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Abstrakt 

 

Název:    Změny tělesného složení a anaerobní a aerobní výkonnosti v průběhu 

                šestitýdenního HIIT 

 

Cíle:  Cílem diplomové práce bylo zhodnocení vztahu šesti týdenního HIIT (High 

Intensity Interval Training) k tělesnému složení a parametrům anaerobní a 

aerobní výkonnosti u sledovaných probandů.  

 

Metody:   Testovanou skupinu tvořilo 9 probandů ve věkové kategorii 28-51let. 

Probandi po dobu šesti týdnů dodržovali přesně daný tréninkový program dle 

zvolené hypotézy. 

                   Bylo provedeno vstupní a výstupní testování v Biomedicínské laboratoři UK 

FTVS. V rámci komplexního testování byly použity neinvazivní techniky 

(antropometrická měření, analýza tělesného složení, anaerobní a aerobní 

zátěžové testy). Invazivně byl v rámci testování odebrán vzorek kapilární krve 

ke stanovení hladiny cholesterolu a pozátěžové hladiny laktátu. Pro analýzu 

parametrů byl použit párový T test (p < 0,05). Pro posouzení věcné 

významnosti bylo použito Cohenovo d.  

Výsledky: Výsledky našeho pozorování ukazují, že vlivem zvoleného šestitýdenního 

programu došlo u probandů ke statisticky významným (p < 0,05) změnám 

tělesné hmotnosti (kg), BMI (kg/m2), FEV (l), a ANC/kg (J/kg). Změny u 

ostatních sledovaných parametrů byly zhodnoceny jako statisticky 

nevýznamné. 

 

Klíčová slova:  HIIT – vysoce intenzivní intervalový trénink, tělesné složení, aerobní a        

                           anaerobní zdatnost  
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Abstract 

 

Title:      Changes in body composition and in anaerobic and aerobic performance  

               during a six-week HIIT .    

 

Objectives: The aim of this master thesis is to evaluate the influence of a six-week HIIT 

(High intensity interval training) on body composition and both aerobic and 

anaerobic performance.  

 

Methods:  A group of 9 men aged 28-51 years was gathered and who followed an exact 

six-week training programme according to the chosen hypothesis. 

                    Testing before and after the programme was carried out in the Biomedical 

laboratory FTVS UK. Non-invasive testing methods were used 

(anthropometric measurements, body composition analysis, anaerobic and 

aerobic performance test). Invasive measurement of cholesterol and lactate 

level from capillary blood sample was carried out. Paired sample T-test was 

used for data analysis (P<0.05).  Cohen’s d was used for assessment of effect 

size. 

 

Results:     The results of our study show that the chosen six-week programme led to 

statistically significant (p < 0,05) changes in  body weight (kg), BMI 

(kg/m2), in FEV (l), and ANC/kg (J/kg). Changes in the other parameters 

were statistically not significant. 

 

Keywords: High intensity interval training, body composition, aerobic and anaerobic    

                    performance 
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1. ÚVOD 

 

     Životní styl dnešní doby přináší mnoho úskalí spojených s negativními vlivy 

působícími na náš organismus. Mezi hlavní řadíme hypokinezi, sedavé zaměstnání, 

špatné stravovací návyky, nadváhu, stres aj. Pohybová rekreace je přitom považována za 

jednu z nejdůležitějších součásti životního stylu. Je doloženo, že pravidelná pohybová 

aktivita má přímý vliv jak na fyzickou stránku jedince, konkrétně úroveň zdravotní 

tělesné zdatnosti, tělesné složení, anaerobní a aerobní zdatnost, tak na psychickou stránku 

jakožto regulátor stresu snižující míru depresí aj. 

    Na jedné straně industrializace přinesla více volného času, zároveň moderní 

technologie je jistě jednou z příčin snížení množství pohybové aktivity v každodenním 

životě. Bohužel vysoké nároky kladené na pracovní výkon spojené s nutností práce i ve 

volném čase, některým jedincům znemožňují věnovat se pohybové rekreaci. 

     Téma této práce bylo zvoleno na základě zájmu autorky zpřístupnit pohybovou 

aktivitu i těm jedincům, kteří nemají dostatek volného čas. Diplomová práce má charakter 

empiricko-teoretický a je rozdělena do dvou částí. Cílem teoretické části bylo seznámení 

autorky s nejnovějšími studiemi ohledně metody HIIT (High intensity interval training). 

Obsahem je rešerše literatury, převážně souhrn poznatků týkajících se metody HIIT z 

publikovaných článků z let 2001-2016.  

     Pro praktickou část byla zvolena hypotéza profesora Jamese Timmonse, který se 

věnuje výzkumu metody HIIT od roku 1993. Cílem této diplomové práce bylo doložení 

výsledků ověřujících, zdali je hypotéza profesora Timmonse, ohledně metody HIIT 

validní i pro testovanou skupinu probandů.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

    2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Pohybová aktivita v dnešní době 

 

     Pohybová aktivita je mnohostranná pohybová činnost člověka, která se realizuje jeho 

pohybovými orgány. Vyznačuje se lidskými znaky, jako jsou cílevědomost, sociální 

determinovanost, spojení s procesem komunikace mezi lidmi (Kasa, 2006).  

       Moderní doba přináší velké snížení pohybové aktivity v čase pracovní doby i ve 

volném čase. Sekot (2008) dodává, že sedavý způsob života se stává životním stylem 

nejen dospělých, ale i dětí a mládeže. Následná hypokineze má přímý vliv na rozvoj 

civilizačních onemocnění. Zároveň u české populace nejčastějšími důvody nesportování 

jsou slabá motivace, zdravotní potíže a nedostatek volného času. 

 

2.2 Charakteristiky tréninkových zatížení 

 

   Pro jedince, kteří se chtějí věnovat sportovní aktivitě, nalezneme v dnešní době mnoho 

sportovních zařízení se specifickým zaměřením. Tréninkové a kondiční programy mohou 

být zaměřeny na redukci tukové tkáně, nabírání svalové hmoty, programy absolvované 

za účelem udržení dobrého zdravotního stavu a snížení rizika civilizačních onemocnění 

či udržení tělesné a duševní zdatnosti.  Systémové pojetí kondičních programů se stejně 

jako sportovní trénink snaží o ucelenou koncepci. Dovalil (2002) říká: „Sportovní trénink 

ve skutečnosti probíhá jako komplexní proces. Lze jej vymezit jako účelné, na základě 

určitých principů zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod tréninku, jehož 

cílem je zajistit růst sportovní výkonnosti". 

     Při tvorbě tréninkového programu se zaměřujeme na: 

Intenzitu cvičení -  Intenzita zatížení určuje stupeň úsilí. Navenek se často projevuje jako 

rychlost pohybu, frekvence pohybů, distanční parametry (výška, dálka), vztahuje se 

k velikosti překonávaného odporu  
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Objem zatížení, který představuje kvantitativná stránku cvičení, lze jej popsat časem, tj. 

dobou trvání a počty opakování. 

Velikost zatížení, kterou lze chápat jako vícerozměrnou veličinu, kterou vytváření 

charakteristiky zatížení: 

- Intenzita cvičení 

- Doba trvání cvičení 

- Počet opakování cvičení 

- Interval odpočinku mezi cvičením 

- Způsob odpočinku (Dovalil, 2002) 

 

2.3 Metoda HIIT (High intensity interval training) 

 

      HIIT je zkratka pro vysoce intenzivní intervalový trénink (angl. High Intensity 

Interval Training; pro značné rozšíření této anglické zkratky se přidržíme jejího užívání i 

v této česky psané práci).     

      HIIT je tělesné cvičení charakteristické krátkými úseky pohybové aktivity proložené 

periodami nízko-intenzivní pohybové aktivity nebo odpočinku. Je mnoho variant 

z hlediska typu a délky cvičení, počtu opakování a způsobu odpočinku (Gibala, 2012).  

      Přesněji je HIIT  obecně definováno jako opakované úseky krátce trvajícího cvičení 

vysoké intenzity (od 10 sec. do 5 ti min). Úseky cvičení jsou oddělené krátkými intervaly 

nízko intenzivního cvičení, které poskytuje tělu částečnou rekonvalescenci (Lauersen, 

Jenkins, 2002).   

     HIIT je považováno za efektivní alternativu k běžnému tréninku, která přináší stejné 

a možná i větší změny v oblasti fyziologie, sportovní výkonnosti a změny u tzv. ukazatelů 

zdraví a kondice a to jak u zdravých jedinců tak i jedinců s určitým zdravotním oslabením 

(Gibala, 2012).  

     Metoda HIIT je často využívána jednak rekreačními, ale i vrcholovými sportovci, kteří 

nemají další fyzickou a časovou rezervu na další déle trvající trénink (Laursen, Jenkins, 

2002). 
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     Nybo et al., publikovali v roce 2010 článek porovnávající metodu HIIT s dalšími 

variantami tréninku, konkrétně se silovým a vytrvalostním. Na základě výsledků 

získaných experimentem doporučují autoři vytrvalostní tréninkový program za účelem 

redukce tukové tkáně, silový trénink pro hypertrofii svalové tkáně a HIIT pro zlepšení 

hodnot takzvaných ukazatelů zdraví jako je hladina cholesterolu, inzulinová reakce a 

hodnoty VO2 max. Tato studie zároveň předkládá výsledky ukazující vliv HIIT na snížení 

systolického krevního tlaku u netrénovaných jedinců. 

 

          2.4 Varianty metody HIIT 

 

     Jsou známy varianty metody HIIT dělené dle způsobu cvičení. Jízda na bicyklovém 

ergometru, běh na běžeckém ergometru aj. Dělení dle délky času věnovaného intervalům 

maximální intenzity zatížení na deseti minutový (myšleno deset minut týdně) pěti 

minutový, čtyř minutový a tří minutový.  

 

     Z hlediska délky tréninkových programů byly v literatuře popsány programy 

dvoutýdenní (Timmons, 2009), čtyřtýdenní (Alkahtani et al. 2013), šestitýdenní (Tabata 

2016), osmitýdenní (Musa, 2009) a dvanáctitýdenní (Kessler, Sisson a Shorrt 2012).  

 

2.5 Historický vývoj metody HIIT 

 

    V. L. Billatová (2001), ve svém článku popisuje jednotlivé sportovce, vědecké studie 

a konkrétní tréninkové metody v rámci intervalového tréninku a jejich úspěchy po 

dekádách od roku 1910.   

      Za zakladatele HIIT jsou považováni sportovci z počátku 20. století. Jsou jimi finští 

atleti, běžci na střední a dlouhé trati Hannes Kolehmainen (trojnásobný vítěz na OH ve 

Stockholmu roku 1912) a Pavoo Nurmi (devítinásobný vítěz na OH v letech 1920-1928). 

Mezi propagátory HIIT patřil v 50. letech Emil Zátopek – (trojnásobný vítěz na OH 

v Helsiknách) (Billat, 2001). Dalšími sportovci, kteří ve svém tréninku využívali HIIT, 

jsou například Gordon Pirie, Roger Moens, Vladimír Kutz aj (Billat, 2001). 
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     Zpočátku bylo těžké přesvědčit sportovce a jejich trenéry k zavedení HIIT jako 

tréninkové metody. Trenéři se obávali nahrazení části tréninku programem HIIT a na 

větší množství tréninkových jednotek neměli sportovci ani časovou, ani fyzickou rezervu 

(Gibala, 2012). 

     Do většího povědomí se HIIT dostalo v roce 1959, kdy byla publikována první 

vědecká práce na téma HIIT sepsaná německými autory Reindellem a Roskammem. O 

rok později publikovala výzkumná skupina ze Švédska studii, ve které již byla konkrétně 

popsána reakce laktátu (La), spotřeba kyslíku (VO2) a srdeční frekvence (SF) jako reakce 

a adaptace na intervalový trénink (Tschakert & Hofmann, 2013). 

     Jedním z velkých propagátorů v historii HIIT je Izumi Tabata, který je spojován 

s výrazem Tabatův protokol, což je jedna z variant HIIT.  Tabata zkoumal vliv HIIT na 

výkonnost u olympijských rychlobruslařů. Provedl osmitýdenní program, během nějž 

probandi cvičili dvacet sekund na maximální intenzitu následovaných deseti sekundami 

odpočinku v osmi opakováních. Významným výsledkem bylo např. navýšení VO2 max o 

14 % (Tabata, 1996). 

