnění zdatnosti 

nadváhy nebo obezity díky faktu, že jsou při chůzi zatíženy velké svalové skupiny 
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dolních končetin a posturální svalstvo a její náročnost je podobná náročnosti běhu 

(Bunc, Skalská, 2012).

Ze studie (Bunc, 2011) provedené na mužích středního věku vyplývá, že cvičení 

založené na chůzi o celkové energetické náročnosti 1500 kcal za týden a intenzitě 50-70

% VO2max, je dostatečné pro významné zlepšení tělesné zdatnosti. 

Při energetickém výdeji 1500 kcal za týden lze očekávat dle Niebauerovy studie i 

změny lipidového spektra (Máček, Máčková., Radvanský, 2005).

Po 6 měsíčním pohybovém programu založeném z 90 % na chůzi, došlo u zdravých 

žen seniorského věku nad 65 let k významnému zvýšení aerobní zdatnosti a 

k pozitivním změnám ve složení těla. Ženy prováděly kontinuální chůzi v rozsahu 82-

233 min. za týden v rozmezí intenzit 50-70 % VO2max a TF 65-85 % TFmax při 

energetickém výdeji 3970 kJ týdně.  (Bunc, Hráský, Skalská, 2014)

2.4 Hodnocení aerobní zdatnosti

Principy hodnocení tělesné zdatnosti jsou založeny na schopnosti organismu 

vyrovnat se se zátěží. Testy tělesné zdatnosti mají terénní či laboratorní charakter a jsou 

závislé na spolupráci testovaného. Laboratorní zátěžové vyšetření je přitom více 

objektivní a přesné. Jejich nevýhodou je především jejich vysoká cena.

2.4.1 Zátěžové vyšetření

Placheta a kol. (1999) uvádí jako nejvhodnější laboratorní zátěžové vyšetření pro 

obézní metodu spiroergometrie, která umožňuje sledovat parametry energetického 

metabolismu, transportního systému, změnu zdatnosti nebo také může dojít k vyvolání 

případné patologické reakce. Tyto metody umožňují přesně dávkovat zatížení, přispívají 

k posouzení funkčního stavu a stanovení diagnózy, k určení terapie a správné pohybové 

aktivity.

Pokud nemůžeme jedince příliš zatěžovat, je lepší pracovat s výsledkem 

submaximálního testu. Výhodou nepřímého testování je menší riziko zdravotního 

poškození a jeho nezastupitelnost u testování velkých vzorků v krátkém čase. 
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Submaximální (i terénní) testy mají ovšem poměrně velkou predikční chybu. Okolo 

10% (Bunc, 1996) nebo okolo 5 ml.min-1. kg-1 (Morrow, 2000).

2.4.2 Terénní testování

Pro testování mimo laboratoř jsou již více jak 50 let vyvíjeny terénní testy, které 

tvoří základ testových baterií (viz. Eurofit pro dospělé, 1997). 

Výhodami terénních testů je jejich prostorová a časová nenáročnost a nízká cena 

provedení. V praxi jsou proto nejvíce rozšířené. 

Naopak nevýhodou terénních testů je ovlivnění výsledků motivací testovaných. 

Předpokládá se, že motivace je relativně vysoká a interindividuálně vyrovnaná. Pokud 

tomu tak není, nemohou výsledky testů podat hodnotnou výpověď (Měkota, Novosad, 

2005).

V terénních podmínkách se nejvíce využívá testu chůze a jeho modifikací, které 

byly ověřovány nejednou studií.

Chůze je přirozená pohybová aktivita, snadno zvládnutelná i motoricky nezdatnými 

jedinci. Proto ji využiji jako diagnostický prostředek ke zhodnocení aerobní zdatnosti u 

obézních subjektů v této studii.

Testy chůze: 

Test chůze na 2min

Tento test chůze nazývaný také Two Marching Step (Jones, Rikli 1999) či Two 

Step on the Spot (Bell et al., 1985) je součástí Senior fitness testu. Podstatou testu je 

udělat co největší počet plných dvojkroků během 2 min. Test se provádí individuálním 

tempem, intenzita odpovídá momentální fyzické kondici jedince. Po počátečním spurtu 

se zpravidla objeví zpomalení, které bývá obvykle v závěru opět vystupňováno. Jedná 

se o submaximální zátěž, kdy je zatížen především kardiorespirační a nervosvalový 

systém. 
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Test chůze na 6 min

Principem střednědobě vytrvalostního testu chůze na 6 min je vzdálenost 

dosažená v metrech za 6 minut. Test se také používá k testování seniorů a testujeme 

submaximální zátěž. Tempo i intenzita zatížení je individuální. U obézních je tento test 

také uplatňován. (Rikli, Jones, 1999, Berková, 2013).

Test chůze na 0,5 míle

Podstatou testu je ujít v co nejkratším čase vzdálenost 0,5 míle. Test byl ověřen 

pro dospělé jako spolehlivý a také validní ukazatel nepřímého odhadu VO2max pro 

obézní ženy (Donelly et al., 1992).

2.4.2.1 Test chůze na 2 km

V této práci jsme použili test chůze na 2 km k určení aerobní zdatnosti probandů, 

proto se mu více věnuji v textu. Tento test je obsažen v testové baterii Eurofit pro 

dospělé (1995), který vznikl na podnět Výboru pro rozvoj sportu při Radě Evropy. 

Českou verzí tohoto testovacího systému je testová baterie Unifittest 6-60 (Kovář, 

Měkota a kol., 1996).

Test chůze poskytuje informaci o tělesné zdatnosti při chůzi. Podstatou tohoto testu 

je dosažení vzdálenosti 2km individuálně nejrychlejší chůzí. Indikuje především aerobní 

možnosti jedince a je v úzké vazbě na VO2max. Jedná se o dynamickou, submaximální, 

několikaminutovou zátěž, jejíž velikost se nemění (konstantní intenzita). Je to test 

aerobní dlouhodobé vytrvalosti, kde vzhledem k trvání zatížení je celkový objem 

vykonané práce veliký, i když intenzita není příliš vysoká (Kohoutek, 1987, Oja, 

Tuxworth, 1995). 

Srdeční frekvence, celkový čas potřebný k dosažení vzdálenosti (min a s.), BMI 

(kg.m-2) a věk vyjadřují testová skóre. Všechny tyto údaje jsou využity ke zpracování 

dvou výstupních proměnných-  index zdatnosti a také v nepřímý odhad VO2max, který 

vypočítáme pomocí tzv. predikční rovnice. (Oja, Tuxworth, 1995). 

Predikční rovnice má určité limity výpovědní hodnoty, na které musíme brát zřetel 

(Hnízdil, 2011). 
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Maximální nebo možná nejvyšší rychlost chůze koresponduje nejméně se 70% 

maximální srdeční frekvence, v ideálním případě 80% a více. Je požadavkem 

optimálního provedení testu chůze. Srdeční frekvence se měří do 30s bezprostředně po 

výkonu. Tuto hodnotu také ovlivňují zevní činitelé jako je např. teplota prostředí 

(Kovář, Měkota a kol., 1993).

2.4.2.2 Využití testu chůze na 2 km u obézních 

Laukkanen et al. (1992) provedli měření testu u skupiny mužů a žen s nadváhou. 

Průměrný věk u žen byl 42 let, BMI mezi 27-41 kg.m-2, průměrný čas byl 18min. 42s, 

průměrná srdeční frekvence byla 144 t.min-1. Zátěžový test chůze na 2 km koreluje 

s kriteriem VO2max. kg-1., odhadnutým z chůze na běhátku v hodnotě 0,77 vztažené 

k hmotnosti, v absolutní velikosti (l/min) je hodnota o něco nižší 0,69. Autoři studie 

uvádí tento test jako dostatečně validní pro tento typ populace.

Podle Měkoty a Blahuše (1983) není taková hodnota korelačního koeficientu příliš 

vysoká 

Podle Zvonaře et al.(2011) by platnost testu neměla klesnout pod hodnotu 

koeficientu 0,6.

Laukkannen (1991) zjišťoval, zdali je chodecký test na 2 km validní pro stanovení 

maximálního aerobního výkonu u dospělých s nadváhou a srovnával 1km a 2km testové 

vzdálenosti. Probandi byli v rozmezí 20-65 let s BMI 27-40 kg.m-2, bez 

kardiovaskulárních omezení. VO2max bylo nejprve zjištěno na treadmillu při chůzi ve 

stoupání do maximálního úsilí. Samotné testy pak byly provedeny na rovné dráze, kdy 

se zaznamenávala tepová frekvence během chůze a hlavně během posledních 30 sec. 

Koeficient korelace mezi naměřenými a předpokládanými VO2max ve 2 km testu byly 

0,77 pro ženy a 0,75 pro muže, vztaženy k tělesné hmotnosti (ml.kg-1.min-1). Autoři 

vyhodnotili 2km chodecký test původně vyvinutý pro dospělé bez nadváhy, jako 

dostatečně validní pro zjištění kardiorespirační zdatnosti u jinak zdravých žen a mužů 

s nadváhou. 

Laukkannen (1992) provedl podobný výzkum, při kterém byly vzdálenosti 

chodeckých testů na 1, 1,5 a 2km. Při srovnání třech vzdáleností, byl 2km test 

opakovatelný, nejvíce subjektivně preferovaný účastníky výzkumu a nejpřesnější 

k předpokládanému VO2max. Přesnost testu byla dostačující u obézních mužů a žen, u 
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středně aktivních mužů a méně přesný byl u středně aktivních žen a vysoce aktivních 

mužů. Dvoukilometrová rychlá chůze, doplněná jednoduchými měřeními, je 

proveditelná a přesná alternativa k určení kardiorespirační zdatnosti u zdravých 

dospělých.

Laukkannen et al. (2000) dále ověřoval 2km chodecký test na zdravých 

dospělých před a po 15 týdenním chodeckém tréninku a jeho výsledky srovnával 

s předpokládaným VO2max. Preskribce tréninku byla na 65-75 % VO2max, 50 min., 4x 

týdně. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že test může být použit jako relativně přesný 

terénní test pro předpoklad změn VO2max způsobených aerobním tréninkem u zdravých 

nesportujících dospělých.

Chodecký test byl uznán validním i v další studii, kde byl ověřen srovnáním 

s chůzí na treadmillu (Widrick et al., 1992).

2.5 Kvantitativní a kvalitativní metody hodnocení pohybové 

aktivity 

Nejčastěji se k hodnocení pohybové aktivity používá dotazníků a anket. 

Nejvhodnější je ovšem komplexní přístup k hodnocení z hlediska kvality, kvantity, 

trvání a charakteru zátěže (Pařízková, 2007).

2.5.1 Dotazníková metoda

Z dotazníků o pohybové aktivity, které jsou u nás běžně užívané, uvádím např.

Baeckův dotazník (Baecke Questionnaire of Habitual Activity, 1982), Par-Q (Physical 

Activity Readiness- Questionnaire, Thomas et al, 1992), Paffenbergerův dotazník 

(Paffenberger, 1993) (Eichlerová, 2004). 

Dalším je např. dotazník sestavený pro Monica studii ( The MONICA Optional 

Study of Physical Activity –MOSPA, 1988) (Hejnová, Štich, 2001).

2.5.2 Využití Borgovy RPE škály

(RPE scale -Rating of Perceived Exertion scale)
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Vnímání úsilí během zátěže se hodnotí pomocí Borgovy škály. Je to 20 stupňová 

škála, která umožňuje posoudit individuálně náročnost aktivity.(Morrow, 2000).

Percepčně založená preskribce zátěže je získána z hodnot RPE  a spotřeby kyslíku

(%VO2max) během stupňovaného zátěžového testu. Obecně je cílová tréninková zóna 

pro zvýšení kardiorespirační zdatnosti definována RPE rozmezím od 12 do 16 Borgovy 

škály. Toto rozmezí odpovídá fyziologickému ekvivalentu 50-85 %  VO2max. Máčková 

toto rozmezí potvrzuje na základě experimentu s muži po 50. roce věku a udává, že 

stupeň RPE škály 12-14 odpovídá asi 60-75 % VO2max. Dle Ilarraza et al. Je RPE 13 

indexem, dle kterého jsou kardiaci schopni si nastavit rozumnou zátěž. Preferovaná 

tréninková zóna pro kardiorespirační zdatnost odpovídá podle některých autorů RPE 

13-15, nebo se uvádí 11-14 (Daďová, Pelíšková, Novotná, 2005). 

2.6 Měření tělesného složení

Složení těla je v současné době chápáno z hlediska atomového, molekulárního, 

buněčného, tkáňového a celotělového modelu, a i metody jeho stanovení jsou založeny 

na různých principech. Např. Na hustotě tkáně-denzitometrie (voluminometrie, 

pletysmografie). Na vodivosti tkání- hydrometrie (bioelektrická impedance), chemické 

analýze různých tkání celého těla (např. měření celkového tělesného draslíku), 

stanovení svalových metabolitů (např. kreatininurie), na rentgenovém záření 

(magnetická resonance, duální rentgenová absorbciometrie DEXA) (Pařízková, 1998).

Pro klinickou praxi a terénní podmínky se používají antropometrické metody,

měření tlouštky kožních řas kaliperem, bioelektrická impedance a výpočet BMI. 

(Pařízková, 1998). Použití některých metod složení těla se stalo nedílnou součástí 

baterií pro testování tělesné zdatnosti.

2.6.1 Kaliperace

Podrobné vyšetření  kaliperem zahrnuje měření 10 resp. 4 kožních řas (dle 

Pařízkové 1977). Každá z metod vyžaduje jiný druh kaliperu, metoda podle Pařízkové 

používá Bestův kaliper (Hainer, Pařízková 1998). 
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2.6.2 Měření obvodu pasu

Měření obvodu pasu se používá jako jednoduchý antropometrický index bud´ 

samostatně nebo v kombinaci s BMI jako indikátoru zdravotních rizik spojených 

s obezitou. WHO (1998) udává obvod  94cm jako mírně zvýšené zdravotní riziko a 

obvod 102cm jako vysoké riziko komplikací obezity u mužů. U žen jsou to hodnoty 

80cm a 88cm. Tyto hodnoty se v  longitudinální studii ukázaly jako rizikové pro vznik 

srdečně cévních onemocnění (Ross, Janssen, 2012).

2.6.3 Body mass index

K diagnostice obezity se v klinické praxi běžně používá klasifikace pomocí 

indexu tělesné hmotnosti (BMI- body mass index). Dle Pařízkové složení těla 

významně koreluje s hodnotami indexu tělesné hmotnosti BMI a i řada autorů odvodila 

regresní rovnice pro výpočet procenta tuku z hodnot BMI (Pařízková, 1998).

