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Abstrakt  

 

Název diplomové práce: Pohybová intervence jako prostředek ovlivnění životního stylu 

osob ve věku 20-53 let 

 

Zpracoval: Bc. Vít Živný 

Vedoucí bakalářské práce:  prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

 

Cíle práce: Poskytnout informace o životním stylu vybrané skupiny osob ve věku 20 – 53 

let. Ukázat rizikové faktory vedoucí k zdravotním problémům odvozené z jejich aktuálního 

stavu – tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a dalších. Pomocí užívaných 

antropometrických metod posuzovat aktuální tělesný stav. Pohybovou intervencí tyto 

rizikové faktory pozitivně ovlivnit a snížit. 

Metodika práce: Aplikace pohybové intervence v rozsahu 11 – 17 týdnů na vybraný soubor 

osob. Pravidelné antropometrické měření a vkládání dat do tabulek. Porovnávání s běžnými 

normami. Stanovení aktuálního stupně zdravotních rizik. Postupné vyhodnocování 

zlepšujícího se stavu a snižujících se rizik. 

 

Výsledky práce: Aplikovaná pohybová intervence výrazně snížila zdravotní rizika 

spojovaná s nepříznivým aktuálním tělesným stavem zjištěným antropometrickými 

metodami. Jeho aplikace také ovlivnila celkový náhled na životní styl vybraných osob. 

Pravidelná pohybová aktivita správné intenzity výrazně snižuje rizika zdravotních problémů 

a jiných onemocnění. 

Klíčová slova: životní styl, tělesná aktivita, hypokinéza, výživa, obezita, BMI, WHR,  

redukční plán,  zdravotní rizika



 

 

Abstract  

 

Title: Movement intervention like a tool of subject´s life style influence in age from 20 to 

53 years 

 

Student: Bc. Vít Živný 

Supervisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

 

Purpose: To provide the informations about lifestyle of subject in age 20 - 53 years . To show 

risks factors of health problems derived from their current status – body weight, BMI, waist 

circumference, and more. Using anthropometric methods used to assess current physical 

condition. With physical activities intervention affect and decrease these risk factors. 

 

Methods: Aplication of physical intervention in the range of 11 to 17 weeks for the subject. 

Regular anthropometric measurements and filling data into tables. Comparing with common 

standards. Determination of the actual level of health risks. Progressive evaluation of 

improving the condition and reducing risks. 

 

Results: Applied movement interventions significantly reduce health risks associated with 

current physical condition detected by anthropometric methods. The application also affect 

the overall view of the lifestyle chosen people. Regular physical activity of right intensity 

significantly reduces the risk of health problems and other diseases. 

Key words: lifestyle, physical activity, hypokinesis, nutrition, obesity, BMI, WHR, reducing 

program, health risks 
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1  Úvod 

Nadváha a obezita patří mezi nejčastější slova, která ve svém profesním životě 

dennodenně slýchávám. Mnoho lidí trpících tímto problém hledá u mě nebo jiného stejně 

zaměřeného člověka pomoc. Na druhou stranu si stále velké množství lidí neuvědomuje 

závažnost těchto situací a rizika, která se na to pojí. 

Už nějaký čas se věnuji osobnímu trenérství a snažím se splnit rozličným lidem jejich 

rozličná přání. Nejčastějším snem a stále z většího procenta objevujícím se je právě řešení 

problémů z nadváhou, či již obezitou. Většina z těchto klientů to chápe pouze jako estetický 

problém, což není podle mě ta nejzávažnější věc, i když je dobře, že alespoň něco je pro 

dané osoby alarmující a motivující současný stav měnit. 

Proto bych se rád i v mé diplomové práci věnoval rizikovosti aktuálních tělesných 

stavů a pomocí experimentální části se pokusil současný stav zmírnit, či rizikovost plně 

odstranit.  

Jelikož u svých klientů dosahuji velice pozitivních výsledků, cílem této práce je 

ukázat zásady správného životního stylu, které pokud daný jedinec dodržuje, fungují nejen 

jako prevence zdravotních, pro většinu důležitých estetických potíží, tak i jako cesta, kterou 

se ubrat, pokud podobné problémy nastanou. 

Pro tvorbu této práce jsem využil cenných let studia oboru Aktivity podporující 

zdraví, řadu specializovaných kurzů, odborné literatury a konzultací s odborníky ve svém 

oboru. 

Díky současným zkušenostem, které díky vykonávané praxi mám, bylo jasné, že 

stejné principy využiji i ve své závěrečné práci. Na jednu stranu jsem díky létům praxe 

myslel, že to bude úkol snadný, ale v průběhu experimentu i vytváření samotné práce jsem 

čím dál více zjišťoval, že to nebude úkol snadný a důležitá pro mě bude preciznost a celý 

výsledek. 

Cest, po kterých se člověk může vydat, aby změnil své současné návyky, ať už 

stravovací či pohybové a tím ovlivnil celý svůj životní styl je mnoho. V podstatě i těch 

správných, které vedou ke zkvalitnění života je nespočet a vybrat jednu konkrétní nejlepší 

je nemožné. Proto i mým cílem bylo ukázat široké veřejnosti, že daná cesta nemusí být 

nikterak složitá, ale na druhou stranu jsem chtěl ukázat i kolegům z oboru, že jsou vždy 

důležité některé detaily. 
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Nejde o to, zda si člověk nastuduje nějaký postup z internetu, nebo využije jiné 

zdroje, či osloví odborníky v oboru. Vždy nejdůležitějším prvkem ovlivnění životního stylu 

jednotlivce bude motivace jeho samotného. Člověk musí být sám přesvědčen, že změna je 

nutná a hlavně reálná. Pokud se na cestu úpravy životního stylu vydá, vytrvá do prvních 

změn, troufám si říct, že ony změny se stanou „hnacím motorem“ pro další vytrvání a 

zevšednění nastoleného řádu. 

Věřím, že tato práce poskytne cenné informace v případě řešení problémů se změnou 

kompozice lidského těla a hlavně ovlivněním zdravotních rizik, které s kompozicí a dalšími 

tělesnými údaji souvisejí. Bude možné z ní vyčíst důležitá data a ucelený popis dané 

problematiky, zároveň poslouží jako návod pro veřejnost, jak se zachovat v případě výskytu 

výše nastíněných problémů nebo ji využít k obecné prevenci. 

Tato práce obohatila ale určitě také mě a pomohla mi na tyto časté problémy lidí 

nahlédnout komplexněji a uvědomit si náročnost provádění podobných experimentů. 
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2  Teoretická část 

2.1   Charakteristika současného životního stylu 

Aktuální stav každého člověka je věrným odrazem jeho každodenních stereotypů, 

jeho zvyklostí a běžného chování, které souhrnně můžeme nazvat životním stylem. Životní 

styl je komplexní soubor, který přímo souvisí s naším zdravotním stavem, s riziky, která nám 

hrozí, ale také s tím, jak naše tělo vypadá navenek. 

Dnešní charakter životního stylu většiny lidí u nás, ale i ve světě vypovídá o stále se 

zhoršující tendenci, která přináší jisté následky. Stále častěji se objevují lidé s různými 

zdravotními komplikacemi způsobenými nesprávným životním stylem. Titulky v médiích 

nás dnes a denně alarmují stále se zvyšujícím počtem lidí s obezitou a nadváhou, který je 

přímo úměrný zvyšujícímu se výskytu právě zmiňovaných zdravotních komplikací. 

Hlavními prvky, které významně ovlivňují zdravotní stav, životního stylu jsou 

pohybová aktivita a stravovací návyky. Samozřejmě nelze opomenout ani další faktory 

správného životního stylu jako jsou spánek, život bez stresu a další drobnější komponenty, 

které ale vždy významně ovlivňují celek. 

Trendem poslední doby je celková fyzická pasivita, kde díky moderním 

vymoženostem klesla nutnost využití lidské síly, s modernizací dopravních prostředků 

značně ubývá přirozeného pohybu za účelem přepravy. Na druhou stranu povědomí o 

důležitosti fyzické aktivity u lidí v poslední době stoupá, a tak se řada z nich snaží se svým 

současným, často zanedbaným stavem něco dělat.  

Ať už pomocí různých zdrojů na internetu, v literatuře a jiných mediích, se snaží 

vyhledat možná řešení, ale i hodnocení svého současného stavu. Velice častým jevem se 

stává spolupráce, poptávka o služby odborníků, kteří jsou kvalifikovaní pomoci s daným 

stavem něco udělat a řešit tak současný problematický stav poptávajícího. 

2.1.1  Hypokinéza 

Jak jsem již zmínil v úvodu této kapitoly, hypokinéza je závažným problémem, který 

vede řadě zdravotních komplikací. Základním parametrem zdravého životního stylu je 

změnit tento fenomén a přimět populaci k aktivnímu trávení svého života. 
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Hypokinéza neboli nedostatek pohybových aktivit je stav organismu s minimálním 

tělesným pohybem a energetickým výdejem na nízké úrovni. Jedinci, kteří mají nedostatek 

pohybových aktivit, respektive mají vysoký podíl pohybové inaktivity, jsou označováni jako 

sedaví. Hypokinéza a pohybová inaktivita je celosvětovým problémem úzce svázaným 

s nadváhou a obezitou, ze kterých plyne řada dalších „civilizačních“ a jiných onemocnění. 

(Sigmund, Sigmund, 2011) 

Příčiny celosvětově obecně vysoké míry hypokinézy a inaktivity je nutné hledat ve 

stylu života, který není fyzicky náročný a ve vyspělých zemích ho doprovázejí ještě další 

ukazatele, např.:  

- Celkové snížení pohybových aktivit doma, v práci, ve volném čase. 

- Transport je převážně pasivní motorizovanou formou 

- Charakter nejčastěji vykonávaných činností během dne je převážně sedavé formy  

- Moderní technické vymoženosti ještě snižují nároky na pohybové aktivity a 

zpohodlňují náš život, který se stává stále pasivnějším. (Sigmund, Sigmund, 2011) 

Pokles fyzické aktivity s sebou přináší řadu zdravotních rizik. Nejzávažnější jsou – 

zvýšené riziko aterosklerózy, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, obezita a její 

následky, zvyšuje se dokonce výskyt některých typů nádorů. To vše přispívá ke snížení 

celkové délky života a zhoršení jeho kvality (Hainer, 2011). 

Novotný, Sebera, aj. (2005) definují v následující tabulce č.1 základní potíže 

spojované s nedostatečnou pohybovou aktivitou, neboli hypokinézou. Závažný charakter 

většiny následků hovoří jednoznačně pro důležitost uvědomění si, jak nezbytné je udržovat 

pohybové aktivity v alespoň minimálních četnostech. 

Tabulka č.1: Následky hypokinézy dle Novotný, Sebera, aj. (2005) 

Objektivní změny                              Subjektivní potíže, komplikace 

Poruchy pohybové soustavy 

řídnutí kostí bolesti, zvýšená křehkost a lomivost, zlomeniny 

oslabení svalů svalová dysbalance; bolesti zad, krku, hlavy; 

špatná funkce 

zkrácení svalů menší pohyblivost kloubů 

oslabení meziobratlových plotének bolesti zad, častější výhřezy plotének 

Poruchy látkové výměny a hormonální soustavy 
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ukládání tukových zásob - obezita přetížení velkou hmotností 

porucha glukózového metabolismu - horší využití 

cukrů jako zdrojů energie -  cukrovka (diabetes 

mellitus II. typu) 

méně rychle využitelných zdrojů energie, 

nemoc srdce, cév, ledvin, nervů, kůže, .. 

rychlejší a větší únava, smrt 

ateroskleróza – porucha prokrvení srdce, mozku, 

dolních končetin aj. 

bolesti, dušnost a jiné – viz níže uvedené poruchy 

krevního oběhu 

Hormonální a metabolická nerovnováha – 

porucha a současná přítomnost toxických a 

alergizujících látek 

poruchy imunity – hyperreakce, alergie, atopie 

Poruchy krevního oběhu 

ischemická choroba srdce s poruchami jeho 

funkcí 

bolesti hrudníku (angina pectoris  

dušnost, únavnost, malá výkonnost, smrt 

ischemická choroba mozku s poruchami jeho 

funkcí 

ztráta hybnosti,  

únavnost, malá výkonnost, smrt 

ischemická choroba dolních končetin bolesti dolních končetin při pohybu - klaudikace  

únavnost, malá výkonnost 

žilní městky, záněty žil bolesti dolních končetin 

únavnost, malá výkonnost 

vmetky krevní staženiny ze žil dolních končetin 

do plic – plicní embolie 

bolesti hrudníku  

dušnost, únavnost, malá výkonnost, smrt 

poruchy regulace krevního tlaku – hypertenze, 

kolísavý tlak nebo hypotenze 

únavnost, malá výkonnost, slabost, závratě, 

poruchy vědomí, smrt 

Poruchy nervové soustavy 

snížený ochranný vliv parasympatiku, 

zvýšený vliv sympatiku 

nestabilita a nerovnováha vlivu sympatiku a 

parasympatiku 

přetížení srdce 

hormonální poruchy 

metabolické poruchy 

poruchy regulace krevního tlaku 

poruchy spánku nižší výkonnost, častější migrény 

neuróza nižší výkonnost 

cévní mozková příhoda nízká výkonnost, poruchy vědomí, obrna, smrt 

Poruchy trávicí soustavy 
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poruchy mechanického zpracování potravy 

v trávicí rouře, poruchy trávení a vstřebávání 

živin 

bolesti břicha, nadýmání, zácpy 

častější výskyt vředové choroby žaludku a 

dvanáctníku (tj. zvýšené riziko vzniku rakoviny) 

bolesti břicha, nadýmání, zácpy, krvácení, … 

V charakteristice hypokinézy nelze než souhlasit s výše citovanými odborníky. Je 

potřeba si ale na druhou stranu uvědomit časté mylné mínění o většinovém charakteru. Dnes 

mnoho lidí sportuje a snaží se alespoň v minimální míře vykonávat pohybové aktivity. Na 

druhou stranu je ale důležité zaměřit se na charakter ostatních každodenních činností. Ty 

jsou naprosto pasivního charakteru a nejčastěji se jedná o sedavou činnost u počítače. 

Několik pohybových jednotek v týdnu plném sezení a pasivity celkový ráz životního 

style nezlepší, je potřeba zaměřit se na celkovou aktivitu a zapojit ji do každodenních 

činností. 

2.1.2  Nesprávné stravovací návyky 

Výživa, stejně jako další prvky zdravého životního stylu, je důležitý faktor. Pokud se 

tato část zanedbává, výrazně se tento trend projeví na kvalitě života. Konkrétně se týká 

samotných rizik souvisejících se zdravým životním stylem, ale stejně tak je důležitá i pro 

tělesnou kompozici, je rozhodující pro stav, ve kterém se lidské tělo nachází, ať už v otázce 

tělesného složení, či obecně vzhledu. 

Jong (1986; in Thanh, 2008) informuje, že podle zdrojů se v poslední době 

energetický příjem v podobě stravování oproti předchozím dekádám výrazně zvýšil. 

WHO (2000) uvádí také, že se příjem v současnosti zvýšil, ale hlavním rizikem jsou 

potraviny, kterými člověk onen příjem uskutečňuje. Většinou se jedná o nutričně „prázdné“ 

potraviny, které nesplňují výživové nároky a obsahují spoustu nevyužitelných „prázdných“ 

kalorií. Vzrostl celkově příjem potravin obsahující mnoho saturovaných tuků a 

jednoduchých cukrů. Toto jsou hlavní důvody, proč tolik narůstají čísla osob s nadváhou a 

obezitou a tento stav se stává tolik alarmující. 

Je nezbytné, aby si člověk uvědomil základní nešvary, které jeho stravovací režim 

obsahuje a ty se pokusil postupně vytěsnit. Kolikrát není potřeba vyhledávat výživové 

specialisty, kteří sestavují jídelníčky na míru, ale stačí o svém stravování přemýšlet.  
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Bohužel časté nedostatky času nutí člověka sáhnout po nouzovém řešení, kterým se 

často stane jídlo v některém z fastfoodů či jiných nevhodných variant pro zdravé stravování. 

Nabídku trhu jednoznačně ovládají právě tyto nezdravá místa a variant vhodnějších je mizivé 

množství a nemají takovou marketingovou sílu, aby byly vidět a oslovily každého. 

2.1.3  Nadváha, obezita 

Základní problém spojovaný s nesprávným životním stylem je právě nadváha a 

obezita. Tento je se stal pandemií, která zahltila celý svět. Sama o sobě není nadváha ani 

obezita pro své majitele alarmující, protože to, co vidí je většinou pouze vizuální efekt, se 

kterým se bohužel většina z nich smíří. Co ale hned z počátku nevidí je rizikovost jejich 

počínání a stavu, ve kterém se nachází. S obezitou a nadváhou je spojována řada zdravotních 

rizik, která mohou při jejich zanedbání vést až ke katastrofickým koncům. 

Základní charakteristika obezity je abnormální akumulace tuku v těle. Toto spočívá 

v energetické bilanci, kde příjem převyšuje výdej, z čehož vyvstává zvyšování tělesné 

hmotnosti. Obezita je ale značně individuální záležitostí a je vždy různé, jak je tuková tkáň 

rozložená. S konkrétním rozložením souvisí také řada rizik a zdravotních komplikací. 

Celkově je třeba brát obezitu jako rozvinou chorobu, kterou je nutné bezprostředně řešit, 

dokud nevypuknou další komplikace (WHO, 2000). 

Obezitu můžeme definovat zvýšeným podílem tuku v organismu. Tento podíl se 

různí s ohledem na pohlaví, věk a etnický původ jedince. Ženy mají fyziologicky procento 

tuku vyšší (do 28 – 30%) než muži (do 23-25%). Podíl tuku v těle se zvyšuje i v závislosti 

na věku (Hainer, 1997).  

S přibývajícím věkem procento tělesného tuku stoupá, stejně tak je ale nezbytné 

nahlížet na jedince s ohledy na jeho celkovou tělesnou konstituci. Mnohdy patrná nadváha 

či obezita může být u jedinců charakteristického somatotypu dobře skryta a tím pádem 

neřešena, což může vést ke zdravotním problémům. 

