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Abstrakt 

 

Název: Vliv 3měsíčního cvičebního programu zdravotní tělesné výchovy na vybrané 

parametry Senior Fitness testu. 

 

Cíle: Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda po 3měsíčním cvičení zdravotní 

tělesné výchovy dojde ke zlepšení tělesné zdatnosti seniorů.  

 

Metody: Měření se zúčastnilo 16 žen ve věku 60-82 let. Na začátku a na konci 

programu byly otestovány následujícími cviky Senior Fitness Testu: 30 chair stand (sed 

vztyk ze židle za 30s.), Chair sit and reach (hloubka předklonu), Back scratch (dotyk 

prstů za zády), Foot up and go (chůze okolo mety). Navíc byl zařazen test stoje na jedné 

noze. Cvičební lekce se konaly 1 x týdně po dobu 12 týdnů a obsahovaly prvky 

protahování, posilování, koordinačního cvičení a relaxace. 

 

 Výsledky: Výsledek ukázal, že u většiny (75 %) testovaných došlo ke zlepšení síly 

dolních končetin hodnocené pomocí testu 30 chair stand. U testů na flexibilitu nebyly 

výsledky jednoznačné. Více než 80 % žen se výrazně zlepšilo v kombinovaném testu 

Foot up and go. V hodnocení rovnováhy bylo zlepšení patrné u 56 % žen.  

 

Klíčová slova: Senior Fitness Test, senioři, zdatnost, stáří 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: The impact of  3month exercise program of remedial physical education on 

selected parameters of the Senior Fitness Test. 

 

Objectives: The main task of the thesis was to find out whether physical fitness of 

seniors, after the 3month exercise can be improved program of remedial physical 

education. 

 

Methods: 16 women in the age of 60-82 years participated in the study. At the 

beginning and end of the program, they have been tested by following exercises of the 

Senior Fitness Test : 30- chair stand, Chair- sit- and reach, Back scratch, Foot and up 

go. Also, the test included standing on one leg. The exercise lessons were scheduled 1x 

for 12 weeks with the frequency once a week and contained elements of stretching, 

strengthening, coordinating exercise and relaxation. 

 

Results: The result showed that the majority (75%) of the tested woman improved 

strength of lower extremities evaluated by 30 chair stand. For tests on flexibility, results 

were unequivocal. More than 80 % of women has improved considerably in the 

combined test Foot up and go. In the assessment of the balance improvement was seen 

in 56 % of women. 

 

Keywords: Senior Fitness Test, seniors, fitness, old age 
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1 Úvod 

 

    V této době nastává převratné období, kdy se střední délka života populace vyspělých 

zemí znatelně prodlužuje. Stárnutí je aktuálním společenským tématem posledních 

desetiletí. Důvodem je zlepšení zdravotní péče a zvýšení životní úrovně, což se promítá 

do demografického vývoje (Slepička et al., 2015). 

    Stárnutí je přirozený efekt, který postihne každého z nás. Začíná už v momentě 

narození, kdy se jedinec současně vyvíjí, ale zároveň stárne. Encyklopedie Universum 

z roku 2003 definuje stárnutí jako „zákonitou etapu vývoje jedince, kdy dochází k úbytku 

fyzických a psychických schopností (involuce). Příčinou stárnutí je genetické opotřebení 

a poruchy schopnosti dělení buněk“ (Dienstbier, 2003). 

    Nárůstem seniorů ve společnosti, zdravým životním stylem a pohybovou aktivitou 

starších lidí se začíná zabývat stále více vědních oborů. Jejich cílem je přispět k 

naplnění života seniorů a k jejich pozitivnímu vnímání ve společnosti. Je mnoho 

institucí, které nabízejí aktivity podporující jak tělesnou kondici, tak kognitivní 

schopnosti či motorické dovednosti. Pravidelná pohybová aktivita zlepšuje zdatnost a 

působí preventivně proti mnoha chorobám. Také se jedná o sociální kontakt, který 

senioři stále bezpodmínečně potřebují. Pomáhat a zkoušet bojovat proti stárnutí již 

můžeme v každém věku. Pro dlouhověkost a zdraví můžeme vytvářet předpoklady již 

v dospělosti, kdy se spíše zdraví a psychická stránka zanedbává. Je důležité, pomáhat 

starším lidem tak, aby si mohli naplno užívat svůj život a udržet si aktivity, které je 

baví, a to bez velkých zdravotních potíží. Senioři to nemají v dnešní době jednoduché, a 

to nejen s ohledem na technický pokrok. S přibývajícím věkem dochází k mnoha 

překážkám a situacím, s nimiž se musí jedinec vyrovnat a zvládnout je.  

    Pro vyrovnání se s překážkami a omezeními v seniorském věku je vhodné udržovat 

svoji kondici, což lze mnoha způsoby. Jedním z nich je pravidelná pohybová aktivita 

skupinového charakteru, která plní i funkci sociální. Cílem této práce je zjistit, zda má 

tříměsíční cvičební program typu zdravotní tělesné výchovy vliv na některé složky 

tělesné zdatnosti. Téma diplomové práce jsem si zvolila, protože mě velmi zajímá 

aktivita ve starším věku a považuji za nutnost pomáhat a pečovat o zdraví starší 

populace.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Stáří a stárnutí 

 

2.1.1 Stáří 

  

    Stáří je označováno jako obecné označení pozdní fáze ontogeneze. Jedná se o 

poslední vývojovou etapu, která uzavírá lidský život. Fenotyp stáří je projevem a 

důsledkem involučních změn funkčních i morfologických, probíhajících druhově 

specifickou rychlostí s výraznou interindividuální variabilitou. Modifikován může být 

vlivem prostředí, životním stylem, zdravotním stavem a také vlivem socioekonomickým 

i psychickým.  

Zdravotní stav i vzhled ve stáří je dán především: 

 zákonitou biologickou involucí, 

 projevy a důsledky úrazů, chorob, často geneticky determinované, 

 životním způsobem, výživou, pohybovou i mentální aktivitou, 

 vlivy prostředí,  

 psychickým stavem - motivací, aspirací, představami o vlastním stáří. 

(Čevela et al., 2012) 

 

    Podle Štilce (2003) je člověk tak starý, jak staře myslí. Proto je stáří hlavně funkcí 

duševního a tělesného stavu a ne počtu let života. Výše uvedený autor tvrdí, že hlavní je 

udržet svěžest mysli a těla co nejdéle se podaří.  

Podle Čevely et al. (2003) se tradičně rozlišuje stáří na: 

 

Biologické stáří  

    Jedná se o dosažení určitého poklesu involučních změn, potenciálu zdraví (vzájemně 

provázané zdatnosti, odolnosti a adaptability). Můžeme ho popsat jako souhrn 

nevratných biologických změn, případně i genových expresí. Zvyšuje se možné riziko 
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onemocnění, funkčních deficitů, úmrtí. Proces stárnutí je zde prolnut s chorobnými 

změnami. Vnějším viditelným vyjádřením involučních změn (biologického stáří) je 

míra funkčního zdraví, pokles výkonnosti, změny chování, chůze, obličej. Nesporný 

vliv má také subjektivní vnímání životní perspektivy.  

 

Kalendářní stáří 

    Je dáno dosažením dohodnutého věku (sociální konstrukt), který vychází z empirie 

obvyklého „průměrného“ průběhu života a biologického stárnutí člověka. Tento věk je 

snadno stanovitelný, takže vyhovuje demografickým potřebám. Nemluví se zde však o 

individuálních involučních změnách ani o sociálních rolích. Jeho parametry se 

historicky mění zlepšováním zdravotního stavu a prodlužováním životnosti. Existuje 

také mnoho výjimek, např. lidé, kteří stárnou rychleji a mnohem dříve, nebo lidé, co se 

dožívají nadprůměrného věku, takže jejich individuální biologický věk se neshoduje s 

„průměrným“ kalendářním. 

    Podle Saka a Kolesárové (2012) se v české populaci jedinec stává seniorem mezi 60. 

a 70. rokem věku v závislosti na svých individuálních charakteristikách. Tito autoři 

zároveň uvádějí, že věk představuje spíše úřední, formální a časovou tvář identity 

seniora. Kondici, zdravotní stav, stav mysli a životní styl lze obtížně definovat v jednom 

okamžiku, zatímco věk identifikují dvě číslice.  

Dle Blahutkové et al. (2013) může dělení věkových skupin vypadat takto: 

 střední věk: 45-59 let, 

 rané stáří - mladí senioři: 60-74 let, 

 pokročilý věk - vlastní stáří - staří senioři: 75-89 let, 

 vysoký věk – dlouhověkost: 90 let a více. 

 

Sociální stáří 

    Sociální stáří je dané souhrnem sociálních změn, kdy jsou senioři znevýhodnění 

oproti mladým lidem. Ve stáří se mění sociální role, postoje i potenciál. To je ovlivněno 

poklesem životní úrovně, nezaměstnaností, ovdověním a odchodem dětí z rodiny. Přijetí 

role penzisty má tedy mnoho aspektů. Za počátky sociálního stáří se obvykle považuje 
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odchod do důchodu, či přijetí nároku na starobní důchod. Dle Saka a Kolesárové (2012) 

jsou senioři vnímáni jako součást velké sociální skupiny lidí se specifickými znaky. 

 

    Každá část života má své zákonitosti, které z ní vyplývají a ovlivňují způsob života i 

jeho délku. Zároveň dává člověku různé možnosti, ale také v určitých věcech limituje. 

Pro mnoho seniorů je však období stáří krásné životní období, kdy mají čas na svoje 

koníčky a realizují plány, které za svůj dosavadní život nestihli (Malíková, 2011). 

 

    Vědní disciplína, která zkoumá zákonitosti a poznatky o stáří a starých lidech, se 

nazývá gerontologie. Autorem pojmu je mikrobiolog a imunolog I. I. Mečnikov. 

Gerontologie se dělí do tří okruhů: 

Gerontologie experimentální 

    Zabývá se a zkoumá příčinu stárnutí, proč a jak živé organismy stárnou. Zaměřena je 

hlavně biologicky. Její významnou součástí je výzkum psychických změn. 

Gerontologie klinická 

    Počátkem 20. století pak vznikl pojem geriatrie pro medicínskou problematiku stáří 

(Čevela et al., 2012). Je zaměřena na zvláštnosti zdraví a jeho podpory ve starším věku, 

především funkčního zdraví. Zabývá se zdravotními problémy nad rámec 

biomedicínské orientace na choroby, léčení, diagnostiky, prevence, rehabilitace ve stáří. 

Gerontologie sociální 

    Tato část gerontologie se zabývá hlavně existencialitou a životem ve stáří, vztahy ve 

společnosti, mezi seniory a stárnutím společnosti. Zahrnuje celou škálu aspektů 

demografických, filozofických, etických, ekonomických a psychologických. Studuje 

vzájemné vztahy mezi lidmi ve vyšším věku, společenské prostředí. Jejím hlavním 

cílem je předcházet předčasnému a patologickému stárnutí, podpořit zdravé stárnutí 

a aktivní životní styl. Vzhledem k širokému obsahu sociální gerontologie můžeme 

hovořit o gerontosociologii (Čevela et al., 2012). 
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2.1.2 Stárnutí 

 

    Se zvyšujícím věkem se u většiny lidí začínají projevovat obavy ze stárnutí. Postupně 

totiž nastupuje regrese jednotlivých funkcí organismu, která se může projevovat 

v menším či větším omezení jak v osobním, tak v pracovním životě. Podle Slepičky et 

al. (2015) nemusí stárnutí bezprostředně znamenat negativní konotaci. Snaha je, aby 

bylo přijaté pozitivně.  Jak již bylo uvedeno, stárneme již od narození a stárnutí pro nás 

může znamenat i vzestup nejrůznějších funkcí našeho organismu nebo zapojení se do 

různých sociálních skupin. 

   Nicméně, z hlediska morfologického jde ve stárnutí o fyziologickou, věkově danou 

(přiměřenou) atrofii, možné zhoršování vlastností, pokles rezerv, méně funkcí, zhoršení 

reakcí, změny biorytmu. Involuční změny se často prolínají se změnou životního stylu, 

takže mohou být zaměňovány s dekondicí a atrofií z nečinnosti. Jak uvádí Čevela et al. 

(2012), z velké části lze výrazně zlepšit kondici jedince a fenotyp starších lidí i bez 

zásahu do dosud neznámých procesů involuce. Výkonnost pohybově aktivního 

sedmdesátníka totiž může odpovídat výkonnosti sedavého padesátníka. O možnosti 

ovlivnit stárnutí prostřednictvím správného životního stylu píše také Kaplická 

Mullerová (2015). A půjdeme-li dále do historie, také řečtí lékaři Hippokrates a Galén 

byli přesvědčeni, že nemoc není důsledek, ale spíše produkt životního prostředí, 

dietních a životních návyků. Hippokrates píše: „Kdyby se podařilo jedinci dodat 

správné množství výživy a cvičení, ne málo, a ne moc… našel by se nejbezpečnější 

způsob, jak být zdravý“ (Durstine et al., 2009). 