Při BMI  30 kg.m-2 a více hovoříme o obezitě, která se dále dělí na tři stupně 

podle rizika zdravotních komplikací (Všetulová, Bunc, 2004, Pařízková, 1996).

Obezita I. stupně: BMI 30-34,9 kg.m-2- středně zvýšené riziko; II. stupně 35-39,9

kg.m-2- velmi zvýšené riziko; III. stupně  40 kg.m-2 znamená vysoké riziko komplikací 

obezity (Hainer, 2004).

BMI však neodráží přesný podíl tuku a tukuprosté hmoty. Procento tělesného tuku 

roste s věkem a je vyšší u žen než u mužů a tyto odlišnosti nemusí být pomocí BMI 

postihnuty. Rozdíly jsou také ve vztahu mezi hodnotami BMI a procenty tuku u 

sportovců a u různých skupin populací. Ve srovnání s klasifikací podle BMI má 

procento tělesného tuku větší vypovídací schopnost a je těsněji spjato se zdravotními 

riziky provázející obezitu

Pomocí procenta tělesného tuku je nejčastěji definována obezita jako % BF (body 

fat) 25 % u mužů a % BF  30% u žen. Jednou z nejpoužívanějších metod pro měření 

tělesného tuku je v současné době bioimpedanční analýza (BIA) (Všetulová, Bunc,

2004, Bunc, Štilec, 2007).
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2.6.4 Bioimpedanční analýza

Princip bioimpedanční analýzy (BIA) je založen na odlišných elektrických 

vlastnostech tkání, tuku a tělesné vody. Tukuprostá hmota, která obsahuje vysoký podíl 

vody a elektrolytů je dobrým vodičem proudu, zatímco tuková tkáň, která obsahuje jen 

velice málo vody, se chová jako izolátor (Malá, Zahálka, Bunc, 2014).

Na základě regresních rovnic jsou pak z hodnot impedance vypočteny hodnoty 

celkové tělesné vody (TBW), procento tělesného tuku (FM), hodnoty aktivní tělesné 

hmoty (ATH), buněčné hmoty (BCM) (Stablová, Skorocká, Bunc, 2003).

Při technice bioelektrické impedance se používá nízkého proudu, obvykle 800 A 

který prochází organismem mezi dvěma elektrodami obvykle umístěnými na hřbetu 

ruky a nohy. Proud prochází vodou a elektrolytovými komponentami v aktivní, 

tukuprosté hmotě. V současné době je používána také bipedální BIA (např. Tanita), kdy 

vyšetřovaný nemusí ležet, ale měří se ve stoje na plošině s dvěma kovovými povrchy 

odpovídajícími ploskám nohou. Výsledky této metody též korelují s výsledky 

densitometrie (Hainer, Kunešová, 1992), ale tyto vztahy nejsou významnější než např. 

tlouštka  kožních řas s použitím regresních rovnic (Pařízková, 1996).  

Zdroje chyb BIA

Standardní chyba se pohybuje mezi 1,4-3,5kg (3-8%) celkové vody a 2,0-3,6 kg 

(3,5-6 %) tukuprosté hmoty (Kushner, 1992). Jiní autoři udávají, že chyba metody se 

pohybuje okolo 5 -7 %, což v sobě zahrnuje chybu měřícího přístroje i denní 

biologickou variabilitu v rámci biorytmů. (Roche, Heymsfield, Lochman, 1996). 

Jako nejběžnější zdroj chyb je udáváno použití nesprávné predikční rovnice. 

Přesnost měření BIA může být ovlivněno pozicí těla testovaného, stavem hydratace, 

příjmem potravy a nápojů, teplotou těla, nedávnou fyzickou aktivitou atd. (Malá, 

Zahálka, Bunc, 2014).

2.7 Shrnutí teoretické části

Obezita se dnes kvůli změně životního stylu stala celosvětovým problémem. Její 

základní příčinou je relativně nadměrný energetický příjem vzhledem k významně 



32

sníženému množství pohybu. Obezita zvyšuje riziko vzniku metabolických, 

kardiovaskulárních, nádorových a jiných onemocnění. Mnohé studie uvádějí, že vyšší 

aerobní či kardiovaskulární zdatnost snižuje riziko vzniku těchto poruch u lidí 

s nadváhou a obezitou. Vysoké procento tělesného tuku a hypokineze negativně 

ovlivňují hodnoty aerobní zdatnosti a motorickou výkonnost u obézních. Tyto 

parametry můžeme v praxi měřit pomocí terénních testů.

Zvolili jsme snadno aplikovatelný terénní test chůze na 2 km. Tento test je součástí 

testové baterie Eurofit pro dospělé a byl prověřen studiemi zejména Laukannenna et al. 

jako dostatečně validní pro měření aerobní zdatnosti u dospělé populace. 

Základní součástí léčby nadváhy a obezity je pohybová terapie na bezpečné úrovni 

VO2max. Dle mnohých autorů (Hainer, 2004, Placheta, 1999 a kol.) je pohyb na úrovni 

50-70 % VO2max provozovaný alespoň 3x týdně, 45-60 min. dostatečně intenzivní pro 

zlepšení aerobní zdatnosti a motorické výkonnosti. Pro kontrolu intenzity zatížení se 

využívá sporttester, který měří tréninkovou tepovou frekvenci. Subjektivní vnímání úsilí 

během zátěže se hodnotí pomocí Borgovy škály, Nejčastěji je doporučována hodnota 

pro trénink je RPE 12-13, které by mělo odpovídat 50-70 %VO2max. Zároveň se jedná o 

hodnotu percepčně preferovanou, což je důležité pro adherenci k programům (Daďová a 

kol., 2005).

Vhodnými pohybovými aktivitami pro ovlivnění zdatnosti a nadváhy či obezity je

bezesporu chůze, v našich podmínkách chůze na běhátku, kombinovaná s „jízdou“ na 

rotopedu. Chůze může mít u nezdatných jedinců a lidí s nadváhou pozitivní efekt na 

aerobní zdatnost již při nižších rychlostech. Pravidelně prováděná chůze je individuelně 

akceptovatelná a má pozitivní vliv na tělesné složení (Bunc a kol., 2014). Je nutné dbát 

na pomalé zvyšování zátěže, vždy je nutno postupovat individuálně podle zdravotního 

stavu (Novotná a kol., 2006, Pařízková, 2007). Zdravotní stav můžeme zhodnotit 

pomocí jednoduchých anket, které upozorní na případný zdravotní problém jedince.

Součástí vyšetření obézních je zjištění hmotnosti, tělesného složení a výpočet 

indexu BMI. Ve srovnání s klasifikací podle BMI má procento tělesného tuku větší 

vypovídací schopnost a je těsněji spjato se zdravotními riziky provázející obezitu

(Bunc, 2004).

K měření tělesného složení slouží bioimpedanční analýza (BIA). Princip BIA je 

založen na odlišných elektrických vlastnostech tkání, tuku a tělesné vody (Malá a kol., 
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2014). V současné době je používána také bipedální BIA (např. Tanita) pro svou 

jednoduchou obsluhu. Výsledky této metody korelují s výsledky densitometrie (Hainer, 

Kunešová, 1992).

Ukazuje se, že lidé s nadváhou, ale fyzicky zdatní, mají podobné riziko mortality 

jako fyzicky zdatní ale s normální hmotností a snížené riziko mortality než lidé fyzicky 

nezdatní s normální hmotností (Lee, 1998).

3 Metodická část

3.1 Cíle práce 

Cíle této práce jsou: 

1. ověřit test chůze na 2 km pro hodnocení aerobní zdatnosti u lidí s nadváhou a 

obezitou 

2. navrhnout pohybovou intervenci pro obézní dospělé jedince na období 2 měsíců 

za účelem zlepšení aerobní zdatnosti a snížení hmotnosti (doplněné o hodnoty 

BMI  a % tělesného tuku)

3. zhodnotit efekt pohybové intervence 

4. zhodnotit přínos použitého testu pro hodnocení aerobní zdatnosti u obézních 

jedinců

3.2 Hypotézy

H1– test chůze na 2 km je schopen identifikovat změny aerobní zdatnosti (vyjádřené 

VO2max a indexem zdatnosti)

H2-  test chůze na 2 km je schopen identifikovat změny motorické výkonnosti

H3- pohybová intervence v rozsahu 2 měsíců realizovaná chůzí na běhátku a „jízdou“ 

na rotopedu významně ovlivní hmotnost (a doplňující parametry % tělesného tuku a 

hodnoty BMI)
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3.3 Úkoly práce

Jednotlivé výzkumné úkoly jsou formulované v následujících bodech:

 Zpracovat rešerši 

 Zrealizovat anketu a zmapovat pohybovou aktivitu a zdravotní stav probandů

 Zrealizovat somatická měření 

 Použít finančně i prostorově nenáročný motorický terénní test chůze na 2km

 Zjistit hodnoty aerobní zdatnosti dospělých obézních mužů a žen 

 Navrhnout a zrealizovat pohybovou intervenci pro obézní jedince na období 2 

měsíců

 Sestavit hodnotící tabulky z výsledků naměřených při provádění testů

 Interpretovat výsledky studie

3.4 Rozsah platnosti

Vymezení

Výzkumnou skupinu tvoří malý počet dospělých osob, celkem 6, rozdílného věku 

(21-56 let), obou pohlaví, obézních s (BMI 26- 40 kg.m-2), schopných pohybové 

aktivity, bez zdravotních komplikací. Kontraindikací vstupu do projektu bylo užívání 

léků (beta blokátorů) ovlivňujících srdeční frekvenci.

Výsledky studie provedené na tak malém počtu účastníků nebude možné brát v úvahu 

jako statisticky významné pro větší populaci.

Omezení

Záměr co nejlépe vyřešit problém je limitován těmito skutečnostmi. Za daných 

podmínek nelze provést randomizovanou studii u významného počtu lidí. Projekt je 

závislý na dobrovolné účasti probandů a jejich ochotě spolupracovat a dále na 

prostorových možnostech Rekondičního centra. Omezení plyne z heterogenity dané 
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skupiny (různý zdravotní stav, stravovací návyky, jiná charakteristika pohybové 

aktivity, věkové rozdíly, jiný stupeň nadváhy, různá zaměstnání). 

Výsledky somatických měření mohou být ovlivněny dietním režimem účastníků, 

ačkoli žádné dietní restrikce nejsou do naší studie zařazeny. Tato měření považujeme 

za doplňující. Rozdílné výsledky z těchto měření tedy nebudou nutně brány jen jako 

výsledky pohybové aktivity.  Výsledky měření z terénních testů mohou být ovlivněny 

mnoha činiteli, které testující kvůli své nezkušenosti v testování může přehlédnout.

Do naší studie jsme nezařadili kontrolní vyšetření probandů na bicyklovém 

ergometru, proto budou výsledky studie zhodnoceny pouze z výsledků terénního testu. 

Jehož provedení může být zatíženo určitou chybou. 

4 Výzkumné metody a postup řešení

4.1 Výzkumný soubor

      Výzkumný soubor tvoří skupina 6 dospělých mužů a žen 3 ženy a 3 muži v rozmezí 

21-56 let, průměrný věk je 32,5 ±13,14 let. Nejmladšímu probandu je 21 let a 

nejstaršímu 56 let. Probandi splňují kritéria výběru: muži, ženy s nadváhou ( BMI > 25 

kg.m-2) či obezitou I. a II. stupně (BMI < 40 kg.m-2), začínající s pohybovou aktivitou, 

bez zásadních zdravotních omezení a bez medikace ovlivňující tepovou frekvenci. 2 

probandi, kteří trpí obezitou II. stupně (BMI > 35 kg.m-2), byli do Rekondičního centra 

odesláni po vyšetření obezitologem a neléčí se na DM 2. typu. Nábor probíhal na 

základě dotazování nově příchozích zájemců o cvičení do Rekondičního centra v Praze 

2, kteří splňovali daná kritéria. 4 účastníci výzkumu měli pohybovou aktivitu v tomto 

centru doporučenou od lékaře obezitologa, ke kterému dochází na průběžné kontroly. 

Výběr subjektů proběhl na základě dobrovolnosti a dostupnosti. Vstup subjektů do 

projektu pro ně znamenal jistou motivaci ke změně svého životního stylu.

Zpracování a prezentace výsledků probíhaly anonymně s ohledem na zákon 

utajování osobních údajů.
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4.2 Anamnéza 

V anamnéze jsme zjišťovali onemocnění probandů a možné medikace a pohybové 

zkušenosti a aktivity jednotlivých osob. 

Osobní a farmakologická anamnéza

Jeden účastník má lehké astma, řešené farmakologicky, jeden účastník pylovou 

alergii, na kterou neužívá léky, jedna účastnice užívá léky (Coaxil a Zoloft) na 

depresivní stavy, jedna účastnice užívá lék (Verospirol) na syndrom polycystických 

ovarií a jedna účastnice antihypertenziva (Accuzide 20) a léky na zvýšenou hladinu 

cholesterolu (Lipanthyl).

Pohybová/ sportovní anamnéza

Dále jsme zjišťovali pohybové aktivity, které účastníci provádí mimo určené 

hodiny v Rekondičním centru. 2 osoby chodily na přibližně hodinové procházky 2 až 3x 

týdně v průběhu 2. měsíce výzkumu. Jeden muž prováděl procházky městem 2-3x 

týdně. Dvě osoby prováděli po dobu 2 měsíců o víkendech  lehké práce na zahrádce. 

Jedna žena chodila v průběhu 2. měsíce nepravidelně  1x týdně běhat a 1x týdně plavat. 

V průběhu 2 let cvičí nepravidelně 1x týdně jógu nebo scénický tanec. Jeden muž se 

nepravidelně věnuje cyklistice.

Pracovní anamnéza a vzdělání účastníků

Výzkumný soubor tvořili 3 studenti vysokých škol a 3 vystudovaní středoškoláci, z 

nichž 2 účastníci mají sedavé zaměstnání a 1 účastník pracuje částečně v terénu jako 

turistický průvodce. 

4.3 Popis výzkumného plánu

Tuto práci lze označit z hlediska klinických studií podle Campbella a Stanley 

(1963) za tzv. preexperiment, který obsahuje pretest, intervenci a posttest. Podle autorů 

má tento typ testu velmi slabou interní validitu (Hendl, 2004).

