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Abstrakt 
 
Název práce: Posouzení energetické náročnosti lekce zumby pomocí nepřímé 

kalorimetrie u žen středního věku 

 

Cíle: Cílem práce je posoudit energetickou náročnost zumby nepřímou kalorimetrií u 

žen středního věku. 

 

Metody: Skupina 6 žen (27-37 let) se dobrovolně zúčastnila naší studie. Pro zjištění 

maximální spotřeby kyslíku jsme použili běžecký test do individuálního maxima. Každá 

žena se zúčastnila 6 lekcí zumby v komerčním fitness centru. Každá žena podstoupila 

měření spotřeby kyslíku a srdeční frekvence během 1 lekce (60 minut).  

 

Výsledky: Průměrná spotřeba kyslíku celé zumba lekce byla (19,5±2,2 ml.kg-1.min-1) 

což je 68,4 % z maximální spotřeby kyslíku (40,1±7,4 ml.kg-1.min-1) naměřené během 

běžeckého testu. Přesně to znamená energetický výdej 404,8 kcal (resp. 1692,2 kJ) 

během jedné zumba lekce. Intenzita cvičení byla určena pomocí srdeční frekvence (SF) 

na 67,5 % z SFmax a pomocí bodů na Borgově škále (6-20) na 14±2 a 18±2 okamžitě po 

běžeckém testu. Při hlavní části cvičení byl energetický výdej největší (336,3 kcal resp. 

1405,9 kJ). Na základě hodnot SF naměřených při lekci můžeme zumbu klasifikovat jako 

středně náročný druh cvičení, při kterém dochází ke spalování tuků. 

 
Klíčová slova: zumba, energetický výdej, ženy středního věku, intenzita, fitness 



  

 

Abstract 

 

Title: The energetic cost of middle aged women during zumba lesson measured by 

indirect calorimetric method 

 

Objectives: The aim of this study is to assess energy cost of the middle aged women 

during zumba exercise.  

 

Methods: A group of 6 women (age range 27-37 years) volunteered to participate in this 

study. To assess the maximal oxygen consumption, we used the running test to individual 

maximum. Each subject took part in six lessons of zumba in commercial fitness gym. Each 

subject was measured during 60 min long lesson.  

 

Results: The oxygen consumption of the whole zumba exercise was 19,5±2,2 ml.kg-1.min-1 

that is 68,4 % of the maximal oxygen consumption 40,1±7,4 ml.kg-1.min-1 measured during 

running test. That exactly means a caloric expenditure 404,8 kcal (or 1692,2 kJ) during one 

lesson of zumba. The intensity of whole class reported by HR was covered by 67,5 % from 

HRmax and by Borg´s rates of perceived exertion (6-20) with rates 14±2 from 18±2 

immediately after the maximal running test. The highest energetic cost (336, 3 kcal, resp. 

1405,9 kJ) was during the main part of the lesson. Zumba can be classified as moderately 

challenging type of exercise, which is good for fat burning; this statement is based on  

values of the heart rate measured during lessons of zumba. 

 
 
Key words: zumba, energetic cost, middle aged women, intensity, fitness 
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1. Seznam použitých symbol ů a zkratek 
 
CO2 – oxid uhličitý  

DF – dechová frekvence 

O2 – kyslík  

RER - poměr výměny dýchacích plynů  

RQ - respirační kvocient 

SF – srdeční frekvence  

SFmax – maximální srdeční frekvence  

V – minutová ventilace 

VE – minutová ventilace  

VO2 – spotřeba kyslíku 

VO2max – maximální spotřeba kyslíku  

VT - dechový objem  
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2. Úvod  
 
Mnohé studie poukazují, že se díky technickému pokroku, a tím změně životního stylu, 

velmi snížila fyzická aktivita běžné populace a zvýšilo se procento lidí trpící nadváhou 

či obezitou. Právě deficit fyzické aktivity, neboli hypokineze, je jedním z faktorů, který 

má za následek vznik civilizačních chorob (Cavuoto & Nussbaum, 2013; Malik, Willett, 

& Hu, 2013; Østbye, Dement, & Krause, 2007).  

 

V dnešní době jsou lidé vystavováni značnému stresu a hledají alespoň krátkodobý 

únik. Z tohoto důvodu se snaží nalézt atraktivní pohybové aktivity, které  jim nejen 

budou přinášet uspokojení a motivovat je k pravidelnému pohybu, ale také budou mít 

pozitivní vliv na jejich zdraví, budou dobře dostupné a nenáročné na materiál. Jednou z 

možností je relativně nový moderní styl cvičení Zumba fitness, který si našel své 

příznivce po celém světě. Lekce zumby jsou doprovázeny latinskoamerickými rytmy 

jako je salsa nebo merengue, čímž se značně liší od klasických lekcí aerobiku. Jelikož 

hudba je jeden z hlavních motivujících faktorů při cvičení a rytmy z exotických zemí si 

lidé oblíbí, Zumba fitness se stala velmi rychle populární a nyní dominuje nad 

klasickými lekcemi aerobiku. V lekcích se cvičenci setkají se základními tanečními 

kroky daných rytmů, které si snadno osvojí. Zumba fitness je zábavnou formou cvičení 

aerobního charakteru, která může být pro některé lidi klíčem k obnově či udržení jejich 

zdraví. Podíváme-li se na vztah aerobních aktivit se zdravím, aerobní aktivity 

vyhledávají ženy, ale i muži, kteří se chtějí udržet v kondici či zlepšit svůj dosavadní 

stav a cítit se lépe.  

Naším úkolem v této práci bude popsat a charakterizovat zumbu, popsat její vývoj 

v posledních letech a především se pokusíme zjistit, zda-li cvičení zumby svým 

výdejem energie může přispět ke zvýšení aerobní zdatnosti. 
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3. Teoretická východiska 
 

Zumba  
 
Zumbu vytvořil kolumbijský instruktor fitness a aerobiku Alberto "Beto" Peréz. Slovo 

Zumba vzniklo z kolumbijského slangu, kde zumba znamená rychle (Clift, 2009). 

Zumba je tanečně aerobní cvičení za použití latinských, ale i jiných mezinárodních 

rytmů. Cvičení v sobě mísí tradiční latinské tance a aerobní cviky čímž vytvoří 

kompletní cvičební program (Clift, 2009).  

Zumba Fitness používá velmi temperamentní rytmy z latinské Ameriky, z kterých čiší 

optimismus a radost ze života, proto jsou podle mého názoru ideální hudební předlohou 

ke cvičení nebo tanci. Pří zumbě můžeme slyšet hudební styly jako je salsa, merengue, 

cumbía, reggaeton, ale i další národní rytmy jako mexická quebradita, řecká zorba, 

orientální taneční rytmy i populární taneční hudbu. Obrovská škála možností hudební 

předlohy může být jedním z nedílných faktorů, které ovlivnily takové rozšíření tohoto 

fitness programu po celém světě. 

ZUMBA GOLD®  

 
Pro další skupinu žen a samozřejmě i mužů byl vymyšlen program Zumba Gold, který 

je určen pro lidi vyššího věku, po zranění nebo s relativní kontraindikací, která 

nepotřebuje zdravotní dohled. Zumba Gold je program, který vylučuje různé výskoky a 

pohyby pro starší lidi nevhodné. Tempo cvičení je výrazně pomalejší, tudíž srdeční 

frekvence se nepohybuje příliš vysoko. Pohyby mohou být prováděny i v sedu na židli 

např. pohyby paží, čímž se intenzita také snižuje.  

Výkonnost srdce a plic s postupujícím věkem klesá. Jedním z příznivých účinků 

aerobního cvičení je, že zpomaluje proces stárnutí a do jisté míry pomáhá udržet 

mladistvou zralost. Ale pokud někdo pravidelně necvičil, měl by dodržet určitá věková 

omezení (Cooper, 1970).  

Hos, Ágnes Tihanyi (2005) uvedla studii vlivu tanečního aerobiku na psychiku žen 

středního věku.  