     Postupem času se začala metoda HIIT využívat pro rekreační sportovce jako součást 

rehabilitace a součást primární i sekundární prevence některých onemocnění (Shiraev, 

2012). U rekreačních sportovců vyvolávají krátké intervaly maximální intenzity 

(s výraznou úsporou času) podobné účinky na aerobní systém jako vytrvalostní trénink 

(Gibala, 2012). 

     V průběhu 90. let vzrostl zájem o HIIT. Do roku 2008 bylo publikováno přibližně 108 

vědeckých prací, které dokládají, že HIIT je efektivním a časové nejméně náročných 

způsobem tréninku. V dnešní době patří HIIT mezi běžně používané tréninkové metody 

(Smith, 2008).  
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2.5.1 Hypotéza profesora Jamese Timmonse 

 

     Profesor James Timmons PhD působí na Department of Medical & Molecular 

Genetics  King's College v Londýně, kde se věnuje systémové biologii, zejména 

molekulárním studiím při tělesném cvičení 

(https://scholar.google.cz/citations?user=HCjV3KsAAAAJ&hl=cs&oi=ao). 

       Timmons je propagátorem metody HIIT již od svých studií v letech 1993 -1996, kdy 

metoda HIIT byla považována za vhodnou tréninkovou metodu za účelem zvýšení síly a 

rychlosti.  V roce 2012 přednesl Timmons presentaci na Cardiffské univerzitě, kde 

předkládá své výsledky ohledně HIIT studií, které zatím nebyly publikovány, a kde 

souhrnně ukazuje posun vědeckých důkazů ohledně vlivu cvičení a vlivu metody HIIT 

na lidský organizmus.   

      V první části prezentace Timmons shrnuje obecná doporučení pro zdravý životní styl, 

kde jedním z doporučení je cvičit alespoň 150 min týdně pro zvýšení celkové zdatnosti a 

zlepšení stavu měřitelných ukazatelů zdraví jako je hladina cholesterolu, Vo2max aj. 

Postupně přejde k popisu metody HIIT a ukazuje, jak se posunuly názory a jakých bylo 

dosaženo výsledků, získaných z vědeckých studií od roku 2007. Například graficky 

dokládá přímou úměrnost mezi intenzitou zatížení a zlepšením hladiny Vo2max, čímž 

podporuje myšlenku, že pro zvýšení hodnot Vo2max je stěžejní intenzita před objemem 

zátěže.  Dále poukazuje na dvoutýdenní studii, kde u skupiny probandů cvičící metodou 

HIIT v režimu 6x30sekund třikrát týdně, došlo k významnějšímu zlepšení inzulínové 

citlivosti, než u skupiny cvičící vytrvalostním tréninkem.  

         Timmons et al. provedli v roce 2009 studii za účelem vyhodnocení vlivu HIIT na 

citlivost organismu na inzulín. Skupina probandů (n =16, věk 21 ± 2 let; BMI: 23.7 ± 3.1 

kg/m2; Vo2max 48 ± 9 ml·kg-1·min- 1), Program probíhal 2 týdny. Tréninková jednotka 

obsahovala 6 sérií, 4–6 × 30 sekund sprintů na bicyklovém ergometru (nebyl udán čas ani 

způsob odpočinku mezi sériemi). Testování probíhalo formou orálního glukózového 

testu. Inzulínová citlivost měřená Cederholmovým indexem se zvýšila o 23 %. Závěrem 

studie je, že metoda HIIT jednoznačně snižuje metabolické rizikové faktory u osob 

sedavého životního stylu (Timmons et al., 2009).    

                                            

https://scholar.google.cz/citations?user=HCjV3KsAAAAJ&hl=cs&oi=ao
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     Dále Timmons popisuje vývoj časové dotace na jednu tréninkovou jednotku u metody 

HIIT. Nejníže na obrázku je vidět doposud poslední verze tréninkového programu. 

Timmons dochází k poznání, které formuluje slovy: „čas není dobrým způsobem měření 

k tomu, abychom pochopili spojitost mezi tělesným cvičením a úrovní zdraví.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide č. 1 z prezentace  Timmonse. Vývoj studií 

 

     Timmons ve své presentaci upozorňuje, že každá vědecká studie na téma HIIT např. 

Babraj et al., 2009, aj., má sice malé, ale vždy přítomné, procento „non - responders“ tedy 

probandů, kteří na program nereagují 

(https://www.youtube.com/watch?v=E42TQNWhW3w).                                
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2.6  Vliv metody HIIT na jednotlivé orgánové soustavy 

 

    Laursen a Jenkins sepsali v roce 2002 přehledový článek, ve kterém popisují do té doby 

vyzkoušené varianty metody HIIT a z nich získané výsledky. V té době bylo provedeno 

více studií s probandy sedavého životního stylu než s vrcholovými sportovci (Laursen, 

Jenkins, 2002). (Příloha č. 3.) 

   Lauren a Jenkins (2002) v závěru svého shrnujícího článku říkají, že ačkoliv studie 

ukazují, že HIIT funguje, některé vlivy a zákonitosti se zatím nepodařilo objasnit.  

     HIIT se přisuzuje komplexní fyziologický i psychologický vliv na organismus. Mezi 

fyziologické vlivy řadíme především vliv na kardiovaskulární soustavu, metabolismus 

svalů a dýchací soustavu. Mezi psychologické vlivy řadíme vliv na náladu, motivaci a 

schopnost vnímat intenzitu cvičení (Gibala, 2007). 

     Za zmínku též stojí potenciální využití HIIT pro účely snížení rizik nemocí. Například 

Gibala (2007) studoval účinek metody na osoby s rizikem kardiovaskulárních 

onemocnění, kde bylo pozorováno snížení rizik v důsledku provádění HIIT. 

      

2.6.1 Kardiovaskulární systém  

 

     Pohybová aktivita je součástí sekundární prevence u pacientů s onemocněním 

kardiovaskulárního systému a to nejčastěji jako prevence srdeční ischemie, anginy 

pectoris či s cílem zlepšení funkční kapacity. Pokud má pacient již diagnostikované 

onemocnění kardiovaskulární soustavy, lze metodu HIIT doporučit pouze po konzultaci 

s lékaři (Lavie et al., 2015). 

     Kessler, Sisson & Short (2012) shrnuli 12 studií, které dokládají vliv HIIT na krevní 

tlak. Závěr zní, že programy HIIT, které byly kratší než deset týdnů, nedoložily žádné 

statisticky významné výsledky ve změně krevního tlaku. U probandů s lehkou hypertenzí 

došlo po dvanáctitýdenním HIIT programu ke snížení systolického i diastolického tlaku 

o 2-8 %.  
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     Azevedo et al. ve svém článku z roku 2014 předkládají výsledky z  centra pro léčení 

kardiovaskulárních onemocnění. Věnovali se různým metodám cvičení s pacienty. 

Intenzita cvičení byla hodnocena v procentech z maximální TF.  Měření byla provedena 

u 4 846 pacientů, se kterými cvičili různými metodami. Azevedo et al. zaznamenali jeden 

případ kritické zástavy srdce u pacienta u vytrvalostního tréninku a dva nekritické případy 

u pacientů, kteří cvičili metodou HIIT. Byly též provedeny studie s pacienty 

s onemocněním koronárních cév (Coronary artery disease – CAD) u těchto pacientů bylo 

zaznamenáno zvýšení Vo2max o 17,9 %. Ve stejné organizaci byl proveden i náhodný 

výběr 89 pacientů po prodělání infarktu myokardu. U všech těchto pacientů došlo po HIIT 

ke zvýšení hodnot Vo2max. Závěr tohoto článku zní, že HIIT je velmi vhodným 

prostředkem pro zlepšení stavu kardiovaskulárního systému (Azevedo et al. 2014). 

     Vliv HIIT na kardiovaskulární soustavu byl sledován i ve studii porovnávající skupinu 

mužů s kardiovaskulárním onemocněním  (n=25, věk: 63let +/- 5 let) sedavého životního 

stylu. A mužů s onemocnění kardiovaskulární soustavy (n=19, věk: 61let +/- 5 let) 

aktivního životního stylu. Tato studie dokládá pozitivní vliv metody HIIT v obou 

skupinách probandů na zlepšení aerobní zdatnosti především pak na VO2max (Knowles, 

2015). 

          Výzkumy v oblasti metody HIIT dokazují, že pokud tělo vystavíme maximální 

intenzitě zatížení, adaptace kardiovaskulárního systému je rychlá a efektivní za účelem 

ochrany organismu před stresem vyvolaným takovouto vysoce intenzivní zátěží. (Smith, 

2008).  

     

2.6.2 Respirační systém  

 

     V článcích o vlivu metody HIIT na zdraví, je nejčastěji zmiňovaným ukazatelem     

VO2 max.  

     Referenční hodnoty VO2max u lidí sedavého životního stylu jsou 45 ml/kg/min, u 

rekreačních sportovců jsou hodnoty 45-55 ml/kg/min a u vrcholových sportovců jsou 

vyšší než 60 ml/kg/min. Jedna ze zmiňovaných studií v Laursen, Jenkins (2002) ukazuje, 

že u osmi probandů sedavého životního stylu či rekreačně sportujících se hodnoty Vo2max 
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výrazně zvýšily (o 44 %) po deseti týdnech HIIT projektu. U čtyř probandů VO2max 

dosáhla hodnot 60 ml/kg/min. 

     Timmons (2012) zmiňuje statisticky významné změny u netrénovaných probandů 

v hodnotách Vo2max. Dokládá zvýšení Vo2max o 23 % po pětitýdenním HIIT.  

     Gibala (2012) popisuje několik studií trvajících 6-12 týdnů ukazujících, že HIIT 

trénink je efektivnější při zvyšování Vo2max, než vytrvalostní trénink. 

      Tabata et al. (2016) publikovali článek na téma vlivu vytrvalostního tréninku a vlivu 

metody HIIT na hodnoty Vo2max. Probandi byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina 

cvičila formou vytrvalostního tréninku, druhá skupina metodou HIIT. Obsahem 

tréninkové jednotky metody HIIT bylo osm opakování po dvaceti sekundách 

maximálního výkonu (hodnoty 170 % Vo2max.) následovaných desetisekundovým 

odpočinkem. Tréninkový program trval po dobu šesti týdnů. Obsahem tréninkové 

jednotky vytrvalostního tréninku by jízda na bicyklovém ergometru šedesát min denně, 

pět dní v týdnu. 

     Ve skupině praktikující vytrvalostní trénink nedošlo ke statisticky významnému 

zvýšení aerobní kapacity (p > 0.01). U druhé skupiny cvičící HIIT došlo k navýšení 

aerobní kapacity o 28 % a došlo k navýšení hodnot  VO2 max. o 7 ml.kg-1.min-1 . 

     Byla provedena i studie s obézními muži (věk 29 ±3.7 let, BMI = 30.7 ±3.4 kg/m2), 

která dokládá zvýšení hodnot Vo2max o 10,8 % po uplynutí čtyřtýdenního HIIT  

(Alkahtani et al., 2013). V další studii, které se zúčastnilo 46 obézních mužů, došlo ke 

zlepšení Vo2max o 15 % za 12 týdnů ve cvičebním režimu 8 sekund výkon-12 sekund 

odpočinek po dobu deseti minut na 80-90 % max TF. Tréninkový program probíhal 3x 

týdně po dobu dvanácti týdnů (Heydari, 2012). U obézních probandů je však třeba odlišit 

vliv změn tělesného složení a čisté změny aerometabolických procesů. 
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  2.6.3 Změny biochemických a tělesných parametrů   

 

     Laursen a Jenkins ve studii (2002) porovnávali dvě skupiny probandů. První skupina 

cvičila souvisle 1 hod na 50 % VO2max. Druhá skupina cvičila 1 hod v režimu patnáct 

sekund na Ppeak (Power peak – na maximum) a patnáct sekund odpočinku. U skupiny 

s přerušovaným tréninkem byly při cvičení více využívány tuky než glykogen 

v porovnání s druhou skupinou (Laursen, Jenkins, 2002). 