Provedeme klinický pokus s dostupným výběrem bez kontrolní skupiny a

randomizace. Probandi budou vyšetřeni, provedou terénní test a vyplní dotazník. Pak 

bude skupina provádět mnou navržený pohybový program. Po skončení pohybového 

programu bude opakováno stejné měření jako na začátku
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4.4 Měřící techniky

4.4.1 Somatická měření

Tělesná výška 

Měření se provádí pomocí stupnice u stěny. Bez obuvi, měřidlo se dotýká 

temene hlavy. Přesnost měření 0,1 cm.

Tělesná hmotnost 

Na měření hmotnosti byl použit přístroj Tanita TBF 410. Váha byla přezkoušená 

a kalibrovaná. Měříme s přesností 0,1 kg. Testovaná osoba (bez obuvi, oděna pouze ve 

spodním prádle) se postavila uprostřed nosné plochy a následně byla určena hmotnost. 

Měření probíhalo v dopoledních hodinách.

BMI

Body mass index (kg.m-2 ), slouží pro posouzení relativního množství tělesného 

tuku, nemůže ale odlišit zda je vyšší hmotnost dána tukem nebo svalovou hmotou.

Tabulka 1  Klasifikace hmotnosti dle WHO (2004)

klasifikace BMI (kg.m-2) Riziko komplikací obezity

podváha <18,5    nízké

normální hmotnost 18,5-24,9 průměrné

Nadváha 25-29,9 mírně zvýšené

Obezita I stupně 30-34,9 středně zvýšené

Obezita II. stupně 35-39,9 velmi zvýšené

Obezita III. stupně >40 vysoké

Bioimpedační metoda

Naše měření % tělesného tuku byla brána jen jako informace pro zjištění 

procentuálního rozdílu tělesného tuku před a po pohybové intervenci, ne však jako 
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přesná informace o tělesném složení jedince. Sledovaná byla pouze hodnota procent 

tělesného tuku (%).

Charakteristika měřicího přístroje

K měření jsme měli k dispozici nášlapnou váhu Tanita TBF 410 s bipedálním 

uspořádáním elektrod. Bioimpedance je zde měřena s tělesnou hmotností, přičemž 

měřená osoba stojí bosýma nohama na elektrodách zabudovaných ve váze. Tělesný 

odpor je zde měřen pouze přes dolní polovinu těla. Přístroj využívá k měření impedance 

proud 500 µA a frekvenci 50 kHz. 

Zásady měření

Vyšetřované osoby byly nejméně 1 hodinu po jídle a pití, s vyloučením namáhavé 

fyzické aktivity nejméně 12 hodin před měřením, posledních 24 hodin před měřením 

byla zajištěná dostatečná hydratace organismu a nebylo dovoleno požití alkoholických 

nápojů (Všetulová, Bunc, 2004).

4.4.2 Aerobní zdatnost

Test chůze na vzdálenost 2 km 

Test je součástí testové baterie Eurofit pro dospělé. Test vychází z předpokladu, 

že je chůze přirozená a jednoduchá činnost, dostupná téměř všem dospělým. Svojí 

přirozeností, bezpečností a sociální přijatelností proto představuje vhodné cvičení pro 

testování kardiorespirační zdatnosti. Série studií ukázala, že je test dostatečně 

informativní, spolehlivý a přijatelný pro zdravé osoby dospělého věku, kromě těch, 

které vykazují vysokou úroveň spotřeby VO2max. Test byl vypracován specielně pro 

terénní podmínky a ukazuje se, že je zvláště motivující pro jedince se sedavým

zaměstnáním. 
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Popis testu

Rychlá chůze na vzdálenost 2 km. Výsledek testu, použitelný jak pro VO2max, tak pro 

výpočet indexu zdatnosti, je odvozen z času chůze, hodnoty srdeční frekvence na konci 

chůze, indexu relativní tělesné hmotnosti BMI a věku (Oja, Tuxworth, 1997).

Výpočet indexu zdatnosti

Muži:

420-[(čas chůze (min) x 11,6 + čas chůze (sec)x 0,20 + srdeční frekvence (tepů x min-1) 

x 0,32 + BMI (kg.m-2) x 1,1)] – věk (roky) x 0,4

Ženy:

304-[(čas chůze (min) x 8,5 + čas chůze (sec)x 0,14 + srdeční frekvence (tepů x min-1)x 

0,56 + BMI x 2,6)] – věk (roky) x 0,2 

Hodnocení výsledků testu

Index zdatnosti zařadí jedince do kategorie zdatnosti bez ohledu na věk (20-65 

let) a pohlaví následovně:

<70 výrazně podprůměrný

70-89 podprůměrný

90-110 průměrný

111-130 nadprůměrný

>130 výrazně nadprůměrný

Rovnice pro predikci VO2max (ml x min/kg)

Muži:

VO2max (ml x min/kg) = 184,9-4,65 x čas chůze (min, sec)-0,22x srdeční frekvence 

(tep.min-1) – 0,26 x věk (roky) – 1,05x BMI (kg.m-2)

Ženy:
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VO2max(ml x min/kg) = 116,2-2,98 x čas chůze (min, sec) - 0,11 x srdeční frekvence 

(tep.min-1) – 0,14 x věk (roky) – 0,39 x BMI (kg.m-2)

Podmínky testování

Extrémní teplotní podmínky (>25°C a <5° C) nepříznivě ovlivňují výsledek testu 

a zvyšují riziko poškození zdraví. Nadměrná vlhkost a hluk jsou také nežádoucí, jedinec 

má mít na sobě lehký cvičební úbor a vhodnou obuv pro chůzi. Před vlastním testem je 

nutné krátké rozcvičení, které zahrnuje protahovací cvičení pro dolní končetiny a zahřátí 

organismu přiměřenou chůzí. Po skončení testu by mělo následovat postupné uklidnění.

Postup testování je uveden v Příloze 13.

4.5 Anketa

Pro kvalitativní diagnostiku zdravotního stavu a pohybových aktivit subjektů jsme 

využili anketu o pohybové aktivitě, dotazník PAR-Q a záznamové karty v Rekondičním 

centru.

Každému cvičícímu byla vystavena v Rekondičním centru karta, do které jsme 

v rámci prvního vyšetření pro přehled o zdravotním stavu zaznamenali základní osobní 

anamnézu, farmakologickou a sportovní anamnézu. Dále jsme zjistili věk, provedli 

měření výšky, hmotnosti, procenta tělesného tuku, krevního tlaku a tepové frekvence a 

vše zaznamenali do karty. Při každé návštěvě centra byl cvičícímu zanesen čas strávený 

na jednotlivých cvičebních strojích k termínu návštěvy. Chtěli jsme tím zajistit 

bezpečnost testování a vyloučit eventuelně poškození zdraví. A dále získat doplňující 

informace k testovým výsledkům. 

Dále každý účastník vyplnil anketu o pohybové aktivitě pro doplnění sportovní 

anamnézy. Tento dotazník obsahuje 6 otázek týkajících se momentální pohybové 

aktivity a její četnosti a dotaz na pohybovou aktivitu vykonávanou do 18 let. 

Pro orientační posouzení zdravotního stavu jsme využili dotazník PAR-Q 

z testové baterie Eurofit pro dospělé. Dotazník objasňuje, zda účastník nemá kardiální 

obtíže, či výrazné poškození pohybového aparátu.  (Příloha 3 a 4)
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5 Zpracování dat

Výsledky chodeckého testu a vybraných parametrů somatických měření z 1. a 2. 

měření jsou uváděny ve tvaru průměru a směrodatné odchylky. Byla určena také 

minimální hodnota souboru a maximální hodnota souboru (Kasal, Svačina a kol., 1998).

Rozdílné hodnoty naměřené před intervencí a po ní jsou vyjádřeny procentuelně 

a zhodnoceny z hlediska věcné významnosti. Výsledy jsou znázorněny v tabulkách.

Údaje z dotazníků o pohybové aktivitě jsme hodnotili jako prostý výčet 

zastoupení určitého jevu.

Data výzkumu pocházela ze záměrného výběru, proto jsme také výsledky 

výzkumu vztahovali pouze na daný soubor jedinců této případové studie.

Pro zpracování výsledků byl použit počítačový program Excel 2007.

5.1 Popis pohybového programu

V pohybovém programu se řídíme doporučením pro rozvoj aerobní zdatnosti 

nesportujících jedinců. Optimální intenzitu aerobního cvičení je dle mnohých autorů 

(Laukannen et al) na úrovni 60 % VO2max, tomu odpovídá také úroveň laktátového 

prahu lidí se sedavým zaměstnáním. Anaerobní práh (ANP) je metabolický přechod 

mezi převážně aerobním a aerobně-anaerobním krytím energetických nároků

organismu. Norma je 40-60 % VO2max (Shephard, 1994).

Pohybový program v rozsahu 2 měsíců zahrnuje aerobní aktivity, ve frekvenci 3-

5x týdně, alespoň 40 min. Celkem měli probandi odcvičit 24 cvičebních lekcí, čemuž 

odpovídaly 3 návštěvy Rekondičního centra týdně. Formou cvičení byla chůze na 

treadmillu a „jízda“ na rotopedu se sledováním vypočtené bezpečné hranice tréninkové 

tepové frekvence na 60 % VO2max pomocí sporttesteru značky Polar. Tréninková tepová 

frekvence na úrovni 60 % VO2max byla vypočítaná dle následujícího vzorce dle Stejskala 

a Hejnové (1994):

TFc (tepů/min) = (VO2max : 350+0,6) x (TFmax-TFk) + TFk

Kde:

TFc - cílová, nebo také tréninková tepová frekvence
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TFmax - maximální tepová frekvence,  TFmax = 220- věk (roky) 

TFk -  klidová hodnota tepové frekvence, měřená jedinci po probuzení

VO2max - maximální spotřeba kyslíku v ml. kg-1 tělesné hmotnosti, odečtená z tabulky 

prakticky využívané v Rekondičním centru (Polar, 2008) (Příloha 9)

Intenzita cvičení byla dále ověřena cvičenci subjektivním vnímáním námahy dle 

Borgovy (RPE) škály, ideálně na stupni 13 nebo 14, odpovídající 60 %  MTR 

(maximální tepové rezervy) (Stejskal, 2004). Cvičení probíhalo jen s lehkou zátěží 

nastavenou na rotopedu na stupni 1 nebo 2, konstantní zátěže. Na běhátku jedinci 

zpočátku dosahovali úrovně tréninkové SF bez nastavení sklonu přístroje, tedy bez 

statické zátěže, rychlostí chůze 5-7 km/hod. Individuelně byla v průběhu programu dle 

nutnosti pro dosažení tepové frekvence přidávána mírná zátěž v podobě zvýšení sklonu 

běhacího pásu.

Úvodní hodina

První cvičební jednotka byla více edukační. Účastníci byli poučeni o průběhu 

intervence a jejím významu, také byli poučeni o vhodné obuvi a oblečení, hygienických 

pravidlech a vhodnosti doplňování tekutin v průběhu cvičení. Od každého subjektu byly 

zjištěny potřebné anamnestické údaje, byl změřen krevní tlak, vypočítána tréninková 

srdeční frekvence. 

Dále následovalo zapracování se na přístrojích, nácvik ovládání přístrojů a 

techniky samotného cvičení na přístrojích.

Probandi si vyzkoušeli „jízdu“ na stacionárním kole a chůzi na chodítku, kde byli 

kontrolováni instruktorem kvůli dodržování správného stereotypu chůze. První 

pohybová zkušenost byla krátká, okolo 20 min.

Další hodiny již běžely podle schématu:

1. rozcvičení cca 5-10 min. 

2. cvičení na úrovni vypočítané srdeční frekvence (± 5 tepů) cca 40-60 min. 

3. cca 5 min. pozvolné zpomalení a uvolnění
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Účastníci absolvovali jednu polovinu času cvičební jednotky na rotopedu a 2. polovinu 

na běhátku.

4. po cvičení následoval strečink procvičených svalových partií 

Tato pohybová intervence probíhala v prostorách Rekondičního centra (VŠTJ 

Medicina Praha). Odcvičený čas na přístrojích byl zaznamenáván do karet v centru 

společně s hmotností a % tělesného tuku. Veškeré sportovní aktivity probandi 

zaznamenávali do připravených formulářů. 

„Jízda“ na rotopedu 

Jízda na rotopedu nebo stacionárním kole je poměrně nenáročný pohyb na 

koordinaci a dobře poslouží začátečníkům a netrénovaným (Novotná a kol., 2006). 

Výhodou je zde to, že hmotnost pacienta je nesena sedlem, zátěž šetří nosné klouby 

dolních končetin. Maximální tepovou frekvenci na rotopedu dosáhneme v průměru o 10 

tepů/min nižší než na běhátku. Totéž platí o max. spotřebě kyslíku. Vysvětlení 

nacházíme v nižším počtu zapojených svalových skupin (Radvanský, 2005). Pro 

bezproblémovou jízdu je nutné nastavit výšku sedadla a řidítek tak, aby vyhovovala 

tělesným rozměrům cvičence. Při natažené dolní končetině na pedálu má být koleno 

v lehké flexi.

Chůze na „běhátku“

Pro dospělé je chůze na běhátku nejblíže dynamickému stereotypu, na který jsou 

zvyklí. Techniku chůze co nejvíce přibližujeme reálným podmínkám, proto cvičenci 

pohyb nohou doprovází pohybem paží, dbáme na to, aby „neviseli“ na zábradlí. Chůze 

by měla být plynulá, usilujeme o stejnou délku kroku. S déletrvající činností na 

běžeckém pásu se může projevit únava z jednotvárnosti zatížení, protože nároky na 

koncentraci k vykonávání stejného pohybu po dlouhou dobu jsou velké a vyžadují silný 

vnitřní motiv (Novotná a kol., 2006).

Při držení se za madla přístroje je tepová frekvence a spotřeba kyslíku nižší než bez 

držení, nejčastěji okolo 10-25 %. Intenzitu zátěže regulujeme změnou rychlosti chůze, a 

/nebo zvyšováním sklonu celého běhátka (Radvanský, 2005).
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6 Výsledky

6.1 Aerobní zdatnost

Legenda k tabulkám č. 2, 7, 10, 12, 14

největší zlepšení

nejmenší zlepšení

Legenda k tabulkám č. 1,3, 5, 6, 8, 9, 11, 13

Min…. minimální hodnota souboru

Max…. maximální hodnota soubor

SD……směrodatná odchylka

Odhad VO2max (maximální spotřeby kyslíku)

Tabulka 2 . Odhad VO2max (maximální spotřeby kyslíku) zjištěný z testu chůze na 2 km před intervencí a po 
intervenci

VO2max (ml.kg-1.min-1)

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 26,0 30,0

Max. 35,2 38,9

Min. 16,0 23,0

Medián 27,8 31,0

SD 6,9 6,6

Tabulka (2) zobrazuje vypočtené hodnoty VO2max dle rovnice Oja, Tuxworth (1995). 

