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Abstrakt
Funkční tělesná zdatnost seniora je důležitá pro zachování jeho soběstačnosti,
mobility a celkové kvality života. Tato práce zkoumá, jaký vliv mají „klasické“
kondiční cvičení a cvičení s prvky DNS na funkční tělesnou zdatnost seniora. Dále
práce porovnává, zda některé z těchto typů cvičení není efektivnější. Cvičebního
programu se zúčastnilo 32 probandů starších 60 let (17 kontrolní skupiny, 15 DNS
skupiny). Po vyšetření jejich funkční tělesné zdatnosti pomocí Senior Fitness Test
Battery byl proveden 6 týdenní cvičební program (2 krát týdně 60 minut) s následným
kontrolním otestováním. Uvedenou prací jsme zjistili statisticky významné zlepšení
tělesné zdatnosti v obou skupinách a z výsledků vyplývá, že oba typy cvičení jsou
efektivní na zvýšení tělesné zdatnosti seniorů. Mezi skupinami se nám ale nepodařilo
prokázat signifikantní rozdíl. Dále jsme u menší skupiny probandů (7 probandů v každé
skupině) zkoumali vliv těchto cvičebních programů na zlepšení statické posturální
stability měřené pomocí Balance Error Scoring System. V tomto testu jsme také
neprokázali žádný statisticky významný rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinou
DNS. Hlavním zjištěním této práce je, že skupinové cvičení s prvky DNS může být
formou zvyšování tělesné zdatnosti u seniorů s podobnými výsledky na tělesnou
zdatnost jako „klasické“ skupinové cvičení seniorů a je tak přínosem pro kvalitu života
seniorů.
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Abstract
Functional body condition of senior is important for preserving his
independence, mobility and overall for his better quality of living. This paper tries
to investigate influence of „classical“ fitness exercise and exercise with DNS
components on the functional body condition of examined senior. This paper is also
comparing, whether is one of the exercises more efficient. For this fitness program have
attended 32 probands older 60 years (control group 17, DNS group 15). After physical
examination of their functional body condition by The Senior Fitness Test Battery, they
have attended 6 weeks training program (2 times a week, 60 minutes), followed by the
control test. In this paper we found out statistically significant improvement in body
condition in both groups and from the result implies, that both types of exercises are
effective to improve body condition of seniors. However, between these groups, we
were not able to prove any significant difference. Then we examined on the smaller
group of probands (7 in each group) influence of these exercises programmes
on improvement of static postural stability, measured by Balance Error Scoring System.
In this test we did not prove any statistically significant difference between the control
group and the DNS group neither. The main finding of this paper is, that group exercise
with DNS components might be the way of improving body condition with similar
results like the „classical” group exercise and so it is the benefit for life quality
of seniors.
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cvičení
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ÚVOD
Tato práce se zabývá problematikou stárnutí a vlivu tělesné zátěže na změny
funkční tělesné zdatnosti. Cílem práce bylo informovat o některých možných formách
pohybových programů pro seniory vedoucích ke zlepšení funkční tělesné zdatnosti
a nabídnout způsob jejího rychlého a snadného měření.
Je obecně známo, že s věkem klesá tzv. funkční kapacita organismu související
s oslabováním různých funkcí, včetně funkcí pohybového ústrojí a oslabování tělesné
zdatnosti a balančních schopností. Pokles funkcí je fyziologický, ale vede k různým
patologickým důsledkům. Velmi časté jsou pády, vedoucí ke zlomeninám např. krčku
femuru nebo bludný kruh, kdy fyziologický pokles tělesné zdatnosti vede z důvodu
vyhýbaní se pohybové aktivitě k jeho dalšímu prohlubování, což může vyústit
až v neschopnost provádění všedních denních činností.
Současná literatura se často zabývá tím, jak je možné tento fyziologický proces
zpomalit, jaké druhy pohybových programů jsou pro trénink tělesné zdatnosti seniorů
nejvhodnější a jaké vedou k největším výsledkům (Granacher et al., 2011; Kraemer
et

al.

2002;

Nelson

et

al.,

2007,

Peterson,

Jones

a Rice, 2007; Seco et al., 2013; Vogel et al., 2009; Vogel et al., 2011). Dále se současné
studie často zabývají problematikou pádů u seniorů a možnostmi nejefektivnějšího
tréninku balančních schopností v pozdějším věku (Duque at al., 2013; Gschwind
et al., 2013; Li a Harmer, 2014; Sherrington et al., 2011). Důvodů k rozsáhlému
zkoumání v této oblasti je mnoho. Předpokládá se, že zdatnější senioři budou menší
ekonomickou zátěží, kvůli snížení morbidity, snížení množství úrazů a menší závislosti
na něčí pomoci. O dalších důvodech bude podrobněji pojednáváno v další části práce.
Všechny

tyto

důvody

se

ale

dají

shrnout

do

jednoho,

a tím je zlepšení kvality života seniorů, které má další konsekvence v mnoha oblastech
života.
Proto jsme se rozhodli i my zkoumat, jaký vliv na funkční tělesnou zdatnost
bude mít pohybový program s prvky DNS oproti běžnému pohybovému programu
a zda se nějak bude lišit jeho vliv na balanční schopnosti seniorů. K porovnávání
výsledků jsme si úmyslně zvolili dva testy pro zhodnocení funkční tělesné zdatnosti
a balančních schopností, které jsou jednoduché, co se týká vybavení a časové
7
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náročnosti, tak aby byly uplatnitelné i pro běžné zhodnocení těchto funkcí i v rámci
jiných pohybových programů, prováděných například v domovech pro seniory.
Důvodem proč jsem si vybrala toto téma práce, bylo mé vlastní pozorování,
že především po odchodu do důchodu a zmenšení množství běžného pohybu byl
u mých známých viditelný pokles všech výše zmíněných funkcí. Při dalším pozorování
seniorů jsem dospěla k závěru, že by bylo dobré něco pro tyto lidi udělat. Toto téma
považuji za důležité, protože při odchodu do penze má většina lidí ještě mnoho let
života před sebou, které bychom měli prožít co nejvíc plnohodnotně se zachováním
přiměřené kvality života. Proto obdivuji lidi, kteří se snaží se seniory pracovat
a udržovat je v dobré kondici. Velký přínos těchto pohybových programů pro seniory
vidím také v možnosti sociálního kontaktu a v přínosu na psychiku seniorů. Proto jsem
se také chtěla na práci se seniory podílet a alespoň několika z nich vylepšit tělesnou
zdatnost a přispět k lepší kvalitě jejich života z pozice fyzioterapeuta.

8
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PŘEHLED POZNATKŮ
V teoretické části práce se zabýváme obecnými projevy stárnutí, které mají vliv

na fyziologický pokles tělesné zdatnosti ve stáří, a zároveň s nimi musíme počítat
při samotném tréninku tělesné zdatnosti seniorů, kdy by mělo být zatížení těmto
involučním změnám přizpůsobeno. V teoretické části práce je také věnována pozornost
již samotné fyzické aktivitě ve vyšším věku, skladbě cvičebních jednotek seniorů,
obecným doporučením pro jejich provádění a konceptu Dynamické neuromuskulární
stabilizace.

1.1

Stárnutí
Stáří je termín pro poslední část lidské ontogeneze. Vede k typickému obrazu

tzv. fenotypu stáří, který je důsledkem involučních změn probíhajících druhově
specifickou rychlostí s významnými interindividuálními rozdíly. Je ovlivněn mnoha
faktory, mezi něž řadíme např. vlivy prostředí, zdravotní stav, životní styl, vlivy
sociálně ekonomické i psychické (Čevela, Kalvach a Čevelová, 2012).
Stárnutí je pak definováno jako souhrn morfologických i funkčních involučních
změn, které přicházejí postupně v různých orgánech a systémech téhož organismu
v různém věku se značnou interindiviuální variabilitou po dosažení sexuální dospělosti
a v adaptačních procesech na tyto změny. Involuční změny jsou změny fyziologické,
jsou ale úzce propojeny se změnami patologickými a s projevy životního stylu (Čevela,
Kalvach a Čevelová 2012).
Podle mnoha studií (Boos a Seeqmiller, 1981; Lalley a Weibel, 2013 atd.)
fyziologické změny zahrnují změny v kardiovaskulárním, respiračním, močopohlavním,
gastrointestinálním, endokrinním, muskuloskeletálním systému a v kůži. Tyto změny
se pak promítají i do poklesu tělesné zdatnosti.

9
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1.1.1 Vliv stárnutí na jednotlivé složky tělesné zdatnosti
Nás budou nejvíce zajímat změny, které mají přímý vliv na pokles tělesné
zdatnosti ve stáří.

Kardiovaskulární změny
Mezi změny v kardiovaskulárním systému patří změny odehrávající se na srdci
a změny v cévním systému. Ke změnám spojeným se stárnutím můžeme přiřadit změny
v levém komorovém objemu, které jsou důsledkem rozšíření myocytů a ukládání
extracelulární matrix kolem myocytů. Dochází ke změnám v počtu a funkci fibroblastů,
což je spojováno právě s tímto procesem (Maruyama et al., 2012).
Zároveň se s věkem počet myocytů snižuje díky jejich nekróze a apoptóze.
Spolu s jejich zvětšením to má vliv i na membránové receptory a na intercelulární
signální systém vedení, který se s věkem také zhoršuje. Stárnutí srdečních kmenových
buněk způsobuje myokardiální dysfunkci spojenou se stárnutím. Dalším projevem
stárnutí srdce je zkrácení telomer v myocytech, které způsobuje pokles funkce a aktivity
srdce. S věkem se také snižuje stresová tolerance myocytů spojená s vyšším oxidačním
stresem a neenzymatickou glykací. Díky tuhnutí srdce a progredující srdeční fibróze
se snižuje diastolická funkce, rozšiřuje se levá komora, ztlušťuje se její stěna
a přepážka. Vliv na funkci srdce má i snížení inzulinové rezistence u starších osob.
Změny provází zvýšení krevního tlaku, při kterém hrají především roli hypertofie levé
komory, srdeční fibróza a snížení elasticity cév (Maruyama et al., 2012). V důsledku
těchto a dalších změn se s věkem snižuje srdeční výdej, a to lineárně přibližně
o 1 % za rok (Boos a Seeqmiller, 1981).
V cévách probíhá vlivem mechanického a humorálního působení cévní
remodelace vyvolaná stárnutím buněk a strukturálními změnami vaziva. V arteriích
dochází k luminální dilataci, zesílení intimy a medii, tuhnutí cév, endoteliální dysfunkci
a intersticiálním změnám zahrnujících fibrózu. Podle Maruyamy et al. (2012) právě
tuhost kardiovaskulárního systému hraje ve stárnutí důležitou úlohu.
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Změny v respiračním systému
Po 30. roce začíná postupně klesat celkový respirační výkon. Tyto změny
vychází hlavně ze snížené kompliance hrudní stěny, snížené elasticity plic a snížené síly
dýchacích svalů. S věkem se zvyšuje celková dechová práce. Celková plicní kapacita
(TCL) se signifikantně s věkem nemění, reziduální objem (RV) se s věkem zvyšuje
spolu s poměrem RV/TCL. Snižuje se vitální kapacita, protože se zvětšuje RV, zatímco
TCL zůstává beze změn. Funkční reziduální kapacita (FRC) se zvyšuje asi o 1 až 3 %
za dekádu spolu s FRC/TLC poměrem. Exspirační rezervní objem (ERV) se snižuje,
protože se zvyšuje transmurální tlak a způsobuje dynamickou kompresi dýchacích cest.
Zhoršuje se také dynamická funkce plic. Snižuje se dynamická kompliance plic a hrudní
stěny, usilovná vitální kapacita (FVC) a jednosekundová vitální kapacita - FEV1 (Lalley
a Weibel, 2013). Pokles v maximální volní ventilaci se uvádí asi okolo 20 až 30 %
v průběhu dospělosti (Boos a Seeqmiller, 1981).
VO2 max také klesá v závislosti k věku, ale závisí na rozsahu pohybových aktivit
jedince. U osob neaktivních je pokles dvakrát rychlejší díky rychlejšímu úbytku aktivní
hmoty, hlavně svalů (Máček a Radvanský, 2011).
S věkem klesá arteriální PO2, ale neklesá v dobře ventilovaných částech plic,
a

tak

se

postupně

zvyšuje

alveolárně-arteriální

diference

kyslíku.