Do jisté míry může být obezita ovlivněna díky genetickým predispozicím, ale hlavní 

příčinou je dnes životní styl. Z něj vyvstávají dva hlavní prvky a to míra tělesného pohybu a 

způsob stravování. Dnešní doba nabízí řadu aktivit, které nahrazují aktivní trávení volného 

času, jako je například televize, počítač, moderní způsoby dopravy. Co se stravování týče, 

je zde také spousta lákadel a neomezená nabídka dostupných potravin a nápojů, které nejsou 

vzhledem k zdravému životnímu stylu příliš vhodné. Díky tomu všemu se procento 
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dospělých, ale i dětí, s nadměrnou hmotností stále zvyšuje. Tento trend je charakteristický 

pro západní země, ale v současnosti je patrný i u nás a objevuje se už i v mnoha rozvojových 

zemích. (Ošancová, 2001, in Vignerová, Bláha, 2001) 

Jedním z faktorů vzniku obezity je nepoměr mezi energetickým příjmem a 

energetickým výdejem. Tento stav má dvě příčiny – nedostatečné množství pohybových 

aktivit, tedy energetického výdeje, nebo zvýšený přísun energie díky nadměrným příjmům 

energie z potravy. Důležitá je i teorie tzv. pointu, tedy kritického bodu, kdy každý jedinec 

má danou určitou normální tělesnou hmotnost a tělo se podobně jako v dalších procesech 

snaží uchovat setrvalý stav. Tento bod se nachází většinou v normě, ale dle Gaussovy křivky 

se může nacházet i v jiných pásmech – podváze, nadváze nebo dokonce obezitě. V těchto 

případech je těžké dostat se do pásma norem (MÁLKOVÁ, 2007). 

Farrell (2002) uvádí, že lidé, kteří mají nadváhu či obezitu vykazují nižší četnost 

kardiorespiračních aktivit než lidé, kteří jsou s tělesným složením v normě. 

Hainer (2011) popisuje studii, která byla provedena v letech 2000 – 2001 v kvótním 

vzorku české populace, který obsahoval 1429 mužů a 1624 žen. Výzkumem bylo zjištěno, 

že díky souvislosti již s nadváhou (BMI ≥ 25 kg/m²) stoupala nejvíce prevalence diabetes, 

v konkrétních číslech téměř čtyřikrát, což je důležité alarmující zjištění. 

Z tohoto je patrné, jak závažná rizika jsou, pokud člověk trpí již zdánlivě neškodnou 

nadváhou. V případě obezity a obezity vyšších stupňů logicky tato statistika ještě stoupá. 

Bohužel tyto faktory spousta lidí nezná nebo si je nepřipouští. Důvodem, proč svůj tělesný 

stav začínají řešit bývají nejčastěji estetické důvody a motivace z okolí. Zdravotní stav a 

rizika, která nadváha a obezita přináší bývají až sekundární motivací, protože často lidé 

s nadváhou či obezitou své zdravotní komplikace právě těmto stavům nepřisuzují a svalují 

vinu na jiné důvody. 

Během posledních let se naštěstí výrazně zvyšuje povědomí o nebezpečí nesprávného 

životního stylu, dostává se již do školního prostředí a vzniká nespočetné množství opatření, 

které mají za úkol stávající úroveň populace ovlivnit k určitému progresu.  

Jasným příkladem v tomto může být WHO (World Health Organization – Světová 

Zdravotnická Organizace), která stále častěji pořádá kongresy, kde řeší tyto závažné otázky. 
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2.2  Hodnocení aktuálního stavu jedince 

Sebehodnocení je přirozená vlastnost každého člověka a určitým způsobem ji na sebe 

aplikují v pravidelných intervalech všichni. Nezákladnějším měřítkem pro člověka 

samotného jeho pohled na své tělo do zrcadla. Tento pohled, jak jsem již zmínil v předchozí 

kapitole, je právě často jedinou podnětem pro zahájení nějakých změn a opatření. 

V odborném, vědeckém prostředí je potřeba využívat objektivní hodnotící měřítka, 

která často potvrdí, či ještě více zdůrazní hodnocení subjektivní, vlastní. 

Měřítka, pomocí kterých se člověk může dozvědět, jak na tom se svým tělesným 

stavem aktuálně je, je nepřeberné množství. 

V této kapitole uvádím důležité a nejpoužívanější metody, využívané ve světě, 

pomocí kterých se hodnotí a zjišťují základní tělesné informace. Tyto metody jsem použil i 

pro hodnocení svého experimentu. Byly to Brockův Index, Body Mass Index, WHR Index, 

obvod pasu a bioimpedanční analýza. 

2.2.1  Antropometrie 

Antropometrie je věda, která se zabývá systémem měření částí těla s co 

nejpřesnějšími výsledky pomocí ověřených a přesných metod k vědeckým účelům. Prvním, 

kdo se pokoušel o jistou kvantifikaci tělesných údajů na základně možného měření zevních 

tělesných antropometrických rozměrů těla, byl Dr. Jindřich Matiegka v roce 1921. Díky 

svým zkoumáním navrhl rozdělení tělesných složek na hmotnost skeletu, hmotnost kůže, 

hmotnost kosterního svalstva a hmotnost podkožní tukové tkáně. Samozřejmě od této doby 

prošla měření a rozdělení složek značným vývojem. (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 

2006) 

Antropometrie využívá dnes řadu neinvazivních metod, jak hodnotit aktuální stav 

lidského těla. Hodnotí se různá získaná data, naměřené hodnoty, které se dosazují do 

jednoduchých, či složitějších vzorců, aby nám vznikla informativní výsledná čísla, která dle 

norem srovnáváme s hodnotami, které jsou na základě populačních průzkumů uváděny jako 

ideální, či další kategorie, které již s sebou přináší řadu komplikací, jelikož se odlišují od 

zdravotních norem. (WHO, 2007) 

Antropometrická měření a vyhodnocování rozlišují typy lidských konstitucí na 

podváhové, ideální, nadváhové a různé stupně obezity. (WHO, 2007) 
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Nejčastějším hodnotícím měřítkem pro tato výsledná tvrzení jsou výpočty typu Body 

Mass Indexu, poměru obvodů pasu a boku neboli WHR index nebo samotné hodnocení 

obvodu pasu. (WHO, 2007) 

2.2.2  Brockův Index 

Podle Šonky (1990) můžeme charakterizovat tento index, který je výpočtem tzv. 

ideální hmotnosti. Zavedený byl ve 2. polovině 19. století Francouzem P. Broca. 

Za ideální hmotnost se považuje číslo, které nám vyjde, pokud odečteme od hodnoty 

naší tělesné výšky číslo 100. Výsledná hodnota by měla vykázat hodnotu naší ideální tělesné 

hmotnosti. Tedy: 

   Tělesná výška (cm) – 100 = hodnota ideální hmotnosti 

Výsledné číslo u žen se podle odborníků musí ještě o 10% ponížit oproti získanému 

číslu. Obezita začíná podle různých autorů od 10 až 20% a výše. 

Mastná (1999) uvedla tabulku, viz tabulka č.2, kde rozlišuje základní členění 

výsledků dle Brockova Indexu. Tento jednoduchý výpočet může využít každý a pomocí 

tabulky zhodnotit svůj současný stav. 

 

Tabulka č.2: Hodnocení Brockova Indexu (Mastná, 1999) 

Procento aktuální tělesné hmotnosti 

nad ideální hmotností 

Hodnocení aktuálního stavu na základě posouzení 

výsledku BI a aktuální těl. hmotnosti 

Do 10 % - 15 % Nadváha 

Do 25 % Obezita - I. stupeň 

Do 50 % Obezita - II. stupeň 

Do 75 % Obezita - III. stupeň 

Nad 75 % Monstrózní obezita (na toto stádium se již poutá 

řada dalších zdravotních potíží) 
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Brockův Index (dále BI) se často rozchází ve výsledcích s ostatními přesnějšími 

metodami, protože se jedná o nejzákladnější a nejjednodušší výpočet, který nám ukáže jisté 

povědomí o stavu naší tělesné konstituce.  

Velice často je chybný právě díky odlišným somatotypům, jelikož nezohledňuje 

v základním provedení ani pohlaví zkoumané osoby. Z dalších prvků, které velice často 

ovlivní výsledky, a často právě mylně zařadí zkoumanou osobu jsou například věk, etnická 

příslušnost, množství aktivní tělesné hmoty, atd. 

Přesto jsem ho pro svůj experiment využil aby poskytl základní náhled, jak odlišný 

výsledek vykazuje oproti jiným metodám. 

2.2.3  Body Mass Index 

Výpočet pro Body Mass Index (dále BMI) je následující: 

BMI = hmotnost [kg] / (tělesná výška [m]) 2 

Chmelíková (2007) uvádí, že BMI velmi souvisí s procentuálním zastoupením 

tělesného tuku, tak i jeho uváděného opaku, tedy FFM (fat free mass / tukoprosté hmoty). 

Zároveň ale popisuje i důležitá úskalí tohoto výpočtu – BMI nemusí mít vždy úplně správnou 

vypovídající hodnotu například u sportovců, kde jejich rozvinutá svalová tkáň značně 

zvyšuje tělesnou hmotnost a tím i mění kategorizaci výsledků BMI. Stejně tak je nutné 

rozlišovat a zařazovat výsledky BMI dle konkrétní věkové kategorie vyšetřovaného jedince, 

jelikož například u starého člověka, který má mnohem vyšší zastoupení tělesného tuku, nelze 

považovat stejná čísla, jako u značně mladších jedinců, za stejnou výsledkovou hodnotu. 

I přesto, že Body Mass Index je často zavádějícím údajem, pro normální nesportující 

populaci funguje většinou přesně. I proto jsem BMI zapojil do svého experimentu a u 

jednotlivých osob jsem ho využil ke kategorizaci jejich aktuálního stavu. Cílem bylo změnit 

BMI osob v experimentu na ideální úroveň. 

Chmelíková (2007) dále popisuje, jak Body Mass Index souvisí s incidencí vážných 

onemocnění. Což je spojováno s hromaděním tuku (diabetes mellitus, zvýšení LDL 

cholesterolu, vysoký krevní tlak, aj.). Jedná se v podstatě o lineární závislost na křivce BMI, 

kdy toto riziko výrazně stoupá, pokud jedinec převyšuje hodnotu BMI 29, nehledě na 

pohlaví. 
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Body Mass Index má ale i řadu nevýhod, přesto, že je nejužívanější metodou 

hodnocení tělesného stavu. Studie z roku 2001 porovnávala výsledky měření bioelektrické 

impedance a BMI pod kontrolou duální rentgentové absorpciometrie a bylo zjištěno, že 

hodnocení BMI vyšlo rozdílně u 8% mužů a 7% žen – byli zařazeni chybně mezi obézní 

populaci. Větší chybou BMI bylo ale zařazení 47% mužů a 32 % žen mezi populaci 

s normálními hodnotami, ale dle měření jinou metodou procento jejich tuku odpovídalo 

nadváze a obezitě (Deurenberger aj. in Rothman, 2008). 

info.hubnout.kvalitne.sweb.cz (2014) uvádí limity dle výpočtu BMI pro muže a ženy. 

Tyto hodnoty jsem uvedl v tabulce č.3. 

Tabulka č.3: Limity BMI (info.hubnout.kvalitne.sweb.cz, 2014) 

BMI (kg/m2) Váhová kategorie Zdravotní rizika 

pod 18,5 Podváha Nebezpečí anorexie 

18,5 – 24,9 Normální rozmezí Minimální 

25,0 – 29,9 Nadváha Středně vysoká 

30,0 – 39,9 Obezita Vysoká 

40 a více Těžká obezita Velmi vysoká 

 

2.2.4  WHR Index 

WHR Index, je zkratkou anglického spojení Waist to Hip Ratio, neboli poměr 

obvodu pasu a obvodu boků. Je to důležitá metoda, která vypovídá hlavně o rozmístění 

tukové tkáně v lidském těle. Podle tohoto rozmístění je možné vyvozovat zdravotní rizika 

s tímto spojovaná. 

WHO (2008) uvádí, že WHR index je důležitým a hodnotným údajem pro celkový 

náhled na zdravotní rizika spojovaná s rozložením tukové tkáně. Dále uvádí ale, že obecné 

tabulky, podle kterých se veřejnost může sama zařadit, v rámci různých zdrojů – web, 

publikace, atd., nejsou příliš vhodnou variantou. WHR index ovlivňuje řada faktorů a stejně 

jako škálování dle BMI, je důležité nalézt specifické a konkrétní tabulky pro danou osobu. 

Výsledná data jsou totiž velice ovlivněna jednak pohlavím, ale i věkem, etnickou příslušností 

a dalšími faktory, díky jejichž zanedbáním může být vyšetřovaná osoba mylně zařazena, 

z čehož plynou další chybná doporučení, řešení aktuálního nesprávně diagnostikovaného 

stavu. 
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Veselá (2011) popisuje WHR jako velice důležitý údaj. Tato hodnota má pro nás 

velice vysokou vypovídající hodnotu, jelikož díky poměru obvodu pasu a boků můžeme 

poměrně dobře usuzovat rozložení tělesného tuku a s tím i předpovídat rizikové faktory 

k určitým typům obezity a lidí. Rozděluje výsledky na základní 4 typy rozložení tělesného 

tuku, stejně jako většina autorů: 

- Gynoidní typ obezity neboli „hruškovitá“ postava. U tohoto typu se tuk ukládá 

výrazně v oblasti hýždí a stehen. Co se týká zdravotních rizik, hlavně srdečních 

onemocnění, je v tomto případě nízké. Na druhou stranu je zde ale veliké nebezpečí 

špatné funkce lymfatického systému, žilního onemocnění (křečové žíly, bércové 

vředy, …), otoků a potíží s klouby. 

- Vyrovnaný typ: tento poměr mezi obvodem pasu a boků je ideální variantou a 

veškeré riziko onemocnění plynoucí z WHR indexu s tímto výsledkem je nízké. 

- Smíšený typ: takový výsledek naznačuje u člověka hromadění tuku v oblasti trupu a 

břicha. S tím přichází riziko se zvyšováním tzv. viscerálního tuku, který obaluje 

tělesné orgány a přináší sebou množství rizik. Například právě zhoršení funkce 

jednotlivých orgánů. Dalšími problémy jsou inzulínová rezistence a nebezpečí 

kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Zde už se doporučuje výrazně 

zaměřit na změnu životního stylu. 

- Androidní typ: poslední variantou je postava typu „jablko“. Tento výsledek je 

typický pro tukové zásoby v oblasti trupu a břicha a z hlediska zdravotního stavu se 

jedná o nejrizikovější výsledek. Orgány jsou obaleny nebezpečným viscerálním 

tukem, který zhoršuje jejich činnost a druhotným efektem výrazně zvyšuje riziko 

metabolických dysfunkcí a je příčinou celé řady onemocnění – zvýšená hladina 

cholesterolu, tuků v krvi, vysoký krevní tlak, zvýšené riziko zánětů, cukrovky, 

srdečně cévních onemocnění a v neposledním případě i rakoviny. Je naprosto 

nezbytná úprava životního stylu a hlavně jídelníčku. 

Topendsport (2014) uvádějí rozdělení rizikovosti výsledků WHR indexu u mužů a 

žen. Toto rozdělení ukazuje tabulka č.4. 
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Tabulka č.4: Rizika spojovaná s WHR Indexem (Topendsport, 2014) 

 Akceptovatelné Neakceptovatelné (rizika) 

 excelentní dobré průměr vysoké extrémní 

muži < 0.85 0.85 - 0.90 0.90 - 0.95 0.95 - 1.00 > 1.00 

ženy < 0.75 0.75 - 0.80 0.80 - 0.85 0.85 - 0.90 > 0.90 

Již několikrát se mi ověřilo, že WHR Index má vyšší vypovídající hodnotu u lidí s již 

diagnostikovanou nadváhou či obezitou. Tímto poměrem nám lépe pomůže charakterizovat 

rizika spojená s daným stavem. U lidí, kterým další výpočty a měření ukázaly, že jejich 

tělesné složení a hmotnost jsou v pořádku, může WHR index vykazovat lehce zavádějící 

data. 

Pro základní rizikovou klasifikaci jsem zhodnotil jako nejhodnotnější údaj samotný 

obvod pasu, který upřednostňuje i řada odborníků. Toto hodnotící měřítko jsem uvedl 

v následující kapitole. 

2.2.5  Hodnocení dle obvodu pasu 

Svačina, Bretšnajdrová (2008) uvádějí, že WHR index se již prakticky nepoužívá 

z důvodu nízké výpovědní hodnoty. Mnohem významnější a používanější je měření pouze 

obvodu pasu, které díky tabulkovému škálování dobře poukazuje na zdravotní rizika 

spojovaná s kritickými hodnotami, kterými se obézní populace vyznačuje. 

Tabulka č.5: Rizika spojovaná s obvodem pasu u mužů a žen (Svačina, Bretšnajdrová, 2008) 

Velikost rizika vzhledem 

k obvodu pasu 

Obvod pasu (cm) 

muži ženy 

mírné > 94 > 80 

výrazné ≥ 102 ≥ 88 
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Veselá (2012) také poukazuje na důležitost samotného obvodu pasu. Jedná se o 

snadno změřitelný údaj, který má vysokou vypovídající hodnotu. Pokud hodnota obvodu 

přesáhne u žen 80 cm a mužů 94 cm, je nutné změnit svůj stávající denní režim a upravit 

pohybový a stravovací plán, jelikož je to důležitý ukazatel zdravotních rizik plynoucích 

právě ze zvýšeného množství uloženého tuku v oblasti pasu. 

Obvod pasu je hodnota, která není složitá na měření a poskytuje důležité informace. 

Zvýšené hodnoty znamenají nahromadění tukové tkáně v břišní oblasti s čímž úzce souvisí 

riziko zvýšeného viscerálního tuku, který nebezpečně ohrožuje funkci našich orgánů. 

2.2.6  Bioelektrická impedanční analýza 

Tuto metodu jsem využil ve svém experimentu a poskytla nejvíce číselných 

důležitých hodnot, podle kterých jsem zkoumaný soubor osob hodnotil.  

Výhody jednoduchosti použití osobní váhy s bioelektrickou impedanční analýzou 

jsem obrovské. Během několika vteřin získá člověk poměrně širokou škálu informací 

(závislé na modelu analyzátoru), které mu poskytnou kompletní informace o tělesném 

složení, vypočítají základní antropometrické výpočty a mnohdy i určí doporučení, o kolik se 

v které hodnotě člověk odlišuje od ideálu. 

Samozřejmě analyzátorů takového charakteru dnes existuje celá řada, ale ne všechny 

jsou úplně spolehlivé, proto je důležité sáhnout vždy na ověřený model, který využívají 

odborníci, byť třeba nižších kategorií. Jako ověřené a často užívané značky v této 

problematice bych označil výrobky firem InBody, Tanita a Omron.  