1. měření VO2max z testu chůze proběhlo před pohybovou intervencí a 2. měření 

proběhlo po jejím skončení. Při prvním testování byl průměr VO2max celého souboru 

26±6,99 (ml.kg-1.min-1). Minimální hodnota souboru 16,09 (ml.kg-1.min-1) a maximální 

hodnota souboru 35,27 ml.kg-1.min-1. Při druhém měření byl průměr  VO2max celého 
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souboru 30±6,62 ml/kg-1.min-1. Minimální hodnota souboru 23,0 ml.kg-1.min-1 a 

maximální hodnota souboru 38,95 (ml.kg-1.min-1).

Tabulka 3 Odhad spotřeby kyslíku zjištěný z testu chůze na 2 km před intervencí a po intervenci u jednotlivých 
subjektů

Subjekt
VO2max

(ml.kg-1.min-1)
1. měření

VO2max

(ml.kg-1.min-1) 
2.měření

Rozdíl
(ml.kg-1.min-1) 

Rozdíl (%)

1 F 16,0 23 +7 +43
2 B 26,6 31,1 +4,5 +17
3 R 31,6 35,7 +4,1 +13,2
4 Fe 35,2 38,9 +3,7 +10,5
5 M 28,9 30,9 +2,0 +7,0
6 P 17,7 20,0 +2,3 +13,2

Tabulka (3) zobrazuje hodnoty VO2max vypočtené dle rovnice Oja, Tuxworth (1997) u 

jednotlivých subjektů. Hodnoty měření při provádění testu chůze před pohybovou 

intervencí a při 2. měření po pohybové intervenci jsou rozdílné. Ve výsledcích jsou 

odstíněny jak největší, tak nejmenší rozdíly, vyjádřeny v jednotkách  VO2max (ml.kg-

1.min-1) a také v procentech. Největší zlepšení v hodnotách VO2max jsme zaznamenali u 

subjektu F, o 43 %, nejmenší zlepšení u subjektu M o 7,0 % oproti počátečním 

hodnotám.

Index zdatnosti

Tabulka 4 Výpočet indexu zdatnosti u celého souboru

Index zdatnosti

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 42,4 52,1

Max. 63,4 72,4

Min. 11,1 16,2

Medián 49,6 58,4

SD 18,4 19,0

Tabulka (4) zobrazuje vypočtené hodnoty indexu zdatnosti z rovnic Oja, Tuxworth 

(1997) celého souboru. 1. měření indexu zdatnosti z testu chůze proběhlo před 
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pohybovou intervencí a 2. měření proběhlo po jejím skončení. Při prvním testování byl 

průměr indexu zdatnosti celého souboru 42,4±18,4. Maximální hodnota 63,4 a 

minimální hodnota 11,1. Při druhém testování byl průměr indexu zdatnosti celého 

souboru 52,11±19,0. Maximální hodnota 72,28 a minimální hodnota 16,2.

Tabulka 5  Hodnoty indexu zdatnosti před pohybovou intervencí a po ní u jednotlivých subjektů

Subjekt Index zdatnosti 1.měření Index zdatnosti 2.měření Rozdíl Rozdíl (%)
1 F 25 39 14 58
2 B 46 59 13 29
3R 63 72 8 14
4 F 56 67 11 21
5 M 53 57 4 7
6 P 11 16 5 45

Tabulka (5) zobrazuje rozdíly hodnot indexu zdatnosti při 1. a 2. měření u jednotlivých 

subjektů. 1. měření indexu zdatnosti z testu chůze proběhlo před pohybovou intervencí 

a 2. měření proběhlo po jejím skončení. Největší rozdíl v indexu zdatnosti po pohybové 

intervenci (PI) jsme zaznamenali u subjektu F, 58%, nejmenší zlepšení došlo u M, 7%.

Srdeční frekvence

Tabulka 6   Hodnoty srdeční frekvence (SF) po 1. a 2. měření  u  celého souboru

SFmax (tep.min-1)

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 141,5 138,1

Max. 165,0 163,0

Min. 122,0 123,0

Medián 137,5 133,5

SD 13,9 13,4

Tabulka (6) zobrazuje hodnoty SF (tep.min-1) naměřené při 1. a 2. provádění testu chůze 

u celého souboru. Průměr při 1. měření činil 141,5±13,9 (tepů.min-1). Maximální 

hodnota souboru byla 165 (tepů.min-1) a minimální 122 (tepů.min-1).
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Trvání testu

Tabulka 7  Čas potřebný k zvládnutí testu chůze po 1. a 2. měřením  u celého souboru

Trvání testu (min)

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 18,5 17,8

Max. 19,2 18,5

Min. 17,5 17,2

Medián 18,4 17,7

SD 0,6 0,5

Tabulka (7) zobrazuje časové rozpětí potřebné pro ujití terénního testu chůze na 2 km 

při prvním a druhém měření souhrnně u všech subjektů. Při 1. měření před pohybovou 

intervencí byl průměr 18,5±0,6 min. Maximální hodnota byla 19,2 a minimální 17, 

5min. Při 2. měření měl průměr hodnotu 17,8±0,5 . Maximální hodnota 18,5 a 

minimální 17,2 min. 

Tabulka 8 Trvání testu chůze na 2 km před pohybovou intervencí a po ní u jednotlivých subjektů 

Subjekty Čas 1.měření (min) Čas 2. měření (min) Rozdíl Rozdíl v %
1. F 19,0 18,1 -0,9 -4,7
2 B 18,5 17,4 -1,0 -5,9
3 R 18,3 17,3 -1,0 -5,5
4.Fe 17,5 17,2 -0,3 -1,7
5. M 19,2 18,5 -0,7 -3,6
6.P 18,2 18,1 -0,1 -0,5

Tabulka (8) zobrazuje čas potřebný k ujití testu na 2 km při prvním a druhém měření u 

jednotlivých subjektů. Zaznamenali jsme největší zlepšení v čase při 2. měření u 

subjektu B, o 5,9 %. K nejmenšímu zlepšení došlo u subjektu P o 0,5 %.
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6.2 Somatická měření

Základní údaje o účastnících výzkumu -Věk a tělesná výška

Tabulka 9 Věk a výška celého souboru

n=6 Věk (roky) Výška (cm)

Průměr 32,5 171,6

Max. 56 180

Min. 21 162

Medián 27 173

SD 13,1 6,6

Tabulka (9) zobrazuje souhrnně věk a výšku všech účastníků. Průměrný věk byl 

32,5±13,1 let, maximální hodnota 56 let a minimální 21 let. Průměrná výška byla 

171,6±6,6 cm. Maximální hodnota byla 180 cm a minimální 162 cm. 

Tělesná hmotnost

Tabulka 10 Hmotnost souhrnně celého souboru před pohybovou intervencí a po ní

Tělesná hmotnost (kg)

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 95,3 92,2

Max. 114 113,5

Min. 75 73,3

Medián 93,7 87,6

SD 12,9 13,0

Tabulka (10) zobrazuje souhrnně hmotnost (kg) při prvním měření před pohybovou 

intervencí a po ní. Průměr při 1. měření byl 95,3±12,6 kg, maximální hodnota 114 kg a 

minimální 75 kg. Průměr při 2. měření byl 92,2±13,0. Maximální hodnota byla 113,1 kg 

a minimální 73,3 kg.
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Tabulka 11 Hmotnost jednotlivých subjektů před pohybovou intervencí a po ní 

Subjekty Hmotnost (kg)
1. měření

Hmotnost (kg)
2. měření

Rozdíl (kg) Rozdíl (%)

1 F 106,3 104,1 -2,2 -2,0%
2 B 97,4 88 -9,4 -9,6%
3 R 89,1 87,2 -1,9 -2,1%
4 P 114 113,5 -0,5 -0,4%
5 Fe 90 87 -3 -3,3%
6 M 75 73,3 -1,7 -2,2%

Tabulka (11) zobrazuje hmotnost (kg) jednotlivých účastníků před pohybovou 

intervencí a po ní. Největší rozdíl v hmotnosti před a po pohybové intervenci (PI) jsme 

zaznamenali u subjektu B 9,4 kg, což je snížení hmotnosti o 9,6 % z původní váhy. 

Nejnižší úbytek hmotnosti vykazuje subjekt P 0,5 kg, což je 0,4 %.

Hodnoty BMI (kg.m-2)

Hodnota BMI byla vypočítávána podle vzorce: BMI = tělesná váha (kg). tělesná 

výška-2(m) před začátkem a na konci výzkumu a byla udávána s přesností na jedno 

desetinné místo.

Tabulka 12 Hodnoty BMI souhrnně u celého souboru

BMI (kg.m-2)

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 32,4 31,5

Max. 37,7 37,5

Min. 27,7 26,1

Medián 32,1 31,2

SD 4,0 4,1

Tabulka (12) zobrazuje hodnoty BMI naměřené před pohybovou intervencí a po ní 

souhrnně u všech účastníků. Průměr při 1. měření byl 32,4±4,0 kg.m-2. Maximální 

hodnota byla 37,7 kg.m-2 a minimální 27,7 kg.m-2. Průměr při 2. měření byl 31,5±4,1

kg.m-2. Maximální hodnota byla 37,5 kg.m-2 a minimální 26,1 kg.m-2. 
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Tabulka 13 Hodnoty BMI u jednotlivých subjektů.

Subjekt BMI
(kg.m-2)1.měření

BMI 
(kg.m-2)2.měření

Rozdíl 
(kg.m-2)

Rozdíl (%)

1 F 33,6 32,9 0,7 2,0
2 B 37,1 35,6 1,5 4
3 R 30,7 29,6 1,1 3,5
4 Fe 27,7 26,1 1,6 5,7
5 M 27,8 27,3 0,5 1,7
6 P 37,7 37,5 0,2 0,5

Tabulka (13) zobrazuje hodnoty BMI naměřené před pohybovou intervencí a po ní.

Největší rozdíl v BMI před intervencí a po jejím skončení jsme zaznamenali u subjektu 

Fe, (5,7 % rozdíl) a nejmenší u subjektu P (0,5 %). 

Tělesný tuk, BIA

Tělesný tuk (%)

Tabulka 14 Souhrnný výsledek změny % tělesného tuku u celého souboru

% tělesného tuku

n=6 1. měření 2. měření

Průměr 33,7 32,6

Max. 42,8 37,5

Min. 22,7 19,8

Medián 34,7 34,6

SD 7,3 5,8

Tabulka (14) zobrazuje hodnoty % tuku naměřené před pohybovou intervencí a po ní 

souhrnně u všech účastníků. Průměr při 1. měření byl 33,7±7,3 % tuku, maximální 

hodnota 42,8 % a minimální 22,7 % tuku. Při 2. měření byl průměr 32,6±5,8 %, 

maximální hodnota 37,5 % a minimální 19,8 %.
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Tabulka 15 Výsledky změn % tělesného tuku u jednotlivců

Subjekt % tuku 1.měření % tuku 2.měření Rozdíl Rozdíl (%)
1 F 34,6 34,1 -0,5 -1,4
2 B 42,8 36 -6,8 -15,8
3 R 35 33,6 -1,4 -4
4 P 37,6 37,5 -0,1 -0,3
5 Fe 22,7 19,8 -2,9 -12,7
6 M 34,6 33,8 -0,8 -2,4

Tabulka (15) zobrazuje hodnoty % tělesného tuku naměřené před pohybovou intervencí 

a po ní. Největší zlepšení jsme zaznamenali u subjektu B o 15,8 %, nejmenší u subjektu 

F o 0,3 % tělesného tuku.

6.3 Ankety

PAR-Q Hodnocení zdravotního stavu

Tento dotazník slouží k orientačnímu posouzení zdravotního stavu a obsahuje 7 

otázek týkajících se kardiálních obtíží a bolestí pohybového aparátu. (viz Příloha 3)

Ano odpověděli 3 účastníci na otázku, zda-li pociťují bolesti zad a kloubů spojené 

s pohybovou aktivitou. Jeden proband uvedl, že při pohybové aktivitě cítí lehce bolest 

na prsou. Jedna účastnice uvedla, že užívá léky na snížení krevního tlaku (Accuzide 20). 

Anketa o pohybové aktivitě

Anketa obsahuje 6 otázek týkajících se současné pohybové aktivity a její 

četnosti a pohybové aktivity provozované dotazovanými v minulosti.(viz Příloha 4)

V anketách se uvádí, že v současné době cvičí, ale nepravidelně, méně než 3x týdně 4 

účastníci. V současné době cvičí jeden účastník pravidelně, ale až poslední 3 měsíce.  

Do 18 let nepravidelně mimo tělesnou výchovu cvičila jedna žena, jedna cvičila do 18

let pravidelně. 
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7 Výsledky měření

V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané naměřené parametry. Byly sem 

zařazeny údaje, které při porovnání obou měření prokázaly změny svých hodnot ve 

smyslu věcné významnosti. Uváděné hodnoty mají věcnou významnost naměřených 

hodnot vyšší, než je předpokládaná chyba měření. Při posuzování výsledků měření byla 

pozornost zaměřena na údaje, které vykázaly následující, z pohledu této studie již 

významné změny:

 Změna VO2max o 10 %

 Změna indexu zdatnosti o 10 %

 Změna tělesné váhy o víc jak 0,5 kg

 Změna tělesného tuku o 1,5-2 %

 Změna času potřebného pro ujití testu o 1,5-2 %

 Změna srdeční frekvence o 1,5-2 %

 Změna BMI o víc jak 0,5 kg.m-2

V tabulkách jsou zvýrazněny hodnoty, které z pohledu měření posuzujeme za věcně 

významné.
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Tabulka 16 Výsledné hodnoty z testu chůze na 2 km u subjektu F při 1. a 2. měření

Proband č. 1, F, (muž), 56 let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max (ml.kg-1.min-1) 16,0 23 7 +43

Index zdatnosti 25 39 14 +56

% tuku 34,6 34,1 -0,5 -1,4

Tělesná hmotnost (kg) 106,3 104,1 - 2,2 -2,0

BMI (kg.m-2) 33,6 32,9 0,7 2,0

Trvání testu (min) 19,0 18,1 -0,9 -4,7

TF (tepů.min-1) 134 130 4 -2,9

Tabulka (16) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. testování u subjektu F, 

významné ke zvoleným kritériím je VO2max zlepšený o 43 %, index zdatnosti zlepšený o 

56 %, tělesná hmotnost snížená o 2,2 kg, BMI snížené o 0,7 kg.m-2 , trvání testu snížené 

o 4,7 % a snížená srdeční frekvence o 2,9 %.