Poměr

ventilace/perfuze se s věkem zvyšuje. PaO2 se postupně snižuje z 95 mm Hg
ve 20 letech zhruba na 75 mm Hg v 70 letech (Lalley a Weibel, 2013).
Vlivem morfologických změn v dýchacím systému se také snižuje účinnost
hrudní stěny a bránice. Snižuje se průřez mezižeberních svalů, hlavně pak exspiračních.
Síla a vytrvalost těchto svalů se dá zlepšit pomocí specifických cvičení. Tloušťka stěn
bránice se ale nemění. Na snížení kompliance hrudní stěny se kromě poklesu svalové
hmoty dýchacích svalů podílí i jejich snížená síla, zhoršení funkce nervosvalových
plotének, kalcifikace hrudního koše, chrupavek, spojení žeber s obratli, zúžení
meziobratlových plotýnek a osteoporóza (Lalley a Weibel, 2013; Watsford, Murphy
a Pine, 2007).
Vlivem strukturálních změn tuhnutí cév dochází přibližně od 45 let k narůstání
plicního tlaku. Výměna plynů je také zhoršena snížením počtu a objemu plicních kapilár
(Lalley a Weibel, 2013).
11
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Se stárnutím souvisí i imunitní změny v respiračním systému, kdy se vyskytuje
trvale nízký stupeň zánětu dýchacích cest vlivem poklesu imunitních funkcí (Lalley
a Weibel, 2013). Častější je tak výskyt bakteriálních i virových pneumonií oproti mladší
populaci. Kromě imunitních dysfunkcí mohou hrát v tomto ohledu roli větší výskyt
aspirací u starších osob a větší kolonizace ústní části hltanu Gramm negativními bacily
(Boos a Seeqmiller, 1981).
Změny v respiračním systému staršího jedince je třeba různými způsoby
kompenzovat, a to hlavně při zvýšené zátěži. To se děje pomocí změněné nervové
integrace. Mechanismus fungování však prozatím není detailně prozkoumán (Lalley
a Weibel, 2013).

Změny v muskuloskeletálním systému
K procesu stárnutí patří také ubývaní svalové hmoty (sarkopenie). Oslabuje
se tak i schopnost vykonávat kvalitně koordinované pohyby a rychlou svalovou
kontrakci. Příčiny úbytku svalové hmoty jsou multifaktoriální a zahrnují zánět, změnu
odpovědi na oxidační stres, mitochondriální dysfunkci, hormonální změny a také úbytek
pohybových aktivit ve stáří. Děje se tak i v důsledku postupného ubývání motoneuronů,
díky jejich apoptóze, vysoké hladině cirkulujících cytokinů a redukci signalizačních
růstových faktorů (Pereira et al., 2013; Suitor a Kraak, 2007; Vincent et al., 2012).
Atrofie postihuje jak rychlá bílá vlákna, tak červená pomalá oxidativní vlákna
typu I. Podle výsledků histochemických studií postihuje však zvláště bílá rychlá vlákna
typu IIb. Dochází k jejich výraznějšímu poklesu, a tím se relativně zvyšuje počet
červených vláken, jejichž motoneurony se mohou rozšířit k některým denervovaným
svalovým vláknům IIb typu. Toto postižení svalových vláken je dáváno za vinu věkem
podmíněné dysfunkci neuromuskulární junkce. Probíhající morfologické a fyziologické
změny vyvolají v remodelujících se motorických jednotkách pokles v počtu
motoneuronů zvláště II. typu svalových vláken. To vede k ztrátě komunikace
mezi nervovým a svalovým systémem, což pak způsobuje pokles svalové síly a svalové
hmoty. Díky těmto změnám mění svalová tkáň svou konfiguraci, objevují se poruchy
mikrofilament a Z linií, snížená aktivace satelitních buněk, proliferace a změny
mitochondriální funkce svalových buněk a snížení výkonu svalů. Současně klesá
12
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kapilarizace méně aktivních svalů až o 50 % (Gonzales-Freire et al., 2014; Máček
a Radvanský, 2011; Pereira et al., 2013).
Mezi hormonální změny, které mají také vliv na úbytek svalové hmoty, můžeme
zařadit úbytek produkce anabolických pohlavních hormonů, růstového hormonu
a inzulinu podobných růstových hormonů (IGF1), což má přímý dopad na snížení
svalové síly. Úbytek těchto hormonů je více patrný u obézních osob. S věkem se také
může zvyšovat inzulinová rezistence. Nadměrné hladiny inzulinu při rezistentním stavu
narušují signalizaci svalového anabolismu, mitochondriální funkci a syntézu bílkovin.
Snižuje se kvalita svalového vlákna a jeho kontraktilní účinnost. Navíc inzulinová
rezistence může být spojena s klinickými příznaky, například svalovou slabostí dolních
končetin (Vincent et al., 2012).
Sedavý způsob života a případně přítomná obezita vedou k ukládání tukové
tkáně do viscerálních prostor ale také do svalové tkáně. Tato tuková tkáň produkuje
množství zánětlivých proteinů, cytokiny jako je C reaktivní protein, nádorový
nekrotický faktor α (TNFα), interleukin 6, interleukin 1β a další. Ty vytvoří ve svalu
chronické zánětlivé prostředí, které přispívá k rozvoji atrofie a sarkopenie (Vincent
et al., 2012).
Omezení pohybových aktivit v pozdějším věku a tedy i velký vliv na úbytek
svalové hmoty mají také příčiny skeletální. Degenerativní onemocnění kloubů
periferního a axiálního skeletu postihuje více než 85% populace starší 70 let. S věkem
se také snižuje denzita kostní hmoty a musíme počítat s výskytem osteoporózy a větším
rizikem zlomenin v důsledku nízkoenergetického úrazu (Boos a Seeqmiller, 1981).

Změny v endokrinním systému
Se stárnutím dochází i ke změnám v endokrinním systému. Objevují
se komplexní změny v systému hypotalamus – hypofýza – nadledviny/štítná žláza,
ale v samotných endokrinních žlázách, které zajišťují životně důležité funkce,
jako jsou samotné nadledviny nebo štítná žláza, dochází pouze k minimálním změnám
(Chahal a Drake, 2007).
Postupně klesá produkce estrogenů (menopauza), testosteronu (andropauza),
dále se zvyšuje produkce luteinizačního hormonu, folikuly stimulujícího hormonu
13
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a pohlavních hormonů vázaných na globulin. Vyskytuje se pokles hladiny růstového
hormonu, inzulinu podobnému růstovému faktoru I a dehydroepiandrosteronu a jeho
sulfát vázané formy (Chahal a Drake, 2007).
Klinicky se tyto změny mohou projevovat různě. Snižuje se syntéza proteinů,
ubývá aktivní tělesná hmota a kostní hmota, zvyšuje se množství tuku, je vyšší riziko
kardiovaskulárních chorob, může být přítomná inzulinová rezistence, vazomotorické
příznaky, větší únava, špatné libido, horší erekce a porušeny jsou také imunitní funkce
(Chahal a Drake, 2007).

Změny v gastrointestinálním systému
S přibývajícím věkem se objevuje i mnoho změn v gastrointestinálním traktu
(GIT), které mají různé příznaky. Příjem potravy je ovlivňován smyslovým vnímáním,
které se s věkem zhoršuje. Funkce GIT jsou ovlivňovány především zhoršením čichu,
méně pak zhoršením chuti. Odhaduje se, že změny v senzorickém systému jsou
zodpovědné za pokles v příjmu potravy přibližně o 100 kcal za den mezi 20 a 80 lety
(Bhutto a Morley, 2008).
Ve stáří je také popisovaná tzv. fyziologická anorexie spojovaná se sarkopenií
a kachexií, jejíž příčiny jsou multifaktoriální, ale zahrnují změněnou fundální
komplianci, opožděné vyprazdňování žaludku a zvýšenou aktivitu cholecystokininu
(Bhutto a Morley, 2008).
Starší lidé jsou také častěji postiženi poruchami polykání, které mohou vést
k aspirační pneumonii. Příčiny poruch polykání mohou být už v dutině ústní (změněná
dentice, snížená produkce slin, pomalejší postup potravy), dále zhoršení funkce jazyka,
poruchy ve funkci hltanu, jícnu, hlavně poruchy funkce relaxace a kontrakce jícnového
svěrače (Bhutto a Morley, 2008; Boos a Seeqmiller, 1981).
Dochází ke změnám v motilitě GIT, bývají narušeny funkce jícnové peristaltiky,
snížení transpylorického průtoku, opožděné vyprazdňování žaludku, tlustého střeva
a zvýšení análního tlaku. Fyziologicky dochází k prodloužení času průchodu potravy
střevy, častěji se u starších osob vyskytují zácpy. Může se také objevovat fekální
inkontinence. Popisována je také postprandiální hypotenze, která souvisí s pomalejším
vyprazdňováním žaludku (Bhutto a Morley, 2008).
14
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Funkce GIT ovlivňuje také činnost enterálního nervového systému, jehož funkce
se s věkem také zhoršuje. Hlavní funkcí této části nervového systému je regulace
sekreční aktivity, která s věkem rovněž klesá (Bhutto a Morley, 2008).
Dochází také ke změnám gastrointestinální absorpce, kdy se mění absorpce
některých živin. Snižuje se absorpce vápníku, zinku, hořčíku, železa, laktózy, vitaminu
D a u lidí s atrofickou gastritidou i vitaminu B12. Pravděpodobně se snižuje také
absorpce sacharidů. Absorpce vitaminu A se naopak zvyšuje (Bhutto a Morley, 2008).
Hmotnost a velikost jater s věkem klesá a klesá také schopnost regenerace
jaterních buněk. Protože hrají játra významnou roli v metabolismu mnoha léků, je
důležité poznamenat, že s přibývajícím věkem jsou zmetabolizovávány v játrech
pomaleji (Bhutto a Morley, 2008, Boos a Seeqmiller, 1981).
Změnami je postižena i slinivka. Klesá objem produkované sekrece, snižuje
se množství produkovaných enzymů (trypsin, lipáza). Snižuje se také sekrece inzulinu,
což má v kombinaci s inzulinovou rezistencí významný vliv na vznik diabetu II. typu
(Bhutto a Morley, 2008).