Roční studie prokázala pozitivní vliv na sebevědomí, sebehodnocení a fyzickou 

zdatnost starších žen. Celkově se zlepšil jejich pohled na život, a to jen pravidelnou 

fyzickou aktivitou (viz výše). 
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AQUA ZUMBA®  

 
Dalším programem je Aqua Zumba, který může být určen pro podobnou skupinu jako 

Zumba Gold. Aqua Zumba je pohyb ve vodním prostření samozřejmě s využitím 

latinských rytmů.  

Voda se vyznačuje celou řadou pozitivních vlastností, které umožňují širokému okruhu 

osob provádět ideální fitness trénink. Vztlakovou silou vody se mnohonásobně redukuje 

tělesná hmotnost, a proto se vodních fitness-programů mohou účastnit i osoby se silnou 

nadváhou. Velká část pohybového aparátu je odlehčována, zejména páteř a klouby 

(Janošková, Muchová, 2002). 

ZUMBATOMIC®  

 
Program Zumbatomic je určen nejen pro děti s nadváhou, ale i pro ostatní co milují 

pohyb. Koncepce hodiny je podobná jako u zumby, ale s přihlédnutím k dětem a jejich 

zájmu. Součástí hodiny mohou být různé hry nebo soutěže, aby se udržela pozornost 

dětí.  

Současné trendy v životě školních i předškolních dětí vedou k nedostatku pohybu a tím 

k dětské nadváze. 

ZUMBA® TONING  

 
Je program zumba s využitím zátěžových pomůcek např.: činky. 

 
Obr 1. Činky na cvičení, elektronicky z: www.zumba.com 
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ZUMBA® in the Circuit 

 
Je 30 minutový program, který spojuje základní pohyby Zumba fitness s kruhovým 

tréninkem, kde jsou na každém stanovišti různá posilovací cvičení ve stejném časovém 

intervalu. Samozřejmě tento program využívá hudební předlohu složenou z 

latinskoamerických a jiných rytmů. 

ZUMBA® SENTAO™ 

 
Je varianta zumba cvičení s využitím židle jako cvičební pomůcky. Při klasických 

choreografiích se židle využívá k tvorbě různých variant cviků na posilování či jako 

opora při tanci. 

ZUMBA® Kids 

Je varianta zumby určená pro děti od 7 do 11 let. Tento program nabízí hudbu a škálu 

pohybů odpovídající jejich věku. 

ZUMBA® Kids.Jr 

 
Je program pro děti od 4 do 6 let. Sdružuje v sobě nejen základní taneční kroky, ale 

hlavně hry, je kreativní a využívá hudby a různých zábavných podnětů pro děti., Za 

velmi přínosný je také považován sociální kontakt s ostatními dětmi.  

ZUMBINI™ 

 
Je určená pro rodiče s dětmi do 3 let. Tento program se zaměřuje na pohybový a 

rytmický rozvoj dítěte. Je to zábavná a hravá forma, která zaujme i rodiče. 
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Latinskoamerická hudba 
 

Různorodost latinskoamerické hudby poskytuje zumbě neomezené množství písní a 

rytmů. Nepřeberné možnosti hudební předlohy přispívají zumbě na její atraktivitě a na 

šíři spektra lidí, které osloví. V naší zemi jsou tyto hudební styly velmi exotické a lidé 

je na hodinách zumby mnohokrát slyší poprvé. Jejich rozmanitost a živost je tak 

neobvyklá, že nemálo lidí si je hned oblíbí.  

 

Merengue 

 

Merengue vzniklo v Dominikánské republice jako hudba a tanec nižších vrstev. Když se 

tančí tradiční merengue, držíme horní polovinu těla rovně, velmi zpevněnou. Většina 

pohybů se odehrává v bocích a nohou. Tanec má čtyřčtvrteční rytmus -  na každou dobu 

se tančí jeden krok. Každá doba má stejný důraz tzv. „pochodový rytmus“, a proto 

základní krok v merengue připomíná pochodování. Základní kroky jsou tak jednoduché, 

že by je měl zvládnout bez větších potíží každý. 

 

Salsa 

 

Salsa je tancem ulice, kombinuje kroky různých tanců – mamby, rumby, lindy hopo, 

hustle a občas přidá i figuru odjinud. Salsa byla a je multikulturní, mezinárodní a 

hudebně rozmanitá. Existuje jen několik pevných pravidel, jak salsu tančit. Skýtá 

spoustu prostoru pro individuální vyjádření. Salsa je čtyřdobý tanec. První a třetí je 

zdůrazněná, čtvrtá doba je téměř nezvučná. Základní krok salsy je jednoduchý, ale 

existuje velké množství způsobů, jak ho ozvláštnit. 

Na parketu v klubech se salsa tančí jako párový tanec.  

 

Reggaeton 

 

Reggaeton je druh taneční hudby, která pochází z Panamy a Portorika. Je založený na 

rytmu syntetického bubeníka. Písně kombinují rap a zpěv, prvky hip hopu a funku. 

Reggaeton má čtyřčtvrteční rytmus, ale většinou jsou pohromadě dva rytmy za sebou, 
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tedy dohromady osm dob. První doba je nejvýraznější. Hudba reggaetonu je rychlá a 

rytmická. K tanečním krokům patří posunování chodidel, pohyby boků, skluzy a další 

pohyby převzaté z hip hopu.  

 

Cumbia 

 

Tento hypnotický taneční rytmus vznikl začátkem 19. století v pobřežních oblastech 

Kolumbie za dob španělského obchodování s otroky. Tento tanec je spíše něžný, kroky 

jsou pomalejší, tempo umožňuje kolébat se na špičkách chodidel a mávat pažemi ve 

vzduchu. Nezanedbává ani pohyb boky. Většinou se tančí v párech, je možné ho tančit i 

ve velkých skupinách a z toho pramení také jeho oblíbenost. Hudbou je cumbia 

podobná  merengue - má čtyři doby se stejným důrazem. Mezi dvě zdůrazněné doby je 

ale vždy vložena jedna doba neznělá.  

Základní krok cumbie se tančí přední nohou na zdůrazněné doby, neznělé doby patří 

zadní noze. 

 

Pohybové aktivity s hudbou  
 
Aerobní taneční cvičení je doprovázeno hudbou, která určuje tempo, rytmus a dynamiku 

cvičení. Na hudbě může záviset intenzita cvičení, ale dobrá hudební předloha může být i 

výbornou motivační složkou. Podle Šmolíka (1985) okolo 70% úspěchu při tanečním 

cvičení má právě zvolená hudba. Kvůli odlišnému vkusu každého člověka je dobré 

používat hudbu více žánrů.  

Hudba může mít jak relaxační účinky, tak naopak povzbuzující. Podle Šmolíka (1985) 

může hudba působit i na fyzickou stránku – mění svalový tonus a člověk se lépe 

koncentruje. Dále píše, že emocionální zaujetí pro hudbu se zákonitě mění v 

emocionální zaujetí pro práci. U tělesných cvičení na hudbu se prohlubuje rozsah 

pohybu a únava se dostaví později.  

Taneční hodiny ve fitness centrech nejsou zpravidla individuální, tudíž formát této 

činnosti, jak říká Shephard (1994) poskytuje příležitosti pro sociální kontakt, což více 

oceňují lidé s extrovertním charakterem temperamentu, ale i pro ostatní návštěvníky 

lekcí je velmi dobrou příležitostí k poznání či zařazení se do nové sociální skupiny. 
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Lekce zumby jsou v poslední době velmi populární, máme však k dispozici velmi málo 

článků či studií, které se zabývají právě energetickou náročností či spotřebou kyslíku 

právě tohoto tanečního stylu (Luettgen, Foster, Doberstein, Mikat, & Porcari, 2012). 

 
 

Vztah mezi pohybovými aktivitami a zdravím 
 
V četných studiích (Kostič, a kol, 1999, Levine, 2010, Peterlin, a kol, 2009, Bunc & 

Skalská, 2011; Laukkanen, a kol., 2001; Luettgen, a kol., 2012) týkajících se fitness, 

cvičení s hudbou, zdraví, rekreace nebo tréninků bylo cílem zjistit účinky různých 

druhů aerobního cvičení na zdraví člověka. Jakým způsobem a do jaké míry zlepšuje 

složení těla, pohybové schopnosti a psychické vlastnosti. Být na určité úrovni fyzické 

zdatnosti znamená být schopen vykonávat každodenní úkoly s dostatkem energie a s 

nadšením, ale také ušetřit energii na strávení volného času. Je to také schopnost snášet 

stres, který má obrovský vliv na naše zdraví. Cvičení zajišťuje aktivaci celého těla 

zejména kardiorespiračního a pohybového ústrojí.  