Tabulka 17 Výsledné hodnoty z testu chůze na 2 km u subjektu B při 1. a 2. měření

Proband č.2 , B ( žena), 21 let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max (ml.kg-1.min-1) 26,6 31,1 4,5 +17

Index zdatnosti 45,8 59,1 13,3 +29

% tuku 42,8 36 -6,8 -15,8

Tělesná hmotnost (kg) 97,4 88 -9,4 -9,6

BMI (kg.m-2) 37,1 35,6 -1,5 -4

Trvání testu (min) 18,5 17,4 -1,1 -5,9

TF (tepů.min-1) 153 147 6 -3,9

Tabulka (17) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. Testování u subjektu B, 

významné ke zvoleným kritériím je VO2max zlepšený o 17 %, % tuku snížené o 15,8 % a 

tělesná hmotnost snížená o 9,6 %, tělesná hmotnost o 9,4 kg, BMI o 1,5 kg.m-2  , trvání 

testu o 5,9 %, snížení srdeční frekvence o 3,9 %.
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Tabulka 18 Výsledné hodnoty z testu chůze na 2 km při 1. a 2. měření u subjektu R

Proband č.3 , R. , (žena), 22 let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max (ml.kg-1.min-1) 31,6 35,7 4,1 +13,2

Index zdatnosti 63 72 9 +14

% tuku 35 33,4 -1,4 -4

Tělesná hmotnost (kg) 89,1 87,2 -1,9 -2,1

BMI (kg.m-2) 30,7 29,6 -1,1 -3,5

Trvání testu (min) 18,3 17,3 -1,0 -5,5

TF (tepů.min-1) 132 129 -3 -2,2

Tabulka (18) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. testování u subjektu R, 

významné ke zvoleným kritériím je VO2max zlepšený o 13,19 %, index zdatnosti 

zlepšený o 14 %, zlepšení % tělesného tuku o 4 %, tělesná hmotnost snížená o1,9 kg, 

BMI snížené o 1,1 kg.m-2 , zlepšení trvání testu o 5,5 %, snížená srdeční frekvence o 2,2 

%.

Tabulka 19 Výsledné hodnoty z testu chůze na 2 km při 1. a 2. měření

Proband č. 4, P, (muž), 21let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max (ml.kg-1.min-1) 17,7 20,0 2,3 +13,2

Index zdatnosti 11 16 5 +45

% tuku 37,6 37,5 -0,1 -0,4

Tělesná hmotnost (kg) 114 113,5 -0,5 -0,4

BMI (kg.m-2) 37,7 37, -0,2 -0,5

Trvání testu (min) 18,2 18,1 -0,1 -0,5

TF (tepů.min-1) 165 163 2 -1,2

Tabulka (19) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. testování, významné ke 

zvoleným kritériím je VO2max zlepšený o 13,2 %, index zdatnosti zlepšený o 45 %.
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Tabulka 20 Výsledné hodnoty z testu chůze na 2 km při 1. a 2. Měření u subjektu Fe

Proband č. 5, Fe, (muž), 32 let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max(ml.kg-1.min-1) 35,2 38,9 3,7 +10,5

Index zdatnosti 56 67 11 +20

% tuku 22,7 19,8 -2,9 -12,7

Tělesná hmotnost (kg) 90 87 -3 -3,3

BMI (kg.m-2) 27,7 26,5 -1,2 -4,3

Trvání testu(min,sec.) 17,5 17,2 -0,3 -1,7

SF (tepů.min-1) 140 137 3 -2,1

Tabulka (20) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. testování, významné ke 

zvoleným kritériím je VO2max zlepšený o 10,5%, index zdatnosti zlepšený o 20 % a % 

tuku snížené o 12,7 %, tělesná hmotnost snížená o 3 kg, BMI snížené o 1,2 kg.m-2, 

trvání testu menší o 1,7 % a snížená srdeční frekvence o 2,1 %.

Tabulka 21 Výsledné hodnoty z testu chůze účastníka M na 2 km při 1. a 2. měření

Proband č.6, M, (žena), 43let

1. měření 2. měření Rozdíl Rozdíl v %

VO2max (ml.kg-1.min-1) 28,9 30,9 2,0 +7,0

Index zdatnosti 53 57 4 +7

% tuku 34,6 33,8 -0,8 2,4

Tělesná hmotnost (kg) 75 73,3 -1,7 -2,2

BMI (kg.m-2) 27,8 27,3 -0,5 -1,8

Trvání testu (min) 19,2 18,5 -0,7 -3,6

TF (tepů.min-1) 123 122 1 -0,81

Tabulka (21) zobrazuje rozdílné hodnoty naměřené při 2. testování u probandky M. 

Zaznamenali jsme rozdíl % tělesného tuku, který byl 2,4 % oproti původním hodnotám, 

tělesná hmotnost nižší o 1,7 kg a BMI nižší o 0,5 kg.m-2, trvání testu kratší o 3,6 %. 

Ostatní hodnoty nejsou významné ke zvoleným kritériím. 
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8 Diskuse

8.1 Výběr probandů

Ve výzkumu byla sledována 6ti členná skupina mužů a žen (3 muži a  3 ženy). 

Tito probandi vykonávali převážně sedavé zaměstnání. Kritéria výběru byla tato: před 

výzkumem se probandi nevěnovali pohybové aktivitě, jejich BMI bylo vyšší jak 25 

kg.m-2  a dále nebrali léky ovlivňující srdeční frekvenci. Šlo o heterogenní skupinu 

mužů a žen s různým povoláním. Také s různými stravovacími návyky, odlišným 

stupněm nadváhy či obezity a s odlišnostmi ve zdravotním stavu. Věk zúčastněných se 

pohyboval v rozmezí od 21 do 56 let, což je velmi široké rozpětí.  Z hlediska počtu 

účastníků šlo o málo reprezentativní soubor, proto výsledky práce vztahuji pouze na 

danou skupinu jednotlivců, jejichž výsledky jsem popsala.

8.2 Diskuse k výsledkům testovaných osob 

Naměřené hodnoty aerobní zdatnosti jsme vztahovali: 

- k normám zdatnosti podle maximálního příjmu kyslíku - Polar (2008), (in Hnízdil, 

2012) 

- k tabulce pro posouzení úrovně zdatnosti u mužů a žen využitím času v testu 2km 

běh/chůze - Bunc (1990) (in Hnízdil, 2012)

-  k standardům aerobní zdatnosti, (in Novotná, Čechovská, Bunc, 2006) 

Dále k Indexu zdatnosti popsaného v manuálu Eurofit pro dospělé (1997), který byl 

ovšem odvozen původně pro finskou populaci. Tyto normy jsou však předkládány i 

v manuálu určené pro českou populaci. 

Testovaná osoba F ,muž, 56 let, (tabulka č.16)

Obezita I. stupně (dle BMI), představuje středně zvýšené zdravotní riziko. Proband 

je pod dohledem obezitologa, jím byla také kontrolovaná pohybová aktivita navržena. 

Proband měl před intervencí steatózu jater. Po 2 měsících po absolvování pravidelné 

pohybové aktivity, se F podrobil vyšetření a nález steatózy jater již nebyl pozitivní. 

Tuto pozitivní změnu je možné přičítat PA. V rámci intervence nebyla předepsána 
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žádná dietní opatření, jisté změny ve stravování lze předpokládat, vzhledem k motivaci 

pacienta zhubnout. Avšak tyto změny nebyly dostatečné k tomu, aby došlo 

k významnému snížení hmotnosti a procenta tuku. Jak jsme zjistili při měření po 2 

měsících. Určité významnější změny mohly nastat zpočátku programu. Došlo ke snížení 

hmotnosti o 2,2 kg a k nevýznamnému poklesu % tuku o  1,4 % oproti vstupnímu 

měření.     

Největší změnu jsme zaznamenali u tohoto probanda v nárůstu VO2max. dle 

odhadu a to o 43 %, což dle hodnocení indexem zdatnosti znamená ještě větší nárůst a 

to o 56% oproti původnímu stavu. Tyto rozdíly jsou ze všech naměřených nejvyšší. 

Přitom Rozdíl v ml.kg-1.min-1 představuje hodnotu 7. Výchozí naměřené hodnoty byly 

velmi nízké v porovnání s normami pro muže věku 56 let. Dle normy Polar (2008), 

odpovídal výsledek 1. testu velmi slabé zdatnosti, po 2. měření slabé zdatnosti. Dle 

tabulky převzaté od (Novotná a kol., 2006), spadá jedinec mezi výrazně podprůměrné, 

po 2. měření do podprůměrných. Dle Bunce (1990) jsou výsledky testů výrazně 

podprůměné. I index zdatnosti (Eurofit 6-60) byl hluboko pod hladinou velmi nízké 

zdatnosti.(<70). (Dle Seligera a Bartůňka- hodnoty upravené pro československou 

populaci, 1976- proband nedosáhl ani na 24,5 ml.kg-1.min-1 pro kategorii vysoce 

podprůměrní ani po druhém měření). Zlepšení zdatnosti se projevilo v množství času 

potřebného na ujití 2 km po intervenci a to téměř o 1 minutu. Což představuje 

významnou změnu o 4,7 %.

Hodnoty spotřeby kyslíku a indexu zdatnosti představují věcně významnou změnu 

u tohoto probanda. A to předpokládám díky nasazení a motivaci probanda, který 

provozoval chůzi na běhátku a jízdu na rotopedu pravidelně 3x týdně 60-75min 

(celkového času včetně rozehřátí) na doporučené tepové frekvenci. A nepravidelně 

trávil víkendy prací na zahrádce.

Pohybová aktivita před intervencí byla u tohoto probanda velmi nízká, i když má 

sedavé zaměstnání kombinované s příležitostným průvodcováním, které představuje asi 

3 hodiny týdně procházky po městě. Sezónně se proband věnuje práci na zahrádce, 

téměř každý víkend.

Dvouměsíční pohybová intervence měla tedy účinek na zvýšení aerobní zdatnosti 

tohoto probanda. 
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Testovaná osoba B.,žena, 21 let.(tabulka č.17)

Obezita II. Stupně, velmi zvýšené zdravotní riziko. Na cvičení do Rekondičního centra 

se probandka dostala na doporučení obezitologa.

       Probandka má syndrom polycystických ovarií a je léčena farmakologicky 

(Verospirol). Tato diagnóza může vést k určitým metabolickým změnám jako je 

zvýšená inzulinová rezistence a následně k obezitě či diabetu II. typu. Proto je zde 

pohybová aktivita velmi vhodná jako prevence těchto změn. Delší kontinuální zátěž 

střední intenzity dle Radvanského (2006) zvyšuje citlivost receptorů na inzulin až 

o polovinu. Pravidelnou pohybovou aktivitou bychom chtěli u probandky dosáhnout 

zlepšení aerobní zdatnosti, zlepšení poměru tuku a tukuprosté hmoty.

Hodnoty VO2max se významně zvýšily o 17 %, což představuje oproti počátečním 

hodnotám 26,6 ml.kg-1.min-1 rozdíl 4,5 ml.kg-1.min-1  na výsledných 31,1 ml.kg-1.min-1.

Dle normy Polar (2008) odpovídá počáteční hodnota velmi slabé zdatnosti, 2. odhad 

slabé zdatnost.  Dle Bunce (1990) jsou hodnoty výrazně podprůměrné až podprůměrné. 

Dle autorů Novotná, Čechovská, Bunc (2006) jsou hodnoty výrazně podprůměrné. 

(Podprůměrná hodnota se pohybuje okolo 35 ml.kg-1.min-1). 

Index zdatnosti se významně zvýšil, o 29 %, ovšem i tak s hodnotou 59 zůstává 

probandka pod hranicí 70, tedy na úrovni velmi nízké zdatnosti (dle Eurofit pro dospělé, 

1997). Další věcně významné zlepšení nastalo u hodnot procentuálního podílu tuku. To 

kleslo o 15,88 %. Tělesná hmotnost klesla o významných 9,4 kg, BMI o 1,5 kg.m-2, 

trvání testu o 5,9 %, což představuje 1 minutu a srdeční frekvence o 3,9 %. 

Tyto změny nastaly po pohybovém a dietním režimu probandky. Pohybový 

program zahrnoval aerobní aktivity- chůzi na běhátku a jízdu na rotopedu na určené 

tepové frekvenci, 2 x týdně po 50 minutách, 2x týdně hodinové procházky. 2. měsíc 

začala probandka chodit, dle svého rozhodnutí, místo jednoho aerobního tréninku na 

kruhový trénink do posilovny. Ten zahrnoval 15 min. aerobního rozehřátí na rotopedu, 

pak 40 minutové cvičení na strojích, cviky zaměřené na velké svalové skupiny, na 10 

stanovištích a 10 minutové závěrečné protažení procvičovaných svalových skupin. 

Významně klesla hmotnost probandky B o 9,6 %, tzn. o 9,4 kg. Ovšem stále se 

probandka nachází v pásmu II. stupně obezity. 

Dle Zajacové (2002) je kruhový trénink v posilovně prospěšný především kvůli 

zamezení ztrát ATH (aktivní tukuprosté hmoty) vlivem redukčního režimu. Silovým 
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tréninkem se příliš nemění tělesná hmotnost, ale dochází spíše k nárůstu svalové hmoty 

(svalová hypertrofie) a k redukci množství tukové tkáně. Dle studie obézních žen

(Všetulová, Bunc, 2004) je tělesná buněčná hmota významně závislá na aerobní 

zdatnosti (VO2max).

K  rozdílu silového a vytrvalostního tréninku u obézních  

Poehlman (2002) porovnával efekty vytrvalostního a silového cvičení po dobu 6 

měsíců. Vytrvalostní trénink se skládal z chůze a běhu (3x týdně, na počátku 25 min, 

poté 45 min, intenzita od 40 do 90 % max. tepové frekvence) silové cvičení se skládalo 

z 5-ti minutové „jízdy“ na rotopedu na rozehřátí, 10-ti  minutového strečinku a poté 10 

cviků na posílení 9 hlavních svalových skupin po 10 opakováních, prováděných 3x 

týdně, po dobu 6 měsíců. Tělesné složení bylo měřeno pomocí metody DEXA. Po 6 

měsících došlo k vzestupu FFM v průměru o 1,3 kg u skupiny provádějící silový 

trénink, množství FM se nezměnilo. U skupiny provádějící vytrvalostní trénink nedošlo 

ke změně tělesného složení. Celkový energetický výdej, tělesná hmotnost a BMI se 

nezměnily u žádné skupiny, VO2max. se zlepšil o 18 % u skupiny provádějící 

vytrvalostní cvičení

     Westcott (1991) zkoumal vliv 30 minutového vytrvalostního cvičení s kombinací 15

minut vytrvalostního cvičení a 15 minut silového cvičení u jedinců s nadváhou a 

obezitou po dobu 8 týdnů. U skupiny provádějící kombinaci obou cvičení došlo k větší 

redukci tělesné hmotnosti, většímu úbytku tukové hmoty a většímu nárůstu FFM oproti 

druhé skupině, kde došlo naopak ke snížení FFM. 