    Stárnutí české populace probíhá ve specifických podmínkách společenských a 

ekonomických transformací. Obyvatelstvo České republiky je historicky nejstarší, 

přesto se jeho věková struktura řadí mezi průměr. Poslední sčítání lidu ukázalo, že u nás 

žije bezmála dva miliony osob ve věku šedesát a více let. „Z více než tří pětin jde o 

jedince ve věku 60 až 75 let. Skutečnost, že muži umírají dříve než ženy, zřetelně 

formuluje strukturu seniorské populace podle pohlaví a rodinného stavu. Zatímco na 

tisíc 60-64letých žen připadá 865 mužů, v kategorii 85letých a starších činí poměr 

1000:367“ (Sýkorová, 2007, str. 40). Ze seniorů, kteří dosáhli více jak 85 let, ztratila 

životní partnery více než polovina mužů a bezmála devadesát procent žen. 
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Aktivní stárnutí  

    Světová zdravotnická organizace (WHO) zavedla termín aktivní stárnutí koncem 90. 

let 20. století. Má označovat osobní úsilí jedince vynakládané na udržení zdraví. Může 

se jednat o soubor vhodných psychických a fyzických činností k podpoře jejich zdraví. 

Jejich aktivní přístup zde představuje účast na ekonomických, společenských, 

duchovních a fyzických aktivitách. Zdraví znamená pohodu. Nedotýká se jen 

individuálního životního stylu seniorů a jejich fyzické či pracovní aktivity, ale 

zdůrazňuje i jinou dimenzi aktivního zapojení seniorů v rodině, ve společnosti a v jejich 

okolí. Znamená to déle pracovat a odcházet do důchodu později a snažit se být aktivní i 

nadále (Hasmánková Marhánková, 2013). Česká republika se zapojila v roce 2012 

k projektu“ Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“, kde byl kladen 

důraz na podporu vitálního zdraví a důstojnosti všech osob. Nejlépe to vystihuje 

myšlenka, že po šedesátce život nekončí. Senioři se s rostoucí kvalitou života a 

prodlužujícím se věkem stávají významnou součástí společnosti. Evropa si začíná 

přínos seniorů uvědomovat a hodnoty aktivního stárnutí, které seniory udržují vitálnější, 

jsou stále více prosazovány. 

    Pro aktivní způsob života je třeba znát omezení, která jsou ve vyšším věku častější a 

na jejich základě přistupovat i k tvorbě pohybových programů. V následujících 

kapitolách jsou nastíněny změny v organismu, které probíhají na fyziologické úrovni. Je 

však třeba zmínit, že změny neprobíhají u všech jedinců stejně. Každý má jiné 

genetické dispozice a rozdílný životní styl. Obecně lze říci, že systémy v těle 

zaznamenají zpomalení a oslabení dřívějších funkcí a pokles biologických adaptačních 

mechanismů (Klevetová a Dlabalová, 2008).  

 

2.1.2.1 Fyziologické změny pohybového systému ve vyšším věku 

 

    Změny nacházíme zejména v kloubech, především díky degenerativnímu poškození 

kloubní chrupavky (artróza), a to nejen na velkých kloubech (kolenní, kyčelní), ale také 

na drobných kloubech ruky či ramen. Se zvyšujícím se věkem dochází také k úbytku 

svalové hmoty. To má za následek postupně se snižující svalovou sílu (Klevetová a 

Dlabalová, 2008). Dochází k sarkopenii, tj. úbytku jak kvantity (svalových vláken), tak 

kvality (zánik nervových zakončení způsobující snížení rychlosti) svalové síly. Ta 
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ubývá o 25-30 %, ztráta svalových vláken u 80letých je až o 40-50 %. Nejvíce a 

nejdříve jsou postiženy svaly fázické, později svaly posturální (Hošková et al., 2012). 

Dle Holmerové et al. (2014) jsou změny ve svalech dány především snížením množství 

kontraktilních bílkovin a snížením rychlosti kontrakce, tak relaxace. Ve svalové buňce 

aktivita enzymatických systémů zůstává dlouho zachována, případně je jen snížena. 

V oblasti funkční se postupně projevují: zhoršování pohyblivosti, rychlosti, vytrvalosti, 

síly a mění se držení těla (Hošková et al., 2012). Může docházet ke svalovým 

dysbalancím, hyperkyfóze, zkracování paravertebrálního svalstva. Dochází ke 

zpomalení nervového vzruchu a to způsobuje horší řízení svalové práce. Výška seniora 

se snižuje, meziobratlové ploténky vysychají a oplošťují se, ubývá kostní hmoty 

(osteoporóza). Osteoporóza se řadí mezi civilizační nemoci. Podle Broulíka (2009) se 

jedná o úbytek kostní hmoty, kdy věkem z velké části dochází k narušení látkové 

výměny a porušení vnitřní struktury. Její riziko stoupá s věkem a jeho výši ovlivňuje 

několik faktorů, jako jsou pohlaví, věk, užívané léky atd. (Gallo, 2014). Mezi další 

faktory ovlivňující kvalitu kostí patří rovnováha vitaminů (vitaminy C, D a K), dále 

výživa, fyzická aktivita stimulující růst kosti, imobilizace (připoutání na lůžko), 

mechanické poškození kostí a vliv rychlosti zatěžování. Úrazy ve vyšším věku jsou 

rizikové právě s ohledem na osteoporózu. Mezi časté problémy ve stáří patří bolesti 

v pohybovém aparátu. Mohou být trvalé nebo přechodné, z velké části jsou závislé na 

pohybu, nebo jsou bezprostředně způsobeny revmatickým postižením. K tomu se často 

přidávají celkové projevy, jako jsou nechutenství, únava, ztuhlost svalů atd. (Dienstbier, 

2004).  

    Všechny výše uvedené skutečnosti mají vliv na pohyblivost a pohybové chování 

jedince - v České republice každý pátý popisuje svoji pohyblivost jako špatnou či velmi 

špatnou. Přibližný počet 70 % mužů a žen od 55 let jsou částečně omezeni nemocí či 

obtížemi s pohyblivostí (Štikar, 2007). 

S věkem můžeme pozorovat, jak se mění pohybové schopnosti: 

 obratnost (již po 20. roce), 

 rychlost (maximální rychlosti je dosaženo okolo 20. roku), 

 síla (k poklesu dochází po 30.-40. roce), 

 vytrvalost (věkem je nejméně ovlivněná). 

(Holmerová et al., 2014) 
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    Zajímavé je, že schopnosti v dětství nastupují ve stejném pořadí. Dle Kaplické 

Mullerové (2015) se průměrně vytrvalost snižuje mezi třicátým a pětašedesátým rokem 

o 7-10 %. Flexibilita klesá již od 45. roku o 9 procent. Fyzická síla klesá o 15 % za 

dekádu. Nejvíce viditelný je pokles koordinace, která se snižuje od 35. roku zhruba o 10 

% za deset let. 

 

2.1.2.2 Fyziologické změny kardiovaskulárního systému ve vyšším věku 

 

    Podle Hoškové et al. (2012) dochází s vyšším věkem ke snížení výkonnosti srdečního 

svalu a kvality cév v celém organismu – k ateroskleróze. V cévách se ukládají tukové 

látky a vápník. Postupně může docházet k zužování a následné nedokrevnosti (ischemii) 

příslušné části organismu. Věnčité tepny dolních končetin a mozkové tepny jsou nejvíce 

postižené (Klevetová a Dlabalová, 2008). Levá srdeční komora má menší výkonnost, 

proto dochází k levostrannému srdečnímu selhávání při zvýšené zátěži. Srdce nedokáže 

zvládnout nápor a tak se zvyšuje srdeční výkonnost, která se neprojevuje zvýšenou 

srdeční frekvencí, ale plicní dušností, kterou mnozí připisují k zhoršení funkce plic. 

Zvyšuje se krevní tlak (hypertenze), protože jsou cévy méně pružné a zároveň křehčí. 

Podle Holmerové et al. (2014) je snížen minutový srdeční objem a nižší aktivita 

sinoatriálního uzlu. To vede k nižší fyziologické odpovědi na signály, a tedy ke snížení 

maximální srdeční frekvence. Dochází ke zvýšenému riziku infarktu myokardu, plicní 

embolie i cévní mozkové příhody. V tomto kontextu je třeba si uvědomit, že v obratlích 

krční páteře procházejí ateroskleroticky zúžené tepny rovněž zúženými otvory (např. 

díky osteofytům), což může způsobovat vyšší citlivost seniorů na záklony krční páteře a 

riziko náhlého kolapsu (Hošková et al., 2012, Pastucha, 2014).  

 

2.1.2.3 Fyziologické změny dýchacího systému ve vyšším věku 

 

    S vyšším věkem dochází ke snížení množství alveol i kapilár. Výrazně klesá 

výkonnost řasinkového epitelu v plicních cestách, to může způsobit častější výskyt 

infekcí dýchacích cest. Důsledkem změny v kosterním a svalovém aparátu dochází také 

ke změnám hrudní dutiny. Zmenšuje se elasticita plic. Bránice a mezižeberní svaly 

postupně ochabují, tím se roztažnost hrudního koše také zmenšuje. Starý člověk přijímá 
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z prostředí méně kyslíku, proto se snižuje funkce plic. (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

Je vhodné zařazovat u starších lidí denní procházky. Dochází k aktivaci a stimulaci 

dýchání a přispívá k okysličení všech tkání a orgánů. 

 

2.1.2.4 Fyziologické změny pohlavních orgánů a vylučovacího systému ve vyšším 

věku 

 

    S vyšším věkem dochází k poklesu pohlavních hormonů. U žen je strmější a u mužů 

nastupuje pozvolněji. Ženy spadají do období přechodu (klimaktéria). Pohlavní orgány 

působí anabolicky na různých úrovních, proto je tento pokles provázen řadou změn. 

V období klimaktéria se zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob a osteoporózy. Ženy 

trápí (nejen) funkční potíže v oblasti pánevního dna (svalové napětí, inkontinence, 

pokles pánevních orgánů) (Hošková et.al., 2012). U mužů se mohou 

objevovat onemocnění prostaty. Mohou trpět syndromem mužského stárnutí - 

andropauzou, což je proces, který začíná po 50. roku života. Společným důsledkem 

těchto změn je úbytek fyzických sil a snižující se psychická odolnost. Andropauzu 

mohou provázet kardiovaskulární onemocnění, urologické a sexuální poruchy, snížená 

svalová síla, snížení pevnosti kostí atd.  

    Dle Klevetové a Dlabalové (2008) klesá koncentrační a čisticí funkce ledvin. Snižuje 

se pružnost (elasticita) uretry a v močovém měchýři se zvyšuje postmikční reziduum 

(normální 50-80 ml). Také klesá síla svalových svěračů. 15-30 % osob starších 60 let 

postihuje močová inkontinence.  

 

2.1.2.5 Fyziologické změny nervového systému ve vyšším věku 

 

    Se stářím dochází k postupnému úbytku neuronů, také se mění jejich tvar. Dále klesá 

funkční schopnost nervového systému. To se projevuje zhoršováním paměti, pozornosti, 

přizpůsobivosti a rychlosti reakcí. Velké změny byly pozorovány mezi epizodickou a 

sémantickou pamětí. Epizodická paměť se stárnutím zhoršuje, váže se k určitému místu 

a času (např. kde je zaparkované auto). Sémantická paměť obsahuje znalosti, symboly, 

které byly již osvojené. Výborné jsou univerzity třetího věku, které přinášejí bohatý 

program a mnoho sociálních kontaktů.  
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    Obtížněji se vytvářejí nové stereotypy (Hošková et al., 2012). Stárnutím dochází ke 

zhoršení jednotlivých smyslů, zejména zraku a sluchu, ale snižují se i chuťové, čichové 

a hmatové schopnosti. Méně citlivé jsou receptory, které umožňují vnímat polohu, a 

pohyb těla. Z toho pramení mnoho úrazů (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

    Se změnami hlubokého čití souvisí poruchy chůze a rovnováhy. Snižuje se odolnost a 

adaptabilita k zátěži nebo na nové životní podmínky (Klevetová a Dlabalová, 2008). 

Sníženou plasticitou CNS může docházet k obtížnému zvládání pohybových úkonů a 

zhoršení obratnosti (Holmerová et al., 2014).  