     Babraj (2009) předkládá teorii, že markantní nárůst adrenalinu a noradrenalinu při 

HIIT může být významným katalyzátorem pro zlepšení spalování tuků. Oba tyto hormony 

jsou z velké části odpovědné za uvolnění tuku jak z podkožních, tak i intramuskulárních 

tukových zásob pro použití jako zdroj energie v průběhu cvičení.   

        Tyto výsledky potvrzuje studie Nybo (2010), které se zúčastnilo 36 probandů 

sedavého životního stylu.  I v této studii je doložen vliv metody HIIT na metabolické 

změny. Tréninková jednotka spočívala v běhu na běžeckém ergometru, obsahovala pět 

opakování dvouminutového běhu na 95 % TF (vypočítané z maximální TF vzorcem 220-

věk) s dvouminutovými intervaly odpočinku. Po dvanáctitýdenním tréninkovém 

programu došlo u probandů ke zvýšení Vo2max o 14 %. Klidová koncentrace glukózy byla 

vlivem tréninku změněna (6.1 +/- 6 na 5.1 +/- 0.4 mmol/l) a došlo ke zvýšení hladiny 

HDL cholesterolu. Tato studie shodně ukazuje, že metoda HIIT nevykazuje změny 

množství tukové hmoty (Nybo et al, 2010). 

     Heydar et. al.(2012) publikovali výsledky své studie, ve které probandi cvičili 

v režimu osmi sekund intenzitou dosahující 80-90 % max TF následovaných 

dvanáctisekundovým odpočinkem. Toto schéma bylo opakováno po dobu dvaceti minut,  

4x týdně po dobu dvanácti týdnů. U podkožního tuku došlo k poklesu o 2 %, a pokles 

viscelárního tuku byl 6,6 % (Heydari, 2012). Kessler, Sisson & Short (2012) k tomu 

dodávají, že se zdá, že k výrazným změnám v tělesné hmotnosti / procento tělesného tuku 

je potřeba nejméně 12 týdnů HIIT.  

     Whyte a kolektiv (2013) provedli studii testující vliv metody HIIT na změny 

metabolických ukazatelů zdraví u obézních mužů (věk 26.9 ± 6.2 let, výška 1.78 ± 0.09 

m, svalová hmota 94.2 ± 9.1 kg, BMI 29.9 ± 9.1 kg/m2, ˙VO2peak 42.0 ± 2.4 ml kg −1 

min−1). Byly sledovány změny oxidace tuků, množství aktivní svalové hmoty, hladiny 
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glukózy, inzulínové reakce, Vo2max a maximální tepové frekvence. Metoda HIIT byla 

provedena formou jízdy na bicyklovém ergometru. Závěry této studie ukazují, že u lidí 

sedavého životního stylu došlo po HIIT tréninku ke zvýšení inzulínové citlivosti a zvýšení 

oxidace tuků. Z hlediska kompozice těla a redukce tuků nebyly doloženy statisticky 

významné změny (Whyte, 2013). 

 

Koncentrace laktátu v krvi 

 

Alkahtani et al. (2013) provedli studii s deseti probandy trpícími nadváhou až obezitou, 

sedavého životního stylu (věk: 29 ± 3.7 let, hmotnost 88.6 ±7.6 kg, BMI 30.7 ±3.4 kg/ 

m2, tuková hmota 31.2 ± 4.7 % tělesné hmotnosti, Vo2max  28.7 ±3.4 ml/kg/min).  Program 

trval 4 týdny, tréninková jednotka obsahovala třicet sekund výkonu na 90 % Vo2max  a třicet 

sekund odpočinku. Bylo provedeno 45 opakování ve 45 minutách v prvním týdnu a 30 

opakování ve 30 minutách v dalších týdnech. Dohromady bylo odcvičeno 12 

tréninkových jednotek. Po každé tréninkové jednotce byly provedeny 3 odběry vzorku 

krve z prstu. V páté minutě, patnácté minutě a ve třicáté minutě po dobu celého 

tréninkového programu. V této studii bylo dosaženo statisticky významné změny 

v hodnotách koncentrace pozátěžového laktátu v krvi probandů (p ≤ 0.01) (Alkahtani et 

al.. 2013). 

 

 

Graf č. 1 (Alkahtani et al. 2013) The concentration of blood lactate (BLa) during 4-week training. 
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  Hladina cholesterolu 

 

    Vysoká úroveň HDL (High density lipoprotein) je dobrou prevencí proti onemocnění 

cév a koronárním onemocněním srdce. Vliv vytrvalostního tréninku na hladinu HDL 

cholesterolu je znám. Vliv jiných variant tréninku na HDL cholesterol zatím nebyl 

adekvátně prozkoumán (Musa, 2009).   

     Musa et al. provedli v roce 2009  studii se záměrem potvrdit, zda metoda HIIT má vliv 

na zvýšení hladiny HDL cholesterolu a tím i na hladinu celkového cholesterolu u mladých 

netrénovaných můžu. Po osmitýdenním tréninkovém programu došlo ke zvýšení hladiny 

HDL cholesterolu o 18 %. Rozdíl mezi výsledky skupiny cvičící metodou HIIT a 

skupinou s vytrvalostním tréninkem byl statisticky nevýznamný až na úsporu času (Musa 

et al 2009). 

 

 

Tabulka č. 1 (Musa et al.. 2009) 

 

     Kessler, Sisson & Short (2012) shrnuli 14 studií dokládajících vliv HIIT na hladinu 

cholesterolu. Závěr zní, že hodnoty HDL cholesterolu se zlepšily v programech HIIT, 

které trvaly alespoň osm týdnů. Pro zlepšení hodnot celkového cholesterolu je potřeba 

HIIT doplnit vytrvalostním tréninkem.  
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2.6.4 Pohybový systém 

   

     Gibala (2007) říká: „Potenciál metody HIIT předně vychází z remodelace kosterního 

svalstva, čímž začíná celý proces změn na molekulární úrovni, který je vyvolán vysokou 

intenzitou a tedy velkým stresem pro organismus“. Dále dokládá výše zmíněné 

pozorování dvoutýdenním projektem, kde došlo k navýšení svalové aerobní kapacity o 

10-35 %. Při porovnání metody HIIT s běžným vytrvalostním tréninkem bylo srovnáváno 

v rámci celého programu 2,5 hodiny cvičení formou HIIT s 10,5 hodinami aerobního 

cvičení. Oba způsoby tréninku vykázaly velmi podobné výsledky v aerobní kapacitě 

svalů (Gíbala, 2007). 

  Gibala ve svém přehledovém článku (2012) o HIIT popisuje několik vědeckých studií, 

které shodně poukazují na zvýšenou aktivitu koaktivátoru peroxisomu (proliferátor 

aktivovaného receptoru γ), který slouží jako hlavní regulátor novotvorby mitochondrií 

ve svalu. 

 

 
Obrázek č. 1 Gibala, 2012 

 

Fyzická aktivita v podobě HIIT aktivuje 5'-AMP-aktivovanou proteinkinázu (AMPK) a 

p38 mitogenaktivovanou proteinkinázu (MAPK). Tyto kinázy reagující na fyzickou 

aktivitu způsobí přímou fosforylaci a aktivaci PGC-1α. Nadbytek PGC-1α v jádře, 

který je důsledkem HIIT, zřejmě způsobí koaktivaci transkripčnich faktorů (TF) a 
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následnou zvýšenou transkripci mitochondriálnich genů, což vede k akumulaci více 

mitochondriálních proteinů a tedy zvýšené novotvorbě mitochondrií. 

 

     Gibala (2012) zmiňuje výsledky vědeckých studií metody HIIT, které shodně 

dokumentují pozitivní ovlivnění oxidativní kapacity kosterního svalstva projevující se 

v hodnotách obsahu bílkovin v mitochondriálních enzymech. Dále bylo pozorováno 

zvýšení hodnot klidového glykogenu, snížení rychlosti zužitkování glykogenu a produkce 

laktátu, zvýšené hodnoty oxidace tuků, zlepšení vaskularizace v periferních svalech a 

zlepšení sportovní výkonnosti ve vytrvalostních disciplínách. 

 

         2.7 Obecná doporučení k metodě HIIT 

 

      Tréninkové metodě HIIT je přisuzován vliv na anaerobní a aerobní zdatnost, změnu 

tělesného složení, vliv na kardiovaskulární soustavu, inzulínovou citlivost, zvýšení 

množství glykogenu ve svalech, zlepšení Vo2max  aj. Doložené výsledky jsou popsány 

v kapitole 2.3 (Nejnovější poznatky a vědecké výsledky v reakci a adaptaci organismu na 

HIIT). Kromě vlivu na organismus, hlavním uváděným pozitivem je časová nenáročnost. 

(Timmons et al., 2009; Gaesser, 2011; Gibala 2012) aj. Další zmiňované pozitivum je 

nenáročnost na vybavení a prostor. Metodou HIIT je možné cvičit bez potřeby nářadí a 

náčiní. Dalším pozitivem je variabilita ohledně počtu cvičících. Je možné cvičit 

individuálně i ve skupině (https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-HIIT-

as-opposed-to-even-speed-training). 

     Je potřeba věnovat pozornost omezením metody HIIT. Gibala (2012) říká: „Metoda  

HIIT má značná omezení a není vhodná pro všechny.“ 

     Mezi negativa je řazena omezenost vhodnosti na věkovou skupinu 18 - 40let (Herbert 

et. al., 2015). Metoda HIIT není vhodná pro děti, seniory, těhotné a kojící ženy, obézní a 

netrénované jedince (http://www.activebeat.com/fitness/the-pros-and-cons-of-high-

intensity-interval-training/4/). Ačkoli Kowles (2015) aplikoval metodu HIIT na muže ve 

věku (63let +/- 5 let) sedavého životního stylu. Tato studie dokládá pozitivní vliv metody 

HIIT u této věkové skupiny probandů na zlepšení aerobní zdatnosti především pak na 

VO2 max. 

https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-HIIT-as-opposed-to-even-speed-training
https://www.quora.com/What-are-the-pros-and-cons-of-HIIT-as-opposed-to-even-speed-training
http://www.activebeat.com/fitness/the-pros-and-cons-of-high-intensity-interval-training/4/
http://www.activebeat.com/fitness/the-pros-and-cons-of-high-intensity-interval-training/4/
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     Mezi další negativa metody HIIT patří riziko poranění svalu. (v anglickém jazyce 

exertional rhabdomyolysis). Při vysoké námaze může dojít k poškození svalových 

vláken, jejímž následkem dochází k uvolnění bílkoviny myoglobinu do krve, což vede 

k vážnému poškození ledvin a potenciální smrti (Weston, 2014). 

      Dále je potřeba věnovat dostatečnou pozornost regeneraci mezi jednotlivými 

cvičebními jednotkami. 

Laursen a Jenkins provedli v roce 2002 studii, která mimo jiné poukazuje na úroveň 

stresu, který metoda HIIT vyvolává v organismu vrcholových atletů. V rámci studie byly 

porovnány dvě skupiny probandů. Obsahová náplň obou skupin byla stejná  - metoda 

HIIT na bicyklovém ergometru.  První skupina cvičila v režimu 1 den cvičení, 1 den 

odpočinku a trvání programu vyšlo na dobu 2 týdnů. Cvičební režim druhé skupiny byl 1 

den cvičení, 2 dny odpočinek, kdy trvání programu vyšlo na dobu 6 týdnů. Nebyl doložen 

výrazný rozdíl v aktivitě svalových enzymů mezi skupinami, avšak rozdíl ve výkonnosti 

(třicetisekundový „all out“ výkon na bicyklovém ergometru), byl značný. U skupiny, 

která měla 1 den odpočinku, změny ve výkonnosti zaznamenány nebyly. U skupiny, která 

měla 2 dny odpočinku, došlo ke zvýšení Vo2max o 11,3 % a Ppeak (maximální výkon) se 

zvýšil o 10 %. 

      Porovnání těchto studií ukazuje, že svalová vlákna prochází při HIIT výraznou 

únavou a drobnými mikrotraumaty a dostatečná rekonvalescence mezi jednotlivými 

cvičebními jednotkami je potřebná pro zvýšení efektu celého tréninkového procesu 

(Laursen, Jenkins, 2002).  