     Velké rozdíly výsledků početných studií zkoumajících vliv pohybových intervencí 

na změny tělesného složení mohou být způsobeny zejména geneticky danou 

individuální variabilitou reakcí na určitou intervenci. Dále je rozdílnost účinků 

způsobena různým složením stravy a charakteristikou pohybového programu (Wilmore, 

1996). 

Pro zlepšení aerobní zdatnosti je však jednoznačně vytrvalostní trénink zásadní.

Můžeme předpokládat, že zařazením silového tréninku a díky dietním opatřením došlo 

u probandky B k výraznému snížení % tuku, avšak tyto změny nebyly záměrem studie.
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Testovaná osoba R., žena, 22 let, (tabulka č. 18)

BMI 30, 7 kg.m-2 před intervencí, obezita I. Stupně, po PI (pohybové intervenci) BMI 

29,6 kg.m-2 , nadváha.

Mladá žena s afektivní poruchou– deprese, řešené farmakologicky. Do projektu 

vstoupila probandka sama, poté, co se dozvědělo, že probíhá, s motivací zhubnout a 

zlepšit tělesnou i psychickou kondici. 

Pohybovou aktivitu provozovala 1měsíc v RC, cca 45 min 3x týdně, chůzí na 

běhátku (cca 7,5 km/h) a jízdou na rotopedu dle určené zóny tepové frekvence. Během 

této doby se probandka naučila vnímat adekvátní intenzitu pohybu, aby mohla 2. měsíc 

pokračovat v pohybové aktivitě v místě svého bydliště. Pohybový program se skládal 

z mírně intenzivního běhu střídaného s chůzí a plavání. Ve frekvenci 3x – 4x týdně  cca 

40 min.  

Rozdíl VO2max byl věcně významný, navýšení o 13,2 % oproti počátečnímu 

stavu. Rozdíl v ml.kg-1.min-1 představoval 4,1. Počáteční hodnota VO2max 31,6 odpovídá 

dle norem Polar (2008) a dle normy převzaté z (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006), 

slabé zdatnosti, hodnota spotřeby kyslíku 35,7 ml.kg-1.min-1 po intervenci odpovídá 

podprůměrné zdatnosti. Dle Bunce (1990) jsou to hodnoty spíše stále podprůměrné.

Index zdatnosti se navýšil o 14 % tzn. o 9 bodů, výsledek hodnotíme jako věcně 

významný. Probandka překročila hranici 70 bodů a se 72 body se řadí mezi 

podprůměrně zdatné. (Eurofit pro dospělé, 1997).

Trvání 2. testu chůze se zlepšilo významně o 5,5 %, což je o 1,0 min., BMI se 

snížilo o 1,1 kg.m-2,tělesná hmotnost o 1,9 kg, podíl tuku o 4% a srdeční frekvence o 

2,2 %.

Ústní hodnocení intervence probandkou vyznělo velice kladně, účast v programu 

ji motivovala v úsilí. Chce nadále ve cvičení pokračovat, aby byly vidět další výsledky. 

Což považuji za velký přínos tohoto projektu.
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Testovaná osoba P, muž, 21 let, (tabulka č.19)

Obezita II. Stupně, riziko komplikací obezity velmi zvýšené. Proband se s ničím neléčí, 

udává jen pylovou alergii. Při vstupním vyšetření jsme zjistili zvýšený TK 150/84 a TF 

94. Proband přišel do Rekondičního centra na doporučení obezitologa a přihlásil se do 

našeho výzkumu.

Proband navštěvoval RC pravidelně 2x týdně a jednou týdně provazoval jinou 

pohybovou aktivitu, většinou jízdu na kole. Hlavně o víkendech, výjimečně zvládl ujet i 

100 km za den. Dříve provozoval jízdu na kajaku. V poslední době se věnoval sportu 

spíše sezóně, a to cyklistice.

Počáteční odhad VO2max byl velmi nízký, 17,7 ml.kg-1.min-1, po intervenci 

vzrostl o 2,3 ml.kg-1.min-1 na 20,0 ml.kg-1.min-1., což činí 13,2 % a tedy věcně 

významný rozdíl. Dle norem Polar (2008), Bunc (1990), Novotná, Čechovská, Bunc 

(2006) jsou hodnoty pro 20leté zdravé muže jednou tak vysoké, okolo 40 ml.kg-1.min-1

pro podprůměrně zdatné. Dalším věcně významným výsledkem bylo zlepšení indexu 

zdatnosti o 45% oproti původní velmi nízké hodnotě (11 bodů před PI, 16 po PI). Nabízí 

se tedy předpoklad, že vysoká tělesná hmotnost velmi ovlivňuje výsledné hodnoty 

odhadnutého VO2max a indexu zdatnosti. 

Relativní VO2max vztažená na kg hmotnosti vychází v neprospěch obézní 

populace, tj. zhruba o 23 % méně ve srovnání s průměrem norem pro zdravou populaci 

jak uvádí Máček a Vávra, 1988 (Všetulová, Bunc, 2004).

U netrénovaných jedinců je určujícím parametrem VO2max na kg při běhu tělesná 

hmotnost a především množství tělesného tuku (Bunc, 2000). Zvýšený tělesný tuk 

způsobuje sníženíVO2max na kg jako důsledek toho, že zvýší tělesnou hmotnost bez 

přispění ke zvýšení aerobního metabolismu. Proto vyjádření kyslíkové spotřeby na kg 

tělesné hmotnosti může vyvolat chybnou interpretaci při srovnání aerobní zdatnosti 

skupin nebo jedinců lišících se tělesnou hmotností (Všetulová, Bunc,2004).

Jako vhodnější ukazatel kyslíkové spotřeby je proto doporučováno vyjádření 

VO2max na kg FFM (fat free mass). Studie zkoumající vztah VO2max na kg FFM se 

většinou shodují na nezávislosti této veličiny na obsahu tělesného tuku při srovnání 

obézních a normálně vážících jedinců. K hodnocení výkonu nebo vytrvalosti je 

vhodnější využít VO2max na kg tělesné hmotnosti (Všetulová, Bunc, 2004).

Ostatní výsledky se u tohoto probanda neukázaly jako věcně významné.
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Testovaná osoba Fe, muž, 32 let, (tabulka č. 20)

Nadváha, mírně zvýšené zdravotní riziko. Proband má lehké astma. Bývalý kuřák, již 

zhruba rok nekouří.

Proband se zapojil do projektu s motivací zhubnout. Jeho práce je sedavého 

charakteru a pohybové aktivitě se nikdy pravidelně nevěnoval. Po dobu 2 měsíců 

pravidelně provozoval pohybovou aktivitu 3x týdně,  2-3 x týdně docházel do RC, zde 

cvičil na vypočítané tepové frekvenci po dobu 60 min. na rotopedu a běhátku. Po 

zhruba měsíci začal chůzi na běhátku  prokládat během, aby dosáhl požadované 

intenzity cvičení. Nepravidelně chodil běhat do přírody na cca 40 min.

Věcně významný rozdíl jsme zaznamenali u všech hodnot.  Rozdíl VO2max oproti 

počátečním hodnotám představoval 10,43 %, tedy 3,7 ml.kg-1.min-1. Odhad kyslíkové 

spotřeby po 1. testu byl 35,2 ml.kg-1.min-1. Tedy podprůměrné hodnoty dle norem Polar 

(2008), Bunc (1990) a Novotná a kol (2006), (Pro podprůměrné 30leté muže uvádí 

Seliger hodnotu 37,2). Po intervenci se VO2max zvýšila na 38,9 ml.kg-1.min-1. Tato 

hodnota zůstává stále pod průměrem dle uvedených norem.

Procentuelní nárůst indexu zdatnosti představoval 20 %. Hodnota z 2. měření, 67 bodů, 

atakuje hranici 70 bodů, avšak stále spadá mezi výrazně podprůměrné (dle Eurofit pro 

dospělé, 1997).  

Procento tělesného tuku kleslo o významných 12,7 %, z původních 22,7 na 19,8 % tuku. 

Proband hovořil o mírné úpravě stravování. Tělesná hmotnost se snížila o významné 

3kg, BMI se snížil o 1,2 kg.m-2 , trvání testu se zkrátilo o 1,7 % a srdeční frekvence 

klesla o 2,1 %.

S pohybovým programem byl proband spokojený, cítil na sobě úbytek hmotnosti 

a zvýšení fyzické kondice. Přivykl tomuto typu pohybu bez větších problémů. 

Testovaná osoba M., žena, 43 let, (tabulka č. 21)

BMI před pohybovou intervencí (PI) 27,8, po PI 27,3. Nadváha, mírně zvýšené 

zdravotní riziko.
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Zvýšený krevní tlak (léky Accuzide 20, ½-0-0), zvýšená hladina cholesterolu (lék 

Lipanthyl).

Probandka přišla do RC za cvičením na doporučení svého obezitologa s motivací 

zhubnout. Probandka  má sice jen nadváhu, ale tuk má nahromaděný především v břišní 

krajině, což je rizikový faktor pro vznik metabolického syndromu (Hainer, 1997). 

Pohybová aktivita pro zvýšení aerobní zdatnosti a snížení tělesného tuku je proto 

vhodnou prevencí i léčbou. 

Pohybový program sestával z aerobní aktivity na běhátku a rotopedu na hladině 

vypočítané tepové frekvence a to 60-75 min. 3x týdně. Probandka má sedavé 

zaměstnání. Další pohybovou aktivitu provozovala spíše víkendově ve formě práce na 

zahrádce a delších procházek. 

Počáteční VO2max 28,4 ml.kg-1.min-1, bylo spíše podprůměrné, po intervenci se 

s hodnotou 30,9 ml.kg-1.min-1probandka blížila spíše k průměrné zdatnosti. Podle norem 

dle Bunce(1990) a Polar (2008). Dle normy (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006), 

vychází tyto hodnoty spíše podprůměrně. Vzhledem k tomu, že byla hodnota VO2max 

relativně vyšší oproti jiným subjektům před intervencí, nebyl rozdíl v hodnotě po 

cvičení tak výrazný. Jako např. u subjektu F. Rozdíl činil 7,0 %. 

Index zdatnosti vzrostl o 7,0 %. Trvání testu chůze se zkrátilo o významných 3,6 

%, došlo ke snížení podílu tuku o 2,4 % oproti původním hodnotám, což činí 0,8 %

tuku. Další hodnoty jsme neshledali věcně významnými.

8.3 Délka pohybové intervence

Délka pohybové intervence byla 8 týdnů a frekvence cvičení stanovena na 3x 

týdně, aby celkový počet odcvičených hodin v Rekondičním Centru činil 24. Tato délka 

intervence je kratší, než udávají některé studie zkoumající vliv pohybové intervence na 

VO2max a tělesné složení. Např. studie (Laukkannen, 2000) probíhala 15 týdnů, studie 

(Dusha et al., 2005) 7 a 9 měsíců, či studie (Bunc, Štilec, 2007) 12 měsíců. Ale naše 

studie ukázala i věcně významné výsledky u jednotlivých subjektů i po 8 týdnech 

pohybové intervence. Zaznamenali jsme tedy změny probíhající v začátcích pohybové 

aktivity u subjektů, jejichž pohybová aktivita byla před intervencí velmi nízká.  Zdá se 
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tedy, že pohybová aktivita v dané intenzitě a frekvenci vyvolala u těchto subjektů určité 

změny.

8.4 Výběr terénního testu

Test chůze na 2 km jsme vybrali proto, že jde o standardizovaný test, který je 

součástí testové baterie Eurofit pro dospělé a byl autory Laukkannen et al. (1991,1992, 

2000) vyzkoušen na jedincích s nadváhou. Autoři vyhodnotili 2km chodecký test 

původně vyvinutý pro dospělé bez nadváhy, jako dostatečně validní pro zjištění 

kardiorespirační zdatnosti u jinak zdravých žen a mužů s nadváhou.

Test byl subjekty dobře zvládnutelný. Při absolvování 2. testu již lépe probandi 

dokázali rozvrhnout síly a stanovit si tempo, které mohli udržet až do konce.

8.5 Trvání terénního testu

Čas potřebný ke zvládnutí 2 km vzdálenosti se u všech probandů při druhém měření 

zlepšil. Nejvyšší rozdíly se pohybovaly těsně okolo 1 min a to u 3 probandů. Nejmenší 

rozdíl jsme zaznamenali u probanda P. K věcně významnému zlepšení došlo u 5 

subjektů, F, Fe, M, R, B. 

8.6 Výsledné odhady VO2max

Výsledky, které vzešly z 1. a většinou i z 2. měření se pohybovaly mezi výrazně 

podprůměrnými nebo podprůměrnými. Pro srovnání jsem použila tabulky norem 

aerobní zdatnosti Polar (2008), Bunc (1990) a Novotná, Čechovská, Bunc, (2006).

Submaximální  a terénní testy mají ale poměrně velkou predikční chybu. Okolo 

10% (Bunc, 1996) nebo okolo 5 ml.min-1. kg-1 (Morrow, 2000). 

Největší změnu jsme zaznamenali u subjektu F- obezita I. stupně. Došlo ke zlepšení 

o 43 % VO2max a 56 % indexu zdatnosti.  Počáteční hodnoty zdatnosti u tohoto probanda 

byly velmi nízké. Při 2. měření se proto zlepšení projevilo vysokým procentuálním 

rozdílem. Příčinou zlepšení je pravděpodobně nedostatečný pohybový režim probanda 

před intervencí
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U obézních je oproti zdravé populaci hodnota VO2max nízká. Relativní VO2max 

vztažená na kg hmotnosti vychází v neprospěch obézních, cca o 23 % méně ve srovnání 

s průměrem norem pro zdravou populaci (Všetulová, Bunc, 2004).