Všechny tyto firmy nabízejí širokou škálu analyzátorů od modelů dostupných pro 

běžného člověka, tak modely profesionální, využívané ve vědeckých laboratoří. Cenové 

rozpětí celé nabídky tomu také odpovídá, kdy nejlevnější kusy stojí od několika tisíc českých 

korun až po profesionální analyzátory, které se pohybují v řádu statisíců českých korun. 

Nevýhodou takovýchto analyzátorů je přepočet většiny údajů pomocí predikční 

rovnice. To znamená, že přístroj díky různé propustnosti tkání pomocí elektrického odporu 

změří poměrně přesně procentuální zastoupení tukové složky a vody, z čehož potom 

dopočítává další údaje. Bohužel není ani dohledatelné, jaké rovnice který výrobce používá, 

takže bližší hodnocení validity naměřených ostatních údajů není možné objektivně hodnotit, 

pouze srovnávat s výsledky jiných metod. 
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Málková, Štochlová (2006) popisují tuto metodu, která využívá rozdílné vodivosti 

střídavého elektrického proudu různých tělesných tkání. Na tělo se umisťují elektrody (různý 

počet, závislý na konkrétním přístroji), kterými prochází střídavý proud 500-800 µA 

s frekvencí 50 kHz pronikající jak do extracelulárního (buněčného) prostoru. Je několik 

variant těchto přístrojů: první, kdy vyšetřovaná osoba leží na zádech a elektrody má 

umístěny na hřbetu nohou a v oblasti zápěstí. Jiné, komerční, domácí přístroje využívají 

nášlapné elektrody, kdy se vyšetřovaná osoba postaví chodidly na elektrodové plochy. 

Existují i pouze ruční bioimpedanční přístroje a stejně tak je možné využít i přístroje 

kombinované, kde osoba stojí a zároveň v rukou drží další elektrodové části měřícího 

přístroje. Velkou výhodou těchto přístrojů je dostupnost, jak cenová, tak i co se týká 

náročnosti, kdy se vyšetřovaný bez problémů ohodnotí sám.  

Bioimpedanční analýza je metoda neinvazivní, relativně levná, rychlá, terénní a 

bezpečná. V posledních letech je užívána jak u zdravých pacientů, tak u pacientů 

s diagnózou. (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Bioelektrická impedanční analýza je dnes všeobecně nejpoužívanější metodou 

měření složení těla. Právě díky své jednoduchosti a rychlosti ve zjištění výsledků je užívána 

i laickou veřejností prakticky po celém světě. Hojné využívání této metody odstartovalo 

zhruba roku 1980, kdy postupně vystřídala dřívější nejužívanější metodu dle Pařízkové – 

ze součtu deseti kožních řas. (Riegerová, Přidalová, Ulbrichová, 2006) 

Riegerová, Přidalová, Ulbrichová (2006) také uvádějí doporučené podmínky pro 

přesné měření bioelektrickou impedanční analýzou: 

- Měřený by neměl jíst 4 – 5 hodin před samotným měřením 

- Vyhnout se pohybovým aktivitám 12 hodin před měřením 

- Nepožívat alkohol minimálně 24 hodin před analýzou 

- Před samotným měřením by měl vyprázdnit močový měchýř a doplnit stejné 

množství tekutin neslazeným nápojem 

- Důležitá je také běžná teplota v místnosti, kde probíhá analýza a přesné umístění 

elektrod, respektive přesné postavení na elektrodách. 

Tyto podmínky jsem zohlednil při svém experimentu také. Již z některých pokusů 

před experimentem, kdy jsem záměrně vyzkoušel měření před a po fyzické aktivitě, po 

příjmu většího množství tekutin a po jídle, se dobře ukázalo, že stálé a ideální podmínky 

pro tato měření jsou velice důležitá.  
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Celkově měření při stejných podmínkách je základní požadavek, který většina běžné 

populace při sebehodnocení pomocí různých analyzátorů nezohledňuje. Poté vychází 

hodnoty i například tělesné hmotnosti řádově až o 2 kg vyšší či nižší v různých časech jen 

v rámci jednoho dne. A to je hodnota, která je ovlivněna většinou nejméně v rámci různých 

podmínek měření.  

2.3  Úprava životního stylu 

V mé diplomové práci jsem se zaměřil na  úpravu životního stylu vybraného souboru 

osob s konkrétním cílem ve snížení rizik zdravotních onemocnění, která vykazují základní 

antropometrická měření a výpočty. 

Základní úpravou, kterou jsem aplikoval na vybraný soubor byl pohybový režim. 

Samozřejmě se jedná pouze o jednu složku z celého celku životního stylu, ale u osob mnou 

zkoumaných právě tu zásadní, chybějící. Stravovací režim byl upraven pouze v rámci 

základních doporučení a konzultací s výživovými specialisty, aby se změna pohybového 

režimu více podpořila a tím i adaptace zkoumaných jedinců. 

2.3.1  Energetická bilance 

Proces přibírání na tělesné hmotnosti, či opačný jev – ztráta kilogramů je ovlivněna 

jedinou, jednoduchou věcí a tou je energetická bilance. Nejjednodušší matematická rovnice, 

které na jednu stranu kladu energetický výdej a na druhou energetický příjem závisí na 

jediném a to znaménku mezi těmito hodnotami. Pokud je mezi nimi znaménko „rovná se“, 

nelze očekávat změny na tělesné hmotnosti, ale přesto je tělesné složení závislé na kvalitě 

stravovacího režimu daného člověka. Pokud převažuje energetický příjem, vzniká stav, kdy 

má lidské tělo tendenci přibírat na hmotnosti. To jakou tělesnou složkou se toto zvýšení koná 

závisí opět na jídelníčku a pohybovém režimu, ale vždy bude stoupat i pasivní, úložná 

tělesná hmota – tuk. V posledním případě bude energetický výdej dominovat nad příjmem a 

z této rovnice je patrná redukce – tělo bude ztrácet, protože více energie spotřebovává, než 

ji přijme ze stravy, a proto musí sáhnout do „svých zásob“. Složka, která bude využitá pro 

zásobení funkčních systémů energií je v tomto případě závislá na charakteru, ale hlavně na 

intenzitě vykonávané činnosti. Vždy jsou tři možnosti – tuky, cukry, bílkoviny.  
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Aby byl můj experiment úspěšný a redukce tělesné hmoty a centimetrů čerpala právě 

z tukové tkáně, byla záporná energetická bilance velice důležitá, zároveň ale bylo neméně 

důležité zaměření na správnou intenzitu vykonávané pohybové aktivity. Čemuž jsem se 

věnoval v dalších částech mé diplomové práce. 

Hejda (1987) charakterizuje energetickou bilanci jako poměr mezi energií 

přijímanou a vydávanou. Příjmem se rozumí vše, co do svého těla přijmeme v rámci 

stravovacího a pitného režimu, přepočteno na energii, a výdej je veškerá fyzická aktivita 

včetně energie nutné pro správné fungování těla. 

Hainer (2011) popisuje, že obezita vzniká v důsledku pozitivní energetické bilance, 

což je stav, kdy energetický příjem převyšuje energetický výdej. Co se stravování týká, je 

samozřejmě důležité i složení stravy a poměr makroživin (sacharidy, tuky, bílkoviny), který 

člověk přijímá, ale odborníci se shodují, že zásadní je opravdu energetická bilance, která 

rozhoduje o stavu organismu a směru, kterým se vyvíjí. V případě pozitivní energetické 

bilance dochází k hromadění tuku v těle. Toto tvrzení dokazují i fakta, že například 

laktovovegetariánství neznamená, že je člověk mimo riziko nadváhy a obezity, i v tomto 

případě platí pravidlo energetické bilance. 

Dlouhá (1998) charakterizuje vyváženost energetické bilance jako stav, kdy 

energetický příjem je roven energetickému výdeji. V tomto případě se jedná o setrvalý stav 

a tělo, či celá tělesná kompozice by měla setrvat v rovnoměrném nezměněném stavu. 

Setrvalý stav zmiňovaný výše si jednoduše můžeme představit jako dvě misky vah – 

pokud jsou vedle sebe, protože výdej a příjem jsou si rovni, zůstává organismus prakticky 

v nezměněném stavu.  

S ohledem na aplikaci pohybového programu, který byl hlavní částí této diplomové 

práce bylo nutné zabezpečit, že výdej bude převyšovat energetický příjem. Stravování, co se 

týká přijímaných kalorií, nebylo výrazněji upraveno, a tak se musel změnit energetický 

výdej, který jsem zvýšil díky aplikované pohybové aktivitě. Tím pádem součástí mého 

experimentu byla záporná energetická bilance, kde výdej převyšoval příjem. 

2.3.2  Bazální metabolický výdej 

Podle Rokyty (2008) je bazální metabolický výdej (BMR) hodnoty energetického 

výdeje, která je zjištěna v klidovém stavu organismu, v neutrálním prostředí, nalačno, tedy 
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ve stavu, kdy zažívací soustava nepracuje. Energetický výdej v tomto stavu znamená pouze 

nezbytné množství pro fungování tělesně důležitých orgánů jako srdce, plíce, mozek a 

zbytek nervového systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůže. Bazální 

metabolický výdej se snižuje se zvyšujícím se věkem a díky ztrátám aktivní tělesné hmoty. 

Naopak zvýšení můžeme docílit díky pohybovým aktivitám a zvýšením množství aktivní 

tělesné složky. 

BMR je primární hodnota, kterou je důležité zohlednit při úpravě životního stylu. 

Vždy se jedná o určité násobky BMR, které musí člověk zvolit s ohledem na svůj cíl. Při 

prakticky nulové pohybové aktivitě, pro sedavý charakter života, je třeba například 

vynásobit BMR koeficientem 1,2. V případě, že se jedná o člověka, který chce pomocí cílené 

pohybové aktivity redukovat svoji váhu a upravit i tělesné složení, bavíme se o násobcích 

1,4 a vyšší, vždy v závislosti na vykonávané aktivitě. 

Mnoho jedinců si díky laické znalosti BMR vytvoří nesprávný režim a to právě tak, 

že vyváží svůj příjem právě hodnotě BMR bez ohledu na vykonávané činnosti. Tento trend 

ale bohužel končí většinou totálním vyčerpáním z důvodu hladovění, což má často i 

zdravotní následky. Mimo jiné podcenění koeficientu, který násobí BMR, často vede k již 

zmiňovanému „jojo“ efektu, protože je nemožná udržitelnost takového stylu stravování a 

života vůbec. 

 

2.3.3  Pohybová aktivita 

Již zmiňovaná pohybová pasivita vede k řadě zdravotních rizik, a proto je nutné 

bojovat se současným stavem organismu s protikladem pasivity, tudíž s pohybovou 

aktivitou. V literatuře a dalších zdrojích je možné dohledat všeobecná doporučení, která jsem 

také ve své práci uvedl, ale velice důležité je uvědomit si, že změnu pasivity k aktivitě 

neudělají byť třeba 3 pohybové jednotky v týdnu. Je nutné změnit celkový pohled na svůj 

životní styl a snažit se aktivně využívat jak volného času, tak hledat i aktivnější varianty 

trávení času v práci, i přesto, že se jedná často, stejně jako se jednalo u zkoumaného souboru 

osob, o charakter sedavý a pasivní. 

Pravidelná pohybová aktivita výrazně upevňuje zdraví a funguje jako prevence 

vzniku řady onemocnění, zkvalitňuje také společenskou konektivitu i kvalitu života, 

poskytuje ekonomické výhody a přispívá k podpoře ekologické udržitelnosti prostředí. 
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Bojuje proti vzniku obezity a zároveň je přirozeným nástrojem jejího redukování. Snižuje 

klidový krevní tlak a spolu s látkovou výměnou zvyšuje prokrvení všech tkání v lidském 

těle; omezuje rizika vzniku cukrovky typu II, srdečně-cévních onemocnění nebo deprese 

(Sigmund, Sigmund, 2011).  

Vliv pohybové aktivity na lidský organismus je velký. Nejedná se pouze o kondiční 

a adaptační vývoj, ale je velice důležitá hlavně z hlediska prevence mnohých onemocnění. 

(Lehnert, et al., 2010)  

Ze své praxe jsem již mnohokrát vypozoroval, že vliv pohybové aktivity je také 

psychický a psychická proměna člověka vytváří základ pro proměnu fyzickou, ať už 

z důvodu motivace či sebedůvěry. Je opravdu skvělý pocit pozorovat člověka, který nemá 

žádné sebevědomí, je převážně introvertní a samozřejmě ho trápí i nějaký problém, jako je 

nadváha, či obezita. Po jisté době aplikování pohybového režimu se mění i kompletní 

osobnost tohoto člověka a v drtivé většině případů získává sebedůvěru a k pohybu si 

vypěstuje kladný vztah, který je základem pro nenucený úspěch i v jeho cíli. Protože 

motivace je jeden ze základních požadavků na úspěšný progres a cestu k cíli. 

Moravec, Kampmiller a Sedláček (2002) kladou důraz na to, že životní styl, ve 

kterém chybí nebo je nedostatečný pohyb, se stal globálním problémem. I ve vyspělých 

státech uvádějí průzkumy, že i přes vysokou úroveň lékařské péče, není úroveň pohybové 

aktivity lidí ve středním věku adekvátní. Za optimální období pro vytvoření pozitivního 

vztahu k pohybovým činnostem je považován dětský a mládežnický věk. Všeobecně 

známým je, že jedním z hlavních prvků zlepšujících zdravotní stav obyvatelstva jsou vhodné 

pohybové aktivity. 

Bray (2008) upozorňuje, že vliv fyzické aktivity na lidský organismus není pouze 

odpovědí v otázkách metabolických reakcí, dýchacího systému, ovlivňování krevního tlaku 

a problémy s ním spojenými. Dále fyzická aktivita ovlivňuje i řídící nervové systémy, 

endokrinní žlázy a sekreci hormonů. V neposlední řadě se vliv týká i imunitního systému, 

který fyzická aktivita taktéž ovlivňuje v pozitivní míře.  

Bray (2008) uvádí také, že je důležité si uvědomit následující: míra vlivu fyzické 

aktivity na lidský organismus je v zásadě ovlivněna charakterem a intenzitou pohybové 

činnosti, ale také závisí na počtu zapojených svalů. 
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2.3.4  Stravovací doporučení 

Doporučení toho, jak tvořit svůj jídelníček, ať už pro udržení stávajícího stavu, či 

redukční formu, je možné nalézt v nespočetném množství zdrojů, které jsou všeobecně 

dostupné široké veřejnosti. 

Základní kamenem k úspěchu zkvalitnění životního stylu ze strany stravovacího 

režimu je stálost, vyváženost a kvalitní potraviny. Kontrastem těchto základních doporučení 

je dnes snaha velkého množství lidí řešit svůj stávající špatný tělesný stav pomocí hladovění 

a různých drastický diet. Tato řešení sice svým způsobem mohou přinést výsledky, ale je 

zde mnoho negativ, která hovoří jasně proti aplikaci těchto metod: pro tělo jsou takováto 

šoková opatření škodlivá neboť se často jedná o odepírání tělu i důležitých látek, které při 

hladovění onen člověk z přijímané stravy nezíská. Druhá stránka neprospěšnosti takového 

řešení je udržitelnost výsledků, protože takovou dietu není možné využívat trvale z důvody 

hrozby poškození tělesného zdraví. Po návratu ke klasickému stravovacímu režimu daná 

osoba velice rychle získá zpět ztracená kila a tukovou tkáň a výsledek, jakoby se nekonal. 

Důležitým faktorem zdravého stravování je edukativní proces, při kterém si člověk 

postupně osvojí zdravé a vhodné varianty stravování. Naučí se pravidelnému režimu a 

využívat vhodné potraviny, které natrvalo budou patřit do jeho jídelníčku. Samozřejmostí je 

i vyloučení nebo alespoň minimalizace variant nevhodných, které v původním stravovacím 

plánu dominovaly. 

Zásadní doporučení, která dostala každá osoba zkoumaného souboru, která předávám 

každému svému klientovi, a na kterých se shoduji s mnoha odborníky, od kterých jsem 

čerpal jsou následující: 

- Dodržovat pravidelný režim, alespoň 5 jídel denně 

- Přizpůsobit pitný režim pohybovým aktivitám 

- Vybírat vhodné, nutričně bohaté potraviny 

- Vyhýbat se sladkostem a tučným jídlům 

- Zaměřit se na úpravu jídel, ne smažená 

- Nasycené mastné kyseliny – „špatné tuky, nahradit těmi „dobrými“ 

nenasycenými MK 

- Omezit jednoduché sacharidy, konkrétně sacharózu, a všeobecně cukry 

s vysokým glykemickým indexem 
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- Neužívat mnoho soli, naopak přijímat více vlákniny a vhodné množství ovoce 

a zeleniny během celého dne 

Müllerová (2006) charakterizuje v tabulce (tabulka č.6) ideální hodnoty zastoupení 

živin v přijímané potravě vyjádřené v procentech celkové přijaté energie (CE) pro dospělého 

člověka dle návrhu WHO/FAO s hlavním prvkem prevence chronických onemocnění 

způsobených nesprávným složením výživy. 

Tabulka č.5: Doporučené složení potravy (Müllerová, 2006) 

Složka potravy Množství 

Sacharidy 55-75 % CE 

Mono a disacharidy < 10 % CE 

Protein 10-15 % CE 

Cholesterol < 300 mg/d 

NaCl < 5 g/d 

Vláknina potravy > 25 g/d 

Neškrobové polysacharidy 20 g/d 

Ovoce a zelenina > 400 g/d 

Tuky celkem 15-30 % CE 

SFA < 10 % CE 

PUFA (celkem) 6-10 % CE 

n-6 PUFA 5-8 % CE 

n-3 PUFA 1-2 % CE 

Trans FA < 1 % CE 

MUFA Podle rozdílu 

Ošancová (2001, in Vignerová, Bláha, 2001) uvádí základní parametry, které jsou 

důležité pro správné stravování. Jsou jimi především četnost jídel během dne, kdy 
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doporučuje, aby lidé jedli častěji a v menších dávkách. Dále je důležité, aby lidé nahradili 

tuky živočišné tuky rostlinnými, rozhodně ty živočišné zásadně omezit. Stejně tak důležité 

je, aby stravování bylo pestré a neskládalo se ze stereotypických jídel. Strava by měla být 

pestrá a měla by se často v jídelníčku obměňovat, aby přinášela všechny potřebné živiny. 

2.4  Aplikovaný pohybový režim 

V této kapitole jsem se věnoval pohybovému režimu, který jsem využil 

k experimentu. Svojí metodu jsem nejprve ověřil v konfrontaci s literaturou a odborníky, zda 

koresponduje s jejich doporučeními, což se mi ověřilo.  