Změny v močopohlavním systému
Při stárnutí organismu se mění jak celkový objem a hmotnost ledvin, tak klesá
počet glomerulů. Klesá tak i jejich funkce. Často se objevují onemocnění ledvin typická
pro stárnoucí osoby. Jednou z hlavních příčin těchto onemocnění je glomeruloskleróza,
která souvisí se samotným stárnutím, diabetem, hypertenzí a jinými onemocněními
(Wiggins, 2012).
Častým problémem je také močová inkontinence. Vyskytuje se až u 17 % mužů
a 23 % žen starších 65 let, přičemž u polovin postižených žen a pětiny mužů je příčinou
stresová inkontinence. Snižuje se kapacita močového měchýře. Někdy může docházet
k poruchám signalizace naplnění močového měchýře, a pak může dojít k retenci,
což se objevuje hlavně u postižení centrální nervové soustavy (Boos a Seeqmiller,
1981).
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Ve věku 80 let se u více než 90 % mužů objevuje benigní hyperplazie prostaty
s různým stupněm obstrukce hrdla močového měchýře a retencí moče (Boos
a Seeqmiller, 1981).

1.2

Fyzická aktivita ve vyšším věku
Data ukazují, že pohybová aktivita významně snižuje mortalitu, zatímco

inaktivita je hlavním rizikovým faktorem. Pravidelná pohybová aktivita přináší
zdravotní benefity lidem jakéhokoliv věku a schopností, přičemž tento přínos se projeví
i v dalším životě. Vykazuje benefity i když se s ní začne v pozdějším věku. Tyto přínosy
se projevují především delší dobou dožití, zlepšením kvality života a zachováním
nezávislosti. Protože se kvůli stárnutí a stářím podmíněným chorobám zhoršují fyzické
schopnosti, může být přínos cvičení pro starší osoby výraznější než pro mladší
(Peterson, Jones a Rice, 2007; Porter, 2011).
Na obrázku vidíme bludný kruh (Obrázek 1), ve kterém se lidé ve stáří mohou
pohybovat. Samotný proces stárnutí vede k fyzické inaktivitě, ta vede ke snížení
kondice, křehkosti kostí, ztrátě nezávislosti, která vede k nižší motivaci a nižšímu
sebevědomí, což vede k úzkostem a depresím, jejichž důsledkem je další prohlubování
fyzické inaktivity a stárnutí (Nóbrega et al., 2000).

Obrázek 1. Bludný kruh stárnutí (Nóbrega et al., 2000)
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Je prokázáno, že pravidelná pohybová aktivita zmenšuje riziko vzniku
kardiovaskulárních chorob, tromboembolické nemoci, hypertenze, diabetu mellitu
II. typu, osteoporózy, obezity, rakoviny střeva, prsu, úzkostí a depresí. Snižuje se riziko
pádů seniorů a zranění způsobených pády. Pohybová aktivita také zmenšuje funkční
omezení starších osob a je efektivní terapií pro mnoho chronických chorob.
Tuto terapeutickou roli hraje v léčbě ischemické choroby srdeční, hypertenze,
osteoporózy, u onemocnění periferních cév, diabetu II. typu, obezity, zvýšených hladin
cholesterolu, osteoartritidy, klaudikací a chronické obstrukční plicní nemoci. Určitou
roli hraje pohybová aktivita i při léčbě úzkostí, demence, bolesti, městnavého srdečního
selhání, synkop, cévních mozkových příhod, prevenci žilní tromboembolie, bolestech
zad či zácpě. Někdy se uvádí, že pohybová aktivita zlepšuje kognitivní schopnosti
a spánek. Důkazy také ukazují, že je pohybová aktivita spojena se snížením výskytu
některých druhů rakoviny (Nelson et al., 2007, Vogel et al., 2009).

1.2.1 Vliv pohybové aktivity ve vyšším věku na tělesné funkce
Pravidelná pohybová aktivita u starších osob má stejně jako u osob mladších vliv
na některé tělesné funkce. Vliv pohybové aktivity na jednotlivé tělesné funkce se může
ale s věkem lišit. Stejně tak je to s adaptací na zátěž, která může být také u starších osob
rozdílná.
Pravidelná pohybová aktivita má vliv na kardiovaskulární zdraví. Vede
ke zvýšení srdeční výkonnosti, zvyšuje se diastolický objem, kontraktilita myokardu,
omezují se předčasné komorové kontrakce, zvyšuje se aerobní kapacita, snižuje
se systolický krevní tlak, zlepšuje se diastolický krevní tlak, zlepšuje se vytrvalost,
zlepšuje se průtok krevními kapilárami a na kardiovaskulární systém mají vliv i změny
lipidového profilu. Rizika onemocnění kardiovaskulárního systému byla prokazatelně
snížena u vytrvalostního tréninku, zatímco odporový trénink zlepšení funkcí
kardiovaskulárního systému nepodporuje. U odporového typu tréninku spíše dochází
ke zvýšení srdeční frekvence a snížení srdečního výdeje v klidu. Vytrvalostní trénink
prokazatelně snižuje krevní tlak, snižuje výskyt otoků dolních končetin, zlepšuje
kapilární prokrvení i kolaterální oběh (Cress et al., 2005; Máček a Radvanský, 2011;
Vogel et al., 2009).
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Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje kardiorespirační zdatnost a to i u seniorské
populace. VO2 max u seniorů s pravidelnou vytrvalostní zátěží je vyšší než u stejně
staré populace se sedavým způsobem života a může být i vyšší oproti mladším jedincům
se sedavým způsobem života (Vogel et al., 2009).
Pohybová aktivita může mít vliv i na složení těla, a to na snížení tukové tkáně
na břiše a zvýšení svalové hmoty. Změny ale někdy nemusí být tak prokazatelné,
a sice z důvodu, že senioři často nemohou uskutečňovat pohybovou aktivitu v takové
intenzitě, která by byla pro změny složení těla potřebná (Máček a Radvanský, 2011;
Vogel et al., 2009).
Pravidelná pohybová aktivita jak vytrvalostního tak odporového charakteru
ovlivňuje metabolismus a je dobrou prevencí i jedním z pilířů terapie diabetu mellitu
II. typu, kdy dobře zvolená forma pohybové aktivity zlepšuje postprandiální
hyperglykémii. Důvod pozitivního působení pohybové aktivity na kontrolu glykémie
tkví hlavně ve zvýšení citlivosti inzulinových receptorů, zejména některých transportérů
glukózy ve svalech (GLUT 4) a ve zvýšení objemu svalové hmoty, a tak i nárůstu počtu
inzulinových receptorů. V rámci metabolických změn se díky pohybové aktivitě zvyšuje
výdej energie, zvyšuje se rychlost syntézy proteinů a jejich vychytávání kosterními
svaly, dochází ke snížení hladiny LDL cholesterolu, triglyceridů, zvyšuje se HDL
cholesterol (Cress et al., 2005; Máček a Radvanský, 2011; Vogel et al., 2009).
Vlivem pohybové aktivity se také zpomaluje pokles kostní hmoty, i když některé
studie to vyvrací. Se zpomalením poklesu kostní hmoty a lokomoční pohybovou
aktivitou se snižuje i riziko zlomenin. Je nutné si ale uvědomit, že s některým
nevhodným typem cvičení může naopak riziko úrazů a zlomenin stoupat. Naopak dobře
zvolené cvičení zaměřené na zlepšení rovnováhy, síly, flexibility a koordinace vykazuje
pozitivní efekt na snížení rizika pádů. A konečně má pohybová aktivita vliv na zvýšení
svalové síly, na celkovou funkční zdatnost jedince a může mít vliv i na zmírnění
disability. Může také zpomalit involuční změny ve struktuře svalů, kostí, šlach i vaziva
(Gschwind et al., 2013; Máček a Radvanský, 2011; Suitor a Kraak, 2007; Vogel et al.,
2009).
Benefity jsou popisovány i v oblasti kognitivních funkcí a psychosociální
pohody. Studie ukazují, že cvičení působí pozitivně na exekutivní řídící procesy,
které zahrnují plánování, pracovní paměť a multitasking. Cvičení působí jako nástroj
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k udržení kognitivní výkonnosti a kladně se jeví i používání pohybových aktivit
u pacientů s již vzniklým kognitivním deficitem a u pacientů s demencí. U cvičících
se také zlepšuje vnímání pohody a štěstí, snižuje se hladina stresem vyplavovaných
hormonů, zvyšuje se rozsah pozornosti a zlepšuje se kvalita spánku (Cress et al., 2005;
Suitor a Kraak, 2007; Vařeková a Daďová, 2014).

1.2.2 Doporučovaná pohybová aktivita ve vyšším věku
Výše jsem se zmínila o vlivu pravidelné pohybové aktivity na organismus
seniora. Důležitý je ale také správný výběr této pohybové aktivity. Většina zdrojů
doporučuje pro seniory cvičení, které kombinuje trénink čtyř schopností, a to trénink
síly, vytrvalosti, flexibility a rovnováhy (Cress et al., 2005; Nelson et al., 2007;
Peterson, Jones a Rice, 2007).
Cvičení by mělo zahrnovat všechny hlavní svalové skupiny a každý cvičenec by
je měl provádět v maximálním možném bezbolestném rozsahu pohybu. Trénink by měl
být funkčně zaměřen, měl by obsahovat také trénink posturálních funkcí, nácvik
jednotlivých funkčních pohybů, rovnováhy a měl by klást důraz na uvědomění
si vlastního těla. Přínosem pro starší lidi může být možnost účastnit se skupinových
cvičení (Young a Dinan, 2005).

Trénink vytrvalosti
Ohledně pohybové aktivity seniorů byla vydána doporučení od různých
společností.