 

2.1.2.6 Fyziologické změny trávicího systému ve vyšším věku 

 

    Potrava je důležitá a je základem zdraví a zdrojem anergie. S postupným 

přibývajícím věkem se potrava pomaleji rozkládá a vstřebává, snižuje se množství 

trávicích šťáv. Mezi nejčastější příčiny, které dále vedou k poruchám příjmu potravy, 

patří: snížená schopnost vnímání chuti, špatný stav chrupu, nízká tvorba slin, potíže 

s polykáním, obtíže s vylučováním. Sociální a psychické faktory hrají také velkou roli 

v přijímání jídla. Méně výkonná jsou játra a slinivka břišní. Pokles síly břišních svalů a 

pohybové aktivity celkově mohou mít vliv na zácpu (Klevetová a Dlabalová, 2008).  

 

2.1.2.7 Psychické projevy ve stáří  

 

    Psychické projevy ve stáří jsou často spjaty s projevy tělesnými, přičemž se vzájemně 

ovlivňují (Malíková, 2011). 

    Povahové rysy staršího jedince lze velice špatně odhadnout. Je to dáno tím, že se 

každý utvářel v odlišných společensko-sociálních podmínkách. Normální fyziologické 

stárnutí probíhá u každého v jiném věku, postupuje nestálou rychlostí, může být 

kompenzováno s různou úspěšností. Podle Haškovcové (2010) stáří karikuje povahu 

jedince. Projevuje se to tím, že povahové vlastnosti jedince se zvýrazňují. Dle Štilce 

(2003) lze za nejobecnější charakteristiku považovat zpomalení psychické činnosti. 

Také Hátlová a Suchá (2005) popisují psychické změny, které mají sestupnou tendenci, 

jako jsou zpomalení celkového psychomotorického tempa, zhoršení paměti a z toho 
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plynoucí rigidita v myšlení a jednání, porucha koncentrace a z toho plynoucí zvýšená 

psychická unavitelnost, snížení smyslové výkonnosti, ochuzení fantazie a tvůrčích 

schopností, pokles sebedůvěry a z toho plynoucí nejistota a úzkost v neznámém, snížená 

schopnost navazování interpersonálních vztahů. 

    Bylo prokázáno, že největší podíl na snížení rychlosti reakce mají centrální procesy, 

spojené se zpracováním informací. Proto starším lidem nevyhovuje rychlé a náhlé 

rozhodování, které v této době přichází ze všech stran. Velmi často dochází ke snížené 

schopnosti adaptace na nové podněty a životní situace. To může přinášet nejistotu, 

strach a úzkost a vést k nedůvěřivosti k ostatním. V oblasti emočních změn ve stáří tedy 

dochází k emoční labilitě, sklonům k úzkosti, hypochondrickým steskům, ale také 

zploštění emotivity. Mezi psychické kvality, které se věkem naopak nemění, patří 

obvykle intelekt a slovní zásoba. Pozitivní také je, že existují vlastnosti, které vlivem 

věku mají vzestupnou tendenci: vytrvalost, trpělivost, stálost názorů a vztahů, tolerance 

k druhým a opačným názorům, schopnost nadhledu, zájem o všeobecnou informovanost 

a rozhled. 

    Jiná situace je ale u psychiatrických onemocnění. Ve starším věku se zvyšuje výskyt 

duševních nemocí, demencí a Alzheimerovy nemoci (Klevetová a Dlabalová, 2008).  

 

2.2 Zdraví 

 

    Zdraví je podle světové zdravotnické organizace stav organismu, kdy je člověku 

naprosto dobře - fyzicky, psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a 

neduživosti. Na zdraví se může pohlížet z různých hledisek a je také pojímáno jako: 

zdroj fyzické a duševní síly, schopnost adaptace organismu, ideál života a jeho smyslu, 

metafyzická síla (Blahutková a Dan, 2008). 

 

2.2.1 Kvalita života 

 

    Podle Štěpánkové et al. (2014) je kvalita života zastřešující a komplexní pojem a je 

subjektivní. Zahrnuje vnímání funkčního stavu a svého zdraví. Také sociální interakci a 
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celkovou spokojenost se svým životem. Vždy je cílem opatřit seniora tak, aby zvyšoval 

či zachoval kvalitu života s ohledem na jeho přání či hodnoty.  

 

2.2.2 Determinanty zdraví a kvality života 

 

Dle Čevely et al. (2012) se tyto determinanty obvykle rozdělují na: 

Nepřímé - působí obecně, svými důsledky (kulturní tradice, ekonomická vyspělost dané 

společnosti atd.) 

Přímé - působí přímo na jedince (genetika, životní prostředí, životní způsob) 

 

    Na kvalitním životě ve stáří se podílí funkční zdraví (přítomnost závažných chorob, 

úroveň prevence, účinnost a dostupnost zdravotní péče), potenciál zdraví (zdatnost, 

odolnost, adaptabilita, životní způsob, kouření), prostředí (fyzické - ovlivňující fenotyp, 

funkční - komunikace a bariéry ve vztahu, sociální - rodina, ovdovění, osamělost, pojetí 

stáří, sociální role), psychické faktory (subjektivní prožívání stáří), sociálně-

ekonomické (majetkové poměry) a spirituální (hodnotový systém). 
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Dle Čevely (2012) je funkční stav z hlediska zájmu a potřeb důležitější než věk. Seniory 

můžeme dle jejich funkčního stavu rozdělit na skupiny (viz tabulka 1). 

Tab. 1 Definice funkčních skupin seniorů (Čevela, 2012) 

Elitní schopní podávat extrémní výkony do velmi vysokého věku 

Zdatní (fit) zvládají život v náročném prostředí i pohybové náročné 

aktivity 

Nezávislí mají nižší míru funkčních rezerv, ale zvládají běžné životní 

nároky, potenciálu zdraví (zdatnost, adaptabilita) 

Křehcí v labilním funkčním stavu, ohroženi náhlými 

dekompenzacemi, potřebují pružné, časné a cílevědomé 

intervence včetně tísňové péče 

Závislí nízký potenciál zdraví, vyžadují podporu druhé osoby, 

integrovaný systém dlouhodobé péče 

Zcela závislí často musí být trvalý dohled, trvalé upoutání na lůžko či trpí 

pokročilým syndromem demence, potřebují péči 

Umírající vyžadují paliativní péči 

 

2.2.2.1 Vliv výživy na kvalitu života 

 

    Podle Štilce (2004) lidé s trvalou nadváhou, kteří nedodržují základní pravidla 

správné výživy, nepoznají úplný potenciál své vitality, energie a radosti. Správná výživa 

je nezbytná pro obnovu sil organismu a u seniorů ovlivňuje kvalitní život. Jak uvádí 

Floriánková (2014), výživa ovlivňuje nejen fyzickou výkonnost, ale také například 

imunitu a hojení ran (lehčí průběh onemocnění, zkrácení rekonvalescence).  

    Výživové potřeby člověka se věkem mění. Dle Hendla et al. (2011) je typické, že 

osoby aktivnější jedí zdravější stravu. U starších lidí se zpomaluje metabolismus, mají 

menší spotřebu energie než zamlada. Čím člověk stárne, má méně aktivní tělesné 

hmoty. Proto je vhodné změnit jídelníček a upravit životní styl. Zvýšenou pozornost je 
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třeba dávat na dostatečné množství tekutin. Senioři jsou náchylní k zanedbávání pitného 

režimu (Kaplická Mullerová, 2015). Starší lidé totiž mají snížené vnímání pocitu žízně, 

proto se často dostávají do stavu mírné nebo i středně závažné dehydratace. Vyřazovat 

minerální vody z pitného režimu není vhodné, jak bývá často doporučováno. Nemocní 

se sníženou koncentrační schopností ledvin, kteří ztrácejí minerály močí, mohou mít po 

cvičení, při kterém dojde k další ztrátě minerálů potem, nedostatek minerálů, sklon ke 

křečím, hypotenzi atd. (Holmerová et al., 2014). 

Mezi obecná výživová doporučení pro seniory patří: 

 udržovat stabilní tělesnou hmotnost, především se vyvarovat podvýživy a na 

druhé straně těžkých stupňů obezity, 

 jídelníček s pestrou stravou, dostatečné zastoupení živočišných a rostlinných 

zdrojů,  

 klást důraz na dostatečný příjem kvalitních lehce stravitelných bílkovin, 

 upřednostňovat nutričně hodnotné potraviny (vyvarovat se nadmíry energeticky 

bohatých potravin), 

 mít zařazenou čerstvou i tepelně upravenou zeleninu (v případě, že k tomu 

nejsou zdravotní kontraindikace), 

 upřednostňovat kvalitní rostlinné oleje, 

 dostatečný příjem vápníku a vitaminu D, 

 pokud je strava plnohodnotná, není třeba pravidelně doplňovat doplňky stravy. 

Občas je vhodné je zařadit po konzultaci s lékařem. 

(Holmerová et al., 2014). 

 

2.3 Zdatnost 

 

    Obecná definice zdatnosti je chápána jako připravenost organismu vyvíjet práci. 

Jedná se o adaptaci na zátěž spojenou se změnami na biochemické, funkční, 

morfologické a psychické úrovni. Změny nastávají dlouhodobým a opakovaným 

zatížením. Zdatnost lze ovlivňovat správnou životosprávou, pohybovou činností a 

otužováním. Zdatnost je také způsobilost organismu odolávat vnějšímu stresu. 

Umožňuje jedinci zvládnout větší množství činností, které může vykonávat bez obtíží a 
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zásadního ohrožení. Zdatnost podle Hendla et al. (2011) je celostní fenotypově 

podmíněný kvalitativně a kvantitativně odstupňovaný znak člověka. Podmiňuje ho také 

imunitní systém. 

 

2.3.1 Tělesná zdatnost 

 

    „Tělesná zdatnost je schopnost přiměřeně reagovat na vlivy zevního prostředí, jako 

jsou tělesná zátěž, teplota okolí, stres apod. Může také být definována jako schopnost 

opakování zátěže po jejím ukončení. Je tak charakterizována časem regenerace. 

Testování fyzické zdatnosti je důležité pro zjištění optimální intenzity tréninkové fyzické 

zátěže zejména u sportovců pro plánování tréninkové intenzity“ (Holmerová et al., str. 

140). Dle Bunce (1995) je zdatnost produkt pohybových činností, kde rozhodujícím 

prvkem se stává míra fyziologických adaptací jedince jako přímý důsledek pohybových 

činností. Definuje ji takto: možnost vykonávat úkoly energicky, bez zjevných známek 

únavy, trávit s potěšením volný čas, čelit nepříjemným jevům, snášet stres a přežívat 

v obtížných podmínkách. Tělesná zdatnost je chápaná jako nezbytný předpoklad pro 

účelné fungování lidského organismu, přežití v nepříznivých podmínkách, dosažení 

vysokého věku, aktivního stáří a je součástí obecné zdatnosti člověka. „Je důsledkem 

genetických dispozic jedince a absolvovaného pohybového tréninku“ (Novotná et al., 

2006, str. 12). 

Tělesná zdatnost je dělena dle Novotné et al. (2006) na: 

 zdravotně orientovanou - vztahuje se k dobrému zdravotnímu stavu, působí 

preventivně na zdravotní problémy vzniklé nedostatkem pohybu, 

 výkonově orientovanou - podmiňuje určitý výkon, který je výsledkem 

sportovního tréninku. 

Komponenty tělesné zdatnosti jsou (Rikli a Jones, 2001): 

 Silové schopnosti, 

 Vytrvalostní schopnost, 

 Flexibilita, 

 Motorické schopnosti 

o hbitost 

o rychlost 
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o rovnováha. 

 

    Zdatnost jedince odpovídá biologickému věku, zdravotnímu stavu a trénovanosti. 

Testování zdatnosti je zvláště u seniorů důležité pro odhalení skrytých rizik (např. 

ischemická choroba srdeční, arteriární hypertenze). Zůstanou-li tato možná rizika 

neodhalena, může se fyzický i zdravotní stav výrazně zhoršit a to hlavně u začínajících 

sportovců.  

    Zlatým standardem pro hodnocení zdatnosti je spotřeba kyslíku (VO2max). Její pokles 

probíhá individuálně rozdílně v závislosti na rozsahu pohybové aktivity každého 

jedince. U lidí se sedavým zaměstnáním klesá dvakrát rychleji než u osob aktivních. 

Důsledek je bludný kruh, kdy pokles zdatnosti sníží funkční kapacitu a nižší pohybová 

aktivita vyvolá pokles VO2max. Jediná možnost, jak najít cestu ven, je postupné 

zvyšování pohybové aktivity (Máček a Radvanský et al., 2011). 

 

Každý senior však potřebuje přiměřený stupeň tělesné zdatnosti pro: 

 zvládání každodenní přiměřené pohybové zátěže bez velkých potíží a únavy, 

 zvýšení odolnosti vůči tělesné zátěži a vytváření energetické rezervy pro 

náročnější občasné aktivity, 

 osobní bezpečnost (svalová síla), 

 snížení rizika vzniku onemocnění, 

 udržení psychické rovnováhy a zvyšující možnosti společenského uplatnění. 