     Doposud nebyly provedeny studie metody HIIT, které by jednoznačně doložily 

nejvhodnější časový poměr výkonu a odpočinku. Proto jsou zatím používány obecně 

známé varianty 1:1, 1:2, 2:1 nebo délka odpočinku na základě tepové frekvence (Laursen, 

Jenkins, 2002). 

      V případě aktivního odpočinku dochází k rychlejšímu vyplavení laktátu vytvořeného 

v průběhu výkonu, než v případě pasivního odpočinku. U studií zahrnující pasivní 

odpočinek nebyla trénovanost probandů směrodatná pro rychlost vyplavování laktátu 

(Laursen, Jenkins, 2002). 
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2.8 Shrnutí teoretických poznatků 

 

         

     V současné době, kdy je obecně pohybová aktivita považována za jednu 

z nejdůležitějších součástí aktivního životního stylu, se můžeme setkat s celou řadou 

pohybových programů, které se liší nejen délkou trvání, ale především zaměřením a 

strukturou cvičebních jednotek. HIIT (high-intensity interval training) je charakterizován 

jako trénink, při kterém se střídá cvičení (interval) o vysoké zátěži se cvičením o nízké 

zátěži či s úplným odpočinkem. Tento typ tréninku lze aplikovat na rozmanitou škálu 

pohybových aktivit např. běh, jízdu na kole, plavání, skákání přes švihadlo, posilování s 

vlastní vahou nebo činkami atd.  V literatuře byly popsány různé HIIT programy lišící se 

délkou trvání a sledovanými parametry: dvoutýdenní program (Timmons, 2009), 

čtyřtýdenní program (Alkahtani et al. 2013), šestitýdenní program (Tabata 2016), 

osmitýdenní program (Musa, 2009), dvanáctitýdenní program (Kessler, Sisson a Shorrt 

2012). Studie zaměřené na účinky HIIT se netýkali pouze rekreačních nebo vrcholových 

sportovců, ale byly zaměřeny i na osoby se sedavým životním stylem, obézní jedince 

nebo dokonce jedince  s kardiovaskulárním onemocněním (Timmons, 2012, Alkahtani et 

al. 2013; Musa, 2009). 

     Publikované články zabývající se metodou HIIT dokládají vliv na různé funkční 

parametry či jednotlivé orgánové systémy.  

     Byl prokázán vliv na kardiovaskulární a respirační systém, přičemž nejčastěji 

hodnoceným parametrem byl parametr Vo2max (Azevedo et al.; Timmons, 2012, 

Timmons, 2014; Alkahtani et al., 2013)  

     Řada studií dokládá vliv metody HIIT na biochemické a tělesné parametry např. 

snížení podkožního a viscelárního tuku, nárůst hladiny adrenalinu, změny inzulínové 

citlivosti,  koncetraci laktátu v krvi a hladinu cholesterolu (Babraj, 2009;  Heydari, 2012; 

Whyte et al., 2013; Alkahtani et al., 2013; Musa 2009; Kessler, Sisson & Short, 2012). 

Byl zaznamenám i vliv metody HIIT na pohybový systém (Gibala 2007; Gibala, 2012; 

Timmons, 2014). 
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3. CÍL  PRÁCE 

 

 3.1 Cíl práce 

  

     Cílem práce bylo zhodnocení vztahu šestitýdenního vysoce intenzivního 

intervalového tréninku (HIIT) k tělesnému složení a parametrům anaerobní a aerobní 

zdatnosti u sledovaných probandů.  

 

3.2 Úkoly práce 

 

 1. rešerše literatury k problematice metody HIIT 

 2. vypracování projektu diplomové práce  

 3. výběr a zajištění metodik pro testování probandů v BML UK FTVS 

 4. vypracování žádosti a informovaného souhlasu pro etickou komisi UK FTVS    

 4. zajištění probandů, seznámení probandů s projektem  

 6. vstupní měření probandů  

 7. šestitýdenní HIIT program (individuální rozpis probandů) 

 8. výstupní měření 

 9. zpracování, analýza a vyhodnocení dat 

 10. obhajoba práce 

 

           3.3 Výzkumná otázka 

 

Zdali a v jaké míře může intenzivní intervalový tréninku (HIIT) ovlivnit tělesné složení 

a  anaerobní a aerobní zdatnost? 
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    3.4 Hypotézy  

 

1) Metoda HIIT má příznivý vliv na parametry tělesného složení, především na 

hodnoty tělesného tuku a tukuprosté hmoty.  

 

2) Metoda HIIT příznivě ovlivňuje anaerobní zdatnost (především hodnoty anaerobní 

kapacity) a aerobní zdatnost (zejména na hodnoty Vo2max). 

 

        3.5 Zdůvodnění hypotéz 

 

      Řada studií dokládá příznivé ovlivnění parametrů tělesného složení (Lanzi et al. 

2015), pokles hladiny celkového cholesterolu, zvýšení inzulínové citlivosti (Lanzi et al. 

2013), pokles odezvy organismu na zatížení v koncentraci krevního laktátu (Alkahtani et 

al. 2013). Mnohé studie uvádějí, že programy HIIT vedou ke zvýšení aerobní výkonnosti, 

konkrétně ke zvýšení úrovně Vo2max (Jenkins, Laursen, 2002; Babraj 2009; Timmons et 

al. 2009; Azevedo et al. 2014; Timmons, 2012).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4. METODIKA PRÁCE 

 

     Diplomová práce má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou je 

pozorování. 

 

4.1 Popis sledovaného souboru 

 

     Při vstupním měření tvořilo soubor 10 probandů. Z důvodu nedodržení tréninkového 

programu, se výstupního měření zúčastnilo pouze 9 probandů. Presentované výsledky se 

týkají souboru (n = 9), který tvořili muži ve věkovém rozmezí 28-51 let (průměr ± SD = 

40,3 ± 6,7 let při vstupním měření, 40,4  ± 6,7 let při výstupním měření). 

 

4.2 Použité metody 

 

      V našem pozorování byly použity metody na vyhodnocení antropometrických 

charakteristik (tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, kaliperace). Tělesné složení bylo 

měřeno na přístroji BIA (Tanita MC 980) (příloha č. 8). Spirometrie byla testována 

aparaturou MicroLabTM spirometer (příloha č. 6). Hladina laktátu byla vyhodnocena 

analyzátorem SUPER GL, PLUS Biovendor (příloha č. 4). Hladina cholesterolu byla 

vyhodnoce na analyzátorem BeneCheck (hladina č. 5). Anaerobní zdatnost byla testována 

Wingate testem na bicyklovém ergometru Monark 874E (příloha č. 10). Aerobní zdatnost 

byla testována na bicyklovém ergometru značky Ergoline (příloha č. 12). 

 

4.2.1 Měření základních antropometrických parametrů 

 

     Tělesná výška (cm) byla měřena antropometrem s přesností na 0,1 cm. Proband při 

měření stál bez obuvi u zdi ve stoji spojném. Paty, hýždě a lopatky se dotýkaly zdi.  

     Tělesná hmotnost (kg) byla měřena na přístroji Tanita MC 980. 
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     Bylo provedeno měření kožních řas pomocí kaliperu Best, u kterého je tlak na kožní 

řasu 10,0 g/mm2. Bylo měřeno deset kožních řas dle Pařízkové (1977), na pravé straně 

těla. Dotykové plošky byly přikládány cca 1 cm od prstů svírajících kožní řasu. Z důvodu 

přesnosti měření byla kaliperace provedena pověřeným zaměstnancem Biomedicínské 

laboratoře FTVS UK. (formulář - příloha č. 7) 

     BMI (kg/m2) bylo vypočítáno z hodnot tělesné výšky a hmotnosti, přístrojem Tanita 

MC 980. 

 

4.2.2 Analýza tělesného složení  

 

    Analýza tělesného složení byla provedeny na přístroji BIA Tanita MC 980, který 

využívá principů bioelektrické impedanční analýzy. Výstupem byl protokol vyhodnocení 

měření. (příloha č.9). Probandi byli měření v oblečení, na boso. 

      

Sledované parametry: 

 Tělesná hmotnost (kg) 

 Tělesný tuk (kg, %) 

 Netučná hmota (kg) 

 Svalová hmota (kg) 

 BMI (kg/m2) 

 Kosterní hmota (kg) 

 Celková tělesná voda (%, kg) 

 Extracelulární tekutina (%, kg 

 Intracelulární tekutina (%, kg 

 Segmentární analýza svalové hmoty (kg) 

 Segmentární analýza tukové hmoty (%)  
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4.2.3 Biochemické vyšetření 

 

     Při vstupním i výstupním testování probandů, byly provedeny vždy 3 odběry. Bylo 

odebráno 20 mikrolitrů kapilární krve. Hladina koncentrace laktátu, měřená v páté minutě 

po Wingate testu a ve třetí minutě po spiroergometrii, byla stanovena analyzátorem 

SUPER GL, Biovendor (příloha č. 4). Hladina cholesterolu byla stanovena analyzátorem 

BeneCheck PLUS (příloha č. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Spirometrie 

 

   Byla provedena spirometrie k vyšetření plicních funkcí aparaturou 

MicroLabTM spirometer (příloha č.6). V průběhu vyšetření probandi provedli tři 

výdechy maximální intenzity s prodýcháním v mezidobí. Výpočet naměřených hodnot 

byl proveden dle norem zadaných v softwaru.  

Hodnoceny byly tři parametry:  

 FEV1 -   usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu řadíme mezi dynamické plicní objemy 

  FVC – usilovná vitální kapacita plic, představuje celkový objem vzduchu, který je 

schopen umí pacient vydechnout 
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  PEF - vrcholová výdechová rychlost, představuje nejvyšší rychlost, které v průběhu 

usilovného výdechu proud vzduchu dosáhne (http://vysetreni.vitalion.cz/spirometrie/). 

 

4.2.5 Vyšetření anaerobní zdatnosti 

 

     K vyšetření anaerobní zdatnosti byl zvolen třiceti sekundový Wingate test, který byl 

proveden na mechanickém bicyklovém ergometru Monark 874E (příloha č. 10). Bylo 

nastaveno zatížení 5 W/kg hmotnosti probanda. Tato úroveň brzdícího odporu vycházela 

z potřeby optimalizovat mechanický výkon probanda z hlediska síly a rychlosti otáček. 

Způsob práce na bicyklovém ergometru nebyl nijak limitován a šlapání mohlo probíhat 

jak v sedě, tak ve stoje. Test umožňoval stanovit jak maximální aerobní výkon 

(odpovídající alaktacidním energetickým rezervám tj. pohotovostním zásobám ATP a 

CP) tak i anaerobní kapacitu organismu (tj. průměrný výkon či celkovou práci v testu 

odpovídající energeticky zejména anaerobní glykolýze) a také určit pokles výkonu v testu 

hodnocený relativně jako index únavy (Heller, Vodička, 2011) (výstupní protokol - 

příloha č. 11). 

 

   V průběhu testu byla 

monitorována tepová frekvence 

sporttestrem (Polar).  

   V páté minutě po skončení testu, 

byl odebrán vzorek kapilární krve na 

zjištění pozátěžové koncentrace 

laktátu.  
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4.2.6 Vyšetření aerobní zdatnosti  

 

       Spiroergometrie je nejkomplexnější formou vyšetření transportního systému pro 

kyslík. Jedná se o metodu stanovení aerobní kardiorespirační zdatnosti analýzou 

vydechovaného vzduchu při maximálním fyzickém zatížení organismu (Vilikus et al., 

2004).      