Například

podle

doporučení

Americké

kardiologické

společnosti

a American College of Sports Medicine by měli senioři z důvodu podpory a zachování
zdraví provozovat minimálně 5 dní v týdnu po dobu 30 minut aerobní fyzickou aktivitu
střední intenzity hodnocenou na 10 bodové škále čísly 5 až 6 a minimálně 3 krát týdně
20 minut namáhavější aerobní aktivitu hodnocenou čísly 7 až 8 (protože pro někoho
znamená například střední intenzita pomalou a pro jiného rychlou chůzi).
K těmto doporučením se pak přidává ještě běžná aerobní aktivita lehké intenzity,
například domácí práce, a aktivity střední intenzity trvající méně než 10 minut,
které ale nemůžeme zahrnout do oněch doporučení (Nelson et al., 2007).
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Peterson, Jones a Rice (2007) ve své rešerši, analyzující literaturu týkající se této
problematiky, uvádí, že snížení rizika mortality a morbidity nastává při provozování
pohybové aktivity mírné až střední intenzity. Jako střední intenzitu chápeme intenzitu
4 MET nebo 60% VO2 max (nebo k ekvivalenci v srdeční frekvenci - 55 – 70% její
maximální hodnoty a 40 – 60% srdeční rezervy), to může být například rychlá chůze.
Dále uvádí, že jako efektivní se jeví množství 4200 kJ za týden, což znamená více
než 3 hodiny aerobní aktivity střední intenzity.
Maximální hodnotu tepové frekvence cvičence můžeme určit podle vzorce
208 – (0,7 . věk). K regulaci intenzity lze také použít talk test, kdy větší než střední
intenzita vyvolá, že cvičenec nebude schopen při cvičení mluvit a pak by mělo
následovat snížení intenzity (Cress et al., 2005; Máček, a Radvanský, 2011).
Podle Physical Activity Guidelines for Americans (2008) je z aerobních
pohybových aktivit pro seniory vhodná například prostá chůze, která je finančně
dostupná, jednoduchá a nejméně riziková. Vhodná je jízda na kole či ergometru,
aerobic, jogging, cvičení ve vodě nebo plavání. Mezi aerobní aktivity můžeme také
zařadit některé práce na zahradě jako hrabání, sekání trávy nebo domácí práce,
například vysávání. Často provozované jsou také tancování, golf, tenis. S těmito sporty
však už není příliš vhodné v pozdějším věku začínat. Vhodné mohou být také různé
skupinové pohybové programy (Elsawy a Higgins, 2010; Máček a Radvanský, 2011).
Vogel et al. (2011) ve své studii také jako vhodnou formu tréninku vytrvalosti
doporučují intermitentní cvičební program, který se skládal z 2 lekcí týdně
po 30 minutách po 9 týdnů na bicyklovém ergometru. Cvičební jednotka se skládala
z 6 kol po 5 minutách, kdy vždy 4 minuty byly prováděny pod anaerobním prahem
a vždy 1 minuta na 90% maximální tolerované zátěže.

Trénink síly
Odporový trénink pomáhá rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost a pomáhá udržet
kostní a svalovou hmotu. Z dostupných studií lze dojít k závěru, že jakýkoliv pravidelný
odporový trénink se zvyšujícím se zatížením povede k podstatnému zlepšení,
při čemž největší efekt se objeví u lidí se sedavým způsobem života (Peterson, Jones
a Rice, 2007).
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Doporučení jednotlivých společností se mohou mírně lišit. Například
podle doporučení Americké kardiologické společnosti by tento druh cvičení měl
zahrnovat pohyby jednoho nebo více kloubů pomalým nebo středně pomalým pohybem
8 – 10 cvičení v 10 – 15 opakováních v 1 – 3 sériích. Tento druh cvičení by měl být
prováděn 2 – 3 krát týdně, ale ne vícekrát než 3 krát týdně a ne ve dvou po sobě
jdoucích dnech z důvodu zotavení po zátěži (Nelson et al., 2007).
Kraemer et al. (2002) naproti tomu v doporučeních American College of Sports
Medicine pro seniory uvádí jako nejvhodnější odporový trénink s intenzitou zátěže
mezi 60 – 80 % 1RM v 8 – 12 opakováních v 1 – 3 sériích a mezi sériemi 1 – 2 minuty
odpočinku.
Doporučovaná intenzita zátěže se pohybuje od zátěží nad 50 % jednoho
opakovacího maxima (1RM). Ukázalo se, že menší intenzita zátěže nedává dostatečný
stimul pro podporu svalové hypertrofie a nevyvolává významný posun ve svalové síle
(Peterson, Jones a Rice, 2007).
Granacher et al. (2011) se ve svém souborném referátu na základě studií jiných
autorů zabývali mimo jiné účinkem silového nebo vysokorychlostního silového tréninku
a došli k závěru, že tyto tréninkové režimy mají u seniorů větší vliv na produkci
explozivní síly a zlepšení fyzických funkcí než tradiční odporový trénink, jehož účinky
jsou dobře popsány. Tento silový nebo vysokorychlostní silový trénink znamená
maximální rychlost během provádění koncentrické fáze cviku a mírnou rychlost
při excentrické fázi cviku se zátěží 20 – 80 % 1RM.
Pro seniory může být také přínosem pro zachování síly excentrický odporový
trénink, který má nižší energetickou náročnost. Data ukazují, že excentrický trénink má
také větší vliv na zvýšení svalové síly než koncentrický (Roig et al., 2009).
Nicméně meta-analýza zkoumající vliv dávky a odpovědi na silový trénink
uvádí, že jakýkoliv druh silového tréninku vede k nárůstu síly u starších osob, pakliže je
jeho doba trvání dostatečně dlouhá bez ohledu jiných tréninkových proměnných (Silva
et. al., 2014).
K tréninku síly můžeme použít například různé cvičící gumy, posilovací stroje
nebo činky, ale můžeme tam zahrnout například i cvičení pilates, jogu, tai chi,
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calisthenics, nošení nákupů, některé práce na zahradě, mytí oken nebo podlahy apod.
(Elsawy a Higgins, 2010).
Pro mnoho seniorů může být právě odporový trénink vhodnější než vytrvalostní
trénink, a to především kvůli tomu, že je limitována jejich schopnost vydržet delší
vytrvalostní aktivity. Přitom i pomocí tohoto typu tréninku mohou významně ovlivnit
svoji zdatnost (Peterson, Jones a Rice, 2007).

Trénink flexibility
Trénink seniorů by měl zahrnovat také procvičování flexibility, jež vede
ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech a protažení svalů. Podle American College
of Sports Medicine by měl být tento typ cvičení zařazen do pohybového programu
nejméně 2 krát týdně nejméně po 10 minutách. Protahovací cvičení mohou být součástí
například zahřívací nebo zklidňující fáze před a po cvičební jednotce. Senior je může
provádět sám i během dne například během přestávky při práci u počítače apod. Trénink
flexibility zahrnuje jak strečink dynamický - pohyb v plném rozsahu pohybu,
např. kruhy pažemi, tak statický - protažení svalu a držet po dobu asi 10 – 30 s. Jaká
forma strečinku je pro seniory nejvhodnější, zda statický strečink, balistický nebo PNF
strečink, není prozatím jasné (Cress et al., 2005; Nelson et al., 2007, Peterson, Jones
a Rice, 2007).

Trénink rovnováhy
Senioři jsou často ve vyšším věku ohroženi pády. Správně zvolený cvičební
program na rozvoj rovnováhy dokáže snížit toto riziko pádů. Specifické aktivity
zaměřené na rozvoj stability by měly být součástí každého cvičebního programu
(Peterson, Jones a Rice, 2007).
American College of Sports Medicine doporučuje balanční cvičení provádět
minimálně 3 dny v týdnu, po celkovou dobu minimálně 90 minut (Nelson et al, 2007).
Ale například Sherrington et al. (2011) na základě své metaanalýzy říkají,
že aby cvičení mělo efekt na prevenci pádů, je třeba jej provádět minimálně 2 hodiny
týdně.
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Balanční cvičení by měla obsahovat tyto komponenty: zúžení opěrné báze (stoj
s nohama těsně u sebe, nohy za sebou, stoj na jedné noze), pohyb mimo těžiště těla
(přenášení váhy z jedné nohy na druhou, sahání po něčem), omezení podpory horních
končetin při provádění cvičení. Může se použít také omezení senzorických vstupů,
to znamená např. stoj se zavřenýma očima. Tato cvičení na stabilní nebo nestabilní
podložce s otevřenýma nebo zavřenýma očima představují klasický balanční trénink
(Sherrington et al., 2011).
Granacher et al. (2011) popisuje rozvoj a využití nových technik balančního
tréninku, mezi něž patří tzv. „pertubation-based training regimes“. Jsou založené
na tom, že za skoro polovinu pádů u seniorů může uklouznutí nebo zakopnutí. Náplní je
nácvik kompenzačních strategií (např. úkrok vzad pro zachování rovnováhy). Principem
je, že člověk by měl během tréninku zažít situace, které se co možná nejblíže budou
podobat situacím v reálném životě. Další novou formou nácviku rovnováhy jsou
tzv. „multitask balance exercise“, protože v reálném životě je riziko pádů větší
při provádění více činností najednou např. chůze a mluvení. Znamená současné
provádění nějakého balančního cvičení nebo chůze s nějakou jinou činností
např. počítání.
K zlepšení rovnováhy se také s úspěchem používají virtuální systémy. Například
Duque et al. (2013) ve své kontrolované randomizované studii zhodnotil jako velice
efektivní na zvýšení rovnováhy u seniorů nový virtuální systém Balance Rehabilitation
Unit (BRU).
Součástí prevence pádů může být spojení balančních cvičení s tréninkem chůze
nebo posilováním. Ke zlepšení stability se používají také cvičební programy s využitím
tai chi nebo jógy. Cvičenci mohou cvičit individuálně nebo může být balanční cvičení
součástí skupinových programů (Ni et al., 2014; Sherrington et al., 2011).