 

    Každý jedinec má svůj výkonnostní strop, který je dle Máčka a Radvanského (2011)  

geneticky daný. Čím je svou tělesnou zdatností blíže, tak méně prostoru zbývá pro její 

zvýšení. Proto musí jedinec vynaložit větší úsilí na její změnu. „Výsledek závisí i na 

věku. Jestliže starší jedinci s pohybovou aktivitou začínají až ve vyšším věku a na stejné 

relativní úrovni tělesné zdatnosti jako jedinci mladší, pak je efekt menší. Pokud však 

začnou na nižší úrovni tělesné zdatnosti než mladí, může být jejich zisk větší“ (Máček a 

Radvanský et al., 2011, str. 142). 

    Studie ukazují, že výskyt smrtelných onemocnění, náklady na zdravotní péči jsou 

výrazně vyšší u seniorů, kteří nejsou zapojeni do pohybové aktivity na rozdíl od svých 
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vrstevníků, kteří provozují pravidelnou pohybovou aktivitu. Jeden výzkum byl zaměřen 

na 20 účastníků staršího věku ze seniorského domu. Cvičební jednotku, která se 

skládala ze tří částí (rozcvičení, aerobní pohyb, statický strečink) měli zařazenou po 

dobu 1 měsíce 3x týdně a trvala 40 minut. Byli vyšetřeni před začátkem jejich 

cvičebního programu a po jeho absolvování. Výsledek byl pozitivní, zlepšila se 

kondice, pružnost těla, vytrvalost. Proto se doporučuje pravidelná pohybová aktivita pro 

slibné účinky a zlepšení zdravotního stavu seniorů (Shu-ya, 2016). 

 

2.3.2 Pohybová aktivita seniorů 

 

    „Mezi podstatné prvky kvalitního života patří zejména tělesný stav, kvalita 

pohybových funkcí, normalita psychiky (schopnosti, dovednosti), funkční mikrosociální 

prostředí, přiměřené materiální podmínky a příznivé životní podmínky“ (Slepička et al., 

2015, str. 45). Jako jeden ze znaků kvality života je brán sport a jeho projevem se 

rozumí sportování. Dle Holmerové et al. (2014) je z globálního hlediska základním 

cílem prodloužení aktivního a nezávislého života. Dle Štikara (2011) může pravidelná a 

přiměřená pohybová aktivita v každém věku zpříjemnit, zpestřit a zkvalitnit život ve 

vyšším věku. 

    Pravidelné cvičení udržuje kondici seniora, svalový tonus a rozsah kloubů (Klevetová 

a Dlabalová, 2008). S vyšším věkem se postupně předchází od soutěživých, 

rychlostních a silových pohybových aktivit a zaměřuje se spíše na zdravotní hledisko 

jedinců. 

    Mezi základní předpoklady, které jsou očekávané pro osobní i společenskou pohodu, 

je dobře fungující motorika a na ní schopnost navazujícího pohybu. Dle Máčka a 

Radvanského et al. (2011) trpí asi 40 % osob ve věku od 60 do 74 let některou 

poruchou, která snižuje jejich funkční schopnosti. Nad 75 let počet vzrůstá na 65 %. 

V nižším věku trpí funkčními omezeními více muži než ženy. S postupujícím věkem 

klesá výdej energie, to se projevuje omezením pohybové aktivity.  

    Ve starším věku se hlavně usiluje o udržení svalové síly, flexibility i kardiorespirační 

zdatnosti. U seniorů plní pohybová aktivita také funkci primární a sekundární prevence 

závažných civilizačních onemocnění (Durstine, 2009, Štěpánková et al., 2014).  
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    Aerobní cvičení (chůze, plavání) je již dlouho uznáváno a doporučováno pro starší 

občany. Současné studie ukazují, že i posilování nabízí zdravotní benefity. Svalovou 

zdatnost je možné zlepšit i nad 90 let. Dokonce i pro ty, kteří teprve s pohybovou 

aktivitou začínají ve věku mezi 60 a 75 lety. (Brennen, 2002). 

 

Pozitivní účinky pohybové aktivity seniorů na jednotlivých úrovních jsou: 

 zvýšení aktivní tělesné hmoty, snížení tukové tkáně, 

 zvýšení funkční kapacity kardiovaskulárního systému, 

 snížení klidových hodnot kardiovaskulárních ukazatelů (tepová frekvence, 

krevní tlak) 

 snížení glykémie - okamžitý efekt, 

 snížení celkového cholesterolu (zvýšení HDL cholesterolu), 

 zvýšení pevnosti kostí, 

 produkce endorfinu v mozkové tkáni při fyzické aktivitě, životní pohoda, 

 menší únava při běžné zátěži, 

 ideální tělesná hmotnost, či usnadnění redukce nadváhy. 

 

Obecně se usiluje se o podporu:  

 pružnosti tkání a pohyblivosti kloubů, 

 stability a koordinace, 

 zdatnosti jedince (cíl je, aby jedinec byl schopný pohybovou aktivitu zvládat bez 

velké námahy a potíží), 

 vzpřímeného držení těla (péče a správné držení těla v průběhu celého dne), 

 tělesného sebepojetí (vnímání vlastního těla), 

 psychickou kondici a sociální vztahy. 

(Holmerová et al., 2014, Hošková et al., 2012, Štikar et al., 2011) 

    

    Další pozitivní stránkou je, že může docházet ke sníženému riziku fyzického 

poranění. Po pohybové zátěži je přirozené zakončení stresové reakce (po zvýšení 

nabídky následuje zvýšená energetická „poptávka“ periférie). Senioři poté lépe zvládají 
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psychický stres. Může se ve starším věku zlepšit paměť a mentální schopnosti i podpora 

sociálních vztahů. Pohyb přináší pozitivní efekt a je třeba mu věnovat náležitou 

pozornost (Chodzko, 2009). 

 

    Doporučováno je zařadit dynamické aktivity velkých svalových skupin jako je 

například chůze, tanec a plavání. Pohybové aktivity, pracující s celým tělem, budou mít 

v mnoha ohledech lepší efekt než cvičení pouze jednotlivých částí. Cvičení by se 

nemělo omezovat pouze na tělocvičnu. Provozování pohybu venku působí příznivěji a 

mělo by se sportovat za každého počasí, kromě extrémních podmínek. 

    Podle McDermott (2006) lze kombinací aerobní aktivity, cvičením a zvýšenou 

každodenní činností snížit závislost na lékách a tím i nákladů na zdravotní péči. Senioři 

však často nemají dostatek informací o správném provádění cvičení v dané intenzitě, 

frekvenci a čase. Změna tělesné aktivity také vyžaduje zvýšenou motivaci a stanovený 

cíl. Proto je vhodné cvičit pod odborným vedením. Snaha je pomoci pacientům při 

zvládání pohybových aktivit, a tím také dosáhnout žádoucího pozitivního efektu.  

 

Pro zlepšení fyzické kondice je třeba postupovat na základě doporučení (McDermott, 

2006), které vycházejí z FITT principů: 

F - frekvence 

I - intenzita 

T - doba trvání 

T- typ pohybu  

 

    Pohybový program by měl obsahovat jak složku vytrvalostní, tak silovou, cvičení flexibility a 

mělo by být doprovázeno celkovou změnou životního stylu. 

 

Pohybové programy můžeme dle obsahu dělit na:  

 

Kondiční cvičení: cílem je udržet nebo zlepšit kondici seniora, zaměřuje se na základní 

motorické schopnosti. 
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Kondičně - vytrvalostní cvičení: cílem je zlepšit nebo upravit kardiorespirační 

zdatnost a ovlivňovat možné komplikace související s regresními změnami v těle. Patří 

sem především cvičení aerobního charakteru s dynamickou složkou (chůze, běžecké 

lyžování, běžecký trenažér, plavání). 

 

Silové cvičení: cílem je ovlivnit jak celkovou, tak lokální svalovou sílu, pokoušet se 

zvětšovat svalový objem a zabraňovat úbytku svalové hmoty. Vhodný je odporový 

trénink (zátěž do 30 % maxima v dynamickém charakteru). 

 

Koordinačně balanční cvičení: cílem tohoto cvičení je korigovat koordinační poruchy, 

poruchy rovnováhy. Zařazují se jak individuální, tak skupinová herní cvičení (10-15 

min.) 

 

 (Štěpánková et al., 2014) 

 

2.3.2.1 Základní pravidla cvičení seniorů 

 

    Prvním pravidlem je, že by se senior neměl za žádnou cenu přetěžovat, ale měl by se 

naučit najít správnou míru zatížení. 

    Před každým začátkem intenzivnějšího pohybového programu by měl být kladen 

důraz na vyšetření jedince. Čím jsou senioři starší, mělo by proběhnout důkladnější 

vyšetření. Dle Daďové a Novotné (2006) by mohlo přinést cennou informaci 

anamnestické posouzení habituálních (každodenních) pohybových aktivit, především 

rozsahu chůze. Často jsou při vyšetření pokládané otázky typu: kolikrát senior vychází 

ven z bytu, jestli provozuje pohybovou činnost a jakou vzdálenost ujde při pobytu 

venku. Před samotným začátkem cvičení by se měl provést kineziologický rozbor 

s cílem zhodnocení omezení na pohybovém aparátu. Vhodné je zaměřit se na kloubní 

pohyblivost, zkrácené a oslabené svaly. Zdravotní stav seniorů by měl posoudit lékař či 

specialista. Důležité je věnovat pozornost lékům, které jedinec užívá. 

    Dle Holmerové et al. (2014) záleží na tom, zda byl senior v období mládí aktivní. Je 

rizikové, když se sportovec ve stáří vrátí k aktivitě, kterou dělal dříve a provozuje ji se 

stejnou intenzitou.  
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    Podle Beňačka (2013) je pro dosažení pozitivního výsledku potřeba: přistupovat 

k jedinci individuálně, respektovat současný zdravotní stav, být informovaný o stavu 

úrovně pohybové zdatnosti (jakou má zkušenost s pohybovými aktivitami, zda provádí 

pohyb pravidelně), stanovit optimální intenzitu pohybových aktivit. Nedílnou součástí 

je motivace seniora a uvědomění si vlivu společnosti a ekonomie státu. 

Při realizaci pohybových aktivit seniorů se musí dbát na: 

 příznivé klimatické podmínky, 

 zvýšenou bezpečnost při provádění cviků (předcházet úrazům), 

 jednoduché a hlasité instrukce při cvičení, 

 omezení jednostranné zátěže a dlouhého stání, 

 omezení záklonů, rychlých a trhavých pohybů,  

 protažení a rozehřátí před pohybovou jednotkou, 

 méně posilovacího tréninku (odporového - max. střední intenzita), 

 zařazení balančních cvičení (rozvoj stability), 

 pitný režim, 

 komunikaci s instruktorem, nácvik sebekontroly, 

 vhodné cvičební oblečení, obuv (podpora nožní klenby, funkční prádlo). 

(Beňačka et al., 2013) 

 

Zásady pohybových programů: 

 pravidelnost (nejlépe denně, minimálně 20 min.), 

 nepřemáhat bolest, 

 provádět pohyby pomalu a tahem, 

 cvičit na pevné podložce, 

 optimálně 2-3 hod. po jídle, 

 vyvětraná místnost kolem 16 až 20 stupňů. 

(Holmerová et al., 2014) 

  

Pohybové programy musí splňovat dvě kritéria: 

 musí ovlivňovat rozhodující komponenty zdatnosti, 
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 pohybové činnosti musí být přijatelné pro určitého jedince, hlavně z jeho 

předchozích zkušeností. 

(Novotná et al., 2006) 

     

2.3.2.2 Intenzita cvičení při pohybových aktivitách seniorů  

 

    Intenzita je rozhodujícím faktorem pro získání pozitivního efektu pohybových aktivit. 

Dosažení dlouhodobých přetrvávajících změn je zde cílem a to lze jen v případě, že se 

překročí minimální intenzita zatížení, tzv. podnětová úroveň. Univerzální tréninková 

srdeční frekvence neexistuje. Pro každého jedince a na každou pohybovou aktivitu je 

jiná (Novotná et al., 2006).  

    Na základě spiroergometrie lze nejpřesněji stanovit optimální tréninkovou tepovou 

frekvenci, při které by se měla fyzická aktivita provozovat tak, aby byla přiměřená 

kardiorespirační zdatnost (co nejvyšší, ale současně bezpečná). Nejčastěji se testování 

provádí na bicyklovém ergometru nebo běhacím koberci. Při něm se zjišťuje objem 

spotřebovaného kyslíku za minutu. Spotřeba kyslíku při maximální zátěži (maximální 

aerobní kapacita, VO2max) je tedy ukazatel zdatnosti kardiorespirační soustavy a 

vytrvalostních schopností (Holmerová et al., 2014). 