Jako důležitý faktor zvolení tohoto pohybového režimu bylo to, že již několik let 

podobným způsobem aplikuji pohybové aktivity na mnoho svých klientů, kteří řeší stejné 

nebo podobné problémy. Tento pohybový režim, o kterém jsem se detailně zmínil v dalších 

odstavcích této práce, sklízí u mých klientů úspěch a proto jsem se rozhodl využít tuto 

metodu i k tomuto experimentu jako podklad mé diplomové práce. 

2.4.1  Doporučovaná pohybová aktivita 

Základní dělení charakteru pohybových aktivit je následující: 

- Silová  

- Vytrvalostní 

- Rychlostní 

Pro potřeby mého experimentu jsem využil vytrvalostní charakter aktivit. 

Dovalil, Perič (2010) charakterizují vytrvalostní pohybovou kontinuální, jako 

nejlepší metodu pro rozvoj aerobní kardiovaskulární zdatnosti. Dalším jejím dělením 

vymezují dva druhy: 

- Metodu souvislou  

- Metodu střídavou 

Pro svůj experiment jsem vybral metodu souvislou, z důvodu snadnější aplikace na 

vyšší počet osob a udržitelnost správného provedení. Metoda intervalová se mi také již 

osvědčila a výsledky obou metod jsou v aplikaci na konkrétní osoby dost individuálního 
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charakteru. Metoda souvislá znamená pro neodborného laika méně možností, kde udělat 

chybu. 

Dovalil, Perič (2010) dále specifikují metodu souvislou jako aerobní vytrvalostní 

aktivitu, která trvá nejméně po dobu 30 minut. Jedná se o rovnoměrné a nepřerušované 

aerobní zatížení. Hodnota tepové frekvence zůstává po dobu činnosti kontinuální. 

Tato metoda má pozitivní vliv na náš hlavní cíl experimentu, čímž byla změna 

tělesného složení. Konkrétně redukce podkožního tuku. 

Vytrvalostní charakter aktivit je typický pro potřeby celé populace v běžných 

denních činnostech. Samozřejmě je potřeba i základní rozvoj silových schopností, rychlosti 

a výbušnosti, ale vytrvalost je schopnost, kam všechny rozvíjené aktivity pro běžného 

člověka směřují. Proto i klasický posilovací, pohybový trénink by měl být přizpůsoben 

základním požadavkům na zvládání každodenních činností, a měl by mít charakter 

vytrvalostní (McGill, 2009). 

Kunová, Poštulka (2006) definují ideální pohybovou aktivitu pro člověka 

s nadváhou, a to chůzi. Dále jsou vhodné aktivity jako jízda na kole, rotoped, plavání, tanec 

či cvičení typu aerobic, ale profesionálně nastavené pro tyto klienty. Vhodné je i cvičení 

v posilovně, ale vždy je nutný specifický a individuální přístup. Naopak krajně nedoporučují 

při obezitě i nadváze běhat, vykonávat box, skákání přes švihadlo, tedy aktivity, které 

nadměrně zatěžují nosné klouby. 

Hainer (2011) významně doporučuje aktivní životní styl, v jehož obsahu nesmí 

chybět pohybová aktivita. Tato aktivita by měla mít četnost alespoň 3x 30 minut týdně, 

nejméně 20 minut, což je ale minimální zdravotně prospěšná úroveň. Při lehčích rekreačních 

sportech se hodinová spotřeba energie pohybuje mezi 1000-1500 kJ. Rychlá chůze, bruslení 

a podobné aktivity vykazují hodinovou spotřebu okolo 1900 kJ. Cyklistika, tanec, tenis a 

lyžování jsou aktivity, při kterých se dosahuje hodinového energetického výdeje okolo 1900 

– 2100 kJ. Vyšší spotřebu energie může člověk dosáhnout například těžkým dynamickým 

tréninkem, basketbalem a podobnými aktivitami. 

Stejskal (2004) také hovoří o četnosti pohybových aktivit, a to minimálně 3x týdně 

po dobu třiceti minut. Na druhou stranu ale upozorňuje, že tato četnost je naprosté minimum 

a často nestačí ani na udržení stávajícího stavu jedince díky kontrastu k charakteru ostatních 

činností, které jsou převážně pasivního charakteru. Proto zdůrazňuje, že pro rozvoj a změnu 

je nezbytné četnost pohybových aktivit zvýšit nad toto minimum. 
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2.4.2  Tělesná zdatnost 

Je potřeba uvědomit si, že tělesná zdatnost je vlastností člověka, která ho předurčuje 

k zvládání každodenních činností, ale hlavně je vlastností, která je sama o sobě důležitou 

prevence zdravotních potíží spojovaných s hypokinézou. Stejně tak se někteří autoři shodují 

na vlivu tělesné zdatnosti na celkové zdraví a imunitu člověka. 

Tělesnou zdatnost dělíme na: 

- Zdravotně orientovanou 

- Výkonově orientovanou 

Pro naše potřeby vzhledem k cíli mé diplomové práce, která pojednává především o 

snížení zdravotních rizik je důležitá především zdravotně orientovaná zdatnost. 

Skopová, Zítko (2005) charakterizují zdravotně orientovanou zdatnost jako složku, 

která významně ovlivňuje zdravotní stav jedince a zabraňuje nepříznivým vlivům. 

Tělesná zdatnost celkově je dlouhodobě ovlivnitelná vlastnost, která je základní 

předpoklad pro účelné fungování lidského organismu. Ovlivnitelná je opakující se 

pohybovou činností, která způsobila adaptaci. (Novotná, Čechovská, Bunc, 2006) 

2.4.3  Konkrétní aplikace pohybového režimu na vybraný soubor 

V závislosti na prostudované odborné literatuře a na vlastních zkušenostech, které mi 

již udaly jistý směr, jsem zvolil konkrétní pohybový režim pro vybraný soubor osob 

následovně, což jsem uvedl v dalších řádcích této kapitoly. 

2.4.3.1  Četnost pohybových tréninkových jednotek 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, minimálním požadavkem na adaptaci 

lidského těla je četnost třech pohybových jednotek v rámci jednoho týdne. Stejný počet jsem 

tedy zvolil i já pro tento experiment. 

Všechny zkoumané osoby dostaly za úkol plnit pohybový režim 3x týdně, což byla 

hranice, která byla únosná vůči jejich časovému plánu a tento plán je aplikovatelný na 

většinu populace. 
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2.4.3.2  Délka tréninkových jednotek 

Délku jednotlivých tréninkových jednotek jsem pro svůj experiment nastavil na 60 

minut.  

Hlavní část, což byla kardiovaskulární vytrvalostní aktivita – chůze, zahrnovala 45 

minut v dané intenzitě, plus 5 minut v rámci zahřátí organismu jako příprava na následující 

pohybovou aktivitu. 

Zahřátí v rámci 5 minut stejné pohybové aktivity jako byla hlavní část, byla 

stupňující se intenzita. Nejprve se jednalo o pomalou chůzi s cílem postupně aktivovat 

všechny zapojované svalové skupiny a postupným zrychlováním dosáhnout následujících 

změn: 

- Zrychlení požadované odezvy 

- Zlepšení reakční rychlosti 

- Prokrvení aktivních i pasivních struktur 

- Rozcvičení kloubů s cílem uvolnění synoviální tekutiny s následkem snížení tření a 

rizika opotřebení 

- Stimulace energetických systémů 

- Zlepšení nervosvalového přenosu 

Po 5 minutách tohoto zahřívání následovala mobilizace a strečink, jak dynamickou, 

tak statickou formou. Mobilizace zahrnovala rotační pohyby v kloubech, které ještě více 

stimulují vyplavení synoviální tekutiny a zahřívají vazivové kloubní struktury.  

Strečink byl preferován dynamickou formou, která zahrnovala švihové a hmitavé 

pohyby, které jsou vhodné pro přípravu organismu na tělesnou zátěž. Statickou formu 

strečinku v dnešní době mnoho odborníků nedoporučuje, jako hlavní důvody jsou uváděny: 

Statický strečink jako příprava před dynamickou tréninkovou jednotkou naprosto 

ztrácí své opodstatnění, jelikož se jedná o aktivitu, která svalovou činnost inhibuje a svalstvo 

snižuje své reakční schopnosti a připravenost na zátěž. Proto je vhodné statické formy 

protahování zařazovat až na závěr tréninkové jednotky v rámci uvolnění a relaxace 

organismu, stejně tak kladné působení zde najdeme i na rozvoj flexibility. (Journal of 

Strength and Conditioning Research, 2006, in www.fotbal-trenink.cz, 2010) 

Hlavní důvody, které mě vedly k využití i statické formy protažení jsou tyto: 
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- Lidské tělo se skládá ze dvou funkčně odlišných typů kosterního svalstva. A to 

svalstva s tendencí ke zkrácení a svalstva s tendencí k ochabování. 

- Z důvodu vadných pohybových stereotypů je svalstvo s tendencí ke zkrácení více 

zatěžováno a udržováno ve své nemaximální délce, tudíž jeho flexibilita se rapidně 

snižuje. 

- Aby člověk mohl vykonávat veškeré pohyby ve fyziologických rozsazích 

v kloubech, je nutná svalová rovnováha a dostatečná flexibilita. 

- Protažením zkrácených struktur, či struktur s tendencí ke zkracování před zahájením 

pohybové jednotky zabezpečíme lepší motoriku a techniku prováděných činností. 

Základní předpoklad je samozřejmě nezatěžování těchto struktur při následné 

pohybové činnosti. 

Tyto důvody mě vedly k tomu, že u souboru osob, složeného z běžné nesportující 

populace je důležité, zaměřit se hlavně na korektivní efekt pohybové činnosti. Proto bylo 

vhodné provést některá protahovací cvičení s cílem uvolnění a zvětšení flexibility i před 

pohybovou činností.  

Soubor cviků jak statického strečinku voleného převážně na konci tréninkové 

jednotky, tak dynamické formy, jsem aplikoval na vybraný soubor dle FSPS MUNI (2011). 

Po samotném rozcvičení následovalo pokračování v aplikované pohybové aktivitě – 

chůzi, v délce 45 minut. 

Na závěr pohybové jednotky byla vložena část uklidnění, tzv. cool-down, která trvala 

5 minut a spočívala v postupném snižování intenzity pomocí rychlosti a náklonu. 

V úplném závěru jsem nastavil pro tento experiment část statického strečinku, která 

měla za cíl: 

- Protažení zatěžovaných struktur – jejich uvolnění a zvýšení průchodnosti cév 

- Urychlení regenerace pomocí zlepšení efektu odplavení metabolitů, především 

kyseliny mléčné 

- Prevence zranění 

- Zvýšení a udržení stávající úrovně flexibility 

- Celkové zklidnění organismu (FSPS MUNI, 2011) 
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2.4.3.3  Intenzita vykonávané kardiovaskulární aktivity 

Intenzita vykonávané činnosti byla jedním z klíčových faktorů úspěšnosti celého 

experimentu. Hlavním důvodem nastavení požadované intenzity byl fakt, aby byla 

redukovaná požadovaná makroživina – tuková tkáň a nevyužívala se k metabolismu jiná 

energetická komponenta. 

Havlíčková (2008) uvádí, že různá intenzita vykonávané pohybové aktivity má za 

následek metabolismus vždy jiné komponenty z těchto tři – tuky, sacharidy, bílkoviny. Pro 

metabolismus každé z nich platí určitá pravidla požadovaná při dané činnosti. 

Hlavním omylem laické veřejnosti je tvrzení: „čím rychleji, intenzivněji danou 

činnosti vykonávám, tím lepší redukční efekt má.“ Toto tvrzení bohužel připravuje o 

efektivní trénink vedoucí k výsledkům mnoho jedinců. 

Proto je důležité správné nastavení intenzity, která by měla mít dle Swann, Mamrot 

(2013) charakter intenzity středního charakteru. 

Swann, Mamrot (2013) jako většina odborníků specifikují také základní pásmo, ve 

kterém jsou metabolizovány především tuky. Jedná se o intenzitu vypočítanou z maximální 

srdeční frekvence a konkrétně zónu 65 – 85% onoho maxima.  

Bezhladoveni.cz (2012) doporučuje intenzitu, které se rovná 60 – 70% maximální 

srdeční frekvence. 

Mnoho dalších odborníků se shoduje právě na vyšším rozmezí 65 – 80 %, respektive 

85% maximální srdeční frekvence, proto jsem zvolil tepové pásmo okolo 75 - 80 %, které 

jsem aplikoval do pohybového režimu vybraného souboru. 

Výpočtů, jak zjistit svojí maximální tepovou frekvenci a z toho vypočítat danou 

ideální zónu je několik, v literatuře je možné najít výpočty z klidové hodnoty tepové 

frekvence, u níž si spousta lidí nepřesně změří základní hodnotu, ze které se pásmo 

vypočítává, a druhou možností jsou výpočty obecné dle věku dané osoby. Tento výpočet 

jsem díky zkušenostem a aplikaci na mnoho jedinců zvolil jako vhodnou metodu. Cílem 

diplomové práce je ukázat relativně snadnou řešitelnost aktuálního rizikového stavu osob, a 

proto jsem se neuchýlil k přesnému stanovení tepové zóny v zátěžové laboratoři. 
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Ideální zóna byla vypočítána z Karvonenova vztahu a jeho drobné úpravy: 

Maximální tepová frekvence = 220 – věk (muži) / 226 – věk (ženy) 

Ideální spalovací zóna = 75 – 80% z vypočtené MaxTF 

Tento výpočet doporučuje například Víchová (2012), podle které jsem ideální 

spalovací zónu vytýčil. 

Karvonenův vztah je jednoduchá metoda, která je běžně využívána. Samozřejmě se 

s ní pojí i určitá negativa, jako s kteroukoliv jinou metodou. Tento vztah není vhodné 

používat pro jednotlivce, z důvodu celkové možné odchylky, která by zásadně změnila 

interpretované výsledky. V případě souboru osob je tato metoda ale vhodná, na čemž se 

shoduje řada odborníků. 

Kontrola tepové frekvence, aby bylo zajištěno správné pásmo, byla jednoduchá. 

Běhací trenažery, které jsem zvolil za vhodné kardio stroje, byly opatřeny elektrodami pro 

zjištění aktuální tepové frekvence a bylo možné nastavení i konkrétního pásma, což bylo 

výhodné pro upozornění, když se z něj daná osoba odklonila. 

Tímto bylo zajištěna bezproblémová kontrola aktuálních informací o správnosti dané 

intenzity, ve které se jedinec nachází. Možnosti, jak tepovou frekvenci případně zvýšit či 

snížit, aby bylo udrženo doporučované pásmo, byly prakticky dvě: 

- Změna rychlosti chůze, nastavitelná přímo na trenažeru 

- Změna náklonu pásu, taktéž snadno ovladatelná přímo na trenažeru 

2.4.3.4  Další aplikovaná doporučení 

Zkoumaným osobám byla po úvodní diagnostice doporučená také vhodná úprava 

stávajících stravovacích návyků, která čerpala z výše uvedených kapitol týkajících se zásad 

správného stravování (1.3.4). 

Dále jsem vytvořil cvičební plán, který měli účastníci experimentu dodržovat jako 

domácí cvičení. Důležité bylo, aby nebylo časově náročné. Konkrétní cíl tohoto cvičení byl 

hlavně korektivní zdravotní charakter – uvolnění zkrácených struktur, svalová relaxace a 

stabilizace, tudíž upevnit správné držení těla. Konkrétní plány jsem přiložil pro přehlednost 

do výsledkové části. 
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2.5  Shrnutí 

V závislosti na prostudované literatuře a vlastních zkušenostech aplikovaných 

v rámci tohoto oboru jsem vytýčil základní body problematiky mé diplomové práce. 

Teoretická část pojednává hlavně o těchto bodech: 

- Aktuální náhled na většinový problém s životním stylem a jeho důležitými faktory 

- Hlavní charakteristika a rizikovost hypokinézy, která je základním kamenem 

nesprávného přístupu k životnímu stylu. 

- Stravovací návyky, u kterých jsem nejprve uvedl špatné varianty a v dalších 

kapitolách jsem pojednával o správných, u kterých jsem uvedl i základní doporučení. 

- Nadváha a obezita, což jsou zásadní problémy dnešní společnosti, které je potřeba 

řešit. 

- Antropometrické a výpočetní metody, u kterých jsem uvedl základní škálování, 

podle kterého se určuje rizikovost aktuálního stavu. 

- Řešení aktuální tělesné situace a tělesného složení pomocí pohybové aktivity, její 

charakteristika a aplikace v souvislosti s experimentem, který byl podkladem pro 

moji diplomovou práci. 
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3  Cíle a úkoly práce 

3.1  Cíle práce 

Cílem mé práce bylo poskytnout informace o základních pilířích zdravého životního 

stylu, jako prevence nadváhy či obezity. Dále jsem upozornil na možná rizika spojená 

s těmito problémy, charakterizoval metody, pomocí kterých byla ona rizika diagnostikována.  

Hlavní kapitolou teoretické části bylo jednak pojednání o možnostech ovlivnění 

současného, nepříznivého stavu a tím snížení oněch výše zmiňovaných zdravotních rizik. 

Ale také hlavně jejich specifikace. 

Ve výsledkové části práce byl cíl poukázat na možnost ovlivnění stavu pomocí 

redukčního pohybového tréninku a dalších základních doporučení, které zkoumaný soubor 

dodržoval.  

Souhrnem a celkovým cílem bylo tedy pomocí úpravy životního stylu, zejména 

nastavení režimu pohybových aktivit, změnit stávající stav vybraných osob, a tím snížit 

zdravotní rizika související se špatným aktuálním stavem. Druhotným a neméně důležitým 

efektem byla i celková proměna tělesné kompozice, což ale úzce souvisí s výše 

zmiňovanými riziky. 

3.2  Výzkumné otázky 

Na základě zvolené problematiky jsem dospěl k následujícím základním výzkumným 

otázkám, které by měla má diplomová práce objasnit: 

- Jaký byl vstupní stav zkoumaných jedinců? 

- Jaké byly pohybové návyky dané skupiny před samotným experimentem? 

- Dodržovali jedinci souboru předepsaný plán? 

- Zlepšoval se stav a složení těla souboru během plnění předepsaného plánu? 

- Kolik se lišila výsledná hmotnost? 

- Kolik procent se změnil podíl tukové a svalové tkáně a další hodnoty? 

- Jak hodnotí svůj stav účastníci experimentu po jeho skončení? 