Vzhledem k tomu, že cvičení může mít vliv na mozkovou činnost, můžeme tvrdit, že 

pohybové aktivity do určité míry mohou vést ke zlepšení duševního zdraví a 

emocionální stability (Kostič, a kol., 1999).  

Na druhou stranu problém spojovaný s nedostatkem pohybu je obezita a s ní mohou 

souviset tyto onemocnění: diabetes II. typu, hypertenze, onemocnění srdce, poruchy 

spánku, artritida, bolesti zad. Má i negativní psychologické a sociální důsledky jako 

jsou deprese a příležitost k méně placeným zaměstnáním (Levine, 2010).  

Podle odhadu antropometrických ukazatelů klinická a populační data naznačují, že 

migrény a každodenní chronické bolesti hlavy jsou taktéž spojeny s obezitou (Peterlin, a 

kol., 2009).  

Vztah mezi obezitou a zvýšenou úmrtností je znám již dlouhá léta a byl potvrzen v 

mnoha odborných studiích (Mastná, 1999).  

Mastná (1999) píše, že snížení hmotnosti už jen o 10% snižuje významně tyto zdravotní 

rizika.  

Podle Bunce (1998) řada studií jednoznačně dokládá, že vyšší úroveň tělesné zdatnosti, 

jako důsledek pravidelně prováděných pohybových aktivit, redukuje některé rizikové 

faktory výše zmíněných civilizačních chorob. 
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Ženy dnes ve cvičení hledají a vkládají si za cíl hlavně zlepšení aerobní zdatnosti, 

zpevnění a tvarování problémových partií a zlepšení flexibility. Shánějí se po aktivitách 

vyšší intenzity, které jim pomůžou k dosažení ideální postavy a spálení tuku (Bunc & 

Skalská, 2011; Laukkanen, a kol., 2001; Luettgen, a kol., 2012). 

 

Aerobní zdatnost (kardiovaskulární zdatnost) 
 

Jedinci s nízkou úrovní aerobní zdatnosti jsou vystaveni většímu riziku srdeční 

ischemické choroby (ICHS) než osoby tělesně zdatné. Avšak ne každá pohybová 

činnost povede ke snížení rizika ICHS. Musí jít o takové pohybové aktivity, kde se 

zapojují velké svalové skupiny, a kde je pohybová aktivita vykonávána s dostatečnou 

intenzitou srdeční frekvence – přibližně 70 % aerobní kapacity a trvající 20-60 minut 

nejméně každý druhý den (Bunc, 1998). Důležitá spolu s aerobní je i svalová zdatnost. 

Její zvyšování nebo udržování v optimální úrovni působí na držení těla v základních 

polohách, kvalitu základních pohybových stereotypů, prevenci svalové nerovnováhy, 

předcházení vzniku svalové atrofie, zvětšení síly svalových skupin, regulace klidového 

svalového tonu, zvýšení svalové vytrvalosti, zlepšení kloubní stability, funkční podpora 

páteře, posílení pevnosti kostí (prevence osteoporózy), apod. (Bunc, 1998). 

 

Obecná kritéria pro zlepšení aerobní zdatnosti jsou: frekvence cvičení 3-5x týdně 

s intenzitou 65-90% maximální srdeční frekvence (SFmax), 50-85% maximální spotřeby 

kyslíku (VO2max) a trvání 20-60min se zatěžováním hlavních svalových skupin (ACSM, 

2010; Laukkanen, a kol., 2001). 

Spotřeba kyslíku:  

Aerobní kapacita je uváděna pomocí spotřeby kyslíku. Čím je spotřeba kyslíku vyšší, 

tím je lepší aerobní zdatnost.  

Měřítko celkové energetické produkce je spotřeba kyslíku, která narůstá úměrně s 

růstem fyzické zátěže až do určitého maxima, označováno jako maximální aerobní 

kapacita (VO2max). VO2max je individuálně závislé na řadě faktorů jako pohlaví, věk, 

tělesná konstituce, zdravotní stav, trénovanost apod.  

Podle spotřeby kyslíku, vyjádřené v procentech VO2max, je prováděna i zevrubná 

klasifikace intenzity práce. 
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Dle Bunce (1989) metabolické děje, které při tělesné práci uvolňují potřebnou energii, 

jsou závislé na dodávce kyslíku. Aerobní děje berou energii z oxidační fosforylace, děje 

bez dostatečného přísunu kyslíku tedy anaerobní z glykolytické fosforylace. Z tohoto 

důvodu má sledování dynamiky spotřeby kyslíku při zatížení a v zotavení velký 

význam. 

Ventila ční parametry  
 
Úkolem respirace v živém organismu je výměna O2 a CO2 mezi zevním a vnitřním 

prostředím organismu. Při fyzickém zatížení dochází ke zvýšení minutové plicní 

ventilace, která je v pásmu submaximálních intenzit úměrná intenzitě zatížení (Bunc, 

1989).  

Hlavní parametry výměny plynů, které mají vztah k určení kapacity transportního 

systému, jsou:  

 

Dechový objem (VT) je množství vzduchu, které se s nádechem dostane do plic. Jeho 

hodnota se mění přímo úměrně v závislosti na zatížení. A jako spotřeba kyslíku se 

zvyšující aerobní zdatností zvětšuje i dechový objem.  

 

Minutová ventilace (V) je výslednicí hloubky a počtu dechů za minutu. V klidu se 

pohybuje okolo 7-8 l a pří výkonu stoupá až na 80-100 l. Minutová ventilace se 

přizpůsobuje jak potřebám zvýšeného přísunu O2, tak především zvýšené koncentraci 

CO2 a jeho potřebě vyloučení z organismu.  

 

Dechová frekvence (DF) 

Počet dechů za minutu. Při nižší a střední intenzitě zátěže je DF určována rytmem 

zátěže, návykem, méně intenzitou zatížení. Čím vyšší zátěž, tím více je DF závislá na 

intenzitě. 

 

Ventilační ekvivalent pro kyslík (VEO2) a pro oxid uhličitý (VECO2) je podíl minutové 

ventilace a minutové spotřeby kyslíku nebo oxidu uhličitého. Takto získané číslo 

vyjadřuje účinnost dýchacího systému. Vyjadřuje se v litrech jako množství 

nadýchaného vzduchu, z kterého je využitý 1 l O2.  
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Objem oxidu uhličitého (VCO2) představuje množství oxidu uhličitého vydaného z plic 

za jednotku času. Je důležitým ukazatelem při posuzování reakce a adaptace na zátěž. 

Často se využívá ke zjištění anaerobního prahu neinvazivní metodou pro stanovení 

hodnot RQ (respirační kvocient). 

 

Příjem kyslíku (O2) je množství kyslíku extrahovaného z vdechnutého plynu za časovou 

jednotku, zpravidla za 1 minutu. Tato hodnota splňuje základní kritéria zátěžových 

testů: objektivitu, reprodukovatelnost a validitu.  

 

Spotřeba kyslíku (VO2) a relativní spotřeba kyslíku (VO2.kg-1) 

Spotřeba kyslíku udává spotřebovaný kyslík v litrech za minutu. Relativní spotřeba 

kyslíku pak vztahuje tuto hodnotu na kilogram váhy (ml.kg-1.min-1). 

 

Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) patří k nejdůležitějším funkčním ukazatelům 

zátěžového vyšetření, protože představuje kapacitu transportního systému.  

 

Tepový kyslík (VO2.TF-1) 

Množství kyslíku využitého z krve vypuzené jedním srdečním stahem. 

 

Respirační kvocient (RQ) a poměr respirační výměny VCO2/O2 vyjadřuje poměr 

okamžitých ventilačních vztahů CO2 a O2 . 