Zásady při provádění pohybových aktivit ve vyšším věku, cvičební jednotka
Senioři mohou provádět pohybové aktivity individuálně nebo participovat
v různých skupinových cvičebních programech. Jako individuální pohybovou aktivitu
můžeme doporučit chůzi nebo plavání případně ergometr nejlépe kombinované s dalším
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domácím cvičením, které by mělo obsahovat posilování svalů, udržování rozsahu
pohybu, protahování a trénink rovnováhy (Young a Dinan, 2005).
Skupinové cvičení by mělo mít vždy daný cíl a skladbu cvičební jednotky
a mělo by respektovat určité zásady. Každá cvičební jednotka by měla začínat
rozcvičením a končit zklidňovací fází. Tradiční cvičební jednotka se skládá ze čtyř částí.
V první úvodní části by měli být cvičenci seznámeni s průběhem cvičební jednotky
a mělo by dojít k přípravě těla na zátěž. Doporučovány jsou činnosti nižší intenzity,
u kterých dojde k dostatečnému prokrvení, zahřátí a lubrikaci kloubů. Hlavní část
se skládá z části vyrovnávací a rozvíjející. Vyrovnávací část zahrnuje vyrovnávající
cvičení působící na struktury organismu podle cíle, kterého chceme dosáhnout. Intenzita
zatížení je mírná. V rozvíjející části se pak zaměřujeme na rozvoj kondice
a pohybových dovedností. Tato část může mít různou náplň a zaměření podle zájmu
cvičenců. Intenzita zatížení je v této části nejvyšší. Následuje závěrečná část,
ve které se organismus uklidňuje a vrací se do klidového stavu (Beránková et al., 2012;
Hošková a Matoušková, 2007).
Nejčastěji se používá jednovrcholová intenzita zatížení, kdy se stupeň zatížení
od začátku postupně zvyšuje, svého vrcholu dosáhne v rozvíjející části a pak následuje
zklidnění. Intenzitu můžeme korigovat nejlépe podle tepové frekvence nebo pomocí
Borgovy škály dušnosti či se řídit pravidlem: když můžeš bez problémů mluvit, je
aktivita pravděpodobně moc lehká, když nemůžeš mluvit vůbec, pravděpodobně moc
těžká (Hošková a Matoušková, 2007, Máček a Radvanský, 2011).
Při cvičení seniorů dodržujeme tyto zásady. Zatížení by mělo být postupné,
před započetím cvičení by měl být člověk vyšetřen lékařem, případně podstoupit
zátěžový test. Mělo by se dbát na regenerační fázi cvičení, cvičit pouze tehdy, pokud
se cítí dobře. Při cvičení by neměl senior pociťovat bolest. Při cvičení by se mělo
vycházet z jednodušších pozic do pozic vyšších, rychlé střídání poloh není vhodné
z důvodu ortostatické hypotenze. Cviky by měly být jednodušší, s menšími nároky
na koordinaci, ztěžovat by se měly postupně, měl by být kladen důraz na kvalitní zaujetí
výchozí polohy, při cvičení by se nemělo spěchat, nezapomínat na pravidelné dýchání
a pitný režim. Vhodné je cvičit s oporou o zeď nebo o židli, vynechány by měly být
příliš rychlé a švihové pohyby, u kterých hrozí riziko zranění. U kardiaků a osob
s hypertenzí by se nemělo cvičit dlouho v poloze s horními končetinami nad hlavou
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a pozor na izometrická cvičení (Cress et al., 2005; Kalvach, 2009; Uhlíř, 2008; Young
a Dinan, 2005).
Cvičitel by měl počítat s poruchami zraku, sluchu a dostatečně hlasitě
a srozumitelně instruovat klienty, měl by sledovat jejich únavu, udržovat dobrou náladu
a v neposlední řadě motivovat. Měl by také ovládat poskytování první pomoci (Uhlíř,
2008; Young a Dinan, 2005).
Délka a náplň cvičební jednotky závisí na aktuální fyzické i psychické zdatnosti,
věku, hmotnosti, nynějším onemocněním či omezením, motivaci, pohlaví a pohybové
zkušenosti. V cvičební jednotce seniorů se dává přednost nižší intenzitě cvičení při delší
době trvání cvičební lekce. Teprve při cvičebních jednotkách trvajících déle
než 30 minut se může začít vytvářet adaptace na zátěž. Pohybovou aktivitu
se doporučuje provádět nejlépe denně. Organizovaná skupinová cvičení probíhají
nejčastěji 1 – 2krát týdně po dobu 60 minut (Kalvach, 2009; Máček a Radvanský,
2011).
V dnešní době existuje ve většině měst ve sportovních a rehabilitačních centrech
široká nabídka skupinových cvičení pro seniory. Bohužel ne všichni senioři jeví
o cvičení zájem a ne vždy jsou tyto cvičební lekce dobře vedené. Často jsou cvičení
pro seniory provozována i v domovech pro seniory. Přestože senioři nemusí nikam
docházet, nejsou vždy tyto lekce početně naplněny. Vypozorovala jsem, že se těchto
skupinových cvičení účastní převážně ženy. Zatímco na stáži v SRN jsem se setkala
s rovnoměrným zastoupením obou pohlaví ve cvičební skupince.
A jaké jsou trendy v pohybových aktivitách, které nabírají na popularitě
mezi seniory? Stále populárnější jsou skupinová cvičení. V oblibě je nejvíce silový
trénink následovaný aerobikem, chůzí, tancem, jógou, golfem a aktivitami ve vodě
(Pelt, 2010). Často provozované mezi seniory jsou také například tai chi, pilates
nebo jízda na kole.
Poslední dobou se literatura často zabývá problematikou tai chi. Například
přehled studií zkoumající vliv tai chi na rovnováhu a mobilitu seniorů říká, že tai chi má
významný dopad na zdraví seniorů a především na zlepšení jejich rovnováhy. Jedná
se o pohyb zaměřený na posturální kontrolu, která je jedním ze základních funkčních
aspektů pro udržení nezávislosti (Hackney a Wolf, 2014).
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Dalším populárním druhem pohybové aktivity je pilates. Ukazuje se, že cvičební
program pilates rovněž vede ke zlepšení statické i dynamické rovnováhy u seniorů,
ke zvýšení svalové síly a celkově se zlepšuje funkční schopnost vykonávat každodenní
činnosti (Bullo et al., 2015).
Jóga se také ukázala jako efektivní v kontrolované randomizované studii,
která porovnávala vliv jógy na kognitivní funkce, náladu a zlepšení kvality života.
Ve skupině cvičící po dobu šesti měsíců jógu došlo k většímu zlepšení fyzických
schopností a k většímu zlepšení kvality života oproti skupině s chodeckým cvičebním
programem a proti kontrolní skupině (Oken et al., 2006).
Nicméně, ať už zvolíme jakoukoliv aktivitu, je důležité, aby ji senior prováděl
pravidelně, aby mu přinášela duševní i fyzické uspokojení a vedla ke zkvalitnění jeho
života. Vlastní náplň cvičební jednotky je při splnění všech zásad na fantazii terapeuta,
důležité je ale, aby vedla k výše uvedeným cílům.

1.2.3 Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) – použití u seniorů
Do cvičebních jednotek pro seniory lze aplikovat řadu fyzioterapeutických
i jiných metod např. Feldenkreisovu metodu, pilates, tai-chi, jógu a mimo jiné také
Dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS).
DNS je diagnosticko terapeutický koncept sloužící k zlepšení funkce
pohybového systému založený na vědeckých principech vývojové kineziologie.
Ovlivňujeme sval v jeho posturálně lokomoční funkci. Základním předpokladem je,
že poloha kloubu závisí na stabilizační a koordinační funkci lokálních i vzdálených
svalů tak, aby v kinetickém řetězci bylo zajištěno neutrální postavení všech kloubů.
Tato koordinace je důležitá pro funkci kloubů a ovlivňuje místní, globální anatomické
a biomechanické parametry (Frank, Kobesová a Kolář; 2013; Kolář, 2009).
V diagnostice DNS se využívá vyšetření posturální stabilizace a posturální
reaktibility, při kterém hodnotíme kvalitu zapojení svalů a posuzujeme zapojování svalů
během stabilizace. K tomu existuje řada funkčních testů (Kolář, 2009).
Principem terapie je na základě posouzení kvality stabilizace a pohybu obnovit
především funkci integrovaného stabilizačního systému páteře pomocí specifických
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funkčních cviků v pozicích z motorického vývoje zdravého dítěte. Tím se aktivují
optimální pohybové vzory pro stabilizaci. Využívá obecných principů, které vychází
z programů zrajících během posturální ontogeneze. Opakováním centrální nervový
systém přetvoří pohybový vzor na automatický a stane se součástí každodenního
pohybu (Frank, Kobesová a Kolář, 2013; Kolář, 2009).
Posturální aktivita předchází a doprovází každý cílený pohyb a bez jejího
nastavení není tento cílený pohyb možný. Aby mohla být vyvinuta maximální svalová
síla a nedocházelo k přetěžování měkkých tkání a skeletu musí být všechny segmenty
těla optimálně biomechanicky nastaveny. To znamená, že centrální nervový systém,
svalová aktivita a vazivový systém musí zajistit, aby se pohyb děl v centrovaném
(neutrálním) postavení všech kloubů. Toho můžeme využít právě u seniorů, kdy pomocí
tréninku s prvky DNS mohou zlepšit svou posturální stabilitu a tím zvýšit i svalovou
sílu, zmírnit přetěžování měkkých tkání a skeletu. Jak již bylo zmíněno výše, mají
senioři problémy se zhoršením balančních schopností a posturální kontroly. Tréninkem
s prvky DNS se jim mohou také zlepšit tyto funkce. Přiblížením k centrovanému
postavení se jednak zvýší posturální stabilita, globální svalová souhra, ale také se zvýší
aferentace z kloubních proprioceptorů, která je pro balanční schopnosti velmi důležitá.
Proto může být i pro seniory tato forma pohybového programu s výhodou a vést
ke zlepšení funkční tělesné zdatnosti a balančních schopností (Kolář, 2009).
Výsledky studií toto také dokazují přímo na seniorské populaci. Ovlivněním
trupové stabilizace seniorů dochází ke zlepšení i jiných funkcí jako je dynamická
rovnováha, pohyblivost páteře a funkční mobilita seniorů (Granacher et al., 2013b).
Stejně tak byla zjištěna korelace mezi sílou trupových svalů (jejich uspořádáním
a rovnováhou) a pády seniorů (Granacher et al., 2013a).

1.2.4 Hodnocení tělesné zdatnosti ve vyšším věku
Tělesná zdatnost je definována jako schopnost člověka přizpůsobovat
se měnícím se podmínkám prostředí. Můžeme ji definovat také jako schopnost
adaptovat se na zátěž (Máček a Radvanský, 2011).
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Zjišťování tělesné zdatnosti je důležité pro efektivní skladbu pohybového
programu, pro jeho dokumentaci i vyhodnocování. Umožňuje nám také zachytit jedince,
kteří se nalézají pod hranicí umožňující soběstačnost (Macháčová, 2013).
Údaje o tělesné zdatnosti jedince můžeme získat anamnesticky, testováním
v terénu nebo testováním v laboratoři. Používají se subjektivní metody, které jsou
ale zatížené nedostatečnou reproduktabilitou a přesností. Proto vznikly objektivní
metody hodnocení, jejichž cílem je objektivně kvantifikovat určitý výkon v čase
při přesně definovaných kritériích. Tělesná zdatnost se může zvláště u mladších
a aktivních seniorů testovat pomocí laboratorních zátěžových testů. U ostatních seniorů
je ale v praxi více využíváno terénních testů, které jsou méně nákladné. Testy tělesné
zdatnosti hodnotí buď přímo provádění aktivit každodenního života, nebo jednotlivých
komponent, které jsou nezbytné pro zvládání těchto činností. Jednotlivé testy jsou
uspořádány do testových baterií a lze je provádět i v terénních podmínkách
(Macháčová, 2013; Macháčová et al., 2007).
Existuje velké množství nejrůznějších testů, pomocí nichž můžeme testovat
funkční zdatnost. Pro seniory se používají některé typické testy (např. chair stand test,
soda pop test, arm curl test, chair sit and reach test atd.), které jsou většinou zařazeny
do různých testových baterií. Mezi známé testové baterie můžeme zařadit např.
Groningen Fitness Test for Elderly, AAHPERD Functional Fitness Test nebo Senior
Fitness Test (Wood, 2010).
Pro hodnocení tělesné zdatnosti seniorů ve své diplomové práci jsme si vybrali
Senior Fitness Test Baterry, protože se jedná o jednoduchý, rychlý a snadno použitelný
test, který zahrnuje měření vytrvalosti, síly, flexibility bez nutnosti drahého vybavení.
Testová baterie také splňuje vědecké standardy pro reliabilitu a validitu a existuje
přesný manuál pro provádění testů (Rikli a Jones, 1999).
Senior Fitness Test Baterry (SFT) je testová baterie určená pro seniory od 60
do 94 let věku založená na studii více než 7000 Američanů. Senior Fitness Test Baterry
se skládá celkem ze sedmi testů: 30-Second Chair Stand, Arm Curl, 6-Minute Walk,
2-Minute Step Test jako alternativa k 6-Minute Walk, Chair Sit-and-Reach, Back
Scratch a 8-Foot Up-and-Go (Obrázek 2).
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Obrázek 2. Přehled jednotlivých testu SFT (Macháčková et al., 2007)
V rámci této testové baterie jsou také vypracovány prahové hodnoty,
pod nimiž se senior nachází v pásmu, kde je ohrožena jeho mobilita. Na obrázcích jsou
vyjádřeny normální hodnoty v jednotlivých testech přiřazených k věku pro muže a ženy
(Obrázek 3, 4). Dále u některých testů SFT existuje norma spodní hranice pro každou
věkovou kategorii, která ukazuje na riziko ohrožení seniora ztrátou soběstačnosti (viz.
Příloha 8).
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Obrázek 3. Normální hodnoty SFT pro muže (Jones a Rikli, 2002)