- Jaký je celkový náhled na změnu rizikovosti jejich přechozího stavu ke stavu 

aktuálnímu po experimentu? 
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3.3  Hypotézy 

Na výše formulované výzkumné otázky jsem se pokusil odpovědět ještě před 

provedením experimentu, jaký výsledek bych očekával. Cílem těchto hypotéz nebylo 

zodpovědět otázky konkrétními čísly a určit progres v přesných hodnotách, spíš se jednalo 

o jistou predikci, jakým směrem a v jaké míře se bude progres uskutečňovat. Z konkrétních 

odpovědí jsem vyslovil následující alternativy: 

- Zjištěný vstupní aktuální stav pomocí antropometrických metod nebude 

odpovídat normálnímu zařazení, konkrétně data – tělesná hmotnost, BMI, WHR, 

procento tělesného tuku a další. 

- Současné pohybové návyky vybraného souboru osob ve věku 20 – 53 let nebude 

odpovídat minimálním doporučovaným normám. 

- Jedinci budou dodržovat předepsanou pohybovou intervenci s nepodstatnými 

výjimkami. 

- Během aplikace pohybové intervence se budou zjišťovaná antropometrická data 

měnit – tělesná hmotnost, BMI, WHR, procento tělesného tuku a další. 

- Po ukončení experimentu vybraný soubor zhodnotí pozitivně dosažené tělesné 

změny. 

- Zdravotní rizika spojovaná s aktuálním špatným tělesným stavem jedinců, 

zjištěným pomocí antropometrických metod, se v průběhu pohybové intervence 

budou snižovat. 

3.4  Úkoly práce 

Z výše uvedených cílů mé práce vyplývají její následující úkoly: 

- Vyhledání odborné literatury týkající se tématu a s její pomocí vytvoření 

teoretického podkladu diplomové práce 

- Pomocí literatury, konzultace s odborníky a vlastním zkušenostem v oboru 

vytvoření pohybového režimu, který bude aplikován na vybraný soubor, pomocí 

kterého mají dosáhnout předpokládaných výsledků 

- Charakterizovat základní celky 

- Zajistit adekvátní soubor jedinců pro zkoumání a dosažení hypotetických cílů 

- Připravit ankety, tréninkové plány 
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- Zajistit prostory pro uskutečnění pohybových jednotek, pro pravidelné 

diagnostické měření  

- Realizovat samotné tréninkové jednotky, měření a kontrolu probíhajícího 

experimentu  

- Připravit tabulky a zajistit podklady, které budou sloužit pro porovnání 

naměřených a vypočtených dat 

- Interpretovat zjištěná data z předchozích měření 

- Hodnotit zjištěná data a vytvořit závěry 
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4  Metodologie 

4.1  Charakteristika zkoumaného souboru 

Má diplomová práce se zabývá teoretickým podkladem pro hodnocení redukčního 

plánu jedinců. 

Pro svůj výzkum jsem si zvolil různorodou skupinu, celkově 10 jedinců. Z celkového 

počtu byla polovina ženského a mužského pohlaví, aby bylo prokazatelné, že aplikovaný 

experiment je funkční bez ohledu na pohlaví jedinců. Jejich konkrétní údaje jsou uvedené 

ve výsledcích práce. 

Samotný výběr jsem provedl v nejmenovaném fitness klubu, kde jsem účastníky pro 

tento experiment poptával. Z širšího výběru jsem pomocí dotazování utvořil finální soubor, 

který se zúčastnil experimentu. 

Z důvodu zachování anonymity zkoumaných osob uvádím pouze křestní jména, která 

byla navíc přidělena jednotlivým osobám náhodně. 

4.1.1  Muži 

V tabulce č.6 uvádím základní náhled na mužské účastníky experimentu. 

Jednotlivým výsledkům a srovnávání se věnuji až v další části diplomové práce. 

Tabulka č.6: Vstupní základní data osob mužského pohlaví 

Jméno Věk Výška (cm) Tělesná hmotnost - úvodní měření (kg) BMI 

(kg/m2) 

Stanislav 27 180 89,4 27,59 

Jiří 20 180 97,9 30,22 

Milan 53 185 89,0 26,00 

Tomáš 28 185 88,2 25,77 

Petr 37 179 76,5 23,88 
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4.1.2  Ženy 

Ženy a jejich základní vstupní data jsem uvedl v tabulce č.7 níže. 

Tabulka č.7: Vstupní základní data osob ženského pohlaví 

Jméno Věk Výška (cm) Tělesná hmotnost - úvodní měření (kg) BMI 

(kg/m2) 

Katka 28 175 76,5 24,98 

Ivana 49 170 81,6 28,24 

Anna 22 171 72,0 24,62 

Hana 36 159 66,0 26,11 

Šárka 34 169 60,7 21,25 

Z úvodních dat je patrná cílená náhodnost vybraného souboru zkoumaných osob. 

Snažil jsem se docílit, co největšího možného rozpětí věkových rozdílů i různých 

somatotypů, abych potvrdil hypotézu, že úprava základních parametrů zdravého životního 

stylu, v hlavní roli s pohybovým programem, bude mít pozitivní vliv na celý zkoumaný 

soubor bez ohledu na věk, či aktuální tělesné informace jednotlivců. 

Z tabulky je dále na první pohled patrný cíl všech osob – redukovat svoji hmotnost. 

Tento obecný náhled na cíl jsem upřesnil dále v následujících datech, jako jsou procentuální 

vyjádření množství tukové složky a jednotlivé tělesné hmotnosti. 

 

4.2  Metodika práce 

Před samotným výběrem konkrétních osob, které jsem do experimentu zapojil, jsem 

si vytvořil kritéria, která budou důležitá pro uskutečnění a úspěšnost celého experimentu. 

Jednalo se zejména o zdravotně specifikované limity, které by u některých osob mohly 

experiment znehodnotit. 

Dále jsem vytvořil vstupní dotazník, který korespondoval s výše uvedenými kritérii. 

Tento dotazník vybraní jedinci vyplnili a v závislosti na jejich odpovědích jsem vytvořil 

cílovou skupinu, která se mnou spolupracovala na tomto experimentu. 

Se všemi zúčastněnými jsem provedl několik osobních konzultací, kde jsem jim 

sdělil nároky tohoto programu a dostatečně se seznámil s jejich možnostmi. 



45 

 

Vzhledem k cíli a úkolům mé diplomové práce jsem vytvořil pohybový režim a ten 

jsem poskytl a vysvětlil celému vybranému souboru. Stejně tak dostali základní instrukce 

ohledně ostatních prvků zdravého životního stylu. 

V pravidelných intervalech jsem prováděl měření a vyhodnocování postupných a 

závěrečných výsledků, hodnotil a dotazoval se na subjektivní pocity průběhu experimentu 

samotných zkoumaných osob. 

Měření probíhala pomocí diagnostického přístroje Tanita BC-545 

Program probíhal u jednotlivých osob v rozmezí 11 – 17 týdnů. 

 

4.3  Zpracování dat 

Získaná data jsem uvedl v tabulkách ve výsledkové části mé diplomové práce. Na 

základě odborné literatury jsem provedl srovnání s normami a vyhodnotil zdravotní rizika a 

kategorizoval odpovídající stav. 

Nejprve jsem pro přehlednost uvedl tabulkové vyhodnocení každé osoby zvlášť, aby 

byly všechny údaje přehledně pohromadě. V dalších kapitolách výsledkové části jsem se již 

věnoval konkrétním výsledkům a ty jsem konfrontoval s tabulkovými hodnotami. 

V tabulkách jsem uvedl jednotlivá měření a vždy v závěru, posledním sloupci, jsem 

se věnoval konkrétnímu progresu a jeho hodnotě. Výsledky jsem také porovnal textovou 

formou, kterou jsem přiložil k daným tabulkám, a slovně hodnotím úspěšnost experimentu 

v závislosti na konkrétní hodnocené veličině. 

U některých dat a jejich hodnocení jsem využil procentuální vyjádření změn dle 

Škaloudové (1998), která vytyčuje, že pomocí počtu (absolutní četnosti) uváděných údajů 

vydělené celkovým počtem (celkové četnosti) údajů, čímž získáme relativní četnost, ze které 

po vynásobení 100, získáme procentuální vyjádření vyhodnocených změn. 

U jednotlivých výsledků uvádím vždy hladinu významnosti. Bylo důležité ji vytýčit 

z důvodu ohodnocení důležitosti, respektive účelnosti, naměřených či vypočtených změn. 

U slovního hodnocení jednotlivých výsledků bylo vhodné pro celkovou představu 

doplnit aritmetický průměr daného progresu. Běžně se ve statistický metodách 

k aritmetickému průměru přidává údaj – směrodatná odchylka, která podle Chrásky (2006) 
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určuje míru variability pro získaná data. Z důvodu užití aritmetického průměru pouze u 

slovního hodnocení pro zpřehlednění jsem shledal uvádět směrodatnou odchylku jako 

zbytečné a zavádějící. V kontrastu s touto metodou se využívá často uvedení hodnot 

maximálních a minimálních, což byla pro mou práci hodnotnější metoda, nežli využívat 

směrodatnou odchylku. 

Tabulkové vyjádření měřených a počítaných hodnot jsem shledal jako nejlepší 

možnou metodu interpretace z důvodu přehlednosti jednotlivých dat. Grafické znázornění 

bylo nevhodné kvůli velkým počtům jednotlivých údajů, díky čemuž by se ztratila jasnost 

konkrétních hodnot vykonaného progresu. 

4.3.1 Hladina významnosti 

U jednotlivých hodnot zjištěných během experimentu uvádím hladinu významnosti, 

abych ujasnil, které hodnoty změn jsou pro mé zkoumání významné. Tabulka č. 8 znázorňuje 

hodnoty k jednotlivým zjišťovaným veličinám a výpočtům. Hladinu významnosti využívám 

pouze v případě, kdy nebyla splněna u jednotlivých změn měřených a zjišťovaných dat. 

 

Tabulka č.8: Hodnoty hladiny významnosti jednotlivých zjištěných dat 

Zjišťovaná data Hladina významnosti od hodnoty 

Tělesná hmotnost 0,5 kg 

Procento tělesného tuku 1 % 

Procento tělesné vody 0,5 % 

BMI 0,5 (kg/m2) 

Obvod pasu 1 cm 

Obvod boků 1 cm 
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5  Výsledky 

Pro mojí diplomovou práci jsem vybral soubor 10 osob, z čehož bylo 5 žen a 5 mužů. 

Tyto osoby se mnou spolupracovali po dobu minimálně 3 měsíců, v některých 

případech i delší dobu. Doba spolupráce se subjekty byla závislá na jejich časových 

možnostech, které na ně kladly podmínku pravidelného dodržování stanovených podmínek 

pohybového programu. 

Charakteristiku souboru jsem uvedl již v metodologii práce.  

5.1  Úvodní analýza 

V úvodu celého programu proběhlo se zkoumaným souborem pečlivé dotazníkové 

šetření, aby byla zjištěna potřebná data k vytvoření pohybového programu, tak i další drobná 

doporučení ohledně zdravého životního stylu. 

Velice důležitou součástí dotazování bylo zjištění zdravotních aspektů, dřívějších i 

současných návyků, aby byl zajištěn bezproblémový průběh experimentu. 

Ještě před samotným experimentem jsem vybral 5 osob od každého pohlaví, abych 

pomocí dotazníků vybral nejlepší pro tento experiment. 

Vyřazení z experimentu záviselo například na zdravotním stavu, časových 

možnostech, ale i celkové motivaci plnit předem navržený program. 

Vyloučení byli například jedinci s vysokým krevním tlakem, chronickými bolestmi 

bederní páteře a časově vytížení jedinci. Tyto bylo nutné separovat, abych zabezpečil co 

nejvyšší potenciál progresu, který by mohly ohrozit tyto specifikované okolnosti. 

Všichni zapojení jedinci potvrdili svým podpisem souhlas se správností údajů 

vyplněných v dotaznících. Hlavním důvodem bylo ztvrzení správnosti jejich zdravotního 

stavu, že nezamlčeli žádnou okolnost, která by mohla být nebezpečná, či mít jiný vliv na 

prováděný experiment. Z tohoto důvodu nebylo potřeba vyžádat si potvrzení lékařů o 

jednotlivých zdravotních způsobilostech.  

Nezbytnou součástí dotazování byla také sportovní historie, kde jsem ve výběru 

preferoval osoby, které se v minulosti aktivně věnovali pohybovým aktivitám. Díky tomuto 

jsem mohl předpokládat jejich dovednostní způsobilost k základnímu pohybovému 

programu, který byl vyžadován. 
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Důležitá pro mě byla i stránka jejich motivace k hypotetickým výsledkům, ke kterým 

program směřoval. Jejich odhodlání a priorita požadovaných změn byla důležitou stránkou, 

která zajistila jejich disciplinované plnění stanovených úkolů. 

Samotný náhled na vzorový dotazník před začátkem programu přikládám 

v přílohách. 

5.2  Úvodní vyšetření 

Všechny zkoumané osoby jsem vyšetřil před zahájením samotného experimentu. 

Základní vyšetření probíhalo pohledem, ale i testovacími cviky.  

Podle Řezaninové (2012) proběhlo základní vyšetření a podmínkou vybraných 

jedinců do zkoumaného souboru bylo, neodlišovat se od stanovených norem, aby nebylo 

nutné řešit systematicky nejprve zjištěné dysbalance a odchylky. 

Pomocí souboru cviků podle Jandy (1996) jsem provedl testování jednotlivých svalů. 

Dalším z úvodních vyšetření bylo již samotné měření vstupních údajů, které se 

během experimentu měnily. 

5.3  Pohybový program 

Každá z testovaných osob dostala v úvodu programu navržený pohybový program 

sestávající ze dvou základních částí: 

- Posilovací a protahovací – jednalo se o jednoduchá domácí cvičení, která byla 

naordinovaná pro cvičení jednou za dva dny. Cvičení trvala dohromady okolo 15 

minut. Hlavním úkolem byl přirozený rovnoměrný rozvoj vyrovnanosti jednotlivých 

svalových skupin a tím správného držení těla, zároveň druhým efektem tohoto 

cvičení byl i základní rozvoj aktivní tělesné hmoty, který zabezpečil lepší podmínky 

pro snižování tukové složky díky zvýšení hodnoty bazálního metabolismu. Dále byl 

neodmyslitelnou součástí požadované estetické stránky progresu, která zkoumaný 

soubor motivovala nejvíce. Ze zdravotních důvodů byla tato část velice důležitá jako 

kompenzační cvičení. 

- Aerobní – spalovací – hlavní složka aplikovaného tréninku, která měla za úkol snížit 

rizikové faktory z úvodních měření a změnit celkově tělesné složení. Hlavním cílem 
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experimentu byla změna měřených obvodů – pasu a boků, celková změna tělesné 

hmotnosti, snížení procentuálního zastoupení tukové složky, aby došlo ke snížení 

diagnostikovaných rizik vzhledem k těmto měřeným hodnotám. Důležitým aspektem 

byla kontrola procentuálního zastoupení vody v organismu, která značila pozitivní 

výsledky ve zvyšování aktivní tělesné hmoty a byla vhodným ukazatelem, že 

nedochází k dehydrataci organismu, což by znamenalo úbytek hmotnosti, ale 

neadekvátním způsobem.  Dalším úkolem byl samozřejmě i základní rozvoj 

kardiovaskulární kondice. 

Každá pohybová jednotka v sobě obsahovala části: 

- Zahřátí 

- Rozcvičení – dynamický strečink, mobilizace, stabilizace 

- Hlavní část 

- Zklidnění (pomocí aerobní aktivity mírné intenzity) 

- Strečink a stabilizace 

Podle Dovalila (2007) vede týdenní četnost tří pohybových jednotek o minimální 

délce alespoň 30 minut k rozvoji kondice a požadovaným změnám. Proto jsem se uchýlil i 

k této četnosti tréninkových jednotek. 

Z důvodu redukčních požadavků pohybového programu byla délka jednotlivých 

pohybových tréninků 60 minut. 

Každá zkoumaná osoba si pod mým dohledem osvojila cviky z posilovací části 

pohybového programu, která byla vytvořena opravdu jednoduše, aby ji mohli vykonávat 

sami, bez nutné dopomoci a záchrany. Navíc v pravidelných intervalech, jednou za dva 

týdny, kdy probíhalo měření, jsme se společně zaměřili hlavně na techniku, její korekci a 

celkově hodnotili jejich výsledky a zpětnou vazbu k celému experimentu. 

Pro lepší přehlednost a orientaci uvádím přímo v této části základní náhled na 

pohybový program, viz tabulka č.9: 
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Tabulka č.9: Celkový náhled na aplikovaný režim 

   

Den 1  Pohybový trénink 60 minut 

Den 2 Volno - 

Den 3 Pohybový trénink 60 minut 

Den 4 Volno - 

Den 5 Pohybový trénink 60 minut 

Den 6 Volno - 

Den 7 Volno + Regenerační procedury Doporučení doplňkových 

regeneračních procedur 

Regenerační procedury, které jsem doporučil zkoumaným z důvodu urychlení 

regenerace a prevence zranění, byly sauna, pára, whirpool a bazén. 

5.4  Posilovací trénink 

Posilovací trénink byl vytvořen na základě požadavků, aby mohl být aplikován stejně 

na všechny zkoumané subjekty. 

Hlavní charakter nebylo ani tak zvyšování silových schopností, jako spíš naučit 

jedince být více aktivní a kompletně začít upravovat pohybový režim a tím i celkově životní 

styl. 

Důležitým faktorem bylo v případě těchto domácích cvičení kompenzovat sedavý 

způsob života a aktivním způsobem urychlit regeneraci po vykonávané aerobní zátěži. 

Zároveň byl kladen velký důraz na rozvoj flexibility, protože sedavý způsob života většiny 

zkoumaných osob vede v delším časovém horizontu k svalovým dysbalancím a vadnému 

držení těla. 