 Test byl proveden 45min po Wingate testu. Test se skládal z několika částí: měření 

klidových hodnot vybraných parametrů, rozcvička 1min, vlastní zátěžový test do 

subjektivního maxima. Počáteční zátěž byla stanovena individuálně, dle odezvy na 

submaximální zatížení. Zátěž narůstala po jedné minutě vždy o 20 W. Hodnoty 

sledovaných parametrů byly zaznamenávány on-line každých 15 sekund. Průtokoměrem 

byla monitorována plicní ventilace a koncentrace kyslíku a oxidu uhličitého ve 

vydechovaném vzduchu a byla vyhodnocována analyzátory Servomex Gas analyzer 

1440. Ve třetí minutě po skončení testu byl odebrán vzorek kapilární krve na zjištění 

pozátěžové koncentrace laktátu. Výstupem byl vytištěný protokol (příloha č. 13).  
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4.3 Popis tréninkového programu 

 

     Tréninkový program trval 6 týdnů v období 17. 10. 2016 - 28.11. 2016. Cvičení bylo 

prováděno na bicyklovém ergometru (Kettler Basic Paso 307 R). Vstupního měření se 

zúčastnilo 10 probandů. Z důvodů nedodržení tréninkového programu u jednoho 

probanda, se výstupního měření zúčastnilo 9 probandů.  

 

Tréninková jednotka následovala přesný postup: 

- 1min zahřátí        -»  20sec jízda na maximální intenzitu 

- 1min vyježdění   -»  20sec jízda na maximální intenzitu 

- 1min vyježdění   -»  20sec jízda na maximální intenzitu 

- Vyježdění dle potřeby probanda 

 

     Brzdící odpor byl na přístroji vyčíslen řadou od 1 do 12 ti. Cílem probandů bylo 

dosažení co největší frekvence otáček. Před první tréninkovou lekcí probandi vyzkoušeli, 

při jakém stupni odporu dosáhnou největší frekvence otáček, který byl zaznamenán a po 

celou dobu tréninkového programu dodržen. Tréninková jednotka probíhala individuálně 

3x týdně. Mezi tréninkovými jednotkami byly alespoň 1-2 dny odpočinku. Celkem za 6 

týdnů tréninkového programu každý proband absolvoval 18minut vysoce intenzivního 

tréninku.      

 

4.4  Analýza dat 

 

     Pro vyhodnocení dat bylo využito základních statistických charakteristik a to míra 

polohy - aritmetický průměr, míra variability - směrodatná odchylka. 

     Pro porovnání výsledků před a po programu celého souboru bylo použito párového T- 

testu. Statistická významnost byla hodnocena na hladině p < 0,05. Pro vyhodnocení věcné 

významnost bylo použito Cohenovo d.  (Efekt věcné významnosti: hodnocení - malý 

efekt (d = 0,2 - 0,5) střední efekt (d = 0,5 - 0,8), velký efekt (d > 0,8)) 
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            5.4 Vymezení 

 

     Vhledem k velikosti a charakteru testovaného souboru jsme se  zaměřili na posouzení 

individuálních změn. Zjištěné výsledky jsou tudíž platné pouze pro danou skupinu 

probandů.  

 

          5.5 Omezení 

 

     Měření bylo provedeno v Biomedicínské laboratoři FTVS UK. Z důvodů 

minimalizace chyb měření provedly měření a testování zaškolené osoby z Biomedicinské 

laboratoře FTVS UK.   
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5. VÝSLEDKY 

 

     Vyhodnocení výsledků bylo rozděleno do několika částí. V první časti jsou 

prezentovány změny antropometrických parametrů a změny tělesného složení získané 

bioimpedančním měřením, včetně vyhodnocení segmentální analýzy. Dále pak následuje 

vyhodnocení dat získaných z krevních odběrů, vyhodnocení spirometrie, vyhodnocení 

testování anaerobní a aerobní zdatnosti.  

      

5.1.  Antropometrické parametry 

 

     Presentované výsledky se týkají souboru (n = 9), který tvořili muži ve věkovém 

rozmezí 28-51 let (průměr ± SD = 40,3 ± 6,7 let při vstupním měření, 40,4  ± 6,7 let při 

výstupním měření). Tělesná výška (184,5  ±  7,11 cm při vstupním měření,  184,4  ± 7,22 

cm při výstupním měření). 

 

Tabulka 2: Hodnoty antropometrických parametrů souboru (n = 9). Hodnoty jsou 

uvedeny ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka (SD) 

 Vstup  ± SD Výstup ± SD Rozdí

l 

p d Efekt věc. 

v. 

Hmotnost 

(kg) 

89,8 ±13,5 90,8 ± 13,6 1,1 0,002 0,075 malý efekt 

BMI 

kg/m2 

26,4 ± 3,9 

 

26,7 ± 3,9 

 

0,3 

 

0,005 

 

0,076 

 

malý efekt 

Kaliperace  

(%) 

16,8 ±4,5 

 

16,5 ± 4,42 

 

-0,3 

 

0,16 

 

0,070 

 

malý efekt 

 

BMI - Body mass index                          p – párový T test (hladina význam. 0,05) 

  d – Cohenův koeficient 



  37 
  

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8), velký efekt (d > 0,8) 

 

          Při srovnání vstupních a výstupních hodnot antropometrického měření, jsme 

zaznamenali změny ve všech parametrech. U probandů došlo ke zvýšení tělesné 

hmotnosti průměrně o 1,1 kg.  Zároveň došlo ke zvýšení hodnot BMI o 0,3 kg/m2. Snížení 

tukové hmoty, měřené kaliperací potvrzuje i metoda bioimpedance, přestože měření 

bioimpedancí a kaliperací jsou odlišné metody. U metody kaliperace došlo v průměru ke 

snížení hodnoty kožních řas o 0,3 %. 

     U změn antropometrických parametrů, se jeví změna hmotnosti (p= 0,002) a změna 

BMI (p = 0,005) jako statisticky významné na hladině významnosti 0,05. Hodnoty věcné 

významnosti vykazují malý efekt (0,070 - 0,076). 

 

6.1.1 Vyhodnocení změn antropometrických parametru 

 

Graf č. 1   

       

     V průměru došlo u probandů k nárůstu tělesné hmotnosti o 1,1 kg. U osmi probandů 

došlo ke zvýšení tělesné hmotnosti v rozmezí (0,1 – 1,8 kg). U probanda č.4 ke změně 

nedošlo. 
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Graf č. 2 

            

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení BMI o 0,3 kg/m2. U sedmi probandů došlo ke 

zvýšení v rozmezí (0,2 – 0,6 kg/m2). U jednoho probanda ke změně nedošlo a u jednoho 

probanda došlo ke snížení BMI (- 0,1 kg/m2).   

Graf č. 3 

 

 

     V průměru došlo u probandů ke snížení hodnot naměřených kožních řas kaliperací o 

0,3 %. U dvou probandů došlo ke zvýšení hodnot v rozmezí (0,3 – 0,8 %). U sedmi 

probandů došlo ke snížení hodnot kožních řas v rozmezí (0,3  - 1,1 %). Přestože 
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kaliperace a měření množství tukové hmoty bioimpedancí jsou odlišné metody, obě tyto 

metody potvrzují úbytek tělesného tuku u probandů. 

 

5.2 Tělesné složení 

 

     Tělesné složení bylo měřeno na přístroji Tanita MC 980. 

Tabulka 3: Změny tělesného složení souboru (n = 9). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka (SD) 

 Vstup  ± SD Výstup ± SD Rozdí

l 

p d Efekt věc. 

v. 

Tělesný 

tuk (%) 

16,8 ± 4,5 

 

 

16,5 ± 4,5 

 

-0,3 0,153 

 

0,066 

 

malý efekt 

Svalová 

hmota (kg) 

67,3 ± 6,5 

 

 

67,7 ± 6,7 

 

0,4 

 

0,253 

 

0,059 

 

malý efekt 

Netučná 

hmota (kg) 

70,7 ± 6,9 

 

71,2 ± 7,02 

 

0,5 

 

0,242 

 

0,060 

 

malý efekt 

Kostní 

hmota (kg) 

3,5 ± 0,3 

 

3,5 ± 0,3 

 

0,03 

 

0,081 

 

0,100 

 

malý efekt 

TBW (kg) 49,8 ± 4,7 

 

50,1 ± 4,8 

 

0,3 

 

0,412 

 

0,059 

 

malý efekt 

TBW (%) 56,1 ± 4,6 

 

55,8 ± 5,0 

 

-0,3 

 

0,557 

 

0,056 

 

malý efekt 

ECW (kg) 20,1 ± 1,8 20,2 ± 1,8 0,1 0,120 

 

0,063 

 

malý efekt 
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ICW (kg) 29,7 ± 2,9 

 

29,9 ± 3,2 

 

0,2 

 

0,515 

 

0,058 

 

malý efekt 

 

TBW - Celková tělesná voda z ang.                               p – párový T test (hladina význam. 

0,05) 

ECW  -  Extracelulární voda                                          d – Cohenův koeficient                          

ICW – Intracelulární vody 

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8), velký efekt (d > 0,8) 

 

     Při srovnání vstupních a výstupních parametrů naměřených hodnot tělesného složení, 

jsme zaznamenali změny ve všech parametrech. Došlo ke snížení tělesného tuku o  0,23 

%  a zároveň k nárůstu svalové hmoty průměrně o 0,4 kg. Došlo ke snížení procentuálního 

podílu vody v těle o 0,3 %. Přesto došlo v průměru ke zvýšení vody v těle o 0,3 kg a to 

v poměru 2:1 ICW (instracelulární voda – nárůst o 0,2 kg) : ECW (extracelulární voda – 

nárůst o 0,1 kg). Všechny naměřené hodnoty prokazují malý efekt věcné významnosti (d 

= 0,056 – 0,100). 
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5.2.1 Vyhodnocení změn tělesného složení 

 

Graf č. 4 

            

      V průměru došlo u probandů ke snížení tělesného tuku o  0,3 %. U sedmi probandů 

došlo ke snížení tělesného tuku v rozmezí ( 0,1 -1,1 %). U dvou probandů došlo ke 

zvýšení tělesného tuku v rozmezí (0,3 – 0,8 %). 

Graf č. 5 

            

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení podílu svalové hmoty o 0,4 kg. U šesti 

probandů došlo ke zvýšení svalové hmoty v rozmezí (0,2 – 1,9 kg). U pěti z těchto šesti 

probandů došlo zároveň ke snížení tělesného tuku. U dvou probandů nedošlo ke změně 

svalové hmoty a u jednoho probanda došlo ke snížení svalové hmoty (- 1,7 kg). 
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Graf č. 6 

           

      V průměru došlo u probandů ke zvýšení podílu netučné hmoty o 0,5 kg, což 

koresponduje s nárůstem svalové hmoty. U osmi probandů došlo ke zvýšení podílu 

netučné hmoty v rozmezí (0,1 -  1,3 kg). U jednoho probanda nedošlo ke změně podílu 

netučné hmoty a u jednoho probanda došlo ke snížení podílu netučné hmoty (-1,8 kg). 

 

 

Graf č. 7 

           

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení kostní hmoty o 0,03 kg. U šesti probandů 

nedošlo ke změně kostní hmoty. U tří probandů došlo ke zvýšení (0,1 kg). 
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Graf č. 8 

 

 

 

     Vyhodnocení grafů 8 a 9.  V průměru došlo u probandů ke zvýšení množství celkové 

vody o 0,3 kg, což koresponduje se zvýšením průměru tělesné hmotnosti (kg). Avšak 

poměrný procentuální podíl celkové vody v těle se snížil o 0,3 %.  U pěti probandů došlo 

ke zvýšení celkové vody v rozmezí (0,7 - 1,7 kg). U čtyř probandů došlo ke snížení 

celkové tělesné vody v rozmezí (0,1 - 1,9 kg). Poměrný procentuální podíl se zvýšil u tří 

probandů v rozmezí (0,8 -1,5 %) a u šesti probandů snížil v rozmezí (0,2 -2,9 %). 

Graf č. 9 
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Graf č. 10 

 

V průměru došlo u probandů ke zvýšení extracelulární vody o 0,1 kg. U sedmi probandů 

došlo ke zvýšení v rozmezí (0,1 – 0,4 kg). U dvou probandů došlo ke snížení 

extracelulární vody v rozmezí (0,1 – 0,3 kg). 

 

Graf č. 11 

 

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení intracelulární vody o 0,2 kg. U pěti probandů 

došlo ke zvýšení hodnot intracelulární vody v rozmezí (0,5 – 1,3 kg). U čtyř probandů 

došlo ke snížení intracelulární vody v rozmezí (0,1 – 1,6 kg).  