 

Aktuální poměr výměny dýchacích plynů (RER) 

RER je poměr vyloučeného CO2 ke spotřebovanému O2 a je spolehlivý ukazatel 

metabolického vytížení. Pro dosažení maximálních funkčních hodnot je potřeba, aby 

RER dosáhlo hodnoty alespoň 1,1 – 1,15 (Vilikus, 2004). 

 

Srdeční frekvence (SF) 
 
Zájem o mnohostranné praktické využití srdeční frekvence pro potřeby řízení, kontroly 

a zjišťování efektů pohybového zatěžování na různých výkonnostních úrovních v 

posledních letech prudce stoupá. Pro svoji spolehlivost a dostupnost je hlavní a 

nejčastěji používanou kontrolou tréninkového zatížení (Bunc, 2001). 
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Klidová srde ční frekvence a maximální srde ční frekvence (SF max) 
 
Klidová srdeční frekvence je hodnota jakou lze naměřit v naprostém klidu vleže. 

Klidové hodnoty SF se pohybují v rozpětí 50-75 tepů za minutu (SF.min-1.) a závisí na 

pohlaví a stavu kondice (Soumar, 1997). Klidovou srdeční frekvenci lze nejlépe změřit 

ráno ihned po probuzení. Měření se musí provést opakovaně několik dní za sebou a 

vypočíst průměrnou hodnotu.  

Se zvyšující aerobní zdatností se klidová srdeční frekvence snižuje.  

Maximální srdeční frekvence je maximální počet tepů za minutu, které je srdce schopno 

uskutečnit. Maximální srdeční frekvence klesá s věkem a je značně individuální 

(Soumar, 1997).  

Maximální SF můžeme zjistit laboratorním vyšetřením, nebo jednoduchým vzorečkem.  

Vzoreček dle Bunce (2006) pro výpočet maximální SF: SF max. = 220 – věk (roky)  

Tento výpočet maximální srdeční frekvence je pouze orientační. 

 

Neexistuje žádná univerzální maximální srdeční frekvence. Pro každou pohybovou 

aktivitu nebo skupinu podobných pohybových aktivit při pohybovém tréninku je 

maximální srdeční frekvence jiná (Bunc, Novotná, Čechovská, 2006).  

Fyziologický základ intenzity primárně souvisí s energetickým zabezpečením cvičení. 

Na buněčné úrovni se stupněm úsilí projevuje energetickým výdejem. Čím je intenzita 

cvičení vyšší, tím vyšší musí být intenzita energetického výdeje (množství energie na 

jednotku času) (Dovalil a kol., 2002). 

Určení intenzity cvi čení 
 
Intenzitu cvičení tedy můžeme určit různými způsoby: z procenta maximální spotřeby 

kyslíku (% VO2max), dále z procenta maximální srdeční frekvence (% SFmax) a také 

pomocí stupnice subjektivního vnímání námahy (6-20) podle Borga. Během aerobního 

cvičení bychom se měli pohybovat v rozmezí 13-16 bodů Borgovy škály a zajímavé 

na této škále je i to, že pokud k jednotlivým číslům přiřadíme "0", získáme hodnotu, 

která vyjadřuje přibližně tepovou frekvenci při zatížení (Borg, 2001). 

 

Parker a kol. (1989) uvádějí ve své studii, že cvičení tanečního aerobiku nemusí působit 

stejné adaptační změny aerobní kapacity jako kondiční běh.  
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Raffaelli, Galvani, Lanza & Zamparo (2012) určovali intenzitu cvičení pomocí Borgovy 

škály při aerobním cvičení ve vodě. Tito autoři zjistili významný a pozitivní vztah mezi 

srdeční frekvencí a stupni na Borgově škále v průběhu celého cvičení. Jak intenzita, tak 

délka cvičení měla efekt na aerobní kapacitu a dále i na redukci váhy a tělesné složení 

(Wyon, Abt, Redding, Head, & Sharp, 2004).  

Další výzkum Kostiče (1999) vlivu tanečního aerobiku na zdraví a tělesné složení, byl 

prováděn na vzorku 46 žen ve věku 20-25 let. Program trval 3 měsíce, kdy ženy 

docházely na hodiny tanečního aerobiku 3krát týdně. Výzkum prokázal pozitivní změny 

u parametrů aerobní zdatnosti i u tělesného složení. Významné pozitivní změny byly 

prokázány u hodnot klidové srdeční frekvence, srdeční frekvence při zátěži SF a SFmax.  

Co se týká tělesného složení, změny výraznějšího charakteru byly pozorovány na 

velikosti kožních řas na zádech a na břiše, které byly výrazně zredukovány. 

Oba faktory jak intenzita, ať určená pomocí % VO2max,% SFmax nebo na Borgově škále, 

tak délka cvičení jsou velmi důležité a rozhodující při určení energetické náročnosti.  

 

Funkční zátěžová diagnostika 
 

Smysl zátěžové diagnostiky podle Kučery a Dylevského (1999) 

 

• Posoudit zdatnost pacienta ve vztahu k pohybovému režimu, ke zdravotnímu 

stavu a k terapii. 

• Odhadnout možnou hranici tělesné zdatnosti, ke které se může za optimálních 

podmínek pacient přiblížit. 

• Pomoci navodit optimální podmínky tam, kde je to žádoucí, ať už ze 

zdravotních, nebo sportovně výkonnostních důvodů. 

 

Základní pravidla ideálního zátěžového testu dle Bunce (1989) 

 

• musí být jednoduchý a snadno proveditelný, 

• podle účelu použití by měl být: 

- obecný – měl by zachytit obecnou trénovanost a nikoliv schopnost k určitému 

jednostrannému typu tělesného výkonu, 

- specifický – měl by zachytit speciální trénovanost jako schopnost k určitému, 
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jednostrannému, speciálnímu typu tělesného výkonu, 

• měl by být bezpečný – intenzita a provedení testu nesmí znamenat riziko pro 

vyšetřovaného, 

• měl by být validní, 

• měl by být objektivní – co nejméně ovlivnitelný vyšetřovanou osobou, 

• reprodukovatelný – relativně nezávislý na podmínkách provedení. 

 

Bunc (1989) dále dodává, že zátěžový test plně odpovídající všem těmto podmínkám 

zatím neexistuje. Stávající testy jsou určitým kompromisem. 

 

Druhy funkčních testů: 

Funkční testy můžeme obecně dělit dle různých kritérií, např.: dle místa provedení na 

terénní (Cooperův test, Légerův čl. běh) a laboratorní (W170, VO2max). Dále dle Bunce 

(1989) na testy statické a dynamické. A u výkonů cyklického charakteru dělíme na testy 

maximální a submaximální. 

 

a) Maximální zátěžové testy – při maximálním zátěžovém testu zatěžujeme organismus 

stupňovaným zatížením, kdy k dosažení maximálního zatížení dochází postupně. Tyto 

dynamické testy jsou pak přímým stanovením maximální výkonnosti organismu. 

Závažnou nevýhodou je závislost na motivačních schopnostech vyšetřovaných osob k 

výkonu. 

 

b) Submaximální zátěžové testy – využívají dostatečné zatížení střední intenzity. Jsou 

bezprostřednější a méně závislé na vyšetřované osobě. Submaximální parametry se 

mění mnohem více než parametry maximální v průběhu a jako důsledek aplikovaného 

tělesného tréninku. Výsledky těchto testů mohou sloužit i k odhadu nebo výpočtu 

maximálních parametrů (Bunc 1989). 

 

V oblasti submaximálních intenzit navazuje na vzestupnou fázi úsek, kde je spotřeba 

kyslíku (VO2) prakticky konstantní, označovaný jako rovnovážný stav. Velikost 

zatížení, při kterém ještě může vzniknout rovnovážný stav, je přímo úměrná aerobní 

trénovanosti. Dalším postupným zvyšováním intenzity zatížení je možno dosáhnout 

maximální spotřeby kyslíku (Bunc, 1989). 
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Specifická funk ční zátěžová diagnostika 
 
Je důležité vybrat správný zátěžový test pro zjištění určených parametrů, který by se 

měl co nejvíce podobat takovému pohybu a zátěži, při které budeme jedince následně 

testovat. 