Obrázek 4. Normální hodnoty SFT pro ženy (Jones a Rikli, 2002)
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Macháčková et al. (2007) ve své studii prohlásili tuto testovou baterii
za použitelnou v podmínkách České Republiky a za vhodnou pro stanovení tělesné
zdatnosti českých seniorů, kteří dosud nemají výrazné problémy se sebeobsluhou
a lokomocí.

Hodnocení rovnováhy u seniorů
Hodnocení balančních schopností může být prováděno pomocí objektivních
metod nebo funkčních testů.
Mezi objektivní metody měření patří například sledováním Center of Gravity
(COG = projekce těžnice do opěrné baze) na posturografii (Balance Masteru), pomocí
kinetické (COG, COP – Center of Pressure = působiště reakční síly) či kinematické
analýzy (COM – Center of Mass =těžiště).
Funkčních balančních testů je celá řada, zde uvádím některé z nich. Obvykle
jsou založeny na udržení statické a dynamické rovnováhy během stoje po určitý čas.
Mezi testy rovnováhy můžeme zařadit například Functional Reach Test, Berg Balance
Scale, Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA), Timed Get Up and Go
Test, Balance Efficacy Scale, Romberg Test, Star Excursion Test, Balance Evolution
Systems Test (BESTest) a Balance Error Scoring System – BESS (Balance, 2011).
Kalvach (2004) uvádí jako vhodné testy pro seniory například PerformanceOriented Mobility Assessment (POMA), který hodnotí jak rovnováhu, tak chůzi, dále
Gate Abnormality Rating Scale (GARS) a MacArthur Physical Performance Test.
Potom uvádí další komplexní testy, jejichž součástí jsou i testy rovnováhy.
My jsme si pro naši práci vybrali Balance Error Scoring System (BESS) kvůli
jeho snadnému a levnému provedení a možnosti porovnávání dosaženého skóre. BESS
má střední až dobrou reliabilitu a koreluje s laboratorními měřeními. Skóre testu
se mění mimo jiné právě s věkem a může se zlepšit po absolvování komplexního
neuromuskulárního programu (Bell et al., 2011).
Tento test zkoumá statickou posturální stabilitu. Podstatou tohoto testu je stoj
se zavřenýma očima s rukama v bok v třech různých variantách na pevné a pěnové
podložce po dobu 20 s. Varianty jsou stoj snožmo, stoj na nedominantní dolní končetině
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a tandemový stoj s nedominantní končetinou vzadu. Počítají se chyby, které testovaný
v průběhu testu udělá. Mezi chyby řadíme oddálení rukou od pánevních kostí, otevření
očí, krok do strany nebo pád, abdukce nebo flexe v kyčli více než 30°, zvednutí
přednoží nebo paty od podložky, vychýlení z testované pozice na více než 5 s. Test
obsahuje přehledný skórovací list, do kterého se zapisují body za jednotlivé testy
a celkové skóre. Zde (Obrázek 5) vidíme jednotlivé testovací pozice (Bell et al., 2011).

Obrázek 5. Testovací pozice v BESS (Bell et al., 2011)
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2 CÍLE A HYPOTÉZY
Cílem teoretické části práce je seznámit čtenáře s problematikou stárnutí, změn
ve stáří v souvislosti s pohybovou aktivitou, popsat doporučené postupy, uvést možnosti
pro vlastní provádění pohybových aktivit v seniorském věku a seznámit čtenáře
s možnostmi měření tělesné zdatnosti seniorů. Snahou je podat ucelený přehled
k problematice pohybové aktivity u seniorské populace.
Cílem hlavní části práce je změřit posun ve funkční tělesné zdatnosti u seniorů
podstoupivších skupinový cvičební program s prvky DNS a porovnat jej s kontrolní
skupinou s klasickým skupinovým programem. Předpokládáme, že oba druhy
pohybových programů povedou ke zlepšení funkční tělesné zdatnosti seniorů. Dále
vycházíme z předpokladu, že v rámci konceptu DNS se aktivuje sval ve své posturálně
lokomoční funkci, což by oproti analytickým technikám, mělo mít větší vliv
na výslednou funkční tělesnou zdatnost seniora. Dále předpokládáme, že by pohybový
program s prvky DNS mohl více působit na zlepšení rovnováhy, kvůli navození lepší
posturální stabilizace a lepší aferentaci z kloubů v neutrálním postavení. Na základě
získaných dat chceme zjistit, zda se posun ve funkční tělesné zdatnosti u obou skupin
vzájemně liší.
Dalším cílem je zjistit, zda se tyto skupiny nějakým způsobem liší v některých
testovaných parametrech.

Pro naši práci jsme si stanovili následující hypotézy:
H1: Posun ve funkční tělesné zdatnosti změřené pomocí Senior Fitness Test Battery
(SFT) bude po ukončení programu přítomný u obou skupin.
H0 1: Funkční tělesná zdatnost seniorů měřená pomocí SFT nebude (ve čtyřech
a více testech) v obou skupinách po skončení pohybového programu lepší než
na začátku pohybového programu.
HA 1: Funkční tělesná zdatnost seniorů měřená pomocí SFT bude lepší
(ve čtyřech a více testech) v obou skupinách po skončení pohybového programu
než na začátku pohybového programu.
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V rámci této hypotézy uvádíme ještě podhypotézy:
o Posun ve funkční tělesné zdatnosti změřené pomocí SFT bude po ukončení
programu přítomný pouze u některých testů SFT.
H0 1a: Funkční tělesná zdatnost obou skupin nebude po absolvování
pohybového programu lepší v jednotlivých úkonech SFT než
na začátku (pro každý jednotlivý test).
HA 1a: Funkční tělesná zdatnost obou skupin bude po absolvování
pohybového programu lepší v jednotlivých úkonech SFT než
na začátku (pro každý jednotlivý test).

H2: Velikost zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT ve skupině cvičící
s prvky DNS se bude lišit oproti kontrolní skupině.
H0 2: Zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT se nebude
mezi skupinami lišit.
HA 2: Zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT bude větší
ve skupině cvičící s prvky DNS oproti kontrolní skupině.
-

V rámci této hypotézy jsme si stanovili také podhypotézy, k jednotlivým testům
SFT.
o Velikost

zlepšení

funkční

tělesné

zdatnosti

měřené

pomocí

SFT

se ve skupině cvičící s prvky DNS bude lišit pouze v některých úkonech
SFT.
H0 2a: Zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT
se nebude v jednotlivých úkonech SFT mezi skupinami lišit
(pro každý jednotlivý test).
HA 2a: Zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT bude
větší ve skupině cvičící s prvky DNS v jednotlivých úkonech SFT
oproti kontrolní skupině (pro každý jednotlivý test).
H3: Velikost zlepšení rovnováhy měřené pomocí Balance Error Scoring System (BESS)
se bude u skupiny s cvičebním programem s prvky DNS lišit oproti kontrolní skupině.
H0 3: Velikost zlepšení rovnováhy měřené pomocí celkového skóre BESS se
nebude mezi oběma skupinami lišit.
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HA 3: Velikost zlepšení rovnováhy měřené pomocí celkového skóre BESS bude
ve skupině s cvičebním programem s prvky DNS větší oproti kontrolní skupině.
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METODIKA
Na základě stanoveného cíle práce byly vybrány dvě skupiny seniorů,

které se zúčastnily skupinového pohybového programu trvajícího šest týdnů s frekvencí
dvakrát týdně. Tudíž o objemu 12 cvičebních jednotek. Na začátku a po skončení byl
u každého seniora proveden Senior Fitness Test Battery (SFT) a u menšího souboru byl
proveden ještě navíc Balance Error Scoring System (BESS) k zjištění posunu ve funkční
tělesné zdatnosti.