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Extracelulární voda EWC (kg)

vstup výstup

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Intracelulární voda ICW (kg)

vstup výstup



  45 
  

5.2.2  Segmentální analýza 

      

Segmentální analýza svalové hmoty 

     Změny průměrných hodnot rozložení svalové hmoty byly měřeny přístrojem Tanita 

MC 980. 

(Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka, jednotky - kg)   

 

Před programem HIIT 

                            tělo 36,6 ± 3,4 kg                                                                                             

 

 levá HK 4,0  ± 0,5 kg                                pravá HK 4,0 ± 0,5 kg 

 

 

levá DK 11,2 ± 1,2  kg                          pravá DK 11,4 ± 1,2 kg  

 

 

 

Po programu HIIT 

                        

                           tělo 36,7 ± 3,4 kg                                                      

                                   

      levá HK 4,1 ± 0,5 kg                             pravá HK 4 ± 0,5 kg 

 

 

 

        levá DK 11,2 ± 1,9 kg                    pravá DK 11,5 ± 1,2 kg  
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Segmentární analýza tělesného tuku 

          Změny průměrných hodnot rozložení svalové hmoty byly měřeny přístrojem Tanita 

MC 980. 

(Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru průměr ± směrodatná odchylka, jednotky - %)   

 

Před programem HIIT    

                        tělo 22,7 ± 7,2 %                                                                                             

 

  levá HK 19,1  ± 5,2 %                            pravá HK 17 ± 4,5 % 

 

 

     levá DK 17,3 ± 5,2 %                         pravá DK 17,2 ± 5,6 % 

 

 

 

 

Po programu HIIT 

                            tělo 22,9 ± 7,9 %                                                                                             

 

 levá HK 19,2  ± 5,6 %                              pravá HK 18,1 ± 4,9 % 

 

 

levá DK 18,2 ± 5,3 %                             pravá DK 18 ± 5,6  
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5.3  Biochemické vyšetření 

 

Tabulka 3: Výsledky z krevních odběrů souboru (n = 9). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka (SD). 

 Vstup  ± SD Výstup ± 

SD 

Rozdí

l 

p d Efekt věcné 

významnos

ti 

Hladina 

cholesterolu 

(mmol/l) 

4,89 ± 0,7 

 

 

4,72± 0,7 

 

 

-0,2 0,437 

 

0,22 

 

malý efekt 

Hladina 

pozátěžového 

laktátu po 

Wingate testu 

(mmol/l) 

10,9 ± 1,5 

 

 

11,6 ± 0,9 

 

0,7 0,000

2 

 

2,74 

 

velký efekt 

Hladina 

pozátěžového 

laktátu po 

spiroergomet

rie (mmol/l) 

9,9 ± 1,4 11,9  ± 2,2 2 0,002 1,03 velký efekt 

 

p – párový T test (hladina význam. 0,05) 

d – Cohenův koeficient 

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8) velký efekt (d > 0,8) 
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  Při srovnání vstupních a výstupních parametrů naměřených hodnot jsme zaznamenali 

změny u všech parametrů. U probandů došlo ke snížení hladiny cholesterolu o 0,17 

mmol/l. Hodnoty pozátěžové hladiny laktátu v krvi měřené v páté minutě po zátěžovém 

Wingate testu se průměrně zvýšily o 0,7 mmol/l. 

     Změna v hladině cholesterolu (p= 0,437) vyšla statisticky nevýznamná na hladině 

významnosti 0,437. Efekt věcné významnosti (d=0,22) je malý. 

     Změna v hladině pozátěžového laktátu po Wingate testu (p = 0,0002) se jeví jako 

statisticky významná na hladině významnosti p < 0,05.  Efekt věcné významnosti je 

hodnocen jako velký (d = 2,74). 

     Změna hladiny pozátěžového laktátu po spiroergometrie (p = 0,002) je statisticky 

významná na hladině významnosti p < 0,05. Efekt věcné významnosti je hodnocen jako 

velký (d = 1,03). 

 

 5.3.1 Vyhodnocení změn biochemického vyšetření 

 

Graf č. 12 

 

V průměru došlo u probandů ke snížení hladiny cholesterolu o 0,2 mmol/l. U tří probandů 

došlo ke zvýšení v rozmezí (0,1 – 0,9  mmol/l). U jednoho probanda ke změně nedošlo. 

U pěti probandů došlo ke snížení hladiny cholesterolu v rozmezí (0,2 – 1,3 mmol/l). 
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Graf č. 13 

           

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení hladiny laktátu v krvi po Wingate testu o  0,7 

mmol/l. U šesti probandů došlo ke zvýšení hladiny laktátu v rozmezí (0,5 – 2,4  mmol/l). 

U tří probandů došlo ke snížení hladiny laktátu v rozmezí (0,2 – 1,1 mmol/l). Tři probandi 

měli nižší hodnoty, než jsou referenční hodnoty pro jejich věkovou skupinu.   

Graf č. 14 

          

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení hladiny laktátu v krvi po spiroergometrii o    

2 mmol/l. U všech probandů došlo ke zvýšení hladiny laktátu v krvi v rozmezí (0,1 – 2.,5 

mmol/l). 
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5.4  Spirometrie 

 

Tabulka 5: Výsledky ze spirometrie souboru (n = 9). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka (SD) 

 Vstup  ± 

SD 

Výstup ± SD Rozdíl p d Efekt věcné 

významnos

ti 

FEV (l) 4,2 ±0,6 

 

 

4,2 ± 0,6 

 

 

0,02 0,78 

 

0,02 

 

malý efekt 

FVC (l) 4,7 ± 0,8 

 

 

4,8 ± 0,7 

 

0,14 0,004 

 

0,79 

 

střední 

efekt 

PEF (l/sec) 9,6 ± 2,01 

 

 

9,7 ± 1,68 

 

0,11 

 

0,65 

 

0,06 

 

malý efekt 

 

FEV1 -  usilovně vydechnutý objem za 1 vteřinu  

FVC – usilovná vitální kapacita plic     

PEF - vrcholová výdechová rychlost 

p – párový T test (hladina význam. 0,05) 

d – Cohenův koeficient 

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8) velký efekt (d > 0,8) 

 

 

 



  51 
  

     Při srovnání vstupních a výstupních parametrů naměřených hodnot byly zaznamenány 

změny ve všech hodnocených parametrech. Došlo ke zvýšení vydechnutého objemu za 1 

vteřinu (FEV) o 0,02l. Došlo ke zvýšení usilovné vitální kapacity plic (FVC) o 0,14 l. 

Došlo ke zvýšení (PEF) o 0,11 l.   

     Změny hodnot usilovné vitální kapacity plic vyšly statisticky významné (p = 0,004) se 

středním efektem věcné výkonnosti. FEV(l) a PEF (l/sec) vyšly statisticky nevýznamné 

(p = 0,65 - 0,78) s malým efektem věcné významnosti (d = 0,02 - 0,06). 

 

5.4.1 Vyhodnocení změn spirometrie 

 

Graf č. 15 

 

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení vydechnutého objemu za jednu vteřinu o 0,02 

l. U jednoho probanda došlo ke zvýšení o 0,5 l. U tří probandů došlo ke snížení v rozmezí  

(0,1 – 0,2l), u pěti probandů ke změně nedošlo. 
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Graf č. 16 

 

V průměru došlo u probandů ke zvýšení usilovné vitální kapacity plic o 0,14 l. U pěti 

probandů došlo ke zvýšení v rozmezí (0,1 – 0,6 l). U jednoho probanda došlo ke snížení 

hodnoty o 0,2 l. U tří probandů ke změně nedošlo. 

 

Graf č. 17 

 

      V průměru došlo u probandů ke zvýšení výdechové rychlosti o 0,11 l/sec. U čtyř 

probandů došlo ke zvýšení v rozmezí (0,2 -1,4 l/sec) U jednoho probanda ke změně 

nedošlo. U čtyř probandů došlo ke snížení naměřených hodnot v rozmezí (0,1 – 1,0 l/sec). 
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5.5 Anaerobní zdatnost  

 

     Anaerobní zdatnost byla hodnocena Wingate testem. 

Tabulka 4: Výsledky Wingate testu souboru (n = 9). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka (SD) 

 Vstup  ± SD Výstup ± SD Rozdíl p d Efekt věcné 

významnost

i 

P max/kg 

(W/kg) 

11 ±1,3 

 

 

11,3 ± 1,2 

 

 

0,27 0,22 

 

0,19 

 

malý efekt 

Pmin/kg   

(W/kg) 

6,4 ± 0,9 

 

 

6,7 ± 0,8 

 

0,33 0,05 

 

0,38 

 

malý efekt 

Pprům/kg 

(W/kg) 

8,7 ± 1,0 

 

 

8,9 ± 1,0 

 

0,27 

 

0,01 

 

0,26 

 

malý efekt 

ANC/kg 

(J/kg) 

260,3 ± 28,9 

 

268,6 ± 28,7 

 

8,36 

 

0,007 

 

0,27 

 

malý efekt 

SF (min - 1) 170,7 ± 8,0 

 

176,1 ± 6,4 

 

5,44 

 

0,016 

 

0,70 

 

střední efekt 

 

Pmax/kg (W/kg) – maximální výkon /1kg hmotnosti  

Pmin/min(W/kg) - minimální výkon / 1kg hmotnosti  

Pprům/kg (W/kg) . průměrný výkon /1kg hmotnosti  

ANC/kg (J/kg) – Anaerobní kapacita/ kg hmotnosti  

SF –(min-1) srdeční frekvence 
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p – párový T test (hladina význam. 0,05) 

d – Cohenův koeficient 

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8) velký efekt (d > 0,8) 

 

     Při srovnání vstupních a výstupních parametrů naměřených hodnot byly zaznamenány 

změny ve všech hodnocených parametrech. Došlo ke zvýšení maximálního výkonu 

(Pmax/kg) o 0,27 W/kg. Došlo ke zvýšení minimálního výkonu (Pmin/kg) o 0,33 W/kg, 

což je statisticky významný výsledek (p = 0,05) Průměrný výkon (Pprům/kg) se zvýšil o 

0,27 W/kg a kde se též jedná o statisticky významný výsledek (p = 0,01) Statisticky 

nevýznamnější změna nastala u hodnot anaerobní kapacity (ANC/kg), kde došlo ke 

zvýšení o 8,36 J/kg  (p= 0,007). U srdeční frekvence došlo ke zvýšení 5,44 min -1. 

Statisticky je toto významný výsledek (p = 0,016). 

     U naměřených parametrů po Wingate testu čtyři z pěti parametrů vyšly statisticky 

významné (p = 0,007 – 0,05). Čtyři z pěti hodnocených parametrů měli malý efekt věcné 

významnosti (d = 0,19 – 0,38). Změna hodnot srdeční frekvence má střední efekt věcné 

významnosti (d = 0,70).  

 

5.5.1 Vyhodnocení anaerobní zdatnosti testované  Wingate testem 

Graf č.18 
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     V průměru došlo u probandů ke zvýšení maximálního výkonu o 0,27 W/kg. U pěti 

probandů došlo ke zvýšení výkonu v rozmezí (0,2 – 1,4 W/kg). U čtyř probandů došlo ke 

snížení maximálního výkonu v rozmezí (0,1 – 0,3 W/kg) Pět probandů podalo výkon 

vyšší, než udávají referenční hodnoty pro daný věk.  

 

Graf č. 19 

 

   

  V průměru došlo ke zvýšení minimálního výkonu o 0,33 W/kg. U sedmi probandů došlo 

ke zvýšení minimálního výkonu v rozmezí (0,3 – 0,9 W/kg) u dvou probandů došlo ke 

snížení minimálního výkonu v rozmezí ( 0,3 -0,4 W/kg). 

 Graf č. 20 
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V průměru došlo u probandů ke zvýšení hodnot průměrného výkonu o 0,27 W/kg. U 

sedmi probandů došlo ke zvýšení průměrného výkonu v rozmezí ( 0,1 – 0,6 W/kg). U 

jednoho probanda ke změně nedošlo. U jednoho probanda došlo ke snížení průměrného 

výkonu o 0,1 W/kg. 