Proband F byl nejstarší z celé skupiny (56 let). S věkem se hodnota VO2max snižuje, 

u nesportujících osob je to asi o 10% za dekádu (Pastucha a kol., 2014) a u obézních je 

tento pokles ještě výraznější a tedy i nutnost pohybové aktivity o to větší (Všetulová, 

Bunc, 2004). Je zde patrná závislost spotřeby kyslíku na tělesné hmotnosti, procentu 

tuku a BMI.  Takto velký rozdíl naměřený po intervenci přičítám motivaci a nasazení, 

které do cvičení proband vkládal.  Ačkoliv rozdíl zdatnosti probanda F byl po aerobním 

tréninku výrazný, došlo k nevýznamnému poklesu % tělesného tuku. I při 

bicykloergometrickém vyšetřování obézních žen, nebyla nalezena významná závislost 

VO2max na kg hmotnosti na množství tělesného tuku (Všetulová, Bunc, 2004).

Došlo zde k významnému zlepšení aerobní zdatnosti i přes to, že nedošlo k 

významnému snížení % tuku. 

Nejnižší naměřené hodnoty VO2max  a to velice podprůměrné (17,7 ml.kg-1.min-1), 

jsme zaznamenali u probanda P. Tento výsledek odhadu VO2max přičítám vysokému % 

tělesného tuku (37,6 %), vysoké hmotnosti 114 kg, vysokému BMI 37,7 kg.m-2

odpovídající obezitě II. stupně, trvání testu (18,10 min) o 3 minuty delší než norma pro 

podprůměrně zdatné a vysoké srdeční frekvenci 163 tepů/min. 

Nejmenší zlepšení, o 7% VO2max, jsme zaznamenali u probandky M. s nadváhou, 

jejíž aerobní zdatnost se blížila průměru normy, a tedy její výchozí zdatnost byla 

nejlepší z celé skupiny. Pravděpodobně intenzita cvičení a délka intervence nebyla 

dostačující na výraznější změny u této probandky. 

8.7 Index zdatnosti 

Výsledky, které vzešly z 1. a většinou i z 2. měření se pohybovaly mezi výrazně 

podprůměrnými. Norma udaná v manuálu Eurofit pro dospělé je odvozena z měření 

finské populace. Přesto jsme ji pro srovnání použili, protože byla součástí testové 

baterie a neměli jsme k dispozici jinou normu vztaženou na české poměry. I tak 

odpovídaly výsledky indexu zdatnosti úrovni zdatnosti zjištěné z hodnot VO2max. Jen u 
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probanda Fe byl index zdatnosti na výrazně podprůměrné úrovni oproti podprůměrné 

hodnotě dle VO2max. 

8.8 Výběr pohybového programu

Každému probandovi byly podány informace o vhodnosti pohybové aktivity a její 

charakteristice pro zvýšení aerobní zdatnosti. Vycházela jsem ze studií Lukkannenna et 

al. a dalších. Přičemž mělo jít o činnosti, při kterých dochází k aktivaci velkých 

svalových skupin. Tzn. V našem případě „jízda“ na rotopedu a chůze na běhacím pásu 

na úrovni 60 % VO2max. Tyto aktivity jsou běžné populaci blízké a probandi neměli 

s jejich prováděním problém. Účastníci byli dále poučeni, že pohybová aktivita by měla 

být alespoň 3x týdně 40 min. Kontrola cvičení byla možná díky zápisům o odcvičených 

hodinách v Rekondičním centru. Ale někteří účastníci nahrazovali alespoň částečně tyto 

hodiny vlastní pohybovou aktivitou v přírodě bez měření tepové frekvence. Nedrželi se 

tedy přesně předepsaného pohybového programu. Absolutní dodržení a kontrola 

pohybových aktivit však nebyly možné. Z toho vyplývá i další omezení, a to z částečné 

rozdílnosti pohybových aktivit u všech probandů. (rozdílná intenzita, frekvence doba 

trvání a druh PA). Celkově však všichni splnili kritérium objemu pohybových aktivit. 

Ten byl výrazně navýšen, protože žádný z účastníků před intervencí neprováděl 

pravidelně pohybovou aktivitu takové frekvence a intenzity. 

    

8.9 Hodnocení pohybové intervence

Problémem je hodnocení náročnosti pohybové aktivity, pro které neexistuje v dané 

situaci žádná obecně použitelná metoda. Objektivně se dá objem pohybové aktivity 

zhodnotit některými technicky náročnými metodami jako je kalorimetrie, sledování 

fyziologických markerů (metoda dvojitě značené vody, sledování a záznam průběhu 

TF), hodnocení pomocí pohybových senzorů či pozorování chování (Hejnová, 2001).

Jak vyplývá z popisu pohybové aktivity jednotlivých účastníků projektu, i přes 

snahu zajistit stejné podmínky pro její provádění, tzn. stejný druh PA (pohybové 

aktivity), stejné prostředí a přístroje a totožná frekvence PA, pohybová intervence se u 

jednotlivců lišila. Někteří probandi si PA přizpůsobili svým momentálním možnostem a 

preferencím. Avšak charakter pohybové aktivity byl převážně zachován. Prostředkem 
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k dosazení zvýšení aerobní zdatnosti měla být kontinuální aerobní aktivita, taková, kdy 

se cvičící držel 60 % aerobní zóny.  Při provádění pohybu v přírodě (běh, chůze, 

plavání, cyklistika), ale nebyla možnost kontrolovat tepovou frekvenci. Ovšem probandi 

se v průběhu 1. měsíce při cvičení v RC naučili vnímat intenzitu pohybové aktivity, 

která vede ke kýženým výsledkům, příliš je nezatíží ani není příliš nízká. A toho 

využívali při samostatném cvičení.

Probandka B zařadila do svého pohybového programu také posilovací cvičení a po 

intervenci jsme u ní zjistili významné snížení % tuku, které bychom mohli připsat právě 

posilovacímu tréninku, avšak roli zde sehrává také určitá dietní opatření, která nebyla 

součástí intervence.

Všichni probandi pohybový program, který spočíval v chůzi na běhátku a jízdě na

rotopedu, dobře zvládli.

8.10 Výběr metody tělesného složení

Pro zjištěné změny tělesného složení, nebo přesněji zjištění procenta tělesného 

tuku, na které jsme se zaměřili, jsme použili bipedální nášlapnou váhu Tanita 410. A to 

vzhledem k dostupnosti této metody.  Měření probíhalo před pohybovou intervencí a po 

ní. Jsme si vědomi, že udávané hodnoty tímto přístrojem nejsou zcela srovnatelné 

s hodnotami z přístroje DEXA. Přístroj Tanita 410 měří složení z dolní poloviny těla, 

ale pro účel naší studie, tedy porovnání stavu před a po, byl dostačující. Pro adekvátní 

kontrolní měření, bylo potřeba držet se stejných podmínek, za kterých byla prováděna 

vstupní měření. 

Změny tělesného složení

Je důležité znát výchozí stav tělesného složení a sledovat jeho změny během určité 

doby realizování pohybových aktivit. Zaznamenali jsme změny, které vznikly po 

krátkodobém pohybovém programu. Abychom mohli posoudit, zda má tento pohybový 

program jednoznačný efekt na změnu tělesného složení, museli bychom provést 

déletrvající longitudinální studii s větším počtem probandů
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Významné snížení % tuku o více jak 2 % jsme zaznamenali u 4 probandů. Nejnižší 

hodnoty jsme naměřili u probanda P a nejvyšší u B a Fe, kteří upravili stravovací režim. 

Na 2 % nedosáhl ani subjekt F, který vykazoval nejlepší zlepšení hodnot VO2max, 

indexu zdatnosti a zkrácení času potřebného k ujití terénního testu. 

9 Odpovědi na hypotézy

H1- test chůze na 2 km je schopen identifikovat změny aerobní zdatnosti (vyjádřené 

VO2max a indexem zdatnosti)

H2-  test chůze na 2 km je schopen identifikovat změny motorické výkonnosti

H3- pohybová intervence v rozsahu 2 měsíců realizovaná chůzí na běhátku a „jízdou“ 

na rotopedu významně ovlivní hmotnost (a doplňující parametry % tělesného tuku a 

hodnoty BMI)

Hypotéza  H1 

Hypotéza H1 se potvrdila. Test na 2km je schopen identifikovat změny aerobní 

zdatnost vyjádřené VO2max a indexem zdatnosti u osob s nadváhou a obezitou. Změna se 

projevila u všech probandů, u 5 probandů byla změna z pohledu této studie věcně 

významná. Hodnoty vzešlé z testu při 1. měření (průměr VO2max mužů a žen 26±6,9 

ml.kg.-1min-1) byly výrazně pod úrovní zdatnosti zdravé neobézní populace dle 

popsaných norem, při 2. měření (průměr 30±6,6 ml.kg-1min-1) se hodnoty blížily u 2 

probandů spíše průměru, u ostatních zůstaly na podprůměrné úrovni. Podle Plachety a 

kol. (1999) je VO2max u obézních podstatně snížena. Nízká úroveň zdatnosti byla 

pravděpodobně způsobena vysokou tělesnou hmotností, vysokým % tělesného tuku 

(32,6 ±5,8) a sedavým způsobem života probandů.  Podobně nízké hodnoty byly 

naměřeny ve studiích (Goran et al, 2000) u žen s průměrným % tělesného tuku 37,2 %, 

kde VO2max bylo 27,7±2.9 ml.kg-1min-1, ve studii (Všetulová, Bunc, 2004) bylo 

naměřeno VO2max 22,82±3,79 ml.kg-1min-1 u žen s % tělesného tuku 48,13±3,92 % 

tuku.

Dle výsledků testů můžeme poukazovat na to, že k nejlepšímu zlepšení VO2max

došlo u osob velmi nezdatných. Podle autorů baterie Eurofit pro dospělé (Oja, 
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Tuxworth, 1997), je test vhodný především pro jedince začínající s pohybovou 

aktivitou.

Předpokládám, že tento test lze využít ke srovnání aerobní zdatnosti u obézní 

populace pro zjištění efektu určité pohybové aktivity, ovšem odhad VO2max je nutné brát 

s určitou rezervou. Submaximální  a terénní testy mají poměrně velkou predikční chybu. 

Podle Bunce (1996) Okolo 10 % nebo okolo 5 ml.min-1. kg-1 (Morrow, 2000).

Pro objektivní zhodnocení aerobní zdatnosti by bylo vhodné provést ergometrické 

vyšetření, s kterým bychom mohli srovnávat odhad VO2max z testu chůze, jak tomu bývá 

v jiných studiích (Laukkannen et al). Předpokladem terénního testu je relativně vysoká a 

interindividuálně vyrovnaná motivace subjektů. Pokud tomu tak není, nemohou 

výsledky testů podat hodnotnou výpověď (Měkota, Novosad, 2005).

Pro zjištění statisticky významných změn testu chůze by bylo vhodné provést 

longitudinální studii na významném počtu probandů určité homogenní skupiny. Našimi 

omezeními jsou malá heterogenní skupina probandů, krátkodobá intervence a dále 

možné chyby provedené při měření testu samotným testujícím. 

Test chůze na 2km v této případové studii identifikoval významné zvýšení zdatnosti 

po pohybové intervenci na úrovni 60 % VO2max u osob s počáteční velmi nízkou aerobní 

zdatností. Limitem může být ovlivnění testu chůze nesprávným rozložením sil 

subjektem zvláště při provádění 1. testu chůze či neidentické klimatické podmínky při 

provádění 1. a 2. testu chůze. I přes to, že nebyl pohybový režim u všech jedinců 

identický, došlo u 5 probandů k významnému zlepšení aerobní zdatnosti. Pohybové 

aktivity byly převážně vytrvalostního charakteru. Limitem může být neúplné uvedení 

všech vedlejších pohybových aktivit do záznamových formulářů probandy. 

Hypotéza  H2

Hypotéza H2 se potvrdila. Test chůze je schopen identifikovat změny motorické 

výkonnosti, který je vyjádřen trváním testu chůze v minutách. U všech probandů došlo 

ke zlepšení času potřebného k ujití testu při 2. měření. Při 1. měření byl průměrný čas 

18,5±0,6 min, při opakovaném měření 17,8±0,5 min. U 5 probandů se jednalo o věcně 

významnou změnu. Nejlepší zlepšení bylo 5,9 %, snížení času o 1min u probandky B, 

21 let, s obezitou II.stupně. Stejné zlepšení o 1 min došlo u probandky R, 22 let, obezita 

I. stupně. Nejmenší 0,5 %  zlepšení dosáhl proband P, 21 let, obezita II. stupně, u 
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kterého byla počáteční i získaná aerobní zdatnost velmi nízká. Test chůze trval u všech 

probandů 17-19 min, což představuje podle tabulky pro posouzení úrovně tělesné 

zdatnosti využitím času chůze (Bunc, 1990), podprůměrné hodnoty. 

Podobný výsledek se objevil ve studii Laukkannena et al.(1992). Průměrný čas 

testu chůze u skupiny lidí s nadváhou byl 18 min 42sec. (Ženy a muži, BMI 27-41 kg.m-

2, průměrný věk 42 let a průměrná SF 144 tepů.min-1). 

Zlepšení času chůze potřebného pro zvládnutí testu chůze pravděpodobně 

významně ovlivnilo odhad VO2max a indexu zdatnosti z testu chůze. 

Omezení vyplývá z nezkušenosti testovaných s rychlou chůzí a tudíž ne vždy s 

maximálním výkonem. První pokusy mohou vést k mírnému podhodnocení zdatnosti 

(Oja, Tuxworth, 1997). Roli zde hraje také motivace, okolní podmínky a momentální 

fyzický stav testovaného.

Hypotéza  H3

Hypotéza H3 se potvrdila. Předpokládáme změny hmotnosti vlivem pohybové 

intervence. Ke snížení hmotnosti došlo u 6 probandů. Věcně významný úbytek na váze 

jsme zaznamenali 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.  Z toho 2 

probandi si upravili stravu. Největší úbytek na váze jsme zaznamenali u probandky B o 

9,4 kg s obezitou II. stupně podle indexu BMI. Probandka provedla dietní opatření a 

zařadila do pohybového programu silový trénink. Předpokládám, že zásadní vliv na 

snížení hmotnosti zde měla dietní opatření probandky.

Index BMI se snížil u 5 probandů. Nejvíce u probanda Fe o 4,3% a nejméně u 

probanda P o 0,5%. 