Náhled na konkrétní cviky a poznámky k nim jsem uvedl v tabulce č.10. 
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Tabulka č.10: Posilovací trénink, aplikovaný v rámci doplňkových aktivit 

 Činnost Délka / Počet op. Poznámka 

1 Mobilizace, rotace v 

kloubech 

2 minuty celé tělo Uvolnění a 

rozpohybování 

kloubních struktur 

2 Dechová vlna 3 minuty Rozdýchání bránice, 

aktivní nádechový 

strečink bederních svalů 

3 Rolování z lehu do sedu 2x 10 Obratel po obratli – 

mobilizace páteře, 

posílení hlubokého 

stabilizačního systému 

4 Rolování pánve v leže 2x 10 Obratel po obratli – 

mobilizace páteře, 

posílení HSS, 

mobilizace pánve, 

uvolnění beder 

5 Kliky o vyvýšenou 

podložku 

2x10 Posílení svalstva trupu a 

paží 

6 Dřepy 2x10 Posílení svalstva dolních 

končetin 

7 Strečink celého těla 5 minut Rozvoj flexibilty 

 

5.5  Individuální změny vybraných parametrů 

V této kapitole jsem vyjádřil pro každého účastníka experimentu veškerá důležitá 

naměřená data bez dalšího porovnávání, kterému jsem se věnoval v dalších kapitolách této 

práce. V dalších kapitolách jsem uvedl jednotlivá data jednotlivě z důvodu lepšího srovnání. 

Uvádím i další komentáře k naměřeným údajům a vykonaným změnám.  

5.5.1  Stanislav  

Stanislav dosáhl ideálních změn v tělesné hmotnosti a se svým cílem byl sám velice 

spokojen. Co se týká procentuálního množství tukové složky, její pokles nebyl natolik 

výrazný, protože ani před samotným experimentem to nebyla riziková čísla, která by byla 

potřeba závratně měnit. 

Proporčně, co se obvodů týká, zůstal WHR index stejný, bez větších rizik. 

Náhled na celkový průběh experimentu u Stanislava jsem uvedl v tabulce č. 11 a 

dosažené změny v tabulce č.12. 
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Tabulka č.11: Kompletní náhled na průběh experimentu u Stanislava 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 89,4 89,6 86,3 84,5 84,2 83,7 

Tělesný tuk (%) 19,5 18,7 15,2 18,6 18,2 17,9 

Kostní hmota (kg) 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,5 

Svaly (kg) 68,4 69,2 69,6 65,5 65,5 65,8 

Voda (%) 56,9 57,6 59,9 57,1 57,9 59,1 

Bazální metabolismus (kJ) 8911 9008 9003 8430 8497 8524 

BMI (kg/m2) 27,6 27,7 26,6 26,1 26,0 25,8 

Obvod pasu (cm) 98,5 98,5 96,5 95,0 95,0 94,0 

Obvod boků (cm) 102,5 102,5 100,5 99,5 98,5 97,0 

WHR 0,961 0,961 0,960 0,955 0,964 0,969 

 

Tabulka č.12: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Stanislava 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -5,4 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -1,6 

Progres v množství tělesné vody (%) +2,2 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,8 

Změna obvodu pasu (cm) -4,5 

Změna obvodu boků (cm) -5,5 

Změna WHR +0,008 

 

5.5.2  Jiří 

Jiří dosáhl podobných změn jako předchozí testovaná osoba. Hlavním cílem bylo 

celkové zpevnění a úprava obvodů, která se zdařila.  

Na konci experimentu ještě nebyl v úplně ideálních číslech, ale při náhledu na celý 

program, jsme oba zhodnotili experiment v jeho případě jako velice úspěšný.  

Jiří sám poznamenal po dokončení: „Nejdůležitější pro mě je zjištění, že vše funguje, 

jak má. Naučilo mě to spoustu věcí, ve kterých budu pokračovat i nadále.“ 
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Tabulka č.13: Kompletní náhled na průběh experimentu u Jiřího 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 13.týden 15.týden 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

97,9 98,7 96,1 95,0 94,9 92,8 92,0 92,2 

Tělesný tuk (%) 24,6 25,3 23,3 24,2 22,2 22,4 22,1 21,8 

Kostní hmota (kg) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Svaly (kg) 70,2 70,1 70,2 68,5 70,2 69,6 68,2 68,5 

Voda (%) 52,7 52,2 53,8 53,0 54,7 52,9 54,7 54,9 

Bazální 

metabolismus (kJ) 

9388 9367 9351 9116 9317 9280 9037 9083 

BMI (kg/m2) 30,2 30,5 29,7 29,3 29,3 28,9 28,4 28,5 

Obvod pasu (cm) 103,0 102,0 100,0 102,0 99,5 99,5 9,0 98,0 

Obvod boků (cm) 107,5 107,5 106,5 106,0 102,5 100,0 100,0 100,0 

WHR 0,958 0,949 0,939 0,962 0,971 0,995 0,990 0,980 

 

Tabulka č.14: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Jiřího 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -5,7 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -2,8 

Progres v množství tělesné vody (%) +2,2 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,7 

Změna obvodu pasu (cm) -5,0 

Změna obvodu boků (cm) -7,5 

Změna WHR + 0,022 

 

5.5.3  Milan 

Milan postupně redukoval a snižoval svoji tělesnou hmotnost. Při závěrečném měření 

ukázala data finální výsledek 7,4 kg ztrátu na hmotnosti a rapidní změny v obvodech – 7,5 

cm v pase a 3,5 cm v bocích, což znatelně přispělo ke snížení WHR indexu a tím i rizikovosti 

daného typu nadváhy / obezity. 
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Tabulka č.15: Kompletní náhled na průběh experimentu u Milana 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 89,0 88,6 86,0 84,3 82,9 81,6 

Tělesný tuk (%) 21,0 23,6 21,1 20,6 18,8 18,7 

Kostní hmota (kg) 3,6 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 

Svaly (kg) 68,5 64,3 64,5 63,6 63,9 63,1 

Voda (%) 56,0 53,8 64,5 63,6 57,3 57,3 

Bazální metabolismus (kJ) 8288 8221 8213 8232 8100 7983 

BMI (kg/m2) 26,0 25,9 25,1 24,6 24,2 23,8 

Obvod pasu (cm) 97,0 95,0 94,0 91,5 90,0 89,5 

Obvod boků (cm) 99,0 100,0 97,0 97,0 95,5 95,5 

WHR 0,980 0,950 0,969 0,943 0,942 0,937 

 

Tabulka č.16: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Milana 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -7,4 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -2,3 

Progres v množství tělesné vody (%) +1,3 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -2,2 

Změna obvodu pasu (cm) -7,5 

Změna obvodu boků (cm) -3,5 

Změna WHR -0,043 

5.5.4  Tomáš 

Tomáš byl od začátku velký otazník v tom, jak bude schopen celý nastavený program 

dodržovat. Velice náročné zaměstnání mu neumožňovalo uvolnit si pro nový režim příliš 

času, ale přesto to zvládl. Až na drobné odchylky, když vynechal dvakrát pohybový režim, 

tudíž plnil 14 dní pouze 2 pohybové tréninky, dopadlo vše v normě. I přesto jeho výsledky 

naznačily úspěšnost programu. 
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Tabulka č.17: Kompletní náhled na průběh experimentu u Tomáše 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 88,2 90,5 88,1 85,9 84,3 83,6 

Tělesný tuk (%) 22,0 23,5 24,5 22,3 22,2 20,0 

Kostní hmota (kg) 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3 

Svaly (kg) 65,4 65,9 63,2 63,4 62,3 63,6 

Voda (%) 54,3 53,2 52,3 54,1 54,2 55,9 

Bazální metabolismus (kJ) 8531 8619 8280 8271 8112 8246 

BMI (kg/m2) 25,8 26,4 25,7 25,1 24,6 24,4 

Obvod pasu (cm) 93,0 91,0 92,0 91,0 89,0 88,5 

Obvod boků (cm) 103,0 101,0 102,0 100,0 100,0 99,0 

WHR 0,903 0,901 0,902 0,910 0,890 0,894 

 

Tabulka č.18: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Tomáše 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -4,6 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -2,0 

Progres v množství tělesné vody (%) +1,6 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,4 

Změna obvodu pasu (cm) -4,5 

Změna obvodu boků (cm) -4,0 

Změna WHR -0,009 

5.5.5  Petr 

Petrův somatotyp od začátku naznačil, že se jedná o ektomorfa a nemá problémy 

s vyšším procentem tuku. Jeho hlavním cílem bylo upravit proporce v obvodech, které 

z důvodu sedavého povolání a fyzické pasivity nebyly úplně ideální.  

Pro můj experiment to byla zajímavá osoba, protože primární cíl tohoto programu 

nebylo závratné zpevnění a rýsování svalů, ale přesto Petrovy výsledky ukázaly velký vliv 

experimentu i na tuto část a pohybový program společně s domácími úkoly přispěly 

k úspěšnosti.  
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Radikální změnou zde byla úprava WHR indexu a velké snížení zdravotních rizik 

plynoucích z nesprávného poměru. 

 

Tabulka č.19: Kompletní náhled na průběh experimentu u Petra 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 76,5 77,8 74,3 72,3 73,5 73,2 

Tělesný tuk (%) 12,3 11,6 9,9 8,8 7,3 7,6 

Kostní hmota (kg) 3,3 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 

Svaly (kg) 63,7 65,3 63,6 62,6 64,8 64,3 

Voda (%) 62,6 63,2 64,4 65,2 66,8 66,5 

Bazální metabolismus (kJ) 8062 8263 8016 7874 8133 8070 

BMI (kg/m2) 23,9 24,3 23,2 22,6 22,9 22,8 

Obvod pasu (cm) 81,0 81,0 81,0 78,0 78,0 76,0 

Obvod boků (cm) 93,0 93,0 94,0 93,0 92,0 92,0 

WHR 0,871 0,871 0,862 0,839 0,848 0,826 

 

Tabulka č.20: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Petra 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -3,3 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -4,7 

Progres v množství tělesné vody (%) +3,9 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,1 

Změna obvodu pasu (cm) -5,0 

Změna obvodu boků (cm) -1,0 

Změna WHR -0,045 
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5.5.6  Katka 

Tabulka č.21: Kompletní náhled na průběh experimentu u Katky 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 13.týden 15.týden 17.týden 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

76,5 74,4 72,3 71,1 70,3 69,1 68,4 66,4 65,1 

Tělesný tuk (%) 34,5 34,5 32,6 33,1 31,0 32,3 32,2 30,6 28,8 

Kostní hmota (kg) 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,4 

Svaly (kg) 47,6 46,2 46,3 45,1 46,1 44,4 44,0 43,8 44,0 

Voda (%) 49,0 48,8 50,3 49,8 51,4 50,3 50,4 51,5 52,8 

Bazální 

metabolismus (kJ) 

6439 6267 6238 6104 6188 6008 5353 5895 5903 

BMI (kg/m2) 25,0 24,3 23,6 23,2 23,0 22,6 22,3 21,7 21,3 

Obvod pasu (cm) 93,0 92,0 88,0 86,0 84,0 83,0 82,0 81,0 79,0 

Obvod boků (cm) 105,0 104,0 103,0 98,5 98,5 97,0 97,0 96,0 96,0 

WHR 0,886 0,885 0,854 0,873 0,853 0,856 0,845 0,844 0,823 

 

Tabulka č.22: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Katky 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -11,4 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -5,7 

Progres v množství tělesné vody (%) +3,8 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -3,7 

Změna obvodu pasu (cm) -14,0 

Změna obvodu boků (cm) -9,0 

Změna WHR -0,063 

Katka spolupracovala nejdéle stejně jako Ivana, následující osoba, a kvůli zajímavým 

výsledkům jsem se rozhodl zveřejnit i data, která byla naměřena nad rámec 11 týdnů.  

Ztráty hmotnosti u ní byly velice plynulého rázu, což značí na správnost a 

konzistentnost programu. Celkový úbytek 11,4 kg hodnotím jako veliký úspěch, který byl 

závislý hlavně na disciplíně Katčina počínání. 

Podařilo se nám snížit procento tělesného tuku o 5,7% a výrazně snížit rizikovost. 

Stejně tak na tom bylo BMI, které se posunulo do ideálnější kategorie. 
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Nejžádanější změnou byla úprava obvodů, která závěrečným měřením vykázala 

hodnoty 14,0 a 9,0 cm, což znamenalo změnu několika konfekčních velikostí, podle kterých 

ženy často své tělo hodnotí. 

5.5.7  Ivana 

Tabulka č.23: Kompletní náhled na průběh experimentu u Ivany 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 13.týden 15.týden 17.týden 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

81,6 81,6 80,2 78,6 77,6 76,6 75,8 74,6 72,7 

Tělesný tuk (%) 33,3 32,8 34,6 32,7 30,6 29,7 30,9 29,0 28,7 

Kostní hmota (kg) 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 

Svaly (kg) 51,8 52,0 49,8 50,2 51,4 52,0 49,7 50,3 49,2 

Voda (%) 49,6 49,8 48,4 49,9 51,4 51,1 51,1 52,5 52,6 

Bazální 

metabolismus (kJ) 

6778 6807 6556 6573 6650 6627 6472 6518 6372 

BMI (kg/m2) 28,2 28,2 27,8 27,2 26,9 26,5 26,2 25,8 25,2 

Obvod pasu (cm) 93,0 93,0 91,0 88,5 87,0 85,5 90,0 88,0 83,5 

Obvod boků (cm) 109,0 109,0 107,5 102,5 102,5 102,0 102,0 102,0 101,5 

WHR 0,853 0,853 0,847 0,863 0,849 0,838 0,882 0,863 0,823 

 

Tabulka č.24: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Ivany 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -8,9 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -4,6 

Progres v množství tělesné vody (%) +3,0 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -3,0 

Změna obvodu pasu (cm) -9,5 

Změna obvodu boků (cm) -7,5 

Změna WHR -0,030 

Ivana stejně jako Katka dodržela režim plných 17 týdnů. Hlavní výhodou tyto dvě 

ženy měly v tom, že program plnily ve vzájemné spolupráci, což je dobrou motivací 

v případech, kdy by jednotlivec polevil, ale druhá osoba ho motivuje vytrvat. 

Ivana dosáhla ztráty na tělesné hmotnosti 8,9 kg a stejně jako Katka snížila rapidně 

své procento tělesného tuku na výsledných 28,7 %. 
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BMI v tabulkových hodnotách vykázalo výrazné změny. Ale opět nejlepším 

ukazatelem funkčnosti experimentu byly změny obvodů – ztráty v pase 9,5 cm a v bocích 

7,5 cm. 

Zajímavé změny nastaly v 13. týdnu, kdy při měření obvodů v pase vykázaly hodnoty 

o 4,5 cm vyšší čísla než v případě měření minulého. Hlavním důvodem byly trávicí 

problémy, které Ivanu v onom období postihly. Tyto problémy nenarušily celkový chod 

experimentu a jen mírně ovlivnily výsledná data, která i tak dosáhla výrazných pozitivních 

změn. 

5.5.8  Anna 

Tabulka č.25: Kompletní náhled na průběh experimentu u Anny 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 72,0 72,9 71,1 70,1 68,7 67,7 

Tělesný tuk (%) 29,7 26,9 28,1 28,1 29,1 26,3 

Kostní hmota (kg) 2,6 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 

Svaly (kg) 48,8 50,6 48,5 47,8 46,2 47,7 

Voda (%) 52,5 54,7 53,8 53,7 52,9 55,0 

Bazální metabolismus (kJ) 6518 6794 6552 6464 6284 6384 

BMI (kg/m2) 24,6 24,9 24,3 24,0 23,5 23,2 

Obvod pasu (cm) 86,5 87,0 86,0 85,0 84,0 84,0 

Obvod boků (cm) 99,0 98,0 98,0 96,0 96,0 96,0 

WHR 0,873 0,888 0,878 0,885 0,875 0,875 

 

Tabulka č.26: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Anny 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -4,3 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -3,4 

Progres v množství tělesné vody (%) +2,5 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,4 

Změna obvodu pasu (cm) -2,5 

Změna obvodu boků (cm) -+3,0 

Změna WHR +0,002 
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Anna dosáhla průměrných změn. Hlavním cílem byla celková úprava životního stylu, 

vzhledu postavy a tabulkových hodnot.  

S postupujícím experimentem se podařilo shodit 4,3 kg a 3,4 % tukové složky. BMI 

poklesl o 1,471 jednotky. WHR index zůstal prakticky nezměněn a stále bez rizikových 

hodnot. 

Obvody vykázaly menší změny než u dalších osob, přesto výsledky 2,5 cm v pase a 

3,0 cm v bocích jsou hodnoty uspokojivé a dokládající úspěšnost aplikace programu. 

5.5.9  Hana 

Tabulka č.27: Kompletní náhled na průběh experimentu u Hany 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 13.týden 15.týden 

Tělesná hmotnost 

(kg) 

66,0 65,9 64,5 63,8 62,3 60,0 58,6 59,0 

Tělesný tuk (%) 30,5 27,7 27,7 27,1 26,5 27,3 24,1 22,3 

Kostní hmota (kg) 2,3 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 

Svaly (kg) 43,5 45,2 44,0 44,2 43,5 41,4 42,2 43,5 

Voda (%) 51,3 53,5 53,3 53,8 54,2 53,4 55,8 57,1 

Bazální 

metabolismus (kJ) 

5782 5945 5803 5807 5723 5485 5539 5665 

BMI (kg/m2) 26,1 26,1 25,5 25,2 24,6 23,7 23,2 23,3 

Obvod pasu (cm) 95,0 95,0 91,5 89,5 86,5 86,0 85,0 83,0 

Obvod boků (cm) 99,0 99,0 97,5 97,0 95,5 93,5 92,5 92,0 

WHR 0,960 0,960 0,938 0,923 0,906 0,920 0,919 0,902 

 

Tabulka č.28: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Hany 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -7,0 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -7,2 

Progres v množství tělesné vody (%) +5,8 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -2,8 

Změna obvodu pasu (cm) -12,0 

Změna obvodu boků (cm) -7,0 

Změna WHR 0,058 
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Hana výrazně snížila svoji tělesnou hmotnost, za 15 týdnů o 7,0 kg. Zároveň ztratila 

7,2 procenta tělesného tuku, což je změna opravdu výrazná. 

Důležitým měřítkem byly opět obvody, které se snížily o 12,0 a 7,0 cm, což přispělo 

k pozitivní zpětné vazbě jak od Hany samotné, tak i tabulkové, která pro mě byla neméně 

důležitá. 

WHR index poklesl na 0,902, což je hodnota, která odpovídá normě. 