3.1

Charakteristika výzkumného souboru
Probandy jsme rozdělili do dvou skupin. První skupina, která absolvovala

cvičební program s prvky DNS čítala 15 probandů, z toho 12 žen a 3 muže (tedy 20 %
mužů a 80 % žen). Druhou, kontrolní skupinu tvořilo 17 probandů, z toho 15 žen
a 2 muži (tedy 13,3 % mužů a 86,7 % žen). Věkový průměr byl ve skupině DNS
70,9 ± 7,1 let (od 60 do 84 let), v kontrolní skupině byl průměrný věk 69,7 ± 7,1 let
(od 63 do 86 let). K doplnění charakteristiky výzkumného souboru jsme provedli
měření výšky a hmotnosti. Níže vidíme celou charakteristiku výzkumných souborů
(Tabulka 1 a 2).
Kontrolní sk. (n = 17)
věk
hmotnost výška
BMI
Průměr
69.7
73.2
163.6
27.2
Směrodatná odchylka
7.1
16.4
8.2
5.1
Medián
68
69
162
25.7
Tabulka 1. Kontrolní skupina – charakteristika výzkumného souboru

DNS sk. (n = 15)
věk
hmotnost výška
BMI
Průměr
70.9
78.5
165.0
29.0
Směrodatná odchylka
7.1
11.6
11.0
4.5
Medián
71
77
165
28.4
Tabulka 2. DNS skupina – charakteristika výzkumného souboru
Výběr probandů podléhal následujícím kritériím. Proband musel být starší 60 let
(SFT je testovací baterie určená pro seniory a starší dospělé nad 60 let), nesměl trpět
nějakým závažnějším onemocněním či závažnějšími bolestmi pohybového aparátu,
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které by mu znemožňovaly účast v pohybovém programu. Programu se na základě
rešerší zabývajících se podobným tématem (Seco et al., 2013; Shanb a Youssef, 2014)
a na základě daných kontraindikací cvičení (Porter, 2011), nemohli zúčastnit senioři
mající

některý

z těchto

zdravotních

problémů:

dekompenzovaná

hypertenze

(nekontrolovaný vysoký krevní tlak), akutní koronární syndrom, poruchy srdečního
rytmu, dekompenzované srdeční selhání, akutní infarkt myokardu, myokarditida,
chlopenní vady, aneurysma aorty, cor pulmonale, tromboflebitida, akutní infekce,
respirační insuficience, nekontrolovaná epilepsie, nekontrolovaný diabetes mellitus.
Dále jsme všechny probandy seznámili s účelem studie a vysvětlili, co je součástí
studie, načež museli vyjádřit svůj souhlas a podepsat informovaný souhlas.
Pohybový program nedokončili všichni probandi. Do studie jsem proto zařadila
pouze ty, kteří jej dokončili. Kontrolní skupina se na počátku skládala z 21 probandů,
skupina DNS z 17 probandů. Důvodem pro odstoupení z pohybového programu byla
u 3 probandů jeho časová náročnost a u 1 probanda zhoršení zdravotního stavu, které jej
vyřadilo z účasti v pohybovém programu.
Probandi byli nabíráni prostřednictvím inzerátů v Městské knihovně v Mostě,
ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Most a oslovením seniorů z mosteckého klubu
seniorů.
Část výzkumného souboru, která podstoupila i testování pomocí BESS čítala
v kontrolní i DNS skupině 7 probandů, z toho v obou případech 5 žen a 2 muže (tedy
vždy 60 % žen a 40 % mužů). Podrobnější charakteristika výzkumného souboru
pro testovací škálu BESS je uvedena níže (Tabulka 3, 4).
Kontrolní sk. BESS (n = 7)
věk hmotnost výška
BMI
Průměr
68.7
72.0
167.4
25.6
Směrodatná odchylka
7.6
18.2
10.6
5.7
Medián
66
65
164
23
Tabulka 3. Kontrolní skupina – charakteristika výzkumného souboru BESS

DNS sk. BESS (n = 7)
věk
hmotnost výška
BMI
Průměr
71.9
83.0
166.7
30.0
Směrodatná odchylka
9.8
13.6
14.6
4.3
Medián
72
86
167
31.35
Tabulka 4. DNS skupina – charakteristika výzkumného souboru BESS
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Průběh měření
Před započetím cvičebního programu jsme každého z probandů otestovali

pomocí standardizovaného testu Senior Fitness Test Battery (SFT) pro porovnání
funkční tělesné zdatnosti probandů před a po skončení pohybového programu. Tento
test jsme vybrali pro jeho snadné provedení, všestrannost, dobrou validitu a reliabilitu.
K testování jsme potřebovali stopky, židli, metr a činku hmotnosti 2,27 kg pro ženy
a 3,63 kg pro muže a kužel pro označení vzdálenosti 2,44 m. SFT se skládal z šesti
standardně popisovaných testovaných úkonů: 30-Second Chair Stand, Arm Curl, Chair
Sit-and-Reach, Back Scratch, 8-Foot Up-and-Go. Pro testování aerobní vytrvalosti jsme
v našem případě využili 2-Minute Step Test jako alternativu 6-Minute Walk Test
z důvodu menší náročnosti na velikost prostoru. Pro ilustraci uvádíme níže fotografie
z měření jednotlivých testů (Obrázek 6).
Jednotlivé testy SFT
30-Second Chair Stand je vstávání ze židle po dobu 30 s. Proband musí mít
horní končetiny složené na hrudi a musí usedat na celou plochu stehenních kostí. Počítá
se počet vztyků za stanovenou dobu. Test hodnotí sílu dolní části těla (Jones a Rikli,
2002).
Arm Curl je počet bicepsových zdvihů z natažení do skrčení lokte za dobu
30 s s činkou vážící pro ženy 2,27 kg a pro muže 3,63 kg. Test hodnotí sílu horní části
těla (Jones a Rikli, 2002).
2-Minute Step Test měří počet kroků se zdviženými koleny do výšky mezi patelu
a crista iliaca kontralaterální dolní končetiny za dobu 2 minut. Počítá se vždy každé
zdvihnutí pravé dolní končetiny. Testem se hodnotí aerobní vytrvalost (Jones a Rikli,
2002).
Chair-Sit-and-Reach měří vzdálenost (v cm) mezi nataženými prsty rukou
a palcem nohy v pozici, kdy proband sedí na kraji židle s jednou pokrčenou a druhou
nataženou dolní končetinou, k níž se natahuje. Test zjišťuje flexibilitu dolní části těla
(Jones a Rikli, 2002).
Back Scratch měří vzdálenost (v cm) mezi extendovanými prostředníky
zapažených horních končetin, přičemž jedna horní končetina směřuje zespoda a druhá
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zeshora. Test měří flexibilitu horní části těla, především ramenních kloubů (Jones
a Rikli, 2002).
8-Foot Up-and-Go měří čas, za který se proband zvedne ze židle, obejde metu
ve vzdálenosti 2,44 m a vrátí se zpět do sedu. Test hodnotí hbitost a dynamickou
stabilitu (Jones a Rikli, 2002).

Obrázek x. SFT – provedení jednotlivých testů (první řada první dvě foto Chair
Stand, vpravo Arm Curl, druhá řada vlevo Chair Sit-and-Reach, vpravo Back Scratch,
třetí řada vlevo 8-Foot Up and Go, vpravo 2-Minute Step Test)
39

Diplomová práce

Vliv kondičních cvičení na míru tělesné zdatnosti seniorů

U 7 probandů z každé skupiny byl proveden spolu se SFT také Balance Error
Scoring System (BESS). Jedná se o standardizovaný test, který měří statickou
posturální stabilitu. Tento test jsme vybrali pro jeho snadné provedení, nenáročné
vybavení a porovnávatelné dosažené skóre. Vyšetřované osoby byly testovány bez bot.
K testování jsme potřebovali stopky, pěnovou podložku a záchrannou osobu, která bude
chránit testovaného před pádem. Nejprve jsme testovali stoj se zavřenýma očima
po dobu 20 s na pevné podložce, snožmo, na jedné nedominantní dolní končetině
a tandemový stoj s nedominantní dolní končetinou vzadu. Poté jsme testovali stoj
na pěnové podložce v stejných variantách. Během testování jsme počítali chyby. Pokud
senior nebyl schopen zaujmout polohu na déle než 5 s, byl mu do tabulky započten
maximální počet bodů za danou variantu stoje. Po absolvování testu se sečetlo skóre
variant na pevné podložce, pěnové podložce a z nich se potom sečetlo celkové skóre
(Bell et al., 2011). Níže je zobrazeno testování probanda v jednotlivých pozicích
(Obrázek 7).
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Obrázek 7. Provedení jednotlivých pozic BESS (Mezi fotografiemi chybí
pozice na jedné DK na pěnové podložce. Důvodem je, že testovaná probandka nebyla
schopna zaujmout tuto pozici na déle než 5 s.)

3.3

Intervence
Po vstupním otestování, následoval u obou skupin skupinový pohybový

program. Pohybový program v obou skupinách se skládal z celkem 12 cvičebních
jednotek, prováděných 2 krát týdně po dobu 6 týdnů. Každá cvičební jednotka trvala
60 minut.
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Cvičícím v obou skupinách jsme se pokusili udělat stejné podmínky pro cvičení.
Kontrolní skupina měla lekce v klubovně Sportovní haly TJ Lokomotiva v Mostě,
skupina cvičící s prvky DNS pak cvičila v prostorách Městské knihovny v Mostě. Obě
skupiny cvičili na kobercích, na nichž měli položené cvičební podložky, zapůjčené
od těchto organizací. Všechny cvičební lekce probíhali ve večerních hodinách
za umělého osvětlení. Senioři byli instruováni, aby si nosili pohodlné sportovní
oblečení, případně láhev s pitím.
Skladba cvičební jednotky byla u obou skupin stejná.
Obě měli část zahřívací trvající přibližně 8 až 10 minut, jejímž cílem byla
příprava těla na zátěž. Tato část u obou skupin obsahovala krouživé pohyby končetin
pro lubrikaci kloubů, procvičení různých částí těla.
Další částí byla hlavní část, kterou jsme rozdělili na část vyrovnávací
a rozvíjející. Tyto části byly už rozdílné.
Náplní vyrovnávací části kontrolní skupiny byly různé posilovací a uvolňovací
cvičení, které jsou všeobecně ve skupinových cvičeních používány. Snažili jsme
se vytvořit soubor cviků, které jsou velmi často k vidění ve skupinových programech
a jsou takovou „klasikou“. Při sběru cviků jsme se inspirovali skupinovými cvičeními
viděnými v rámci celého studia v rámci odborných praxí, například v Nemocnici Most,
v soukromé rehabilitaci v Mostě, ale také jsem navštěvovala cvičení pro seniory
ve Sportovní hale TJ Lokomotiva Most nebo jsem čerpala z předchozí zkušenosti
návštěvy cvičení pro seniory v Drážďanech. Dále jsem se také inspirovala českou
literaturou (Beránková et al., 2012; Hošková a Matoušková, 2007; Uhlíř, 2008).
Vyrovnávací část trvala přibližně 20 minut. Rozvíjející část kontrolní skupiny měla
kondiční charakter a trvala asi 15 až 20 minut. Skládala se z různých jednoduchých
krokových variací z aerobiku.
Hlavní část cvičební jednotky skupiny cvičící s prvky DNS byla vyplněna
cvičením ve vývojových posturálně lokomočních řadách podle DNS, v jednotlivých
polohách nebo bylo využito přechodů z jedné polohy do druhé. I tuto hlavní část jsme
si rozdělili do dvou částí. Vyrovnávací část obsahovala jednodušší posturální polohy,
zatímco rozvíjející část, v níž jsme chtěli dosáhnout vrcholu intenzity cvičební jednotky,
obsahovala posturálně náročnější přechody poloh.
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Závěrečná část cvičební jednotky byla opět u obou skupin totožná. Trvala
přibližně 10 minut. Měla vést ke zklidnění seniorů a jejím obsahem byla protahovací
cvičení pro udržení flexibility a závěrečná relaxace.
V příloze je uveden detailní popis cvičební jednotky obou skupin s jednotlivými
fázemi cvičebních jednotek a s konkrétními cviky.
Po skončení obou cvičebních programů jsme provedli opět otestování všech
probandů pomocí Senior Fitness Test Battery a některých probandů otestování pomocí
Balance Error Scoring System.
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4 VÝSLEDKY
4.1

Statistické zpracování dat
Data byla statisticky zaznamenávána a zpracována pomocí programu Microsoft

Excel. Testování hypotéz bylo provedeno rovněž v tomto programu.
Pro statistické zhodnocení H1 jsme použili znaménkový test, kdy jsme
u každého seniora zjišťovali, zda se zlepšil alespoň ve čtyřech a více testech
a podle toho jsme mu přiřadili odpovídající znaménko. Pro zhodnocení vedlejších
hypotéz pro každý jednotlivý test SFT jsme využili párových t-testů.
Statistické zpracování H2 jsme provedli tak, že jsme každému seniorovi přiřadili
průměrné pořadí a mezi skupinami jsme výsledky porovnali pomocí dvouvýběrového
t-testu. Při posouzení vedlejších hypotéz u jednotlivých testů SFT jsme rovněž použili
dvouvýběrové t-testy, tentokrát ale vždy pro každý jednotlivý test zvlášť.
Zhodnocení H3 bylo provedeno také dvouvýběrovým t-testem.