Průměrné hodnoty souboru % tělesného tuku byly při prvním měření 33,7% ± 7,3 

%, při druhém měření 32,6±5,8 %. Změny % tuku byly největší u probandky B, 15,8 % 

a nejnižší u probanda P, 0,3%. Významný pokles % tuku jsme zaznamenali u 4 

subjektů. U subjektu P a F nebyl pokles % tuku významný, ale změna aerobní zdatnosti 

se přesto ukázala u těchto obézních mužů jako významná. Bouchard (2000) mluví o 

pozitivním vlivu pohybové aktivity na organismus v prevenci metabolického syndromu 

i přes to, že nedojde k významnému snížení tělesné hmotnosti. 
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Předpokládáme efekt 2 měsíční pohybové intervence založené na cvičení 3x týdně 40-

50min na úrovni 60 % VO2max na snížení hmotnosti a zlepšení tělesného složení u 

obézních jedinců. Takto koncipovaná pohybová intervence je dle mnohých autoru 

(Placheta, 1999, Hainer, 2004 et al.) vhodná k ovlivnění hmotnosti. 

Limity této práce vidím v dodatečné dietní restrikci a množství další pohybové 

aktivity probandů, které nebyly součástí studie a  nemohli jsme je ovlivnit. Naměřené 

hodnoty % tuku byly doplňkové vzhledem k využití bipedálního měřicího přístroje, 

který jsme měli k dispozici. Měření sloužila k porovnání vstupních a výstupních hodnot 

% tělesného tuku po pohybové intervenci a jako motivace zúčastněných probandů ke 

cvičení. Dalším omezením je poměrně krátkodobá pohybová intervence v rozsahu 8 

týdnů. 
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10 Závěr

Výsledky práce mě vedly k závěru, že terénní test chůze na 2 km je vhodný pro 

zhodnocení aerobní zdatnosti dané skupiny obézních mužů a žen a dále, že pohybová 

intervence založená na chůzi na běhátku a „jízdě“ na rotopedu může vést ke snížení 

hmotnosti a změnám tělesného složení.

Po vyhodnocení výsledků testu chůze u skupiny 6 mužů a žen s nadváhou či 

obezitou došlo k věcně významným rozdílům maximální spotřeby kyslíku u 5 probandů 

a také rozdíl indexu zdatnosti byl věcně významný u 5 probandů. Hodnoty VO2max, 

naměřené u probandů s nadváhou a obezitou, byly v porovnání s normami pro neobézní 

zdravou dospělou populaci výrazně podprůměrné, v nejlepším případě se hodnota 

blížila průměru. 

Po 2 měsíční pohybové aktivitě ve formě „jízdy“ na rotopedu a chůze na 

předepsané úrovni 60 % VO2max, došlo u dalších měřených parametrů, které jsou 

součástí testové baterie Eurofit pro dospělé, k věcně významným změnám. U 5 subjektů 

došlo k věcně významnému snížení hmotnosti, u 4 subjektů došlo k věcně významnému 

snížení % tělesného tuku, u 5 subjektů došlo k věcně významnému snížení BMI, u 5 

subjektů došlo k věcně významnému snížení času potřebného k zvládnutí testu chůze na 

2 km a u 4 subjektů došlo k věcně významnému snížení srdeční frekvence při provádění 

testu. 

Tyto změny však mohly být ovlivněny faktory, které jsem nemohla ovlivnit. Jako je 

změna stravovacího režimu, nestejné množství pohybové aktivity či vnitřní a vnější 

faktory prostředí.

Všichni probandi hodnotili intervenci pozitivně s výhledem setrvat ve cvičení. 

V tom vidím přínos této studie, pokud některé z nich motivovala ke změně životního 

stylu a kultivaci člověka skrze zdravý pohybový režim.

. 
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Příloha č. 1- Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS



Příloha 2- Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Jsem studentka 5. Ročníku oboru fyzioterapie a oslovuji Vás s nabídkou spolupráce na 

mé diplomové práci. Náplní výzkumu je zhodnocení testu chůze v terénu v délce 2 km 

před  2 měsíční  pohybovou aktivitou a po ní. Pohybová aktivita zahrnuje jízdu na 

rotopedu či chůzi na běhátku  po alespoň 30 minutách 3x týdně se sledováním tepové 

frekvence sportesterem. Vyšetření je neinvazivní, provedeme chodecký test, zvážím Vás 

na bioimpedanční váze a vyplníte jednoduché dotazníky ohledně pohybové aktivity a 

Vašeho zdravotního stavu, abychom předešli případným zdravotním komplikacím. Na 

konci výzkumu obdržíte graficky zpracované výsledky testů pro srovnání Vaší fyzické 

zdatnosti před výzkumem a po jeho skončení. Získaná data nebudou zneužita a osobní 

údaje nebudou  zveřejněna. 

Bc. Kateřina Benešová

Jméno Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Příloha 3- Anketa o pohybové aktivitě

Anketa o pohybové aktivitě

PA1 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem nepravidelně méně než 3x týdně do 18 

let (mimo školní TV)

PA2 V současné době necvičím, cvičil(a) jsem pravidelně do 18 let   (mimo školní TV)

PA3 V současné době cvičím,ale nepravidelně –méně než 3x týdně

PA4 V současné době cvičím pravidelně, ale až posledních 6 měsíců

PA5 V současné době cvičím a to již déle než 6 měsíců

PA6 V současné době cvičím a to již déle než 5 let

(OJA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-

7184-469-1.)



Příloha 4- Dotazník k orientačnímu hodnocení zdravotního stavu

Dotazník k orientačnímu posouzení zdravotního stavu (PAR-Q)

1. Řekl Vám někdy lékař, že nemáte „srdce v pořádku“ a doporučil pouze 
omezenou tělesnou aktivitu?

2. Cítíte při tělesné aktivitě bolest na prsou?

3. Objevila se u Vás poslední měsíc bolest na prsou i v klidu?

4. Objevila se u Vás ztráta vědomí, rovnováhy nebo závrat´?

5. Pociťujete bolesti zad a kloubů, které mohou být spojeny se záměrnou tělesnou 
aktivitou ?

6. Předepsal Vám lékař a berete v současné době nějaké přípravky pro úpravu 
krevního tlaku, nebo zlepšení činnosti srdce?

7. Jste si vědom(a), na základě vlastní zkušenosti nebo doporučení lékaře, nějaké 
jiné příčiny, pro kterou byste neměl(a) provádět tělesné cvičení bez souhlasu 
lékaře?

(OJA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé, Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-

7184-469-1.)



Příloha 5- Věk jednotlivých účastníků výzkumu 

Vysvětlivky: 3 ženy (subjekt 2, 3, 5) a 3 muži (subjekt 1, 4, 6)

Věkové rozpětí subjektů

0

20

40

60

subjekty

v
ě
k

věkové rozpětí subjektů

věkové

rozpětí

subjektů

56 21 22 32 43 21

1 2 3 4 5 6



Příloha 6- Maximální spotřeba kyslíku na kg hmotnosti VO2max (ml.min-1.kg-1)- hodnoty 
čs. populace

Věk Vysoce 
podprůměrní

Podprůměrní Průměrní Vytrvalostně 
trénovaní

MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY MUŽI ŽENY

20 37,5 30,5 41,5 33,5 45,5 36,2 53,5 42,2

25 35,3 28,9 39,5 31,9 43,2 34,8 51,2 40,7

30 33,2 27,3 37,2 30,3 41,2 33,2 49,2 39,1

35 31,3 25,7 35,3 28,7 39,3 31,6 47,3 37,5

40 29,6 24,1 33,5 27,0 37,5 30,0 45,5 35,9

45 27,8 22,5 31,8 25,5 35,8 28,4 43,8 34,3

50 26,2 20,9 30,2 23,9 34,2 26,8 42,2 32,7

55 24,6 19,3 28,6 22,3 32,6 25,2 40,6 31,1

60 23,0 17,7 27,0 20,7 31,0 23,6 39,0 29,5

(Upraveno dle Seliger, V., Bartůněk, Z.: Maen values of various inidices of physical 

fitness in the investigation of CS population aged 12 - 55 years. ČSTV Praha 1976)



Příloha č. 7- Tabulka pro posouzení úrovně tělesné zdatnosti žen a mužů využitím času 

v testu 2 km běh/chůze. (Bunc, 1990)

Ženy

Muži

(in Hnízdil, J. a kol., Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností.Vyd. 1. Ústí nad 

Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-476-9.)



Příloha 8- Normy zdatnosti podle maximálního příjmu kyslíku VO2max (ml.min-1.kg1) 

převzato (Polar, 2008). 

(in Hnízdil, J. a kol., Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností.Vyd. 1. Ústí nad 

Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-476-9.)



Příloha č. 9- Standardy aerobní zdatnosti pro ženy (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

(In NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy, 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 225 s. ISBN 80-247-1191-5)



Příloha 10- Standardy aerobní zdatnosti pro muže (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006)

(In NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BUNC, V. Fit programy pro ženy, 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 225 s. ISBN 80-247-1191-5)



Příloha 11- Vyšetřované parametry podle Eurofit pro dospělé (1997)

Přehled zjišťovaných dat

Test (měření): Věková kategorie Skóre-jednotky

Aerobní zdatnost

chůze na vzdálenost 2 km (Oja, Laukkanen) 18-65 min

Somatická měření: 

SM1 Tělesná výška cm

SM2 Tělesná hmotnost kg

BMI kg.m-2

Tělesný tuk, Bioimpedance -váha Tanita %, kg

Anamnéza:

Osobní, farmakologická, sportovní

Dotazníky:

PAR-Q Hodnocení zdravotního stavu Ano/ne

Celoživotní pohybová aktivita             Ano/ne



Příloha 12- Popis testu chůze na vzdálenost 2 km podle Eurofit pro dospělé (1997)

Popis testu chůze na vzdálenost 2 km podle Eurofit pro dospělé (1997)

Je součástí testové baterie Eurofit pro dospělé. Test vychází z předpokladu, že je chůze 

přirozená a jednoduchá činnost, dostupná téměř všem dospělým. Svojí přirozeností, 

bezpečností a sociální přijatelností proto představuje vhodné cvičení pro testování 

kardiorespirační zdatnosti. Série studií ukázala, že je test dostatečně informativní, 

spolehlivý a přijatelný pro zdravé osoby dospělého věku, kromě těch, které vykazují 

vysokou úroveň spotřeby VO2max. Test byl vypracován specielně pro terénní 

podmínky a ukazuje se, že je zvláště motivující pro jedince se sedavým zaměstnáním. 

Popis testu: Rychlá chůze na vzdálenost 2 km. Výsledek testu, použitelný jak pro 

VO2max, tak pro výpočet indexu zdatnosti, je odvozen z času chůze, hodnoty frekvence 

na konci chůze, indexu relativní tělesné hmotnosti, (BMI body mass indexu kg/m2) a 

věku.

Výpočet indexu zdatnosti (Oja, Tuxworth, 1995)

Muži:

420-[(čas chůze (min) x 11,6 + čas chůze (sec)x 0,20 + srdeční frekvence (tepů x min-

1)x 0,32 + BMI x 1,1)] – věk (roky) x 0,4

Ženy:

304-[(čas chůze (min) x 8,5 + čas chůze (sec)x 0,14 + srdeční frekvence (tepů/min)x 

0,56 + BMI x 2,6)] – věk (roky) x 0,2 

Hodnocení výsledků testu:  Index zdatnosti zařadí jedince do kategorie zdatnosti bez 

ohledu na věk (20-65 let) a pohlaví následovně:

<70……  výrazně podprůměrný

70-89…..  podprůměrný

90-110…  průměrný

111-130..  nadprůměrný

>130……výrazně nadprůměrný

Tato norma je odvozena z výsledků měření finské populace. Rozmezí pro průměrné 

(90-110) odpovídá hodnotě jedné směrodatné odchylky, právě tak jako rozmezí pro 



podprůměrné a nadprůměrné. Krajní kategorie představují zbytek. Při interpretaci 

výsledků testu bereme v úvahu, že první pokusy mohou vést k mírnému podhodnocení 

zdatnosti, zvláště s ohledem na nezkušenost testovaných s rychlou chůzí a tudíž ne vždy 

maximální výkon.

Rovnice pro predikci VO2max (ml x min/kg):

Muži:

VO2max(ml x min/kg) = 184,9-4,65 x čas chůze (min, sec)-0,22x srdeční frekvence 

(tep/min) – 0,26 x věk (roky) – 1,05x BMI (kg.m-2)

Ženy:

VO2max(mlx min/kg) = 116,2-2,98 x čas chůze (min, sec) - 0,11 x srdeční frekvence 

(tep/min) – 0,14 x věk (roky) – 0,39 x BMI (kg.m-2)

Podmínky testování: extrémní teplotní podmínky ( >25°C a <5° C) nepříznivě ovlivňují 

výsledek testu  a zvyšují riziko poškození zdraví. Nadměrná vlhkost a hluk jsou také 

nežádoucí, jedinec má mít na sobě lehký cvičební úbor a vhodnou obuv pro chůzi. Před 

vlastním testem je nutné krátké rozcvičení, které zahrnuje protahovací cvičení pro dolní 

končetiny a zahřátí organismu přiměřenou chůzí. Po skončení testu by mělo následovat 

postupné uklidnění.

Postup: Před začátkem testu jsou zaznamenány základní informace o testovaných, ti pak 

vyplní dotazník o zdravotním stavu a způsobilosti k provádění testu. Vlastnímu 

provedení testu předchází 5-10 minutové rozcvičení (strečink pro dolní končetiny a asi 

200 m rychlejší chůze. Před samotným provedením terénního testu na zjištění aerobní 

zdatnosti, absolvují účastníci zkušební test, pro zjištění svých optimálních fyzických 

možností a pro správné provedení následujícího testu. Ne však v plném rozsahu.

Osoby startují s instrukcí „ jděte co nejrychleji jak můžete. Používejte normálního 

způsobu chůze, jděte ustáleným tempem“ (zrychlení v závěru negativně ovlivňuje 

výsledek testu). Pro optimální výpověď testu je nutné vyžadovat maximální či mírně 

submaximální tempo. V průběhu testu kontrolujeme chůzi. V cíli hodnotíme čas 

v sekundách a bezprostředně hodnotu srdeční frekvence. 



Zařízení:  Test byl proveden na rovném úseku dlouhém 1 km se začátkem a cílem ve 

stejném místě, kde stál testující, ve vzdálenosti jednoho km stál druhý testující. 

Vzdálenost byla změřena krokoměrem s přesností 5 m. K testu potřebujeme karty pro 

záznam údajů, stopky, sporttester (značky Polar) pro záznam srdeční frekvence. 

Zdroje chyb: nedostatečné rozcvičení a poučení pro provádění testu, příliš pomalá 

rychlost chůze, nebo záměna s během, zpoždění při závěrečném měření srdeční 

frekvence. Zkreslené údaje o tělesné hmotnosti. 

(JA, P- TUXWORTH, B. Eurofit pro dospělé. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-

469-1.)
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