5.5.10  Šárka 

Tabulka č.29: Kompletní náhled na průběh experimentu u Šárky 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Tělesná hmotnost (kg) 60,7 60,7 59,4 58,1 56,7 55,5 

Tělesný tuk (%) 30,6 28,2 29,5 28,8 26,3 24,8 

Kostní hmota (kg) 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 

Svaly (kg) 40,0 41,4 39,6 39,3 39,6 39,6 

Voda (%) 51,0 52,8 51,6 52,3 54,0 55,1 

Bazální metabolismus (kJ) 5375 5354 5317 5305 5280 5259 

BMI (kg/m2) 21,3 21,3 20,8 20,3 19,9 19,4 

Obvod pasu (cm) 88,0 88,0 83,0 82,0 78,0 76,0 

Obvod boků (cm) 96,0 96,0 92,0 91,5 91,0 89,5 

WHR 0,917 0,917 0,902 0,896 0,857 0,849 

 

Tabulka č.30: Kompletní náhled na progres jednotlivých dat u Šárky 

  

Úbytek na tělesné hmotnosti (kg) -5,2 

Procentuální změna tělesné tukové složky (%) -5,8 

Progres v množství tělesné vody (%) +4,1 

Změna – pokles BMI (kg/m2) -1,9 

Změna obvodu pasu (cm) -12,0 

Změna obvodu boků (cm) -6,5 

Změna WHR -0,068 

Šárka po dobu 11 týdnů ztratila 5,2 kg na tělesné hmotnosti s tím, že upravila výrazně 

procento tělesného tuku o 5,8 %. 
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Výrazně jí stouplo procento vody, které úzce souvisí s progresem v aktivní tělesné 

hmotě, o 4,1 %. 

Za 11 týdnů se podařil obrovský výsledek v obvodech a to 12,0 cm v pase a 6,5 cm 

v bocích. Což byl nejrychlejší výsledek takových hodnot. 

Data byla naměřená bioimpedanční váhou Tanita 545, pro obvody byl využit 

krejčovský metr.  

Délka spolupráce konkrétních subjektů závisela na jejich časových možnostech 

souvisle dodržovat navržený plán bez jakékoliv přestávky. Z důvodu lepšího přehledu jsem 

uvedl i další měření u osob, které spolupracovali déle. Nicméně porovnávání určitých dat 

v následujících kapitolách srovnávám pouze měření do 11.týdne, aby byly dané změny 

objektivní pro všechny zkoumané osoby ve stejném časovém období. 

5.6  Změny tělesné hmotnosti (kg) 

Tabulka č.31: Kompletní náhled na změny tělesné hmotnosti zkoumaných osob (kg) 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden Celkový úbytek na váze 

Stanislav 89,4 89,6 86,3 84,5 84,2 83,7 5,7 

Jiří 97,9 98,7 96,1 95,0 94,9 92,8 5,1 

Milan 89,0 88,6 86,0 84,3 82,9 81,6 7,4 

Tomáš 88,2 90,5 88,1 85,9 84,3 83,6 4,8 

Petr 76,5 77,8 74,3 72,3 73,5 73,2 3,3 

Katka 76,5 74,4 72,3 71,1 70,3 69,1 6,4 

Ivana 81,6 81,6 80,2 78,6 77,6 76,6 5,0 

Anna 72,0 72,9 71,1 70,1 68,7 67,7 4,3 

Hana 66,0 65,9 64,5 63,8 62,3 60,0 6,0 

Šárka 60,7 60,7 59,4 58,1 56,7 55,5 5,2 

Z tabulky č.31 je jasně patrné, že všechny zkoumané osoby snížily během 

experimentu zásadně svoji hmotnost.  

Průměrný úbytek tělesné hmotnosti byl 5,32 kg pro celý zkoumaný soubor bez 

ohledu na pohlaví. 

Průměrný úbytek tělesné hmotnosti u mužů byl 5,26 kg a u žen 5,38 kg. 



63 

 

Nejvyšší ztrátu na tělesné hmotnosti během experimentu, po čas 11 týdnů, vykázal 

Milan se ztrátou 7,4 kg. Z žen to byla Katka se ztrátou 6,4 kg. Minimem byl úbytek u Petra 

3,3 kg, což se ale dalo předpokládat již předem díky naměřeným hodnotám, kde tělesná 

hmotnost nebyla riziková. 

Výsledná čísla ztrát tělesné hmotnosti vypovídají o správnosti výživového a 

pohybového programu. Ztráty odpovídají v drtivé většině normě, kdy je ideální ztráta 0,5 kg 

týdně, aby nehrozilo dostavení jojo efektu a změna byla udržitelná do budoucnosti. 

V kapitole 4.5 je možné vysledovat i další zásadní úbytky v následujících týdnech u 

osob, které v experimentu pokračovali i několik týdnů více. 

5.7  Konfrontace naměřených údajů s Brockovým Indexem 

Pro přehlednost uvádím znovu tabulku č.2 aktuálního stavu dle Mastná (1999). 

Dále doplňuji, že podle Šonky (1990) pro ženy platí o 10% snížené tabulkové 

hodnoty. 

Tabulka č.2: Posouzení aktuálního stavu dle BI (Mastná, 1999) 

Procento aktuální tělesné hmotnosti 

nad ideální hmotností 

Hodnocení aktuálního stavu na základě posouzení 

výsledku BI a aktuální těl. hmotnosti 

10 % - 15 % Nadváha 

Do 25 % Obezita - I. stupeň 

Do 50 % Obezita - II. stupeň 

Do 75 % Obezita - III. stupeň 

Nad 75 % Monstrózní obezita (na toto stádium se již poutá 

řada dalších zdravotních potíží) 

U drtivé většiny, jak je patrné z tabulky č.32 se díky pohybovému režimu podařilo 

snížit zásadně tělesnou hmotnost a tím i výsledky dle Brockova Indexu. Více než polovina 

testovaných po ukončení testování vykázala dle Brockova Indexu ideální tělesnou hmotnost. 

Nicméně Brockův Index neshledávám jako příliš důležitý údaj, jelikož vůbec 

nezohledňuje kompozici lidského těla, tedy, ze kterých tkání, a v jakém poměru je tvořeno. 

Na druhou stranu pro běžného člověka i tento jednoduše vypočitatelný údaj ukáže často 

alarmující informaci, která by ho měla přesvědčit v tom, aby začal se svým stavem něco 

dělat, a začít ho v pozitivní míře ovlivňovat. 
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Tabulka č.32: Srovnání tělesné hmotnosti zkoumaných osob (kg) dle BI 

 Výška 

(cm) 

Úvodní měření – 

hmotnost (kg) 

 

Srovnání dle BI Těl. hmotnost po 

11.týdnu (kg) 

Srovnání dle BI 

Stanislav 180 89,4 Nadváha 83,7 Ideál 

Jiří 180 97,9 Obezita I. stupeň 92,8 Nadváha 

Milan 185 89,0 Nadváha 81,6 Ideál 

Tomáš 185 88,2 Nadváha 83,6 Ideál 

Petr 179 76,5 Ideál 73,2 Ideál 

Katka 175 76,5 Nadváha 69,1 Ideál 

Ivana 170 81,6 Obezita I. stupeň 76,6 Obezita I. stupeň 

Anna 171 72,0 Nadváha 67,7 Nadváha 

Hana 159 66,0 Obezita I. stupeň 60,0 Nadváha 

Šárka 169 60,7 Ideál 55,5 Ideál 

5.7  Změny v tělesném složení – procentuální zastoupení tělesného tuku 

Tabulka č.33: Změny v zastoupení tělesného tuku (%) 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden Celkový  

úbytek tuku 

Stanislav 19,5 18,7 15,2 18,6 18,2 17,9 1,6 

Jiří 24,6 25,3 23,3 24,2 22,2 22,4 2,2 

Milan 21,0 23,6 21,1 20,6 18,8 18,7 2,3 

Tomáš 22,0 23,5 24,5 22,3 22,2 20,0 2,0 

Petr 12,3 11,6 9,9 8,8 7,3 7,6 4,7 

Katka 34,5 34,5 32,6 33,1 31,0 32,3 3,2 

Ivana 33,3 32,8 34,6 32,7 30,6 29,7 3,6 

Anna 29,7 26,9 28,1 28,1 29,1 26,3 3,4 

Hana 30,5 27,7 27,7 27,1 26,5 27,3 3,2 

Šárka 30,6 28,2 29,5 28,8 26,3 24,8 5,8 

 

Z výsledných čísel v tabulce č.33 výše je patrné, že procento tělesného tuku se 

s postupem času během experimentu příznivě snižovalo. Maximum u mužů bylo 4,7 

procenta u Petra. Ženským největším úspěchem byl progres Šárky a pokles tělesného tuku o 

5,8 procent. Minimem byl úbytek u Stanislava o 1,6 %. 
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Průměrný úbytek procentuálního zastoupení tělesného tuku celého zkoumaného 

souboru po 11. týdnech programu byl 3,2 procenta. Průměrný úbytek u mužů 2,56 procenta 

a u žen 3,84 procenta. 

Z procentuálního vyjádření změn tělesného tuku se větší progres zdařil u žen. 

5.8  Změny v procentuální zastoupení tělesné vody u zkoumaných 

Tabulka č.34: Celkový náhled na změnu v procentuálním zastoupením vody v organismu testovaných (%) 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden Celkový 

procentuální 

nárůst tělesné 

vody 

Stanislav 56,9 57,6 59,9 57,1 57,9 59,1 2,2 

Jiří 52,7 52,2 53,8 53,0 54,7 52,9 0,2 

Milan 56,0 53,8 64,5 63,6 57,3 57,3 1,3 

Tomáš 54,3 53,2 52,3 54,1 54,2 55,9 1,6 

Petr 62,6 63,2 64,4 65,2 66,8 66,5 3,9 

Katka 49,0 48,8 50,3 49,8 51,4 50,3 1,3 

Ivana 49,6 49,8 48,4 49,9 51,4 51,1 1,5 

Anna 52,5 54,7 53,8 53,7 52,9 55,0 2,5 

Hana 51,3 53,5 53,3 53,8 54,2 53,4 2,1 

Šárka 51,0 52,8 51,6 52,3 54,0 55,1 4,1 

Kontrola množství vody byla při tomto experimentu velice důležitá. Je to zásadní 

ukazatel v tom, zda nedochází k dehydrataci organismu a hmotnostním ztrátám právě díky 

ztrátám tělesných tekutin. To, že se složka vody v těle ještě navýšila, i při patrné redukci, 

napovídá, že daný experiment se vydařil. Pouze u Jiřího výsledek s finální změněnou 

hodnotou o 0,2 % nezapadá do mnou stanovené hladiny významnosti. Výsledky naznačuje 

tabulka č.34 výše. 

Na druhou stranu je zajímavé sledovat souvislost mezi změnami procentuálního 

zastoupení vody v organismu a hmotnostním změnám svalové hmoty. Tyto dva údaje by 

spolu měly velmi úzce souviset a zvýšení procentuálního zastoupení vody by mělo korelovat 

s nárůstem svalové hmoty. To se v řadě případů nepotvrdilo, proto to hodnotím jako velkou 

slabinu měřícího přístroje tanita 545. 

Při bližším zkoumání se mi nepodařilo dohledat, jakým způsobem měřící přístroj 

hodnotí množství svalové hmoty. Při dalším hledání jsem nalezl několik faktů, že tyto data 
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tanita přepočítává z tělesné hmotnosti a tukové složky, jedná se tedy o určitý koeficient, 

který nesprávně, při redukci, množství svaloviny snižuje, tedy to naměřené, i když realita je 

opačná. Tento efekt jsem komentoval již v teoretické části v kapitole 1.2.6 ohledně predikční 

rovnice. 

Voda byla pro nás tedy mnohem důležitější hodnotou, která vypověděla více o 

správnosti aplikace experimentu. 

Maximálního zvýšení procentuálního zastoupení vody v těle dosáhl Petr (3,9%) a 

minimem byl Jiří (0,2%), u kterého danou změnu nepokládám za hodnotnou, jak jsem již 

zmínil výše. 

Hladina významnosti zde pro mě byla data větší než 0,5 % a byla by velice důležitá 

hlavně, pokud by se jednalo o úbytek. 

5.9  Body Mass Index a jeho progres 

Pro zpřehlednění hodnocení uvádím znovu tabulku č.3 dle 

info.hubnout.kvalitne.sweb.cz (2014). 

Tabulka č.3: Limity BMI (info.hubnout.kvalitne.sweb.cz, 2014) 

BMI (kg/m2) Váhová kategorie Zdravotní rizika 

pod 18,5 Podváha Nebezpečí anorexie 

18,5 – 24,9 Normální rozmezí Minimální 

25,0 – 29,9 Nadváha Středně vysoká 

30,0 – 39,9 Obezita Vysoká 

40 a více Těžká obezita Velmi vysoká 

Výsledky Body Mass Indexu vykázaly pozitivní účinek experimentu na zkoumané 

osoby jak naznačuje tabulka č.35. Ale jak jsem již uvedl v teoretické části diplomové práce, 

BMI není vždy úplně přesné hodnocení aktuálního stavu jedince, často se v konfrontaci 

s ostatními metodami, ne výpočetními, ukázalo, že BMI zařazuje dané osoby do příslušné 

kategorie neprávem. 

Pro potřeby mého zkoumání se ale BMI jeví jako dobré hodnotící hledisko. A to 

hlavně z důvodů, že zkoumané osoby nejsou sportovně založení jedinci, kde by výpočet 

ovlivnila aktivní tělesná hmota, kterou výpočet BMI nezohledňuje. 
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Během 11.týdenního experimentu se podařilo téměř všechny osoby dostat do tzv. 

zóny „normy“ (normálního rozmezí) BMI, která nevykazuje zdravotní rizika oproti zařazení, 

které předcházelo před experimentem, které vykázalo první měření. Data jsou uvedena 

v tabulce č.35. 

Důležitějším ukazatelem, jak pro můj experiment, tak pro zkoumané osoby samotné 

byla změna v obvodech pasu a boků, jejíž náhled uvádím dále. 

 

Tabulka č.35: BMI a jeho progres a hodnocení rizikovosti (kg/m2) 

 1.měření Zařazení 

dle BMI 

3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden Zařazení dle 

BMI po 

experimentu 

Stanislav 27,59 Nadváha 27,65 26,64 26,08 25,99 25,83 Nadváha 

Jiří 30,22 Obezita 30,46 29,66 29,32 29,29 29,88 Nadváha 

Milan 26,00 Nadváha 25,89 25,13 24,63 24,22 23,84 Norma 

Tomáš 25,77 Nadváha 26,44 25,74 25,10 24,63 24,43 Norma 

Petr 23,88 Norma 24,28 23,19 22,56 22,94 22,85 Norma 

Katka 24,98 Nadváha 24,29 23,61 23,22 22,96 22,56 Norma 

Ivana 28,24 Nadváha 28,24 27,75 27,20 26,85 26,51 Nadváha 

Anna 24,62 Nadváha 24,93 24,32 23,97 23,49 23,15 Norma 

Hana 26,11 Nadváha 26,07 25,51 25,24 24,64 23,73 Norma 

Šárka 21,25 Norma 21,25 20,80 20,34 19,85 19,43 Norma 

5.10  Změny v obvodech pasu a boků u zkoumaných osob (cm) 

Jak je vidět v tabulce č.36 níže, obvody pasů a boků se razantně zmenšily, což byl 

jeden z hlavních cílů experimentu, jako hodnotící kritérium pozitivního vlivu změny 

životního stylu a aplikaci pohybového režimu. 

Největších úbytků v pase dosáhly ženy – Katka 10,0 cm a Hana 9,0 cm. Tyto změny 

proběhly do 11. týdne měření. Pro zajímavost – Katka, která v experimentu dobrovolně 

pokračovala až do 17. týdne ztratila další 4 cm, tudíž celkově 14 cm v pase. 

Obvody boků, respektive jejich změny, často souvisely s obvody pasů. Největších 

úspěchů v těchto partií v 11. týdnu měření dosáhli Katka s 8,0 cm a Jiří se 7,5 cm. Minimem 

byl úbytek v pase u Anny – 2,5 cm a v bocích u Petra 1,0 cm. 
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Významný úbytek, který lze považovat jako změnu, která má jistou vypovídající 

hodnotu o úspěšnosti experimentu jsem zvolil 1,0 cm. Všechna data měla vypovídající 

hodnotu dle nastavené hladiny významnosti. 

Co se validity měření týká, jak jsem již zmínil v metodologii práce, probíhalo pomocí 

klasického krejčovského metru. Aby byla naměřená data co nejpřesnější a měla co nejvyšší 

vypovídající hodnotu, provedl jsem vždy měření 3 na každou partii a výsledná naměřená 

data zprůměroval. 

Tabulka č.36: Celkový náhled na změny v obvodech pasu a boků (cm) 

Jméno  1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden Celkový 

úbytek 

Stanislav Pas 98,5 98,5 96,5 95,0 95,0 94,0 4,5 

Boky 102,5 102,5 100,5 99,5 98,5 97,0 5,5 

Jiří Pas 103,0 102,0 100,0 102,0 99,5 99,5 3,5 

Boky 107,5 107,5 106,5 106,0 102,5 100,0 7,5 

Milan Pas 97,0 95,0 94,0 91,5 90,0 89,5 7,5 

Boky 99,0 100,0 97,0 97,0 95,5 95,5 3,5 

Tomáš Pas 93,0 91,0 92,0 91,0 89,0 88,5 4,5 

Boky 103,0 101,0 102,0 100,0 100,0 99,0 4,0 

Petr Pas 81,0 81,0 81,0 78,0 78,0 76,0 5,0 

Boky 93,0 93,0 94,0 93,0 92,0 92,0 1,0 

Katka Pas 93,0 92,0 88,0 86,0 84,0 83,0 10,0 

Boky 105,0 104,0 103,0 98,5 98,5 97,0 8,0 

Ivana Pas 93,0 93,0 91,0 88,5 87,0 85,5 7,5 

Boky 109,0 109,0 107,5 102,5 102,5 102,0 7,0 

Anna Pas 86,5 87,0 86,0 85,0 84,0 84,0 2,5 

Boky 99,0 98,0 98,0 96,0 96,0 96,0 3,0 

Hana Pas 95,0 95,0 91,5 89,5 86,5 86,0 9,0 

Boky 99,0 99,0 97,5 97,0 95,5 93,5 5,5 

Šárka Pas 88,0 88,0 83,0 82,0 78,0 76,0 8,0 

Boky 96,0 96,0 92,0 91,5 91,0 89,5 6,5 
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5.11  Rizikovost dle obvodu pasu (cm) 

Obvod pasu a rizikovost následných onemocnění jsem uvedl v tabulce č.37, kde jsem 

zhodnotil rizikovost aktuálního stavu podle Svačina, Bretšnajdrová (2008). 