 

Faktory specificity testu dle Wintera a kol.(2007): 

• zapojení svalových skupin, typ aktivity a rozsah pohybu, 

• intenzita a trvání aktivity, 

• zapojené energetické systémy, 

• druh použitého odporu. 

 

Metody stanovení energetické náro čnosti  

Přímá kalorimetrie  

Nejnižší možná úroveň energetického metabolismu jedince je bazální metabolismus 

(BM), v reálných klidových podmínkách je energetický metabolismus asi o 10 % vyšší 

a výrazně se zvyšuje při habituálních, pracovních a zejména sportovních činnostech. 

Přímé a přesné stanovení produkce energie lze provádět jen v kalorimetrických 

komorách, kde se měří zároveň spotřeba kyslíku (VO2) i tvorba tepla.  

Byla vyvinuta řada přístrojů založená na tomto principu, ale jejich využití je nejen 

nákladné, ale velmi časově i prostorově náročné, tudíž se prakticky nepoužívá pro 

určení energetické náročnosti u většiny sportů nebo volno časových aktivit. 

Nepřímá kalorimetrie  

U člověka se dnes používá jedině metod nepřímé kalorimetrie (Seliger, 1992). 

Nepřímý způsob měření energetického výdeje, tzv. nepřímá kalorimetrie stanovuje 

množství energie vydané při tělesném zatížení na základě spotřeby kyslíku. Množství 

spotřebovaného kyslíku můžeme měřit v uzavřeném prostoru bez spojení s venkovní 

atmosférou (tzv. měření v uzavřeném systému, např. s využitím Kroghova 

respirometru), nebo vyšetřovaná osoba dýchá atmosférický vzduch a zjišťuje se 

spotřeba kyslíku a vydechovaný CO2, tj. jedná se o měření v otevřeném systému.  
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Jednoduché metody stanovení pracovního metabolismu a výdeje energie využívají 

funkční parametry, které vykazují k výdeji energie resp. spotřebě kyslíku při zatížení 

těsný vztah a lze je snadno monitorovat. Například vzestup srdeční frekvence nebo 

plicní ventilace při zatížení je závislý na spotřebě kyslíku (litry O2) lze převést na 

energii (kJ) pomocí energetického ekvivalentu pro kyslík.  

 

Výpočet pracovního metabolismu ze srde ční frekvence a spot řeby 

kyslíku  

 
Hodnota srdeční frekvence (SF) je při submaximálním zatížení v setrvalém stavu přímo 

úměrná intenzitě tohoto zatížení, resp. spotřebě kyslíku (VO2). Této závislosti lze využít 

k přibližnému výpočtu pracovního energetického výdeje za předpokladu, že hodnoty SF 

nejsou příliš ovlivněny psychickými, patologickými či farmakologickými faktory nebo 

v terénních podmínkách i vlivy prostředí. Přibližnou pracovní spotřebu kyslíku lze 

odečíst z nomogramu závislosti srdeční frekvence na spotřebě kyslíku, která se liší 

podle věku, pohlaví a trénovanosti vyšetřované osoby. Přesnější výsledky u jednotlivce 

lze získat pomocí laboratorního zátěžového vyšetření, kdy se individuální závislost SF - 

VO2 stanoví na základě funkční odezvy organismu na několik stupňů (resp. setrvalých 

stavů) zvyšovaného zatížení.  

 

Pomocí tzv. energetického ekvivalentu pro kyslík (EEO2), který odpovídá cca 20,3 kJ až 

20,8 kJ (mění se podle druhu metabolizovaných živin a podle intenzity zatížení) pak 

vypočítáme hodnoty energetického výdeje podle vzorce:  

 

PM [kJ] = VO2 [l] . EEO2 . t [min] 

 

PM = pracovní metabolismus,  

VO2 = spotřeba kyslíku,  

EEO2 = energetický ekvivalent kyslíku  

t = doba trvání příslušné činnosti.  

 

Měřením spotřeby kyslíku a analýzou vydechovaných plynů zjišťujeme na základě 

nadechovaného O2 a vydechovaného CO2 poměr obou těchto parametrů (respirační 
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kvocient - RQ), ze kterého lze určit podíl zapojených energetických systémů, jež jsou v 

organismu využívány při daném stupni zatížení (Kuhn et al., 2005) 

 

Tabulka č. 1: Energetický ekvivalent O2 (Seliger, 1992) 

 

Energie uvolněná 
RQ kJ kcal 

Z tuků %    Ze sacharidů % 

0,71 

0,75 

0,80 

0,90 

0,95 

1,00 

19,6 

19,8 

20,1 

20,6 

20,9 

21,1 

4,69 

4,74 

4,80 

4,92 

4,98 

5,05 

100 

85 

68 

34 

17 

0 

0 

15 

32 

66 

83 

100 

 

První sloupec tabulky č. 1 udává hodnotu respiračního kvocientu. Podle této hodnoty, 

pak můžeme určit z jakých zdrojů je energie převážně uvolňována. 

 

Kvantitativně lze rozlišit nízkou až maximální intenzitu cvičení, což odpovídá i 

energetickému krytí činnosti:  

- maximální intenzita = anaerobní laktátové krytí (ATP-CP),  

- submaximální intenzita = anaerobní laktátové krytí (LA),  

- střední intenzita = aerobně-anaerobní krytí (LA- O2),  

- nízká intenzita = aerobní krytí 
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Energetická náro čnost pohybových aktivit s hudbou  
 

Četnost pohybové aktivity a její ú činek  

 

• Udržující pohybové aktivity jsou takové, které jsou realizovány cca 3x týdně s dobou 

trvání cca 30 a více minut - cca 1500 kcal = 6300 kJ  

• Rozvíjející pohybové aktivity jsou takové, které jsou realizovány 5x týdně s dobou trvání 

alespoň 30 a více min - cca 2000 kcal = 8400 kJ  

• Tréninkové pohybové aktivity jsou takové, které jsou realizovány denně s dobou trvání 

alespoň 30 a více min - cca 17 - 22000 kJ 

• Cholesterol - pohybové aktivity vedou k významnému ovlivnění celkového cholesterolu 

a jeho frakcí, hlavně pak HDL - cca 25000 kJ 

• Sportovní aktivity představují týdenní energetickou náročnost nutnou k významnému 

ovlivnění trénovanosti (Bunc, 1998). 

Jsou publikovány tři studie (Otto a kol., 2011; Luettgen a kol., 2012; Hižnayová, 2012), 

které se zabývaly intenzitou a energetickou náročností zumby. 

 

Studie autorů (Luettgen, Foster, Doberstein, Mikat, a Porcari, 2012) se zúčastnilo 19 

žen (19±1,4 roky, 1,68±0,07, 61,8±22,5 kg) , které měly již zkušenosti ze zumba lekcí. 

U každé z dívek byla zjištěna SFmax i VO2max na běhacím ergometru. V průběhu zumba 

lekce jim byla monitorována SF pomocí sporttestru. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 

2 níže. 
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Tabulka č. 2: Naměřené hodnoty – zumba lekce (Luettgen a kol., 2012) 

(n=19) Průměrné hodnoty (SD) Hraniční hodnoty 

Doba cvičení (min) 38:48 (4:53) 32-52 

SF (tepů.min-1) 154 (14) 127-177 

SFmax (tepů.min-1) 196 (7) 180-202 

% SFmax 79 (7) 65-89 

VO2max (ml.kg-1.min-1) 47,2 (5,6) 38,8-60,0 

Odhadnutý VO2 (ml.kg-1.min-1) 39,9 (6,19) 21,2-42,1 

% VO2max 66 (10,5) 40-82 

METs 8,8 (1,8) 6,1-12 

kcal (min) 9,5 (2,7) 5,1-15,3 

 
 
Sporttestery žen byly nastaveny tak, aby intenzita cvičení byla mezi 64-94 % SFmax 

nebo 40-80 % z VO2max. Cílem této studie bylo zlepšení aerobní kapacity. V průběhu 

lekce se dívky držely v průměru na 79 % SFmax a na 66 % VO2max, což by mělo být 

dostačující k zlepšení žádoucích parametrů.  