    Je vhodné sledovat intenzitu zátěže pomocí tepové frekvence (TF). Můžeme spočítat 

maximální TF tak, že od 220 tepů odečteme věk seniora. Senior by měl na 60-70 % této 

hodnoty vést svůj trénink. Dle Máčka a Radvanského et al. (2011) existuje pozorování, 

že i méně výrazná zlepšení mohou nastat při nižší intenzitě pod 50 %. Výhodou je 

snížení rizika i nastupující únavy.     

Určení tréninkové tepové frekvence pro cvičení můžeme počítat dle vzorce:   

Tréninková SF= (SFmax- SFklid) x koef.+SFklid 

Koeficient= 0,5-0,7 (dle zdatnosti, věku, fáze tréninku) 

 

    Lidé užívající léky, které ovlivňují tepovou frekvenci (betablokátory a další), by měli 

svojí tělesnou zátěž konzultovat s lékařem. Posoudit míru zátěže lze individuálně dle 

Borgovy škály. Je to metoda, jak subjektivní pociťovanou zátěž popsat objektivně na 
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škále subjektivního hodnocení námahy. Je třeba rozpoznat varovné signály, které lidské 

tělo dává a poukazuje na zranění. Pokud se objeví symptomy s dýchacími obtížemi, 

zrychlený srdeční tep nebo píchání v hrudním koši, okamžitě se pohybová činnost 

ukončuje a je vhodné navštívit lékaře (Kaplická Mullerová, 2015). Dle Holmerové et al. 

(2012) je velice důležitá sebekontrola pacienta, který se učí vnímat intenzitu zátěže.            

Naučit se pracovat s vlastními pocity, schopnost poznat vlastní zátěž a objektivizovat je, 

patří k hlavním z cílů specializovaných zařízení věnujících se edukaci správně vedené 

pohybové aktivity. Podle Blahutkové et al. (2013) mezi nejsnadnější a nejméně přesné 

pravidlo určení zatížení je „zpívat, mluvit, těžce dýchat“. Jestliže při cvičení senioři 

dokážou zpívat, je zátěž nízká, jestli dokážou mluvit, je zátěž dobrá (vytrvalostní 

charakter), ale když jedinec těžce dýchá, je zátěž velmi vysoká.  

Testovat se může i v terénu, formou „step testu“ nebo chodeckým testem. Vhodnost 

testu se odvíjí od stavu jedince. Intenzita by u cvičících seniorů měla být spíše mírná 

(Ďadová a Novotná, 2006). 

 

2.3.2.3 Trvání a frekvence pohybové jednotky 

 

    Intenzita s trváním jsou na sobě nepřímo závislé. U seniorů se obvykle cvičí při nižší 

intenzitě a delší době trvání lekce. Za základní čas pro cvičení se pokládá 30 minut, kdy 

se již vytváří adaptace na zátěž. Je třeba vkládat častější přestávky. Dle Hoškové et al. 

(2012) se pravidelnou pohybovou aktivitou rozumí frekvence 2-3x týdně, někteří autoři 

uvádějí i vyšší - tj. 4-7x týdně. Podle Máčka a Radvanského et al. (2011) je důležité 

provozovat pohybovou aktivitu každý den proto, aby se dostavil očekávaný efekt, bez 

ohledu na vnější faktory, jako jsou počasí či jiné rušivé události. Délka cvičební 

jednotky musí přesáhnout 20 minut, aby mohly začít pozitivní odezvy organismu. 

Mohou se zařadit i pohybové chvilky (3-20 minut) v průběhu celého dne. Dle 

Holmerové et al. (2012) je optimální množství 3-4x týdně s denními pauzami. Cvičební 

pohybová jednotka má několik fází dle svého účelu: 

Úvodní fáze - dochází k aktivnímu rozcvičení, při kterém dojde k zahřátí a prokrvení 

organismu. Poté následuje protažení, při kterém se dosahuje maximálního rozsahu 

pohybu kloubů v nebolestivých polohách. Intenzita není příliš vysoká. Organismus 
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připravujeme postupně. Dochází k pomalému startování systému kardiovaskulárního a 

respiračního (příprava na výkon). Tato část trvá 5-10 minut. 

Pracovní fáze - v této fázi závisí délka na zdatnosti jedince a cíli, kterého chce docílit. 

Kromě vytrvalostního cvičení může obsahovat např. tyto prvky: 

 dechová cvičení, 

 protažení nejčastěji zkrácených svalů, 

 posilování nejčastěji oslabených svalů, 

 posilování pánevního dna, 

  cvičení rovnováhy a koordinace, 

 nácvik sedu, vstávání a chůze. 

Zklidňovací fáze - fyzická aktivita pokračuje s výrazně nižší intenzitou, s konečnou 

fází protažení. Tato závěrečná část trvá od 5 do 10 minut. 

(Holmerová et al., 2012, Klevetová a Dlabalová, 2008, Daďová a Novotná, 2006) 

 

    Mezi nejčastěji doporučované cvičení patří tzv. ranní rozcvička. U starších osob by se 

mělo stát ranní rozcvičení denním rituálem a součástí ranní hygieny. Cílem je, aby se 

pohybový aparát připravil na celodenní činnost a procvičil ztuhlé tělo, váznoucí pohyb 

v kloubech či bolest zad. Cvičení by mělo trvat od 15 do 20 minut. Důležité je 

prokrvení, uvolnění jednotlivých částí těla. Proto se rozcvičení zaměřuje hlavně na 

protažení na rozvoj bráničního dýchání a koordinaci pohybů (Holmerová et al., 2014). 

Dle Máčka a Radvanského (2011) snížená elasticita a zvýšená tuhost pohybového 

systému vyžaduje vyšší rozcvičení než u mladších osob. Předchází nebezpečí úrazu a 

jejím smyslem je připravit pohybové ústrojí. 

 

    Pohybová aktivita by se neměla provádět za každé situace. Často se stává, že senior 

díky zdravotnímu stavu nemůže vykonávat žádnou pohybovou aktivitu. A to díky 

dlouhodobému nebo chronickému onemocnění.  

 

Mezi kontraindikaci cvičení řadíme např: 

 projevy srdečního selhávání, 
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 poruchy srdečního rytmu, 

 akutní infekční onemocnění (žloutenka, cholera), 

 mozková cévní příhoda (absolutní pohybová 3měsíční kontraindikace), 

 nestabilní angina pectoris, 

 závažné aktivizace chronických stavů, zejména oběhových a dýchacích, 

 psychická alterace, 

 závažná dekompenzace chronické nedostatečnosti jaterní či ledvinové. 

 

Mezi další důvody omezení pohybu dle Mlýnkové (2011) patří dušnost seniora, srdeční 

nedostatečnost (bolest na hrudi), akutní zánět kloubu, bolest při chůzi či nemožnost 

pohybovat prsty, horečnaté stavy. 
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3 Cíle a úkoly práce, vědecké otázky  

 

    Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda po 3měsíčním cvičení zdravotní 

tělesné výchovy (ZTV) dojde ke zlepšení tělesné zdatnosti seniorů.  

 

 

Úkoly práce: 

 vypracovat rozbor odborné literatury (domácí, zahraniční autoři) na dané téma, 

 vybrat vhodné adepty na výzkum, oslovit je a získat informovaný souhlas, 

 vytvořit arch pro zapisování a provést vstupní testování, 

 po 3měsíčním cvičení zdravotní tělesné výchovy provést výstupní testování, 

 vyhodnotit a zpracovat data, 

 diskutovat výsledky a vyvodit závěr. 

 

 

Vědecké otázky: 

Vědecká otázka č. 1: Dojde po 3měsíčním cvičení ZTV u většiny testovaných ke 

zlepšení síly dolních končetin? 

Vědecká otázka č. 2: Dojde po 3měsíčním cvičení ZTV u většiny testovaných ke 

zlepšení flexibility? 

Vědecká otázka č. 3: Dojde po 3měsíčním cvičení ZTV u většiny testovaných ke 

zlepšení statické rovnováhy? 
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4 Metodika práce 

 

    Výzkum znamená proces vytváření nových poznatků. Jedná se o systematickou a 

naplánovanou činnost, která je vedena snahou zodpovědět výzkumné otázky, a to 

použitím experimentu, pozorování, kvantifikace atd. Diplomová práce je zpracována 

formou vnitroskupinového kvaziexperimentu kvantitativního charakteru. Základním 

rysem je, že není možné přiřadit např. osoby k jednotlivým experimentálním 

podmínkám (není možné vytvořit rovnocenné vzorky, protože vznikly již před 

sestavením experimentu). Z těchto důvodů tu neexistuje kontrolní skupina. Srovnání je 

provedeno pomocí opakovaného měření (test- retest). Kvaziexperiment disponuje nižší 

mírou interní validity (Hendl, 2008). Pro hodnocení zdatnosti byl použit Senior Fitness 

Test (Rikli a Jones, 2011). Zařazen byl také test na statickou rovnováhu. 

 

 Posloupnost jednotlivých akcí 

1. Srpen 2015: nastudovat odbornou literaturu pro výběr testové baterie 

2. Září 2015: vybrat výzkumnou skupinu, získat souhlas etické komise (viz příloha 

1), oslovit seniory a získat informovaný souhlas 

3. Září 2015: 17.9 provést vstupní vyšetření vybranými parametry Senior Fitness 

Testu 

4. Září - prosinec 2015: cvičení zdravotní tělesné výchovy 

5. Prosinec 2015: 10.12 provést výstupní testování seniorů 

6. Leden - duben 2016: vyhodnotit a zpracovat získaná data  

 

4.1 Charakteristika výzkumné skupiny 

 

    Vyšetření se zúčastnilo 16 žen ve věkovém rozmezí 60-82 let (průměrný věk 

71,88±6,5 let), mírně až středně aktivních, cvičících 1x týdně, s BMI v rozsahu 23-37 

kg.m
-2

 (průměr 28,4±5,3). Jednalo se o skupinu žen, která dochází na pravidelné cvičení 

organizace Kardio M+M, z.s. do Institutu sportovního lékařství v Praze 7. Výběr 

subjektů tedy nebyl náhodný. Všechny vyšetřované ženy podepsaly informovaný 

souhlas schválený etickou komisí UK FTVS (viz příloha 1).  
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4.2 Měřící procedury 

 

  Zkoumaná skupina byla testována při první hodině čtvrtletního období (polovina září – 

polovina prosince). Testování vždy proběhlo před začátkem cvičební jednotky. Délka 

testování byla přibližně 10 minut. Testy byly provedeny dle manuálu a nebyly v žádném 

z měření přerušeny z důvodu bolesti nebo jiné indispozice. V příloze 4 jsou testy 

znázorněny fotodokumentací, v následujících kapitolách jsou podrobně popsány. 

 

4.2.1 Senior Fitness Test 

 

Popis metody: 

    Senior Fitness Test (SFT) byl vytvořen v USA pro jednoduché zjištění funkční 

zdatnosti v každodenním životě u seniorské populace nad 60 let (Rikli a Jones, 2011). 

Vytvoření testové baterie předcházelo stanovení jednotlivých komponent funkční 

tělesné zdatnosti, které pak představovaly výchozí základ pro výběr jednotlivých testů 

(Macháčová et al., 2007). Tabulka 2 uvádí přehledně normy testu ve věkových 

podskupinách seniorské populace. 

 

Test jako takový obsahuje 6 subtestů, které odrážejí základní činnosti denního života: 

1. 30 second chair stand - sed vztyk ze židle 

2. Chair sit and reach - hloubka předklonu 

3. Arm curl - flexe v lokti 

4. 2 minute step test - chůze dvě minuty na místě 

5. Back scratch - dotyk prstů za zády 

6. Foot up and go - chůze okolo mety 

 

Potřebné pomůcky: 

1. Židle  

2. Stopky nebo hodinky s vteřinovou ručičkou 

3. Metr nebo pravítko 
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4. Izolační páska nebo kužel 

5. Papír, tužka 

 

Tab. 2 Normy pro populaci (ženy) podle Rikli a Jones (2011) 

Test                   Věk 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 

Sed vztyk ze židle (x) 12-17 11-16 10-15 10-15 9-14 8-13 4-11 

Flexe v lokti (x) 13-19 12-18 12-17 11-17 10-16 10-15 8-13 

Chůze 2 min. na místě (x) 75-107 73-107 63-101 68-100 60-90 55-85 44-72 

Hloubka 

předklonu (cm) 

min -1,27 -1,27 -2,54 -3,81 -5,08 -6,35 -11,43 

max +12,7 +11,43 +10,16 +8,89 +7,62 +6,35 +2,54 

Dotyk prstů za 

zády (cm) 

min -7,62 -8,89 -10,16 -12,7 -13,97 -17,78 -20,32 

max +2,54 +3,81 +2,54 +1,27 +0,0 -2,54 -2,54 

Chůze okolo mety (s) 6,0-4,4 6,4-4,8 7,1-4,9 7,4-5,2 8,7-5,7 9,6-6,2 11,5-7,3 

 

    Pro tuto práci byly z důvodu omezeného času pro testování vybrány 4 následující 

testy:  30 chair stand (sed- vztyk ze židle), Chair sit and reach (hloubka předklonu), 

Back scratch (dotyk prstů za zády), Foot up and go (chůze okolo mety). K nim byl 

přidán test stoje na jedné noze (rovnovážný test). Proto jsou v následujícím textu 

popsány pouze tyto části SFT. 
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4.2.1.1  30 chair stand - sed vztyk ze židle 

 

Pomůcky: židle, stopky 

Účel: 

    Cílem tohoto testu je změřit sílu dolních končetin. Důležitá je pro každodenní 

činnosti, jako jsou vstávání ze židle, chůze na autobus či stoupání z kleku na zahradě. 