 

Graf č. 21 

 

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení anaerobní kapacity o 8,36 J/kg. U osmi 

probandů došlo ke zvýšení anaerobní kapacity v rozmezí (0,1 – 18,5 J/kg). U jednoho 

probanda došlo ke snížení ANC o 1,8 J/kg. Největší změna nastala u probandů č. 2 a č. 5, 

u kterých došlo ke zvýšení ANC o 7 %.  
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Graf č.22 

 

V průměru došlo u probandů ke zvýšení srdeční frekvence o 5,44 min-1. U šesti probandů 

došlo ke zvýšení v rozmezí (0,4 -16 min-1). U tří probandů ke změně srdeční frekvence 

nedošlo. 

 

                Graf č. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: osa x – výkon (% referenčních hodnot pro daný věk probanda), osa y - % 

maximální srdeční frekvence z testu Vo2max, ANC - anaerobní kapacita (%), SF – srdeční 

frekvence (%), LA – hladina pozátěžového laktátu (%).              
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     Srovnáním vzájemných vztahů mezi naměřenými hodnotami z Wingate testu 

nejzajímavější výsledky podal proband č. 3.  Došlo ke zvýšení výkonu (ze 112,5 % na 

115 % referenčních hodnot pro daný věk) přičemž výkon podal při 89 % své maximální 

srdeční frekvence (u probanda nedošlo ke změně srdeční frekvence). Zároveň došlo ke 

zvýšení anaerobní kapacity o 4,1 % a ke snížení hladiny pozátěžového laktátu o 2,4 %. 

 

6.4 Anaerobní zdatnost 

 

Tabulka 6: Výsledky ze Spiroergometrie souboru (n = 9). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr ± směrodatná odchylka (SD) 

 Vstup  ± SD Výstup ± 

SD 

Rozdíl p d Efekt věcné 

významnos

ti 

P max/kg 

(W/kg) 

3,5 ±0,6 

 

 

3,6 ± 0,7 

 

 

0,09 0,2 

 

0,14 

 

malý efekt 

Vo2max/kg 

(ml.kg-1) 

46,2± 8,3 

 

 

46,7 ± 9,6 

 

0,54 0,60 

 

0,06 

 

malý efekt 

O2tep/kg  

(ml/kg) 

 

0,3 ± 0,05 

 

 

0,3 ± 0,05 

 

0,00 

 

0,78 

 

0,03 

 

malý efekt 

SF ( min -1) 171 ± 7,4 

 

173,7 ± 9,5 

 

2,7 

 

0,06 

 

0,3 

 

malý efekt 

 

P max/kg (W/kg) – maximální výkon /1 kilogram hmotnosti  

Vo2max/kg (ml.kg-1) -  maximální využití kyslíku/ 1 kilogram hmotnosti  
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O2tep/kg (ml/kg) – tepový kyslík/1 kilogram hmotnosti 

SF (min-1) – srdeční frekvence 

p – párový T test (hladina význam. 0,05) 

d – Cohenův koeficient 

Efekt věcné významnosti (hodnocení) – malý efekt (d= 0,2 – 0,5) střední efekt (d = 0,5 – 

0,8) velký efekt (d > 0,8) 

 

     Při srovnání vstupních a výstupních parametrů naměřených hodnot nebyly 

zaznamenány změny pouze u O2tep/kg (ml/kg). U ostatních parametrů byly změny 

zaznamenány.  Došlo ke zvýšení maximálního výkonu (Pmax/kg) o 0,09 W/kg. Došlo ke 

zvýšení hodnot Vo2max o 0,54 ml/kg. Došlo ke zvýšení hodnot srdeční frekvence o 2,67 

min-1. 

   Všechny naměřené hodnoty jsou statisticky nevýznamné (p = 0,06 – 0,78). Všechny 

hodnoty vykazují malý efekt věcné významnost (d = 0,03 – 0,3). 

 

 5.6.1 Vyhodnocení změn anaerobní zdatnosti testované spiroergometrií 

   

Graf č. 24 
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     V průměru došlo u probandů ke zvýšení maximálního výkonu o 0,09 W/kg. U čtyř 

probandů došlo ke zvýšení maximálního výkonu o hodnotu 0,2 W/kg. U tří probandů ke 

změně nedošlo. U dvou probandů došlo ke snížení o hodnotu 0,1 W/kg. Šest probandů 

podalo výkon vyšší, než dokládají referenční hodnoty pro daný věk.  

 

Graf č. 25 

 

 

V průměru došlo u probandů k nepatrnému zvýšení hodnot maximální spotřeby kyslíku 

o 0,54 ml/kg. U čtyř probandů došlo ke zvýšení hodnot v rozmezí (1,6 -3,2 ml/kg). U 

jednoho probanda ke změně nedošlo. U čtyř probandů došlo ke snížení naměřených 

hodnot v rozmezí (0,1 – 3,6 ml/kg). U probandů č. 2 a č. 7, došlo ke zvýšení o 3 %. U 

probanda č. 3 o 5 % a u probanda č. 4 došlo ke zvýšení o 11 % Vo2max. 
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Graf č. 26 

 

V průměru nedošlo u probandů ke změně hodnot tepového kyslíku. U dvou probandů 

došlo ke zvýšení naměřených hodnot v rozmezí (0,01 – 0,03 ml).  U tří probandů ke 

změně nedošlo. U tří probandů došlo ke snížení naměřených hodnot v rozmezí (0,01 – 

0,02 ml). U osmi probandů jsou naměřené hodnoty vyšší než referenční hodnoty pro 

danou věkovou skupinu.   

 

Graf č. 27 

 

     V průměru došlo u probandů ke zvýšení srdeční frekvence o 2,7 min-1. U sedmi 

probandů došlo ke zvýšení hodnot v rozmezí (1,0 – 5,0 min-1). U jednoho probanda ke 

změně nedošlo. U jednoho probanda došlo ke snížení o hodnotu 0,4 min-1 . 
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 6. DISKUZE  

 

     Cílem této práce bylo zhodnocení vztahu šesti týdenního HIIT k tělesnému složení, 

parametrů anaerobní a aerobní výkonnosti u sledovaných probandů.  

 

 6.1 Antropometrické parametry 

 

     Presentované výsledky se týkají souboru (n = 9), který tvořili muži ve věkovém 

rozmezí 28-51 let (40,3 ± 6,7 let při vstupním měření, 40,4 ± 6,7 let při výstupním 

měření). Průměrná tělesná výška byla 184,4 ± 7,11 cm při vstupním měření a 184,4 ± 

7,22 cm při výstupním měření. Průměrná naměřená hmotnost při vstupním měření byla 

89,8 ± 13,5 kg a při výstupním měření 90,8 ± 13,6 kg. Průměrná výška dospělé mužské 

populace je 178 cm a průměrná hmotnost je 74 kg (Bláha, 1985). Probandi námi 

testovaného souboru vykazovali vyšší hodnoty v obou těchto parametrech. U nejmladšího 

probanda (28 let) bylo dosaženo pozitivních změn u všech hodnocených parametrů. 

Naopak jediný respondent, u kterého nedošlo téměř k žádný změnám byl druhý nejstarší 

(48,7 let). 

     Průměrné naměřené hodnoty BMI (kg/m2) byly 26,4kg/m2 při vstupním měření a 

26,7k g/m2 při výstupním měření. Vilikus (2004) uvádí toto rozmezí 26,0 – 27,9 kg/m2, 

jako zvýšenou hodnotu BMI. Jeden proband spadá do skupiny nízké hodnoty BMI (20,4 

kg/m2 vstupní měření, 20,6 kg/m2 výstupní měření), jeden proband do skupiny snížené 

hodnoty BMI (21,5 kg/m2 při obou měření), jeden proband do skupiny normální hodnoty 

BMI (25,6 kg/m2 a 25, 9 kg/m2), jeden proband do skupiny zvýšené hodnoty BMI (25,9 

kg/m2 a 26,5 kg/m2), čtyři probandi do skupiny vysoké hodnoty BMI (rozmezí 27,8 – 

29,8 kg/m2  a 28,4 – 30,3 kg/m2) jeden proband do skupiny velmi vysoké hodnoty BMI 

(34,2 kg/m2 a 34,1 kg/m2) Z hlediska věku probandů a tělesné hmotnosti probandů se 

jednalo o nehomogenní skupinu 
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6.2 Změny tělesného složení 

 

Parametry tělesného složení byly hodnoceny pomocí přístroje BIA (Tanita MC-980). 

   Naměřené hodnoty tělesného tuku byly 16,8 ± 4,5 % při vstupním měření a 16,5 ± 4,47 

% při výstupním měření. Došlo k průměrnému poklesu tělesného ruku o 0,3%. Největší 

naměřená změna tělesného tuku (snížení o 1,1 %) byla naměřena u probanda č. 9. Snížení 

množství tukové tkáně potvrzují i výsledky kaliperace, které vykazují pokles o 0,3 %. 

     Heydari, (2012) dokládá pokles tukové hmoty o 2 - 6,6 % po dvanácti týdenním 

programu. I Kessler, Sisson & Short (2012) ve své studii došli k závěru, že k výrazným 

změnám tělesného tuku je potřeba nejméně 12 týdnů tréninku metodou HIIT.  

     Naměřené průměrné hodnoty svalové hmoty byly 67,3 ± 6,53 kg při vstupním měření 

a 67,7 ± 6,70 kg při výstupním měření. Průměrně došlo k nárůstu svalové hmoty o 0,4  

kg.  Největší naměřená změna byla zaznamenána u probanda č.3 (zvýšení o 1,9 kg). 

V protokolu z bioimpendačního měření jsou uvedeny doporučené hodnoty pro daného 

probanda. Osm probandů spadalo množstvím svalové hmoty do pásma doporučených 

hodnot. U probanda č. 6 byla naměřena vyšší hodnota svalové hmoty (68,7 a 69,2 kg) než 

je doporučované rozmezí (51,9 – 65,8 kg). 

     Naměřené průměrné hodnoty celkové tělesné vody (TBW) byly 49,8 ± 4,7 kg při 

vstupním měření a 50,1 ± 4,8 kg při výstupním měření.  Hodnoty v procentech jsou 56,1 

± 4,57 % při vstupním měření a 55,8 ± 5,03 % při výstupním měření.  Rokyta (2000) 

uvádí, hodnoty celkové tělesné vody pro dospělého muže o hmotnosti 75 kg – 45 l vody 

tedy 60 % tělesné hmotnosti. Pouze probandi č. 3 a č. 4 přesahovali doporučenou hodnotu 

60%. 

     Naměřené průměrné hodnoty extracelulární vody byly 20,1  ± 1,80 kg při vstupním 

měření a  20,2 ± 1,81 kg při výstupním měření. Rokyta (2000) uvádí hodnoty 15 l 

extracelulární vody u dospělého muže (tělesná hmotnost 75 kg).    

Naměřené průměrné hodnoty intracelulární vody byly 29,7 ± 2,97 kg při vstupním měření 

a 29,9 ± 3,16 kg při výstupním měření. Rokyta (2000) uvádí hodnoty 30 l intracelulární 

vody u dospělého muže (tělesná hmotnost 75 kg).  
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       Keating a kol (2014) došli k závěru, že metoda HIIT je považována za časové 

efektivní způsob tréninku vhodný k redukci podkožního i viscelárního tuku.  

   Z hlediska tělesného složení, k největšímu počtu pozitivních změn v hodnocených 

parametrech (pokles tělesného tuku, nárůst netučné hmoty, zvýšení maximálního výkonu 

v testu anaerobní zdatnosti na kilogram hmotnosti probanda (Pmax/kg), zvýšení hodnot 

Vo2max, ) došlo u čtyř probandů, kteří měli hodnoty BMI nižší než 26 (kg/m2). U probanda 

s nejvyšší hodnotou BMI 34( kg/m2), došlo ke změnám v parametrech tělesného složení. 

U testů anaerobní a aerobní zdatnosti byly změny méně významné.  