Energetická náročnost zumby byla určena na 9,5 kcal.min-1 a nebo 369 kcal během 39 

minut. 

 

Otto a kol. (2011) stanovily energetickou náročnost mezi 6,6 a 7,4 kcal.min-1, což je 

celkem značný rozdíl od předešlé studie. Spotřeba kyslíku také byla nižší Otto (2011). 

Ve studii byl  použit kyslíkový analyzátor.  

 
Hižnayová (2012) vybrala skupinu 11 žen (v průměru 26 let) a porovnávala srdeční 

frekvenci a energetickou náročnost zumby a dalšího aerobního cvičení Tae-bo aerobik. 

Energetická náročnost 60 minutové lekce Zumby byla spočítána na 441 kcal (7, 35 

kcal.min-1) a 60 minut Tae-bo aerobiku činilo 407 kcal (6,68 kcal.min-1). Při studii 

Hižnayová během všech lekcí používala sporttest na měření SF, které následně 

porovnala a vypočítala energetickou náročnost cvičení. Čísla mají blíže k výsledkům 

Otto (2011), aniž by byl použit kyslíkový analyzátor či jakákoli jiná pomůcka, která by 

mohla zabraňovat v pohybu.  
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Tabulka č. 3: Průběh srdeční frekvence zumby a taeba (Hižnayová, 2012) 

 Úvodní část Hlavní část Závěrečná část 

SF zumba (tepů.min-1) 139,3±15,2 170,7±6,1 132,3±9,9 

SF tae-bo (tepů.min-1) 120,7±16,5 162,2±11,9 125,7±13,6 

 

  
Laukkanen (2001) měřili srdeční frekvenci při hodinách aerobiku u žen s různými 

zkušenostmi se cvičením. Cvičilo se ve třech úrovních na Borgově škále (Borg, 2001), a 

to při lehké 11-12, střední 13-14 a vysoké intenzitě 15-16. Zkušenější skupina dosáhla 

SFmax 183 (±8) tepů. min-1 a VO2max 38,7 (±3,6) ml.kg-1.min-1, zatímco méně zkušená 

skupina dosáhla hodnot SFmax 178 (±7) tepů. min-1 a VO2max 36,1 (±3,6) ml.kg-1.min-1. 

Mezi oběma skupinami nebyl objeven statisticky významný rozdíl. 

 
Tabulka č. 4: Energetická náročnost různých druhů cvičení 

Druh cvičení Energetická náročnost 

zumba (Luettgen, 2012) 9,4 kcal.min-1 

zumba (Otto, 2011) 6,6-7,4 kcal.min-1 

zumba (Hyžnayová, 2012) 7, 35 kcal.min-1 

tae-bo (Hyžnayová, 2012) 6,68 kcal.min-1 

 
 

Tabulka č. 5: Energetická náročnost různých druhů cvičení  

Druh cvičení Energetická náročnost 

běh rychlostí 8 km/h po rovině 0,137 kcal.kg-1.min-1 

plavání rekreační tempo (prsa) 0,162 kcal.kg-1.min-1 

jízda na kole 17 km/h 0,090 kcal.kg-1.min-1 

aerobik lehké tempo (Radvanský, 2010) 0,064 kcal.kg-1.min-1 

aerobik střední tempo (Radvanský, 2010) 0,102 kcal.kg-1.min-1 

aerobik rychlé tempo (Radvanský, 2010) 0,134 kcal.kg-1.min-1 

 



28  

 

4. Cíl, hypotézy a úkoly práce  

 

Cíl práce 
 
Cílem práce je posoudit energetickou náročnost zumby nepřímou kalorimetrií u žen 

středního věku.  

Hypotézy 
 
Předpokládáme, že zumba je středně náročný druh cvičení, ve kterém bude docházet ke 

spalování tuků. 

Srdeční frekvence v průběhu cvičení se bude pohybovat od 65-90 % z maximální 

srdeční frekvence. 

Energetická náročnost cvičení zumby bude v rozmezí 7-9 kcal.min-1. 

Úkoly práce 
 
a) Popsat a charakterizovat zumbu  

b) Popsat vztah pohybových aktivit s hudbou na zdraví  

c) Realizovat měření u vybraného souboru žen  

d) Vyhodnotit a interpretovat výsledky 
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5. Metodika práce  

Soubor  
 
Testovaná skupina byla složena z žen, které pravidelně navštěvují soukromé fitness 

centrum a pravidelně navštěvovaly lekce zumby . Dobrovolně se studie zúčastnila 

skupina 6 žen ve věku 27-37 let. Antropometrická data testované skupiny jsou uvedeny 

níže, viz tabulka č. 6. 

 
Tabulka č. 6: Antropometrická data 

Charakteristika Pr ůměr ±SD 

Věk 32,2±3,2 

Tělesná hmotnost (kg) 68,5±10,8 

Tělesná výška (cm) 170,3±6,6 

% tělesného tuku 27,4±6,6 

 
 

Množství tělesného tuku bylo zjištěno pomocí BIA 2000 (Data Input, Darmstadt, 

Německo). Vybrané ženy navštěvovaly lekce zumby přibližně jeden rok. Spolu 

s dalšími aerobními aktivitami cvičily dohromady třikrát týdně. Zdravotní stav žen byl 

optimální, v době studie neužívaly žádné léky. Každá z žen podstoupila maximální 

zátěžový test v laboratoři a lekci zumby se stejným instruktorem. Studie byla 

odsouhlasena Etickou komisí UK FTVS a každá z žen podepsala informovaný souhlas 

před začátkem studie.  

 

Testování maximální aerobní kapacity  
 
Ke zjištění maximální spotřeby kyslíku byl použit běžecký test do individuálního 

maxima, kdy test končil maximálním vyčerpáním. Podle běžeckého testu, který byl 

adekvátní pro naši skupinu žen středního věku, měly všechny testované ženy dobrou 

úroveň aerobní kapacity. Maximální zátěžový test byl proveden na běžeckém koberci 

(Quasar, Cosmos, Německo). Test začal 2 submaximálními rychlostmi (8, 10 km.h-1) 

s 0 % sklonem po dobu 8 minut (2 x 4 min). Následoval 4 minutový odpočinek na 

protažení, doplnění tekutin a zklidnění srdeční frekvence. Maximální test byl proveden 
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na konstantním 5 % sklonu, který se během testu neměnil, a počáteční rychlost byla 10 

km.h-1, jenž se po každé minutě zvyšovala o 1 km.h-1  až do individuálního 

dobrovolného vyčerpání. Výměna plynů byla monitorována pomocí samostatného 

metabolický analyzátor MetaMax 3B (Cortex, Německo). 

Ženy nekonzumovaly žádné těžké jídlo ani kávu 2-3 h před testem a nevykonávaly 

žádnou náročnou fyzickou aktivitu v předešlých 24 h. 

 

 Analýza respira čních plyn ů a srdeční frekvence 
 
Při měření maximální kapacity na běžeckém koberci a během lekce zumby byl použit 

metabolický analyzátoru MetaMax 3B (Cortex, Německo). V laboratoři i při zumbě 

byly snímány tyto parametry: 

 

• srdeční frekvence (SF) 

• spotřeba kyslíku (VO2) a  

 

Pro měření byl použit přenosný metabolický analyzátoru MetaMax 3B (Cortex, 

Německo). Ten byl připevněn na hrudník pomocí speciální páskové vesty a nijak 

neomezoval testovanou osobu v pohybu. Přístroj váží pouze 570g, proto nebyl pro 

testované žádnou významnou zátěží. MetaMax 3B byl vždy před měřením kalibrován 

dle návodu uvedeného výrobcem. Respirační koeficient (RER) byl počítán z poměru 

CO2 a O2. Pro záznam srdeční frekvence měla testovaná na sobě snímací sporttesterový 

pás Polar XTrainer Plus (Polar Elektro OY, Finland) a SF byla zaznamenávána přes 

rozhraní přístroje MetaMax 3B. Maximální srdeční frekvence (SFmax) byla definována 

jako nejvyšší hodnota dosažená během testu. 