Síla dolních končetin má velký vliv na snadné provádění denních činností. 

Průběh: 

    Židle by měla být na rovném povrchu naproti zdi, aby byla co nejvíce stabilní. Senior 

je poučen, aby seděl uprostřed židle s rovnými zády. Chodidla jsou celou ploskou na 

zemi. Paže jsou překřížené v úrovni zápěstí na hrudi. Test je nejprve předveden, aby 

bylo jasné, jak ho správně provádět. Účastník je obeznámen, že na povel „TEĎ“ se 

postaví do vzpřímené polohy a poté se vrátí do výchozí pozice do sedu. Musí vždy plně 

dosednout na židli. Je instruován k tomu, aby se co nejvícekrát postavil za 30 sekund 

(s). Senior si před zahájením testu vyzkouší 2krát se postavit tak, aby test prováděl 

správně. Zvýšenou pozornost dáváme při provádění testu, aby nedošlo k úrazu. 

Výsledek: 

    Na test má účastník jen jeden pokus. Započítá se, kolikrát se jedinec postaví za 30 

sekund. Jestli se stane na konci testu, že senior je z více jak poloviny postaven, počítá se 

tento pokus jako platný stoj. 

Bezpečnost: 

    Židle by měla být na bezpečném místě tak, aby neujížděla, nejlépe naproti zdi. Lze ji 

i nechat někým držet. Sledujeme seniory a jejich rovnováhu tak, aby se jim nezatočila 

hlava a neupadli na zem. Test můžeme kdykoliv zastavit při jakémkoliv pocitu bolesti. 

 

4.2.1.2 Chair sit and reach – hloubka předklonu 

 

Pomůcky: židle, pravítko 
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Účel: 

    Cílem tohoto testu je změřit a posoudit pružnost těla. Podle autorů hodnotí flexibilitu 

kyčelního kloubu a kolenního kloubu. Pružnost je důležitá pro správné držení těla, 

správnou chůzi. Také pro běžné plnění různých denních aktivit, např. jak se dostat do 

vany nebo z ní vylézt. Je důležitá pro prevenci bolesti dolní části zad a udržení 

aktivního nezávislého životního stylu.  

Průběh: 

    Senior sedí na přední části židle tak, aby oblast gluteálních rýh byla na úrovni hrany 

sedátka židle. První dolní končetina je pokrčená a chodidlo na podložce. Druhá 

(testovaná) končetina je co nejvíce natažená dopředu před kyčelní kloub. Pata je 

k podložce položená do 90 stupňů. Paže jsou předpaženy a ruce se překrývají, 

prostředníčky jsou v zákrytu. Senior vydechuje a pomalu se předklání vpřed v kyčelním 

kloubu tak, aby dosáhl na špičku své natažené nohy. Správné provedení je vždy 

s napnutým kolenem. Pokud se koleno začne ohýbat, upozorníme cvičence k jejímu 

napnutí. Výdrž by měla být nejméně dvě sekundy. Pohyb by se neměl provádět kmitem. 

Test by se měl provést na obě dolní končetiny, aby se zjistilo, která noha je preferovaná. 

Cvičení by mělo probíhat na obě dvě strany stejně. Pouze lepší výsledek jedné 

končetiny je použit pro srovnání s normami. 

Výsledek: 

    Senior může provést rozcvičení a zjistit, jaká je jeho preferovaná noha. Účastník má 

dva pokusy. Měří se vzdálenost od konečků prostředníku k vrcholu nohy. Střed špičky 

nohy se počítá „0“. Pokud cvičenec nedosáhne tohoto bodu, zapisujeme záporné skóre. 

Pokud přesáhne, za střed špičky zapíše se plusové skóre. 

Bezpečnost: 

    Židle by měla být na neklouzavém povrchu nebo postavená u zdi. Pohyb by neměl 

být prováděný kmitem ani přes bolest. Testování by neměli provádět lidé, kteří se 

nemohou předklánět. 

 

4.2.1.3 Back scratch - dotyk prstů za zády 

 

Pomůcky: pravítko 
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Účel: 

    Tento test hodnotí flexibilitu ramenních kloubů. Tato schopnost je pro seniory velice 

důležitá, když chtějí dosáhnout pro předmět, nebo vyměnit žárovku.  

 

Průběh: 

    Test provádíme vestoje. Vyzveme účastníka, aby svoji levou paži umístil na své levé 

rameno dlaní dolů s nataženými prsty směřující dolů. Pravá ruka jde zezadu kolem pasu, 

dlaní nahoru prsty směřují nahoru, tak daleko, jak je to možné. Snaha je dotknout se 

nebo překrýt prsty obou rukou. Senior si nejprve může test vyzkoušet. Poté zjistí, jaká 

ruka dosáhne lepšího výsledku. Také jsou povoleny dva pokusy před samotným 

měřením. Kontrolujeme průběh testu. Můžeme nasměrovat prsty směrem k sobě. 

Výsledek: 

    Měříme s přesností na cm. Po dvou cvičných pokusech měříme finální výsledek. 

Neschopnost dosahu měříme v minusovém skóre. Přesný dotyk prstů zapisujeme bodem 

„0“. Přesah zapisujeme v kladných hodnotách. Měří se vzdálenost mezi špičkami 

prostředníků. 

Bezpečnost: 

    Účastník by neměl provádět rychlé pohyby. Neměl by se pokoušet za každou cenu 

dotknout oběma rukama přes bolest. Test se ukončí, pokud senior pocítí nepříjemné a 

bolestivé pocity. 

 

4.2.1.4 Foot up and down - chůze okolo mety 

 

Pomůcky: pásmo, židle, kužel, stopky 

Účel: 

    V tomto testu jde o to změřit, jak dlouho trvá vstát a jít po určené trase. Měří 

rychlost, hbitost, obratnost a dynamickou rovnováhu. Je to důležité pro chůzi 

v neznámém prostředí, měnící se terén nebo chůze přes přechod. Čím lepší výsledek, 

tím si je jedinec jistější v přicházejících situacích. 
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Průběh: 

    Židle může být opřená o zeď tak, aby neuklouzla. Naproti postavíme kužel ve 

vzdálenosti 244 cm. Měříme pásmem od zadní hrany kužele k bodu na podlaze, který 

změříme kolmicí od přední hrany židle. Senior sedí na židli, má rovná záda, ruce 

položené na stehnech. Jedna noha může být trochu vpřed než druhá. Trup může být 

mírně posunutý vpřed. Na povel „TEĎ“ účastník vstává ze židle. Snaží se o co 

nejrychlejší chůzi kolem kuželu a test končí, když se posadí zpět do výchozí pozice. 

Nesmí běžet.  

Výsledek: 

    Ukazujeme správné provedení testu. Účastník si může test vyzkoušet. Poté měříme 

finální výsledek. 

Bezpečnost: 

    Stále sledujeme jedince, kterého testujeme. Stojíme mezi židlí a kuželem tak, 

abychom mohli případně zachytit jedince při náhlé ztrátě koordinace. V případech, kdy 

seniorům dělá problém vztyk ze židle, můžeme jim lehce pomoci. 

(Rikli and Jones, 2001) 

 

4.2.2 Stoj na jedné noze 

 

    Stoj na jedné noze byl zvolen pro svoje nenáročné použití a omezený čas pro 

testování. Podobný test (Trendelenburg- Duchennova zkouška) v knize popisuje 

Haladová a Nechvátalo (2010). Pro účely této práce byl test modifikován. 

Pomůcky: stopky 

Účel: 

    Tímto testem měříme statickou rovnováhu. Důležitá je pro udržení rovnováhy během 

denních aktivit. Předchází možným pádům a zranění. 
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Průběh:  

    Jedinec stojí ve vzpřímené poloze. Ruce má v bok. Seniora instruujeme, že na povel 

„TEĎ“ zvedne mírně nohu vpřed tak, aby byla ve vzduchu (ideálně 90° v kyčli a 

koleni). Při dotyku nohy s podložkou zastavujeme stopky. 

Bezpečnost: 

    Stojíme u seniora a jistíme ho při eventuálním pádu.  

 

Analýza dat  

 

    Data byla nejdříve zaznamenána do MS Excel 2015 v podobě tabulky. Poté došlo 

k zpracování a vyhodnocení dat a převedení do grafů. Data byla hodnocena jak 

srovnáním s populační normou (Rikli a Jones, 2001), tak statistickými testy (párový T-

test), za pomocí programu STATISTICA CZ 7. 
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5 Výsledky  

 

    V první části výsledků jsou uvedena srovnání naměřených hodnot s populačními 

normami dle věku. Z grafů vyplývá, že ve většině testů jsou hodnocené ženy spíše 

průměrné až nadprůměrné. V grafech jsou jednotlivé ženy seřazeny dle věku, od 

nejmladší po nejstarší (věková skupina označena a-d, viz tabulka 3). Z grafů je patrné, 

že ve většině testů se po 3 měsících cvičení seniorky zlepšily. Negativní výsledek 

(zhoršení) ukazují testy flexibility horních končetin.  

 

Tab. 3: Rozdělení do skupin dle věku (ženy označené kódem) 

a 60-64 let KO 

MAH 

NO 

b 65-69 let BE 

MA 

PE 
 

c 70-74 let HA 

SK 

d 75-79 let RE 

SL 

ST 

ŠR 

VA 

VO 

e 80-84 let FO 

PO 
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Graf 1: Porovnání s normou testu 30 chair stand (počet vztyků) 

 

 

Graf 1 ukazuje výsledné hodnoty před 3měsíčním cvičebním obdobím a po absolvování 

cvičení. Normová hranice je vytyčená červeným a černým spojnicovým grafem. V testu 

sed vztyk za 30 sekund můžeme pozorovat, že u většiny (75 %) testovaných došlo ke 

zlepšení síly dolních končetin. U více jak 40 % seniorek pozorujeme, že v druhém 

měření se jejich výsledky nacházejí v nadprůměrných hodnotách. Ostatní účastnice 

vykazují velice dobré výsledky, které se objevují spíše u horní hranice normy.  
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Graf 2: Porovnání s normou testu Chair sit and reach (cm)  

 

 

Výsledky z testu ohnutý hluboký předklon na „lepší“ stranu (graf 2) ukazují velkou 

variabilitu mezi testovanými ženami, a to jak obecně, tak při změně (zlepšení/zhoršení). 

Ke zlepšení došlo u 56 % seniorek. Ke zhoršení došlo u 37 % testovaných probandek. U 

více jak 30 % žen výsledky ukázaly nadprůměrné hodnoty. Neměnné výsledky ukázal 

graf č. 2 u 6 % seniorek. V grafu u některých žen sloupce chybí, protože při dotyku 

středu špičky je skóre „0“ (Pozn.: Záporné skóre je při nedosažení špičky nohy, kladné 

při přesahu).  
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Graf 3: Porovnání s normou testu Back scratch (cm)  

 

 

Test dotyk prstů za zády (graf 3) ukazuje, že se ženy s výjimkou 5 probandek vyskytují 

v průměru. Zlepšení se ukázalo u 50 % testovaných. Ke zhoršeným výsledkům došlo u 

43 % žen.  
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Graf 4: Porovnání s normou testu Foot up and go (v co nejkratším čase) 

 

 

V testu chůze okolo mety (graf 4) pozorujeme průměrné až nadprůměrné výsledky. Po 

cvičebním programu došlo u více než 80 % žen k výraznému zlepšení jejich času. Dvě 

účastnice dosáhly nadprůměrných výsledků (čas pod hranicí normy, tj. níže než černá 

křivka).  
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 Graf 5: Test rovnováhy před a po 3měsíčním cvičebním programu (co nejdelší čas) 

 

 

Grafy 5 a 6 nám ukazují hodnoty testu stoj na jedné noze. Lze z něj vyčíst, že většina 

seniorek dosáhla při druhém měření lepšího výsledku. U více jak 56 % žen došlo ke 

zlepšení času stoje na levé i na pravé noze. Ke zhoršení výsledku došlo u 43 % 

seniorek.  Z výsledků je také patrné, že rovnováhu na jedné noze udrží 43 % seniorek 

po dobu delší než 10 s. 
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Graf č. 6: Test rovnováhy před a po 3měsíčním cvičebním programu 

 

 

Srovnání průměrných hodnot  

Data ze všech testů byla zpracována statisticky, párovým t-testem. Statisticky 

významný rozdíl mezi prvním a druhým měřením byl pouze u testu Chair stand a Foot 

up and go. V následující tabulce (4) jsou uvedeny průměrné hodnoty a směrodatné 

odchylky všech měřených parametrů. Rozdíly v hodnotách před a po programu ukazuje 

Graf 7 (Chair stand) a graf 8 (Foot up and go).  
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Tabulka č. 4: Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky měřených parametrů 

(N=16), červeně p<0,01 

 Před Po 

Chair stand 14,4±3,4 16,8±4,5 

Sit and reach 5,8±10,6 7,8±9,4 

Back scratch -1,7±10,6 -2,9±6,7 

Foot up and go 7,6±1,7 6,4±1,3 

Stoj na 1 DK (s) 15,8±11,5 16,2±11,8 

 

Graf č. 7: Průměrné hodnoty (±SD) před a po programu v testu 30 chair stand (x) 
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Graf č. 8: Průměrné hodnoty (±SD) před a po programu v testu Foot up and go (s) 

 

 

 

Individuální hodnocení vybraných účastnic 

K individuálnímu zhodnocení byly vybrány 3 probandky. Graf č. 9 ukazuje procentuální 

hodnoty zlepšení nebo poklesu výkonnosti v jednotlivých testech u seniorky BE. 