Tabulka č.37: Rizikovost dle obvodu pasu (cm) 

 Obvod pasu před 

(cm) 

Rizokovost Obvod pasu po 

(cm) 

Rizikovost 

Stanislav 98,5 Mírná 94,0 Není 

Jiří 103,0 Výrazná 99,5 Mírná 

Milan 97,0 Mírná 89,5 Není 

Tomáš 93,0 Mírná 88,5 Není 

Petr 81,0 Není 76,0 Není 

Katka 93,0 Výrazná 83,0 Mírná 

Ivana 93,0 Výrazná 85,5 Mírná 

Anna 86,5 Mírná 84,0 Mírná 

Hana 95,0 Výrazná 86,0 Mírná 

Šárka 88,0 Výrazná 76,0 Není 

Jak se shodují odborníci, obvod pasu je dobrý ukazatel rizikovosti onemocnění a 

zdravotních problémů. U většiny zkoumaných osob byla před experimentem zjištěna 

rizikovost, u poloviny výrazná, u 4 osob mírná a u jednoho rizikovost nebyla 

diagnostikována. V průběhu experimentu se obvod pasu postupně snižoval u všech 

zkoumaných osob a tím se i snižovalo riziko s ním spojované.  

Po ukončení experimentu po 11. týdnu měření obvodu pasu vykázalo značné úbytky, 

jak je patrné v tabulce v předchozí kapitole, a podařilo se odstranit rizikovost u poloviny 

zkoumaných osob. U 4 osob s přechozí výraznou rizikovostí byla snížená na rizikovost 

mírnou. Z průběhu experimentu lze předpokládat, že pokračováním nastaveného režimu by 

se postupně všichni dostali mimo hranici zdravotních rizik, takže se dá posuzovat experiment 

jako úspěšný z hlediska snížení rizik vzhledem k obvodu pasu jako ukazateli. 

5.12  Změny WHR a snížení zdravotních rizik 

Výsledky níže v tabulce č.38 napovídají, že žádný z mužů nebyl před experimentem 

ve výsledcích v kategorii s vysokým rizikem.  
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Hodnoty mužů se středním rizikem byly téměř všechny upraveny a riziko sníženo na 

tabulkovou „nízkou“ hodnotu. 

Co se žen týká, tak jejich WHR index byl také zásadně upraven ve většině případů. 

Šárka, která byla v tabulce řazena do kategorie s vysokým rizikem, po 11 týdnech 

dokázala postoupit do kategorie střední. 

Katka, Ivana a Hana vykonaly také obrovský progres a zařazení jejich WHR indexu 

značně popostoupilo k nižším rizikům.  

Když bychom se podívali například u Hany na pokračující experiment i po 11. týdnu, 

její WHR index začal rapidně klesat a v 15. týdnu vykázal hodnotu 0,902, tedy ještě výrazně 

nižší. 

Tabulka č.38: Celkový náhled na vývoj WHR během experimentu 

 1.měření 3.týden 5.týden 7.týden 9.týden 11.týden 

Stanislav 0,961 0,961 0,960 0,955 0,964 0,969 

Jiří 0,958 0,949 0,939 0,962 0,971 0,995 

Milan 0,980 0,950 0,969 0,943 0,942 0,937 

Tomáš 0,903 0,901 0,902 0,910 0,890 0,894 

Petr 0,871 0,871 0,862 0,839 0,848 0,826 

Katka 0,886 0,885 0,854 0,873 0,853 0,856 

Ivana 0,853 0,853 0,847 0,863 0,849 0,838 

Anna 0,873 0,888 0,878 0,885 0,875 0,875 

Hana 0,960 0,960 0,938 0,923 0,906 0,920 

Šárka 0,917 0,917 0,902 0,896 0,857 0,849 

Tabulka hodnot dle Morrone (2011), kterou jsem použil pro hodnocení úrovně rizik, 

která souvisí s aktuálním naměřeným a vypočítaných stavem: 

Tabulka č.39: Hodnoty WHR a rizika (Morrone,2011) 

Ženy Muži Zdravotní riziko 

0,80 a méně 0,95 a méně Nízké 

0,81 – 0,85 0,96 – 1,0 Střední 

Více než 0,85 Více než 1,0 Vysoké 
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5.13 Uskutečněné změny v závislosti na pohlaví  

Pro přehlednost uvádím tabulku č.40, kde srovnávám proběhlé změny vzhledem 

k stanovené hladině významnosti. 

Zjišťovaná data Počet významných změn u mužů Počet významných změn u žen 

Tělesná hmotnost 5x 5x 

Procento tělesného tuku 5x 5x 

Procento tělesné vody 4x 5x 

BMI 5x 5x 

Obvod pasu 5x 5x 

Obvod boků 5x 5x 

Z tohoto vyhodnocení je patrné, že celý experiment doznal pozitivních změn, v téměř 

sto procentech zjišťovaných dat. 
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6 Diskuze  

Nastavené hypotézy, které jsem uvedl v části metodologické, jsem z části již rozebral 

u jednotlivých hodnocení samotných výsledků ve výsledkové části. 

V současnosti stále více lidí začíná projevovat zájem o změnu svého životního stylu. 

Hledají prostředky, kterými by kompenzovaly sedavý charakter života, stresující zaměstnání 

a změnili i své stravovací návyky. 

Mnoho z nich se bohužel často vydává špatným směrem přesto, že správná cesta není 

nikterak složitá. Jen je důležité znát základní fakta a zaměřit se na klíčové body, na kterých 

zdravý životní styl stojí. 

„Nejúčinnějším bojem s narůstajícím trendem obezity je zabránění jejího vzniků tedy  

eliminace hlavních příčin.“ (Bartošová, 2014, s. 39) 

Tento základní fakt se bohužel stále nedaří vštípit široké veřejnosti a prostředky 

pohybového režimu, stravovací návyky a další prvky, jako nezbytné části zdravého životního 

stylu, vstupují do popředí až jako sekundární efekt, tedy prostředek pro nápravu současného 

nepříznivého stavu. 

Moje diplomová práce sice také řeší až vzniklé stavy, na které se váží zdravotní 

rizika, ale určitě není problém využít ji jako příručku pro preventivní opatření. 

Jako jednu z hypotéz jsem určil tu, kde jsem předpověděl, že celkově soubor nebude 

splňovat ani minimální pohybové nároky zdravého životního stylu, což bude jeden 

z hlavních důvodů vstupního stavu zjištěného z úvodního měření. 

Tato hypotéza se potvrdila a pohybový režim aplikovaný na soubor měl obrovský 

vliv. Centimetry ubývaly, procenta tuku taktéž a naopak pozitivní fakta, jako zvýšení tělesné 

vody, tedy předpokládejme i svalové hmoty. 

Hainer (2011) určuje, že hlavním důvodem vzniku obezity je právě sedavý způsob 

života. Pracovní prostředí, které je dnes typické právě u počítače a bez pohybu, nebo i 

domácí klasická činnost, jakou je sezení u televize, způsobují ono navyšování tukové složky 

v lidském organismu, stejně tak jejich vlivem ochabuje svalstvo. Tyto všechny faktory vedou 

ke zvyšování základních rizik. 

Většina osob ze zkoumaného souboru již v začátku při vyplnění dotazníku dala jasně 

najevo svoji aktivitu, respektive životní pasivitu – sedavé zaměstnání a pasivní trávení 



73 

 

volného času. Právě to u nich způsobilo nepříznivé stavy, které vykazovaly před samotným 

experimentem, což velice často inklinovalo k dalším zdravotním problémům. 

Další hypotézou bylo, že se během experimentu bude zásadně měnit složení těla, 

vzhled postavy a rizikovost aktuálního stavu všech jedinců ze zkoumaného souboru. Tato 

hypotéza se potvrdila a rizika, což byla hlavní zkoumaná část mé práce se výrazně snižovala. 

Ať už to bylo pomocí BMI, či samotných obvodů nebo pouhým náhledem na tělesnou 

hmotnost daných osob. 

Sigmund, Sigmund (2011) uvádějí, že pohyb je nenahraditelnou součástí lidského 

života. Aktivně rozvíjí tělesnou kondici, snižuje tělesnou hmotnost a prodlužuje aktivní 

dlouhověkost. 

WHO (2008) upozorňuje na důležité poznatky v možnostech varování v rizikových 

tělesných případech. Uvádějí, že měření tělesné výšky a hmotnosti mnohdy nevykazuje 

aktuální stav správně, a tím pádem neupozorní na momentální rizika s daným stavem 

souvisejícím.  

WHO (2008) také doporučuje využívat metody měření obvodů pasu, poměrů obvodů 

pasu a boků neboli WHR, jako priorita před užíváním Body Mass Indexu. Přestože spolu 

tyto dvě často užívané metody korelují, může se výsledek i lišit a BMI, které využívá pro 

výpočet tělesnou výšku a váhu jedince nemusí vypovědět přesná data. Co se rizikovosti týká, 

měření obvodů lépe vychází v souvislosti s varováním, zda se daná osoba nachází 

v normálním rozmezí, či již mimo něj a je potřeba s daným stavem něco dělat. 

S těmito větami se naprosto ztotožňuji a ve stejném stylu jsem uvedl data a jejich 

komentáře i v mé diplomové práci. BMI je na jednu stranu jako základní výpočet dobrý 

ukazatel toho, v jakém rozmezí se člověk nachází. Na druhou stranu je to ale velice úzce 

použitelná metoda, pro jejíž přesnost je nutné použít ji na velice omezený vzorek. Díky tomu, 

že vůbec nezohledňuje složení lidského těla, dochází často k omylům a mnoho osob bývá 

nesprávně zařazeno do příslušných kategorií. 

Měření obvodů hodnotím a i díky experimentální části mé práce jsem zhodnotil jako 

metodu, která má mnohem vyšší vypovídající hodnotu. Například obvod pasu je hodnota, u 

které nerozhoduje, zda je zkoumaná osoba sportovec s velkým množstvím svalové hmoty, 

či osoba, která tráví celý den sedavým charakterem aktivit. A právě riziko tzv. viscerálního 

tuku, který obaluje naše orgány, nám měření obvodu pasu ukáže nejlépe. 
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Důležitým faktorem úspěšnosti celého testování byla pravidelnost v plnění 

pohybových úkolů, které jsem na zkoumané osoby aplikoval. V případě velkých výjimek, 

kdy by docházelo k přestávkám v dodržování, by výsledky nemohly vykázat adekvátní 

očekávaná data. Čímž se přijímá další z vyřčených hypotéz. 

Celý soubor udržel naprostou disciplinovanost a s minimálními výjimkami, které 

znamenali u dvou osob vynechání jednoho pohybového tréninku za celou dobu experimentu, 

vykonal předepsaný režim v plném rozsahu. 

Jen díky tomu se data měnila požadovaným směrem a ve správné míře. 

Stejskal (2004) popisuje, že v dnešní době nezbývá příliš času na ideální vykonávání 

pohybových aktivit několik hodin každý den, jako tomu bylo v minulosti. Proto je nezbytné 

zaměřit se alespoň na kratší pohybové jednotky, které budou intenzivnějšího charakteru, ale 

hlavně budou vykonávány pravidelně. Pravidelnost je jediným předpokladem toho, že 

tělesný pohyb bude sloužit jako prevence, lék, a prostředek, který rozvíjí tělesnou kondici a 

zdatnost, a povede k požadovaným tělesným změnám. 

Pro svůj experiment jsem dle odborníků vytýčil přesnou intenzitu, kterou budou 

zkoumané osoby provádět kardiovaskulární aktivitu. Pásmo, které jsem zvolil jako efektivní, 

pro svůj tuky spalující efekt, bylo 75 – 80 % maximální tepové frekvence. 

Toto rozmezí se ukázalo jako vhodné a efektivní pro účel, který měl plnit v rámci 

experimentu.  

Přesto ale spousta odborníků, literatury a dalších médií doporučují intenzitu řádově 

o desítky procent nižší a to i od 60 % maximální srdeční tepové frekvence. 

Například jak jsem již uvedl v teoretické části mé práce, Bezhladoveni.cz (2012) 

doporučují jako ideální zónu spalující tuky právě 60 – 70 %. 

Toto rozmezí hodnotím jako nesprávné a opravdu, díky úspěšnosti mého 

experimentu se ukázalo, že toto rozmezí musí být o 10 % i více posunuto nahoru. 

Důležitým prvkem úspěšnosti celého zkoumání byla úprava životního stylu. Je 

potřeba zaměřit se vždy na celkový náhled a řešit všechny stěžejní části, které zdravý životní 

styl zahrnuje. V případě ideálního dodržování doporučovaných pravidel výrazně pomáhá 

zkvalitnit celý život člověka, mnohdy jej prodloužit, ale hlavně funguje jako prevence před 

řadou onemocnění a zdravotních problémů.  
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Proto je potřeba zaměřit se na tento fakt a přizpůsobit své chování a životní zvyklosti 

zmiňovaným ideálům. 

Stejskal (2004) popisuje, že pohyb a výživa jsou nejdůležitější prvky životního stylu. 

Tyto dva faktory velice ovlivňují celou řadu tělesných pochodů a hlavně ovlivňují celou 

kvalitu našeho života. Proto je nezbytné dodržovat zásady zdravého životního stylu. 

Po skončení celého experimentu všechny osoby zhodnotily velice pozitivně nastalé 

změny. Čímž se potvrzuje další hypotéza. 

Je potřeba si uvědomit jistou limitní záležitost, kterou byl výběr samotného souboru. 

Osoby tohoto souboru byly jistým způsobem motivované a dobrovolně s vlastním 

přesvědčením se experimentu zúčastnily. Proto nelze plnohodnotně uvažovat správnost 

tohoto režimu pro jakýkoliv soubor osob, ne z důvodu nevhodnosti pohybové intervence, ale 

z důvodu požadované aplikace a motivace samotných jedinců. 
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7  Závěr 

Výsledkem mé diplomové práce je důležitost v zásadách zdravého životního stylu. 

Aplikovaná pohybová intervence na vybraný soubor osob ve věku 20 – 53 let úspěšně 

snižovala vstupní zjištěné negativní informace antropometrického rázu. 

Cíle, které jsem si určil před sepsáním mé diplomové práce, se mi podařilo splnit, a 

tak mohu nyní zhodnotit celý experiment za vydařený. 

Zkoumaný soubor v průběhu celého experimentu dodržoval předepsaná pravidla 

nastaveného režimu. To byl základní kámen pro to, aby se udály změny, které se v průběhu 

zkoumání dostavovaly. 

Osoby snižovaly svoji tělesnou hmotnost, ubývaly jim centimetry v pase a bocích a 

měřící zařízení vykazovalo stále nižší hodnotu tělesného tuku. 

I vypočtená data, jako například BMI, BI a WHR ukazovala na správně nastolený 

trend a tím zlepšování tabulkových hodnot, které zařazovaly osoby do stále příznivějších 

kategorií s menšími riziky. 

Důležité je si uvědomit, že takto nastavená aktivita sice funguje jako „léčba“ i 

prevence proti zvyšováním rizik spojovanými s nadváhou, obezitou či neideálním složením 

lidského těla, ale přesto je potřeba věnovat otázkám zdravého životního stylu větší úsilí a 

zaměřit se i na další klíčové faktory jako jsou spánek, stres, hlouběji zabřednout do 

problematiky výživy a dalších byť jenom drobností. 

Dnešní doba je charakteristická nedostatkem času, kariérismem a tím pádem tato 

problematika bývá odsouvána do pozadí. Co si ale mnoho z těchto lidí neuvědomuje je fakt, 

že tím pádem výrazně ohrožují délku a kvalitu svého života a hodnoty, které u nich vítězí, 

jsou velice pomíjivé, pokud neudrží své tělesné zdraví. 

Je potřeba zaměřit se na nalezení jisté rovnováhy mezi moderním stylem žití a 

zásadami zdravého životního stylu, jen tak je možné neohroženě žít, být aktivní a tím i 

úspěšný. 
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Příloha č.1: Žádost o vyjádření etické komise UK FTVS 

  



 

 

 

  



 

 

Příloha č.2: Informovaný souhlas 

 

Informovaný souhlas 

 Dovoluji si Vás požádat jakožto student 2. ročníku navazujícího Magisterského 

studia o Váš písemný souhlas se zahrnutím do mého testování, které bude použito výhradně 

pro zpracování mé závěrečné diplomové práce. 

 Předmětem a cílem testování je snížení zdravotních rizik pomocí aplikace pohybové 

intervence. Rizika budou průběžně vyhodnocována pomocí měření atropometrickými 

metodami a jejich konfrontací s ustálenými normami. 

 Délka testování bude v rozsahu 3 měsíců, v případě zájmu i déle. Časové nároky 

programu jsou plnění 3 pohybových tréninkových jednotek týdně. Testování bude probíhat 

jednou za 14 dní a bude v délce maximálně 30 minut. Další nezbytné časové nároky testování 

nejsou nezbytné, pouze dobrovolné doprovodné cvičení v domácích podmínkách v délce 10 

minut. 

 Testování bude probíhat formou antropometrického měření – měření obvodů a výšky 

pomocí krejčovského metru. Dále budou měřena další důležitá tělesná data pomocí 

Bioelektrické impedanční analýzy – speciální měřící váha. Nebudou užity žádné invazivní 

metody. 

 Testování i samotná intervence by neměla vyvolávat nepříjemné ani bolestivé 

metody a nejedná se ani o nebezpečnou metodu. 

 

 Získaná data budou užita výhradně pro vytvoření praktického podkladu mé 

diplomové práce a nebudou dále šířena a přístupná. V rámci diplomové práce bude 

zachována anonymita, takže data nemohou být žádným způsobem zneužita. 

 

Svým podpisem stvrzuji souhlas o dobrovolné účasti na výše uvedeném testování a použití 

dat pro účely taktéž zmiňované.  

  



 

 

Příloha č.3: Vstupní dotazník účastníka experimentu 

Vstupní dotazník účastníka experimentu 

Datum: 

Jméno a příjmení: 

Věk: 

Kontaktní údaje (mobil, email): 

Zdravotní část: 

Máte jakékoliv zdravotní potíže? 

Vyjádřete se konkrétně k daným zdravotním omezením: 

Krevní tlak: 

Kardiovaskulární obtíže: 

Metabolické choroby: 

Máte jakékoliv chronické bolesti: 

Historie zranění a operačních zákroků: 

Životní styl: 

Sportovní historie: 

Momentálně vykonávám pohybovou aktivitu v četnosti: 

Charakter povolání: 

Četnost jídel během dne: 

Charakteristika stravování: 

Cíle: 

Jaký je Váš dlouhodobý cíl? 

Jaké jsou Vaše časové možnosti? 

Chápete změnu současného stavu jako jednu z priorit? 

Další důležité poznámky: 

 

Dne…………………….v…………………     Podpis*……………. 

*Podpisem stvrzuji správnost vyplněných údajů 