 

Popis zumba hodiny  

 
Hodina byla interpretována jako intervalový trénink, složená z 12 písní o různé 

intenzitě.  
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Úvodní část:  

První píseň byla zaměřená na přípravu organismu na zátěž, byla bez jakýchkoli výskoků 

či vysoké intenzity cvičení. Druhá píseň slouží k mobilizaci kloubního aparátu, což 

přispívá i ke kvalitnějšímu provedení tanečních kroků v následujícím cvičení. Dále 

zařazená koordinační cvičení ve 3. písni "donutí" klienty k plné účasti na hodině, už 

nejen fyzické, ale i psychické. Třetí píseň měla rychlejší tempo a tím se zvýšila i 

intenzita cvičení. Předchozí přípravou organismu na zátěž předcházíme více či méně 

nepříjemným pocitům, které můžou přicházet u lidí s menší fyzickou zdatností. Po třech 

písních následovala přibližně půlminutová na doplnění tekutin. Čtvrtá píseň měla 

pomalejší tempo, z důvodu  ustálení srdeční frekvence a 5. píseň opět tempo rychlejší. 

Po 5. písni byla další pauza na pití. 

 

Hlavní část:  

V hlavní části se vystřídalo pět písní různého tempa, kdy mezi písněmi může být pauza 

20-30 sekund na doplnění tekutin.  

 

Závěrečná část:  

Dvě písně v závěrečné části sloužily ke zklidnění a protažení. 

 

Subjektivní vnímání námahy 
 
Subjektivní vjem námahy ohodnotily ženy pomocí Borgovy škály 6-20 (Borg, 2001) po 

maximálním zátěžovém testu, viz tabulka č. 5 a také při cvičení zumby po úvodní části, 

po hlavní části a po části závěrečné, viz tabulka č. 6. 

 

Vyhodnocení výsledk ů  
 
Základní deskriptivní statistika (průměr, směrodatná odchylka) byla použita k 

hodnocení fyziologických parametrů (srdeční frekvence, spotřeba kyslíku). Vyhodnotily 

jsme průběh SF při úvodní, hlavní i závěrečné části lekce. Z hodnot SF a VO2max 

naměřených ve vstupním vyšetření, jsme určili individuální průběh SF a VO2 v % z 

SFmax a VO2max. Dále byla vypočítána energetická náročnost každé části i celé lekce. 
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6. Výsledky 
 

Výsledky maximálního zátěžového testu můžeme vidět v tabulce č.7, kde jsou uvedeny 

průměrné hodnoty maximální spotřeby kyslíku, maximální srdeční frekvence a hodnoty 

Borgovy škály, které určily ženy při testu. 

 

Tabulka č. 7: Zátěžová diagnostika 

Charakteristika Pr ůměr±SD 

VO2peak  (l.min-1) 2,7±0,6 

VO2peak (ml.kg-1.min-1) 40,1±7,4 

SFmax(tepů.min-1) 183±15 

Borgova škála (RPEmax) 18±2 

 

Poměr výměny dýchacích plynů (RERpeak) při maximálním zátěžovém testu dosahoval 

hodnoty 1,18±0,02 a při lekcích zumby průměrně 1,02 ±0,04. 

 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny veškeré měřené hodnoty ve vztahu k jednotlivým fázím 

hodinové lekce zumby, ale také průměrné hodnoty z celé lekce. 

 

Tabulka č. 8: Lekce zumby 

(n=6) 
Úvodní část 

(10min) 
Hlavní část 

(40min) 
Závěrečná část 

(10min) 
Celá lekce 
(60 min) 

Průměrná SF 
(tepů. min-1) 

139±8 156±15 127±9 140±8 

Procenta z SFmax 

(%) 
76,0±4,5 85,5±8,2 69,4±4,9 76,7±4,4 

VO2zumba 

(l.min-1) 
1,4±0,4 1,7±0,6 1,0±0,2 1,4±0,3 

VO2zumba 

(ml.kg-1.min-1) 
20,0±3,7 24,0±4,6 14,4±2,3 19,5±2,2 

Procenta z 
VO2max (%) 

50,7±14,6 61,5±20,8 35,8±5,9 51,2±12,2 

Energetická 
náročnost (kcal) 

69,3±20,0 336,3±113,8 49,0±8,0 420,0±100,2 

Energetická 
náročnost (kJ) 

289,8±83,5 1405,9±475,7 204,8±33,5 1755,6±418,6 

RPE 
 

12±1 16±2 10±2 14±2 
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V tabulce č. 8 můžeme vidět, že průměrná srdeční frekvence byla 140±8, spotřeba 

kyslíku1,4±0,3 l.min-1(19,5±2,2 ml.kg-1.min-1), energetická náročnost 420,0±100,2 kcal 

(1755,6±418,6 kJ) a hodnoty Borgovy škály 14±2. Všechny parametry dosahovaly 

nejvyšších hodnot v průběhu hlavní části lekce. Úvodní část trvala 10 minut a byla 

v pomalejším tempu. Probíhala příprava a zahřátí organismu. Postupně narůstala srdeční 

frekvence. Součástí úvodní části byla i mobilizační cvičení pro uvolnění oblasti pánve a 

hrudníku. Hlavní část trvala 40 minut, kde se střídaly písně pomalejšího a rychlejšího 

tempa. Po každé 3. písničce byla krátká minutová pauza na doplnění tekutin. Srdeční 

frekvence byla průměrně na 85,5% z SFmax. Poslední část cvičení byla zaměřena na 

zklidnění organismu a protažení namáhaných partií těla. 
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7. Diskuse  
 
Ve studii Luettgen (2012) byla naměřena energetická náročnost 9,4 kcal.min-1, která je 

v porovnání s naší, s Ottovou (2011) či Hyžnayovou (2012) studií významně vyšší.  

 

V naší a Ottově studii byl použit přenosný metabolický analyzátoru MetaMax 3B, který 

mohl zapříčinit, že ženy neměly dostatečnou volnost v pohybu. Mohly mít tedy nižší 

srdeční frekvenci a spotřebu kyslíku, a proto nespalovaly tolik kalorií jako ve studii 

Luettgen (2012). 

 

Ale na druhou stranu výsledky Hyžnayové (2012) jsou na základě srdeční frekvence 

více podobné výsledkům naší práce, a v této studii nebyl použit žádný metabolický 

analyzátor. Takže metabolický analyzátor by neměl omezovat v pohybu.  

 

Jednou z příčin rozdílu energetického výdeje může být odlišná struktura lekce. 

Rychlejší tempo cvičení by samozřejmě mohlo zapříčinit i vyšší energetický výdej. 

 

Každý instruktor si může zvolit jakékoli písně a korigovat tím intenzitu cvičení. Jelikož 

ve studii Luettgen (2012) cvičily ženy, které měly již zkušenosti se cvičením Zumby 

mohla mít lekce, aniž by to bylo záměrně myšleno, pokročilý charakter. S rychlejším 

tempem cvičení mohla narůst i energetická náročnost. 

Naměřená lekce trvala jen okolo 38 minut, což mohlo také způsobit větší nasazení a 

cvičících, a tím by také mohl být energetický výdej vyšší. Ale na druhou stranu podle 

Laukkanen (2001) zkušenost cvičících při aerobiku nemá na energetickou náročnost 

statisticky významný vliv. 

  

Osobnost instruktora a jeho schopnost motivace je v tomto případě také velmi důležitá. 

Rozlišný temperament a nasazení lektora při lekci může mít značný vliv na průběh 

cvičení a na jeho intenzitě. Vůdčí osobnost, která je schopna člověka nabudit a 

vybičovat cvičící k vyššímu výkonu může mít určitý význam. Menší roli pak může hrát 

také cvičení ve skupině, kdy se cvičící motivují na základě výkonu svých kolegů.  
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A v neposlední řadě může působit také zkušenost a znalost daných choreografií. 

Choreografie se z hodiny na hodinu nemění, je totiž žádoucí, že při pravidelném cvičení 

si cvičící dané krokové variace osvojí. Variace nejsou záměrně příliš obtížné a 

několikrát se v jedné písni opakují. Při neznalosti se totiž člověk může často zastavovat 

a přemýšlet nad kroky a v konečném důsledku intenzita cvičení nemusí být tak vysoká. 