Protože se nejedná o srovnání s normou a pro ženy bylo důležité i zhodnocení flexibility 

co do změny na každé straně, jsou zde testy na flexibilitu rozděleny na pravou a levou 

stranu.  
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Graf. 9: Individuální hodnocení seniorky BE  

 

 

 

Z individuálního hodnocení probandky BE můžeme pozorovat, že u většiny měřených 

testů došlo ke zlepšení. K největšímu zlepšení došlo v testu měření rovnováhy a 

ohnutého předklonu (Chair sit and reach). 
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Graf. 10: Individuální hodnocení seniorky FO 

 

 

U probandky FO (graf č. 10) vidíme zlepšení u 6 prováděných testů. Došlo ke zlepšení 

síly dolních končetin (Chair stand), zlepšení rovnováhy, ohnutého předklonu (Chair sit 

and reach). Největší zlepšení je vidět v testu stoje na pravé noze.  

 

Graf č. 11: Individuální hodnocení seniorky SK 
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U seniorky SK (graf č. 11) pozorujeme malé zlepšení ve dvou testech, jak ve stoje na 

jedné noze, tak v testu dotknutí prstů za zády (Back scratch). Bohužel, v ostatních 

testech se probandka SK zhoršila. Jak v poklesu síly dolních končetin (Chair stand), tak 

v testě na ohnutý předklon (Chair sit and reach). Ke zhoršení výsledku došlo také 

v testu chůze okolo mety (Foot up and go).  

 

Adherence k cvičebnímu programu 

U žen byla zaznamenávána také jejich docházka. Byla vyjádřena procentuálně počtem 

prezencí vzhledem k celkovému počtu cvičebních jednotek ve sledovaném období (15 

cvičebních jednotek). Adherence (účast) se ve skupině pohybovala od 33 % do 100 %, 

průměrně 77 %. 
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6 Diskuze 

 

    Pravidelná pohybová aktivita je pozitivní pro všechny věkové kategorie. Toto téma je 

často rozebírané a diskutované. Stále častěji se mluví o pohybu a aktivním životním 

stylu seniorské populace. V této práci jsem se soustředila na vybranou skupinu seniorek 

z Prahy. Před zapojením do výzkumu jsem byla toho názoru, že lidé v tak vysokém 

věku nebudou tak pozitivně naladění a neudělají tak znatelný pokrok. Byla jsem mile 

překvapena, když jsem se se skupinou cvičících seniorek setkala. Byly motivované a 

přenesly na mě pozitivní energii. V literatuře se dočteme, že pravidelná aktivita má 

blahodárný vliv hlavně na fyzickou, ale i duševní stránku jedince v každém věku. 

McAuley et al. (2005) například prováděli longitudinální studii, kde zjistili, že 

pravidelná pohybová aktivita u seniorů má vliv na lepší představu o své osobě. 

Sebehodnocení souviselo s vnímáním sebe sama jako schopného člověka a dobře 

vypadajícího.    

 Dle Máčka a Radvanského (2011) a dotazníkových průzkumů vychází, že asi 13 % 

mužů a o něco málo žen provádí ve věku 60 - 70 let pravidelnou pohybovou aktivitu 

v doporučované intenzitě. V pokračující dekádě počet aktivních mužů neklesá, ale u žen 

se snižuje na 4 %. Vše může být způsobeno také věkem a strachem z vyšší pohybové 

aktivity. Ve skutečnosti jsou rizika srdeční příhody či náhlého úmrtí při sportu spíše 

výjimečné. Jedna studie uvádí, že ve skupině 3 000 cvičících seniorů, kteří strávili 

pohybovou aktivitou 370 000 hodin, se objevily pouze dvě oběhové příhody. Je patrné, 

že získaný přínos zdaleka převáží rizika, které zvýšená aktivita přináší.  

    Z výsledků této diplomové práce je patrné, že i tak nízká četnost pohybové aktivity, 

prováděné navíc relativně nízkou intenzitou zátěže, má pozitivní vliv na tělesnou 

zdatnost seniorů.  

    Test vztyk ze židle potvrdil vědeckou otázku č. 1, že u většiny testovaných dojde po 

3měsíčním cvičení zdravotní tělesné výchovy ke zlepšení síly dolních končetin. Síla 

dolních končetin je u seniorů potřebná k snadnějšímu provádění denních aktivit také pro 

předcházení možných pádů a lepší koordinaci v prostoru. Ve volném čase se některé z 

nich věnují sportovním aktivitám, jako jsou turistika, běžky, kolo. Seniorky se také 

snaží denně zařazovat pravidelnou chůzi. V testu sed vztyk ze židle došlo ke zlepšení u 

75 % testovaných seniorek, u 12 % nenastala žádná změna, jen u 12 % probandek došlo 
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ke zhoršení výsledku. K nejlepšímu viditelnému výsledku došlo u seniorky MA. 

Z druhého měření získaná hodnota je vysoko nad normou.  U seniorek SK a MAH došlo 

k malému zhoršení, ale stále se účastnice nachází v normové hranici, může se jednat o 

následek toho, že jejich docházka byla menší než u ostatních žen. Účastnice HA, u které 

hodnoty vykazují neměnné výsledky a menší sílu dolních končetin, se nachází stále pod 

normou. U seniorek, u kterých došlo k nepříliš pozitivním výsledkům, je třeba 

pravděpodobně přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Mohla nastat únava, 

zaváhání nebo neměly „svůj den“. Organizované cvičení probíhalo pouze 1x týdně. 

Vhodné by bylo zařadit cvičení vícekrát do týdne, provádět každodenní rozcvičení a 

zaměřit se na protažení všech částí těla. Máček a Radvanský (2011) doporučují zařadit 

pohybovou aktivitu každý den minimálně 30 minut za každého počasí.  Také se snažit 

zařadit cvičení na posílení celého těla. Podle Klevetové a Dlabalové (2008) byl 

prováděn výzkum, kdy při pravidelném silovém zatěžování dolních končetin, byl u 

87letých osob zaznamenán vzrůst svalové síly o 113 %. Zvýšila se rychlost chůze, 

celková pohyblivost a zvětšilo se stehenní svalstvo. Posilování může udržet nebo zlepšit 

muskoloskeletární zdraví. Je možné zlepšit svalovou zdatnost i nad 90 let. Dokonce i 

pro ty, kteří začínají s pohybovou aktivitou ve věku mezi 60 a 75 lety (Brennen, 2002). 

Seniorky pocházejí z Prahy. Mohou být v mnoha ohledech více aktivně žijící než ženy, 

které žijí v malých městech, vesnicích nebo v domovech důchodců.  

    Test chůze okolo mety ukázal velmi pozitivní výsledky. U 80 % testovaných žen 

jsme zjistily, že dosáhly lepšího výsledku než při prvním měření. Seniorek, jejichž 

hodnoty neprokázaly zlepšení, bylo pouze 19 %. Test měřil, jak jsou na tom 

s obratností, hbitostí a dynamickou rovnováhou. To je důležité pro prevenci pádů a 

následných úrazů. 

    Vědecká otázka č. 2 zda po 3měsíčním cvičebním programu zdravotní tělesné 

výchovy dojde u většiny testovaných ke zlepšení flexibility, se z části nepotvrdila. 

Výsledky nebyly jednoznačné. Test na ohnutý hluboký předklon sice ukázal pozitivní 

výsledky, ale hodnoty testu dotyku prstů za zády se nacházely spíše u dolní hranice 

normy. Test hluboký ohnutý předklon ukázal zlepšení u 56 % žen. Ke zhoršení 

výsledku došlo u 37 % testovaných. Můžeme nicméně pozorovat, že i přes vysoký věk 

se podařilo ve skupině E u seniorek FO a PO dosáhnout výsledků v oblasti 

nadprůměrných hodnot populace ve vyšším věku. Podle autorů SFT hodnotí test 
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flexibilitu kyčelních a kolenních kloubů. Vliv však mají také zkrácené flexory kolen a 

vzpřimovače trupu. 

    Dotyk prstů za zády vykazuje, že u 50 % žen došlo ke zlepšení a u více jak 43 % 

testovaných ke zhoršení výsledků než při prvním měření. Flexibilita ramenních kloubů 

je u dané skupiny nižší. Může to být způsobeno různými faktory, např. artrotickými 

změnami, poúrazovými stavy, svalovým zkrácením, změnou postavení páteře, bolestí. 

Pozorovat můžeme, že u žen se po 3měsíčním cvičebním programu zlepšil rozsah 

v ramenních kloubech, ale vzhledem k normě jsou výsledky stále spíše u dolní hranice 

normy.  

    Je třeba zhodnotit, že u seniorů je i minimální zlepšení velmi pozitivní, ale bylo by 

vhodné na flexibilitě dále pracovat. Pružnost celého těla je velmi důležitá pro správné 

držení těla i správnou chůzi. Pro ženy je pohyblivost ramenních kloubů důležitá při 

česání, zapínání podprsenky atd. Potřebná je i pro snadnější provádění činností 

v domácnosti a venkovních aktivitách.  

    Shu-ya et al. (2016) prováděli studii, která byla zaměřena na 20 účastníků staršího 

věku ze seniorského domu. Zařazená byla cvičební jednotka, která obsahovala 

rozcvičení, aerobní cvičení a statický strečink. Trvala 40 minut, 3x týdně po dobu 1 

měsíce. Výsledek byl pozitivní, po pravidelném cvičení se zlepšila kondice, pružnost 

těla a vytrvalost. Autoři doporučují zařazovat pravidelnou aktivitu vícekrát do týdne. 

    Vědecká otázka č. 3 zda po 3měsíčním cvičebním programu zdravotní tělesné 

výchovy dojde u většiny testovaných žen ke zlepšení rovnováhy, se potvrdila. Graf č. 6 

ukazuje, že v testu stoj na pravé noze došlo ke zlepšení výsledků u 56 % žen. U 44 % 

žen se jejich naměřený čas snížil a výsledek se zhoršil. Je možné, že to byl následek 

nesoustředění či náhlé únavy. Rovnováha je důležitá pro každodenní činnosti a je třeba 

se zaměřit na její procvičování. Test hodnotící stoj na levé noze nám ukazuje pozitivní 

výsledky, že u 56 % seniorek došlo ke zlepšení jejich času. Dále je vhodné zařazovat 

cvičení na balanční rovnováhu a koordinaci v prostoru. Test měří statickou rovnováhu. 

Je také možné, že seniorky, které nevydržely stát na jedné noze, mohou mít menší sílu 

dolních končetin, a proto se nedokázaly udržet delší čas ve stabilní poloze. V tomto 

případě je vhodné zařadit cvičení na posílení dolních končetin. 

    Výzkum s použitím Senior Fitness Testů v České republice již prováděli Macháčová 

et al. (2007). Zjišťovali stav fyzické zdatnosti u 77 seniorů s trvalým pobytem v domově 
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důchodců a porovnávali ji s normovou hranicí dle Rikli a Jones (2011). Byli rozděleni 

podle věku. Potvrdilo se, že průměrná tělesná zdatnost klesá úměrně s věkem. Vliv má 

také životní styl, nemoc a zranění.  

    Podobné šetření prováděla ve své bakalářské práci i Lucie Síbrová z Univerzity 

Palackého v Olomouci. Výzkumnou skupinu tvořilo 43 seniorek ve věku 59-70 let. 