 

6.3 Biochemické vyšetření 

 

     Naměřené průměrné hodnoty hladiny cholesterolu byly 4,89 ± 0,74 mmol/l při 

vstupním měření a 4,72± 0,73 mmol/l při výstupním měření. Doporučená optimální 

hladina celkového cholesterolu je 3,4 – 5,2 mmol/l. Došlo k průměrnému snížení o 0,17 

mmol/l. K největšímu poklesu došlo u probanda č. 7 ( - 1,3 mmol/l) což je snížení o  23,4 

%. Při prvním vyšetření 5 probandů z devíti členného souboru v hodnotách celkového 

cholesterolu převyšovalo horní meze normy, tj. 5 mmol/l a více, při závěrečném vyšetření 

převyšovali normu 5 mol/l jen 3 probandi. Pokles zvýšených hodnot celkového 

cholesterolu byl zaznamenán u probandů č. 2, 3, 7 a 9, zatímco pouze u jediného probanda 

(proband č. 1) se zvýšenou vstupní hodnotou cholesterolu bylo při výstupním vyšetření 

zaznamenáno další mírné zvýšení (příloha č. 18)   

     Musa a kol. (2009) dokládají zvýšení hladiny HDL cholesterolu o 18 % po osmi 

týdenním tréninku metodou HIIT. Poznamenejme však, že veškeré zmiňované studie 

zdůrazňují, že se jedná o probandy s lehce zvýšenou hladinou celkového cholesterolu a 

zcela jistě nejde tyto studie použit na jedince s onemocněním vysokého cholesterolu. 

      Naměřené průměrné hodnoty pozátěžového laktátu po Wingate testu byly 10,9 ± 1,5 

mmol/l při vstupním měření a 11,6 ± 0,9 mmol/l při výstupním měření. U tři probandů 

došlo k poklesu naměřených hodnot mezi vstupním a výstupním měřením. U šesti 

probandů došlo k navýšení. U pěti probandů byly naměřeny hodnoty vyšší, než jsou 

referenční hodnoty pro daný věk. Heller (2011) uvádí koncentraci laktátu v krvi odebrané 

v 5. minutě zotavení zpravidla dosahuje 12 až 14 mmol/l. Alkahtani (2013) dokládá 



  65 
  

statisticky významné změny u koncentrace pozátěžového laktátu po čtyř týdenním 

tréninkovém programu (p ≤ 0.01). 

 

6.4 Spirometrie 

 

     Ze spirometrických ukazatelů byly zaznamenány věcně i statisticky významné změny 

hodnot usilovné vitální kapacity plic (p = 0,004). Ukazatele FEV1 a PEF se významně 

nezměnily.  Dunham et. al. (2012) dokládají významné (p  < 0,05) zvýšení maximálního 

inspiračního tlaku, a to o 43 %, zatímco po vytrvalostním tréninku bylo zaznamenáno 

zlepšení jen o 25 %, plicní objemy FVC a FEV1 ani vrcholová výdechová rychlost PEF 

nezměnily. 

 

6.5 Změny anaerobní zdatnosti 

 

     Anaerobní zdatnost byla testována Wingate testem. Hodnocen byl maximální výkon 

na kilogram hmotnosti Pmax/kg (W/kg). Průměrné naměřené hodnoty byly 11,0 ± 1,3 

W/kg při vstupním měření a 11,3 ± 1,2 W/kg při výstupním měření. Čtyři probandi při 

výstupním měření měly naměřené vyšší hodnoty, než jsou referenční hodnoty pro jejich 

věkovou skupinu. Pět probandů mělo naměřené hodnoty nižší. 

     Naměřené průměrné hodnoty průměrného výkonu na kilogram hmotnosti Pprům/kg 

(W/kg) byly 8,7 ± 1,0 W/kg při vstupním měření a 8,9 ± 1,0 W/kg při výstupním měření. 

Došlo ke zvýšení průměrných hodnot od 0,27 W/kg a toto zvýšení bylo statisticky i věcně 

významné. U dvou probandů došlo ke zvýšení průměrného výkonu o 0,6 W/kg. Šest 

probandů při výstupním měření podalo vyšší výkon, než jsou referenční hodnoty pro 

jejich věkovou skupinu. 

     Naměřené průměrné hodnoty anaerobní kapacity na kilogram hmotnosti AnC (J/kg) 

byly 260,3 ± 28,9 J/kg při vstupním měření a 268,6 ± 28,7 J/kg při výstupním měření. 

Došlo tedy ke zvýšení anaerobní kapacity o 8,36 J/kg, toto zvýšení bylo statisticky i věcně 

významné.  Vyšší práci vykonanou v anaerobním testu provázela i významně vyšší 

odezva na zatížení v srdeční frekvenci a v pozátěžové koncentraci laktátu v krvi. U šesti 

probandů byly při výstupním měření naměřeny hodnoty vyšší, než jsou referenční 
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hodnoty pro jejich daný věk. Nejvýznamnější naměřené změny byly u probanda č. 2 a u 

probanda č. 5, u kterých došlo k navýšení AnC/kg o 7 %.  

     Naměřené průměrné hodnoty srdeční frekvence byly 170,7 ± 8,0 1/min při vstupním 

měření a 176,1 ± 6,4 1/min při výstupním měření. Došlo ke zvýšení naměřených hodnot 

SF o 5,44 (1/min-1) U tří probandů byly při výstupním měření naměřeny hodnoty nižší, 

než jsou referenční hodnoty pro jejich daný věk. 

     

6.6 Změny aerobní zdatnosti 

 

     Aerobní zdatnost byla testována maximálním testem na bicyklovém ergometru.  

Naměřené průměrné hodnoty maximálního výkonu na kilogram hmotnosti Pmax (W/kg) 

byly 3,52 ± 0,57 W/kg při vstupním měření a 3,61 ± 0,66 W/kg při výstupním měření. 

Tato změna byla statisticky i věcně nevýznamná.  U sedmi probandů byly naměřeny 

hodnoty vyšší, než jsou referenční hodnoty pro jejich daný věk. Vilikus (2004) udává u 

nesportujících mužů hodnoty 3-4 W/kg. 

     Naměřené průměrné hodnoty Vo2max
 na kilogram hmotnosti (ml/kg) byly 46,19 ± 8,25 

ml/kg/min při vstupním měření a 46,73 ± 9,6 ml/kg/min při výstupním měření, jednalo 

se o statisticky i věcně nevýznamnou změnu. U čtyř probandů došlo k nepatrnému 

zvýšení Vo2max. U jednoho probanda k žádné změně nedošlo. U probanda č. 2 a probanda 

č. 7 došlo k navýšení o 3,5%. U probanda č. 3 došlo ke zvýšení o 5,1% a u probanda č. 4 

došlo e zvýšení o 11,4% Vo2max.  

    Vo2max je často hodnoceným ukazatelem vlivu metody HIIT na aerobní zdatnost 

Timmons (2012) dokládá zvýšení Vo2max o 23 %. Tabata (1996) dokládá zvýšení Vo2max 

o 14 %.  Tabata a kol (2016)  dokládají zvýšení Vo2max o 28 %. Alkahtanu a kol. (2013) 

dokládá zvýšení hodnot Vo2max o 10,8 %. Heydari (2012) dokládá zvýšení Vo2max o 15 

%. Azervedo a kol. (2014) dokládá zvýšení Vo2max o 17,9 % . 

     V hodnotách tepového kyslíku, vyjádřených na kilogram hmotnosti O2/kg (ml/kg) 

nebyly zjištěny žádné změny, při vstupním i výstupním vyšetření hodnoty shodně 

dosahovaly v průměru 0,27 ± 0,05 ml/kg. U osmi probandů byly naměřeny hodnoty vyšší, 

než jsou referenční hodnoty pro jejich daný věk.  
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     U sledovaného souboru došlo k řadě dílčích individuálních změn v tělesném složení, 

aerobní i anaerobní zdatnosti. Hodnotíme-li změny v celém souboru probandů, byly po 

absolvování programu HIIT zjištěny významné změny pouze v tělesné hmotnosti (kg), 

BMI (kg/m2) a úrovni usilovné vitální kapacity plic ve smyslu zvýšení hodnot a dále došlo 

k významnému zlepšení anaerobní výkonnosti, posuzováno hodnotami průměrného 

výkonu a anaerobní kapacity ve Wingate testu, ale program významně neovlivnil 

ukazatele aerobní zdatnosti účastníků programu HIIT. 

Anketa (Příloha č. 19) dokumentuje, že všichni probandi hodnotí tréninkový program 

HIIT, který absolvovali, za přínosný. Čtyři probandi se rozhodli pokračovat v pravidelné 

pohybové aktivitě. Jeden z nich pokračuje v tréninkovém režimu HIIT metody. 

     Pokud bych se znovu účastnila podobného výzkumu, kladla bych důraz na větší 

homogenitu skupiny probandů. Zejména z hlediska věku (roky), hmotnosti (kg), zdatnosti 

a trénovanosti,  byla tato skupina probandů velmi nehomogenní.  

     Metoda HIIT je obecně doporučována pro věkovou kategorii 18-40let (Herbert a kol 

(2015). Kowles (2015) aplikoval metodu HIIT na muže ve věku (63let +/- 5 let) sedavého 

životního stylu. Našeho projektu se zúčastnili čtyři probandi starší 40ti let.   
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7.    ZÁVĚR 

 

     Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Cílem teoretické části bylo seznámení 

autorky s nejnovějšími studiemi a získanými poznatky ohledně metody HIIT. Obsahem 

teoretické části je rešerše literatury, převážně souhrn poznatků z publikovaných článků 

na téma HIIT z let 2001-2016.  

      Cílem praktické části bylo ověření vybrané hypotézy metody HIIT na skupině 

probandů (n = 9). 

     Byly zaznamenány převážně individuální změny ve většině sledovaných parametrů 

tělesného složení, anaerobní i anerobní zdatnosti. 

    U parametrů tělesného složení byly naměřeny statisticky významné výsledky u změny 

hmotnosti (kg) p = 0,002 a změny BMI (kg/m2) p = 0,005. Individuální výsledky potvrzují 

hypotézu o vlivu  HIIT na parametry tělesného složení především na změnu hodnot 

tělesného tuku a tukuprosté hmoty.  

     U hodnocení anaerobní zdatnosti byly naměřeny statisticky významné výsledky u 

hodnot minimálního výkonu na kilogram tělesné hmotnosti Pmin/kg (W/kg)   p = 0,05. 

A u průměrného výkonu na kilogram tělesné hmotnosti Pprům/kg (W/kg) p = 0,01.  

     Naše pozorování částečně potvrzuje i druhou hypotézu. Metoda HIIT měla vliv 

především na anaerobní zdatnost. Změny jednotlivých parametrů jsou ovlivněny řadou 

faktorů a je potřeba hodnotit naměřené hodnoty individuálně především vhledem 

k velikosti souboru (n = 9). 

     Zajímavého individuálního výsledku při hodnocení anaerobní zdatnosti bylo dosaženo 

u probanda č. 3. u kterého došlo ke zvýšení výkonu ze 112,5% na 115% referenčních 

hodnot pro daný věk, přičemž výkon podal při 89% své maximální srdeční frekvence, u 

probanda nedošlo ke změně srdeční frekvence. Zároveň došlo ke zvýšení anaerobní 

kapacity o 4,1% a ke snížení hladiny pozátěžového laktátu o 2,4%.   

   U všech probandů došlo ke změnám v některých ze sledovaných parametrů.  U 

probandů s nízkým BMI (kg/m2) došlo ke zvýšení hodnot anaerobní zdatnosti. U 

probandů s vyšším BMI (kg/m2) došlo ke změně tělesného složení, konkrétně došlo ke 
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změně poměru tukové a tukuprosté hmoty. K většího množství změn sledovaných 

parametrů, došlo u probandů mladších 37 let.  

     Pro následný výzkum by bylo vhodné shromáždit větší skupinu probandů a pokusit se 

najít souvislosti mezi stavem tělesného složení, anaerobní a aerobní zdatnosti a věkem 

před zahájením programu a předpokládaným vlivem metody HIIT metody na daného 

probanda. 

     Za nejvíce limitující faktor lze považovat malý výzkumný soubor. Výsledky proto 

platí pouze pro danou skupinu probandů.  

Tuto diplomová práci je možno považovat za pilotní studii pro další podrobnější práce na 

téma metody HIIT. 
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