 

Naše energetická náročnost zumby při přepočítání je 0,102 kcal.kg-1.min-1, s porovnání 

s hodnotami z tabulky č. 5 je spotřeba velmi podobná aerobiku ve středním tempu 

(Radvanský, 2010). Spotřeba je vyšší než při aerobiku lehkého tempa a při jízdě na kole 

o rychlosti 17 km.h-1 (Radvanský, 2010). Naopak je nižší než při rekreačním plavání 

nebo běhu o rychlosti 8 km.h-1. Důležité ale je, aby aktivita byla dostatečně zábavná a 

dostupná. Běh v přírodě je příjemnější než běh na běžícím páse ve fitness centru, ale pro 

mnoho obyvatel měst občas jen velmi málo dostupný. Plavání je spojeno s úplně jiným 

prostředím, které nemusí být pro každého ideální, kvůli alergiím na chlór či pro lidi 

náchylným k plísním. Tudíž pravidelné navštěvování bazénu je nemyslitelné. U plavání 

je i velice důležitá plavecká technika. Plavecké lekce s trenérem bývají drahé a tím pro 

některé cenově nedostupné. Zumba je velmi atraktivní druh cvičení, s jehož pomocí lze 

dosáhnout, aby týdenní aktivita dosáhla potřebné intenzity k udržení zdraví, je nabízena 

téměř v každém fitness centru či tanečním studiu a je i cenově dostupná.  

 

Průměrná spotřeba energie za 60 minut byla 1755,6 kJ, cvičíme-li 3x týdně získáme 

hodnotu 5266,8 kJ. Podle Bunce (1998) bude mít cvičení udržující charakter. Tudíž v 

kombinaci s jinými dalšími aktivitami bychom se velmi snadno blížili k hodnotám 

rozvíjejícím. A je nutné přihlédnout k individuální fyzické kondici, pro méně zdatné jedince 

může i méně hodin mít už rozvíjející charakter. 

  

Podle kritérií ke zlepšení aerobní zdatnosti (ACSM, 2010; Laukkanen, a kol., 2001) při 

cvičení 3-5x týdně, spotřebou přibližně 1500 kcal a cvičením trvajícím 20-60min, bude 

mít zumba pozitivní efekt na zlepšení aerobní zdatnosti.  

 

Zumba se zdá pro ženy jako mnohem akceptovatelnější forma pohybu než například 

chůze, běh, či jízda na kole. Ač při těchto aktivitách můžeme dosáhnout stejného 

energetického výdeje jako při zumbě. Chůze 6 km.h-1 po dobu 60 minut (Bragada, 

Magalhaes, Vasques, Barbosa, & Lopes, 2009) nebo běh 8 km.h-1 méně než 60 minut 
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anebo jogging po dobu 60 minut zajistí podobný energetický výdej 1760 kJ (Biewener, 

Farley, Roberts, & Temaner, 2004; Bunc, 2000; Helgerud, Støren, & Hoff, 2010; Sassi 

et al., 2011). 

Důvody pro to mohou být různé. Běh je cyklický typ pohybu a pro některé se může stát 

stereotypním a tím pádem ztratí na své atraktivitě. A ženy pak ztratí motivaci a nechodí 

běhat pravidelně, což je právě naším cílem, aby aktivita měla dostatečně pozitivní vliv. 

Další důvodem může být, že v okolí bydliště není vhodné prostředí pro běhání. Pro 

některé lidi je důležité vedení, kdy s pomocí instruktora se vybičují k lepším výkonům a 

k pravidelnosti. Sociální zázemí a kontakty, takové lekce ve fitness centru neslouží jen 

ke cvičení, ale je to i příhodná příležitost k sociálnímu kontaktu a navazování nových 

mezilidských vztahů. 

 

V každém případě je žádoucí k probíhající pohybové aktivitě upravit i jídelníček. 

Vhodné je držet se zásad zdravé výživy (Kunová, 2011). Doporučuje aby 50-60 % 

z energetického příjmu tvořily sacharidy, 30-35 % tuky a 10-20 % bílkoviny. Strava by 

měla být pestrá s dostatkem ovoce a zeleniny. Vyhýbat se tukům, které obsahují 

nasycené mastné kyseliny, které mohou zvyšovat hladinu cholesterolu v krvi. A naopak 

preferovat tuky nenasycené. Není však žádoucí tuky ze stravy úplně vyloučit, protože 

určité skupiny vitamínů jsou rozpustné pouze v tucích a bez nich by nemohly být tělem 

využity. Je žádoucí upřednostňovat potraviny s nižším glykemický indexem, které 

udržují stálejší hladinu cukru v krvi. Důležité je přijímat i dostatek vlákniny, 

doporučená denní dávka je 30 gramů, jen málo kdo z české populace dosahuje takové 

hodnoty. Neopominutelný je také dostatečný příjem vitamínů a minerálů a také 

dodržovat pitný režim. Denně bychom měli vypít 2-3 litry vody, ale pokud sportujeme i 

více. Základem by měly být nekalorické nápoje, hlavně voda. 

 

K naší studii byly vybrány ženy, které byly více tanečně nadané a lekce navštěvovaly 

s velkou pravidelností. Výsledky by mohlo ovlivnit jejich nasazení při studii. Mohly být 

více motivované, aby jejich výsledky byly co nejlepší. Proto by se neměla opomenout 

připomínka, že cvičení by měly provádět stejně jako, když nebyly monitorovány. 

 

Ideální by bylo mít vyšší počet probandů pro danou studii. Studie by měla posléze vyšší 

vypovídající hodnotu, ale v našich podmínkách bylo velmi těžké sehnat více žen 

odpovídajícího věku. 
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8. Závěr  
 

V naší studii byla stanovena intenzita zumby pomocí srdeční frekvence a spotřeby 

kyslíku. Kde průměrná hodnota SF byla 76,7±4,4 % SFmax a VO2 byla 51,2±12,2 % 

VO2max. Hodnoty jsou podle ACMS dostatečné pro zlepšení aerobní kapacity (intenzita 

cvičení, kde srdeční frekvence by se měla pohybovat mezi 65-90 % z SFmax a spotřeba 

kyslíku mezi 50-85 % VO2max a trvání 20-60minut). Zumba může být doporučena jako 

pravidelné cvičení s pozitivním efektem na aerobní kapacitu, bude-li probíhat 3-5x týdně, 

což znamená energetickou náročnost přibližně 1500 kcal za týden. Na základě hodnot SF 

naměřených při lekci můžeme zumbu klasifikovat jako středně náročný druh cvičení, při 

kterém dochází ke spalování tuků. Může být tedy doporučena, jako zábavná cesta ke ztrátě 

nadbytečných kilogramů, lidem trpícím nadváhou. 
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Příloha 1 - Etická komise 

 
 
 



44  

Příloha 2 - Informovaný souhlas 
 

Cílem této práce bude posoudit energetickou náročnost lekce zumby pomocí nepřímé 

kalorimetrie u žen středního věku  

 

Ke zjištění maximální spotřeby kyslíku bude použit běžecký test do individuálního 

maxima, kdy test bude končit maximálním vyčerpáním. 

 

Maximální zátěžový test bude proveden na běžeckém koberci (Quasar, Cosmos, 

Německo). Test začne 2 submaximálními rychlostmi (8, 10 km.h-1)  s 0% sklonem po 

dobu 8 minut (2 x 4 min). Bude následovat 4 minutový odpočinek na protažení, pití a na 

zklidnění srdeční frekvence. Maximální test bude proveden na konstantním 5% sklonu, 

který se během testu nezmění, a počáteční rychlost bude 10 km.h-1, která se po každé 

minutě bude zvyšovat o 1 km.h-1  až do individuálního dobrovolného vyčerpání. Dále 

bude následovat měření na lekci zumby. Výměna plynů bude monitorována pomocí 

samostatného metabolický analyzátor MetaMax 3B (Cortex, Německo).  

 

Při zařazení do projektu diplomové práce budou všechna osobní data uchovávána 

s plnou ochranou důvěrnosti dle platných zákonů ČR. 