Ženy navštěvovaly 2. ročník Univerzity třetího věku a zajímaly se o informace z oblasti 

sportu a zdravé výživy, také se účastnily pravidelného cvičení. Porovnávala 5 testů 

(Chair stand test, Arm curl test, 2 minute step test, Chair sit and reach a Back scratch 

test) s výsledky Macháčové. Ve 4 testech byly svými průměrnými výsledky úspěšnější 

ženy, které navštěvovaly Univerzitu třetího věku. V jediném testu, který byl zaměřen na 

flexibilitu ramenního kloubu, dosáhly lepšího výsledku ženy z domova důchodců. Je 

pravděpodobné, že ženy navštěvující pravidelnou pohybovou aktivitu a se zájmem o 

zdravý životní styl, mají lepší zdatnost než ženy, které žijí v domovech důchodců. 

    Z dosažených výsledků vyplývá, že pravidelná pohybová aktivita alespoň jedenkrát 

týdně pozitivně ovlivňuje fyzickou zdatnost. Bylo by vhodné zařadit cvičení vícekrát do 

týdne. Cílem je nejen podpořit zdravotní stav seniorů, ale zařazovat skupinové 

programy také pro podporu sociální interakce. Rodrigues de Castroa et al. (2015) 

provedli v Brazílii studii, která byla zaměřena na starší osoby. Jejím cílem bylo 

analyzovat vnímání starších osob při účasti na zábavných hrách třetího věku. Podle 

autorů jsou aktivity, které zahrnují hry a sport ve volném čase, účinné nástroje primární 

péče a zdravého stárnutí. Podporují samostatné rozhodování a schopnost řídit své 

vlastní fyzické aktivity. Ze studie vyplynulo, že sport a rekreační hry jsou staršími lidmi 

vnímány jako pozitivní. Jsou vhodným nástrojem ve vzdělávacím procesu zdravých 

starších lidí. 

    Dále byl prováděn pilotní projekt, který byl realizován v rámci Laboratoře sportovní 

motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zjistilo se, že 

pohybová intervence po dobu 12 týdnů může změnit tělesné složení. Cvičení probíhalo 

2krát týdně a trvalo 45 minut. Forma cvičení byla lehká, jednalo se o kondiční a 

léčebnou tělesnou výchovu. Výsledný pozitivní efekt byl znatelný, ale po jejím 

přerušení nepřetrvává (Štěpánková et al., 2014). 

    Na základě analýz výsledků odborných studií se domníváme, že lze správným 

výběrem pohybové aktivity, jejím dávkováním, vnitřní strukturou, dobou trvání 
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v běžném životě a pozitivním přístupem přímo ovlivnit proces stárnutí a pomoci tak 

starším občanům s jejich každodenním životem. Nezbytným základem je také zdravá a 

vyvážená strava, která by měla být spojena s fyzickou aktivitou. 

    V této době se objevují i studie, které chtějí nahradit pravidelnou pohybovou aktivitu 

v podobě chůze různými jinými atraktivními formami způsobu života. Důvody jsou 

jasné, většina (80 %) seniorů zůstává u sedavého způsobu života. Do těchto forem se 

zařazují: práce na zahradě, chůze na nákup, navštěvování koníčku či aktivní procházky. 

Tato myšlenka je lákává, ale skrývá v sobě velké riziko, že většina aktivit se nedostane 

na takovou intenzitu, která je potřeba a tak nemusí přinést pozitivní očekávaný přínos. 

Prokázalo se, že aktivity jako práce na zahradě, golf, míčové hry jsou seniory vnímány 

jako příjemné, ale v prevenci proti předčasnému úmrtí málo účinné.  

    Myslím si, že při zařazení další pravidelné pohybové aktivity by bylo možné získat 

pozitivnější výsledky a dostat se na hranici normy pro jejich věkovou hranici. 

    U všech seniorek jsme sledovaly docházku na jednotlivé hodiny. Seniorky byly 

motivovány k tomu, aby byla jejich účast 100 %. Bohužel se vždy nepodařilo dorazit 

buď z rodinných důvodů či zdravotních potíží. Adherence ke cvičení byla u 

jednotlivých seniorek velmi variabilní a to se často projevilo na individuálních 

výsledcích.  

    U seniorky SK pozorujeme malé zlepšení ve dvou testech, jak vestoje na jedné noze, 

tak v testu dotknutí prstů za zády. Bohužel v ostatních testech se probandka SK 

zhoršila. Dle mého názoru je to důsledek toho, že z 15 hodin navštívila pouze 5. 

Důvodem její časté neúčasti na cvičení bylo časté hlídání vnoučat a komplikovaná 

rodinná situace. Při pravidelném cvičení zdravotní tělesné výchovy by se daly 

předpokládat lepší výsledky.  

    U probandky FO vidíme zlepšení u 6 prováděných testů. Došlo ke zlepšení síly 

dolních končetin, zlepšení rovnováhy, koordinace a ohnutého předklonu. Největší 

zlepšení je vidět u stoje na pravé noze, kdy vydržela o 18,7 sekund více než v prvním 

měření. V testech dotyku prstů za zády došlo k malému zhoršení. Zajímavé je, že 

seniorka je začátečnice a s pravidelnou pohybovou aktivitou ve skupině začala v září při 

prvním testování. Je pozitivní vidět tak velké zlepšení. Vhodné by bylo zařadit cvičení, 

které bude provádět na obě strany stejně, tak, aby se předešlo jednostrannému zatížení. 

Výsledky této probandky prokazují, že i přes vysoký věk lze udržovat fyzickou 
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zdatnost. Seniorka dochází na pravidelné cvičení 1x týdně. Pokouší se však chodit 3 

hodiny denně a vykonává fyzickou aktivitu na zahradě. Cvičení vynechala pouze 

dvakrát. 

    Probandka BE navštěvuje pravidelně skupinové cvičení. Je velmi pozitivní, že se 

zlepšila ve většině testů a že pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv na tělesnou 

zdatnost. K největšímu zlepšení došlo v testu měření rovnováhy. Zlepšila se také 

flexibilita (hluboký ohnutý předklon a jednostranně dotyk rukou za zády). Probandka 

podle dalšího dotazování bydlí v rodině a mezi její zájmy patří kolo, plavání a v zimě 

běžky. Seniorka je velmi aktivní, z toho usuzujeme, že se její fyzická zdatnost zlepšila 

díky pravidelné pohybové aktivitě. Docházku na cvičení vynechala pouze dvakrát. 
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7 Závěr 

 

    Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda po 3měsíčním cvičebním 

programu dojde u skupiny seniorek ke zlepšení jejich fyzické zdatnosti. 

Pro výzkum jsem vybrala skupinku seniorek z Prahy, které navštěvují 1x týdně cvičení 

zdravotní tělesné výchovy. Probandky se účastnily cvičení po dobu 3 měsíců 

v tělocvičně Institutu tělovýchovného lékařství. Testování proběhlo dvakrát a to na 

začátku cvičebního bloku (září) po prázdninách a na konci cvičení (prosinec) před 

Vánoci. Výzkumem jsem chtěla poukázat na to, že i ve vyšším věku má smysl 

zařazovat pravidelnou pohybovou aktivitu a podpořit seniory v jejich snaze o zlepšení 

zdraví a kvalitnějšího života. 

     Po 3 měsících došlo u většiny (75 %) testovaných ke zlepšení síly dolních končetin 

hodnocené pomocí testu 30 chair stand. U testů na flexibilitu nebyly výsledky 

jednoznačné. Určité zlepšení však bylo zaznamenáno u hlubokého předklonu. Více než 

80 % žen se výrazně zlepšilo v kombinovaném testu Foot up and go. V hodnocení 

rovnováhy bylo zlepšení patrné u 56 % žen.  

    Spolupráce s ženami byla vynikající. Byly vstřícné a ochotné naslouchat mým 

požadavkům na provádění testů. Myslím si, že práce může být přínosem pro cvičitele 

zdravotní tělesné výchovy a fitness trenéry zaměřené na problematiku seniorského 

věku. 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

Informovaný souhlas 

 

Dobrý den, 

jmenuji se Eliška Beranová a studuji obor TV a sport na Fakultě tělesné výchovy 

v Praze. Chtěla bych Vám představit svoji diplomovou práci na téma zjištění vlivu - měsíčního 

cvičebního programu zdravotní tělesné výchovy na vybrané parametry Senior Fitness testu. 

S Vaší pomocí budeme zjišťovat vliv 3měsíčního cvičení pomocí vstupního a výstupního 

testování standardizovanými Senior Fitness Testy. Výzkum bude zahájen v září 2015 a potrvá 

do prosince 2015.   Testování bude probíhat vždy před cvičební jednotkou max. 10- 15 min. 

V průběhu testu může dojít k nepříjemným pocitům, proto můžete cvičení kdykoliv ukončit. 

Průběh testování můžete kdykoliv ukončit bez udání důvodu. Cvičení jsou neinvazivní a 

nepředstavují žádná rizika. Vaše osobní informace (např. jména apod.) nebudou 

zveřejňovány. Vaše účast je podmíněna Vaším dobrovolným souhlasem. Pokud souhlasíte s 

účastí ve výzkumu, uveďte prosím jméno a potvrďte svůj souhlas podpisem. 

Potvrzuji, že rozumím popisu průběhu výzkumu a souhlasím s podmínkami účasti. 

 

Jméno  Podpis 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



69 
 

Příloha č. 3: Příklady cviků z pohybového programu  

 

Uvolňování kyčelního kloubu 

ZP (základní poloha): leh na zádech, pokrčit přednožmo s chodidly na podložce 

 při výdechu podsadit pánev, stahem hýždí a posunem po podložce napnout dolní 

končetinu s protažením v podélné ose páteře 

 nádech a výdech v protažení 

 při dalším výdechu posunem po podložce končetinu pokrčit 

 nádech v klidovém postavení 

 opakovat na každou končetinu 

 

Obměna provedení 

 při výdechu zvednout pokrčenou končetinu s lehkým přitažením hrudníku 

 výdrž a nádech 

 při výdechu položit pokrčenou končetinu na podložku, podsadit pánev a 

posunem napnout končetinu s protažením 

 nádech a výdech v protažení 

 při dalším výdechu končetinu pokrčit  

 nádech v klidovém postavení 

 

Vyklánění a kroužení končetinou 

 při výdechu zvednout pokrčenou končetinu z podložky a vyklonit ji stranou dle 

možnosti kloubu (bez souhybu pánve) 

 výdrž a nádech (sledovat uvolnění bederní části páteře) 

 při dalším výdechu vrátit končetinu do podélné osy páteře 

 nádech v klidovém postavení 
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Protahování svalů kolem kyčelního kloubu s tendencí ke zkracování 

ZP: leh na břiše, hlavu položit čelem na hřbety rukou, lokty rozložit do stran a uvolnit 

hrudník 

 při výdechu pokrčit končetinu v kolenním kloubu a vytočit jí stranou do skrčení 

90° v kyčelním kloubu (pozice žába) 

 výdrž a nádech 

 při každém výdechu podsazovat pánev a přitahovat tříslo do podložky 

 vnímání uvolňování  

 

Posilování hýžďového svalstva 

ZP: leh na břiše, hlavu položit čelem na hřbety rukou, lokty rozložit do stran a uvolnit 

hrudník 

 v lehu na břiše opřít nárty o podložku  

 při výdechu opřít končetinu se stažením hýždí a zvednout jí z podložky do 

zanožení (nejvíce 10 cm), boky s předními trny kyčelními zůstávají na podložce 

 výdech, nádech, hýždě zůstávají staženy 

 při dalším výdechu brzdit pohyb do přinožení 

Obměna: provedení je stejné, ale zvednutá končetina se bude při zanožení ohýbat 

v kolenním kloubu 

 

Aktivace natahovačů (hýžďového svalstva) protažením ohybačů 

ZP: podpor klečmo o předloktí, napnout končetinu a opřít ji o špičku chodidla 

 při výdechu vysunout celé tělo vzad a zvednout napnutou končetinu nad hýždě 

 při nádechu zpět do základní polohy 

 totéž na druhou stranu 
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Uvolňování ramenního kloubu 

ZP: leh na zádech, nohy v prodloužení  

 horní končetinu ohnout v loketním kloubu, prsty ruky dát ze strany na rameno 

 v rytmu pravidelného dýchání kroužit ohnutou končetinou, pohyb začíná 

směrem vzhůru 

 stáhnout rameno s lopatkou 

 totéž opakujeme na druhou stranu  

 

 

Cvičební jednotky byly vedené zkušenou cvičitelkou. Vycházely z metod zdravotní 

tělesné výchovy a cvičebních prvků publikovaných v odborné literatuře (Matouš et al., 

2005). 
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Příloha č. 4 

Ukázky testů Senior Fitness Test  

1. 30- chair stand – sed vztyk ze židle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chair sit and reach- hluboký ohnutý předklon 
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3. Back scratch- dotyk prstů za zády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Foot up and go- chůze okolo mety 
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5. Stoj na jedné noze 

 

 

 