4.2

Senior Fitness Test
Protože

SFT

nemá

celkové

skóre,

zpracovali

jsme

nasbíraná

data

po jednotlivých testech. Níže uvedené tabulky ukazují zpracované hodnoty obou skupin
na začátku a po skončení pohybového programu (Tabulka 5, 6, 7, 8). Pro přehlednost
jsou k tomu uvedeny i hodnoty v grafech (Obrázek 8, 9). V přílohách jsme potom uvedli
všechny výsledky.
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Senior Fitness Test - kontrolní sk., před studií
n = 17
Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
Průměr
14.4
20.6
105.1
0.9
-5.3
5.3
Medián
13
20
104
2
-5
5
Maximum
23
30
137
15
5
7.2
Minimum
10
13
73
-20
-16
3.8
SD
3.6
5.3
18.6
10.4
6.9
1.0

Tabulka 5. Naměřené hodnoty SFT kontrolní skupiny před zahájením programu

Senior Fitness Test - kontrolní sk., po studii
n = 17
Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
Průměr 2
17.0
24.3
119.3
2.4
-4.6
4.7
Medián 2
17
26
121
2
-5
4.6
Maximum
23
34
149
16
5
6.1
Minimum
13
17
94
-16
-13
3.5
SD
3.0
5.1
17.5
9.0
5.6
0.7

Tabulka 6. Naměřené hodnoty SFT kontrolní skupiny po skončení programu

SFT kontrolní sk., před a po
140.0
120.0
100.0
80.0
Průměr

60.0

Medián
40.0

Průměr 2

20.0

Medián 2

0.0
-20.0

Obrázek 8. Porovnání hodnot SFT kontrolní skupiny před začátkem a po skončení
programu
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Senior Fitness Test - DNS sk., před studií
n = 15
Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
Průměr
14.3
21.4
90.8
-2.7
-7.5
5.0
Medián
14
20
91
-2
-5
4.6
Maximum
19
30
144
12
3
7.2
Minimum
11
17
56
-38
-22
4.1
SD
2.5
4.2
23.6
13.5
8.7
1.0

Tabulka 7. Naměřené hodnoty SFT DNS skupiny před začátkem programu

Senior Fitness Test - DNS sk., po studii
n = 15
Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
Průměr 2
16.5
24.7
103.9
-0.9
-5.9
4.4
Medián 2
16
24
104
1
-1
4.2
Maximum
20
37
140
17
3
5.2
Minimum
13
19
68
-32
-21
3.8
SD
2.1
4.8
19.3
13.4
8.3
0.4

Tabulka 8. Naměřené hodnoty SFT DNS skupiny po skončení programu

SFT DNS sk., před a po
120.0
100.0
80.0
60.0

Průměr
Medián

40.0

Průměr 2
20.0

Medián 2

0.0
-20.0

Obrázek 9. Porovnání hodnot SFT DNS skupiny na začátku a po skončení
programu
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Pomocí statistiky, jak je uvedeno detailněji níže, jsme zjistili, že se všichni
senioři po absolvování cvičebního programu zlepšili, a to i ve všech jednotlivých
testech SFT bez ohledu na to, jakou formu skupinového cvičení absolvovali. Nyní
si ale rozeberme dílčí výsledky, které nejsou statisticky prokazatelné a nebyli hlavním
předmětem našeho zájmu, ale stojí za povšimnutí.
Předně jsme se pokusili dosažené výsledky seniorů ze SFT porovnat
se standardy pro udržení soběstačnosti (Rikli a Jones, 2013). Ve skupině kontrolní bylo
na začátku cvičebního programu 8 seniorů, kteří byli v některém z testů pod hranicí
ohrožení soběstačnosti, u 5 z nich došlo ke zlepšení alespoň jednoho testu
nad tuto hranici, tudíž jsme cvičením přispěli k prevenci ztráty soběstačnosti. U skupiny
DNS byl tento efekt ještě výraznější, kdy se pod touto hranicí na začátku nacházelo
10 seniorů a všech 10 se po skončení programu alespoň v jednom testu zlepšilo
nad tuto hranici ohrožení (Obrázek 10).
V kontrolní skupině bylo na začátku nalezeno celkem 19 výsledků mezi seniory,
které neodpovídali normám pro daný věk, na konci jich bylo pouze 9. Ve skupině DNS
pak bylo napičítáno 18 výsledků mimo normy, na konci pouze 6 (Obrázek 10).

Počet seniorů pod hranicí normy
Kontrolní

DNS
19

18

10

9

8

6
3
0
Před

Po

Počet seniorů pod normou

Před

Po

Počet testů pod normou

Obrázek 10. Počet seniorů pod hranicí normy před začátkem a po skončení
pohybového programu
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Na základě těchto výsledků se domníváme, že cvičení pro seniory s prvky DNS
bylo minimálně stejně efektivní pro vyzdvižení seniora z hladiny s rizikem snížení
soběstačnosti a mobility na vyšší hladinu funkční zdatnosti jako cvičení kontrolní
skupimy, tudíž je možné jeho použití i u méně zdatných seniorů.
Zajímavý je fakt, že se mezi skupinami lišili jednotlivé testy, ve kterých
se senioři zlepšili ze situace pod normou na normální hodnoty. V kontrolní skupině
se více seniorů výrazněji zlepšilo v 2-Minute Step, zatímco v DNS skupině
se nad normu vícekrát zlepšili v Chair Stand a 8-Foot-Up-and-Go (podrobnější výsledky
viz. Příloha 8).
Podíváme-li

se

na

výsledky

všech

seniorů,

zjistíme,

že

rozdíl

ve zlepšení i v rámci jednotlivých testů byl u obou skupin obdobný, což se také později
statisticky potvrdilo. Podobného zlepšení bylo dosaženo i v testu hodnotícím hloubku
předklonu, Chair Sit-and-Reach. Zde jsme ale oproti ostatním testům zaznamenali větší
výchylky ve výsledcích mezi jednotlivými probandy. Někteří probandi se dokonce
v tomto testu zhoršili. Je zajímavé, že kontrolní skupina v tomto testu již na začátku
dosáhla průměrně kladných hodnot, zatímco DNS skupina hodnot záporných, nicméně
průměrné zlepšení bylo srovnatelné. Myslíme si, že nejdnotnost výsledků a zhoršení
některých probandů v tomto testu, mohlo ovlivnit, že vlivem cvičení se zlepšenou
stabilizací zmírnila lokální hypermobilita některých cvičenců a tudíž nedosáhli větších
hodnot než na začátku.
Dalším pozoruhodným výsledkem je, že DNS skupina dosáhla podobných
výsledků v testu hodnotícím aerobní vytrvalost 2-Minute Step jako kontrolní skupina.
Na tomto výsledku je zajímavé to, že DNS skupina neměla žádnou část cvičební
jednotky zaměřenou specificky na tento typ tréninku a přesto dosáhla srovnatelných
výsledků i v tomto testu.
Stejně tak test Arm Curl hodnotící sílu horních končetin dopadl podobně,
když kontrolní skupina cvičila analyticky podobným způsobem jako probíhal samotný
test, zatímco DNS skupina cvičila horní končetiny pouze v rámci vývojových posturálně
lokomočních řad. Přesto se ukázali oba způsoby stejně efektivní na zvýšení svalové síly
horních končetin měřené pomocí tohoto testu.
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4.2.1 Testování hypotéz SFT
Pomocí SFT jsme zkoumali, zda došlo ke zlepšení funkční tělesné zdarnosti
měřené pomocí SFT v obou skupinách a zda se skupina DNS zlepšila více než kontrolní
skupina. Dále jsme zkoumali toto zlepšení v jednotlivých testech SFT.
Na základě statistického zpracování dat jsme zaznamenali statisticky významné
zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí SFT po absolvování pohybových
programů v obou skupinách (Tabulka 9). Statisticky významné zlepšení se také
potvrdilo u všech jednotlivých testů SFT (Tabulka 10, 11).
H1 SFT celkem
N
32
m+
28
m4
Kritický počet (α = 0.05) k1 = 9; k2 = 23
Kritický počet (α = 0.01) k1 = 8; k2 = 24
Kritická hodnota
-1.645
Testovací kritérium
-4.24264
α = 0.05
H0 zamítáme
α = 0.01
H0 zamítáme
Tabulka 9. Testování hypotézy H1 – SFT celkové zlepšení funkční tělesné zdatnosti

H1 SFT - jednotlivé testy
Testová statistika
T krit. (α =
T krit. (α =
P
T
0.05)
0.01)
Chair Stand
9.16E-10
-8.48E+00
1.70E+00
2.46E+00
Arm Curl
3.60E-07
-6.24E+00
1.70E+00
2.46E+00
2-Minute Step
1.17E-07
-6.64E+00
1.70E+00
2.46E+00
Chair Sit-and-Reach
3.14E-02
-1.93E+00
1.70E+00
2.46E+00
Back Scratch
6.48E-03
-2.64E+00
1.70E+00
2.46E+00
8-Foot-Up-and-Go
6.58E-06
5.20E+00
1.70E+00
2.46E+00
Tabulka 10. Testování vedlejších hypotéz H1 – SFT v jednotlivých testech
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H1 SFT - jednotlivé testy
α = 0.05
α = 0.01
Chair Stand
H0a zamítáme H0a zamítáme
Arm Curl
H0b zamítáme H0b zamítáme
2-Minute Step
H0c zamítáme H0c zamítáme
Chair Sit-and-Reach H0d zamítáme H0d nemůžeme zamítnout
Back Scratch
H0e zamítáme H0e zamítáme
8-Foot-Up-and-Go
H0f zamítáme H0f zamítáme
Tabulka 11. Testování vedlejších hypotéz H1 – SFT v jednotlivých testech
Dále jsme zjistili, že velikost zlepšení funkční tělesné zdatnosti měřené pomocí
SFT ve skupině cvičící s prvky DNS nebylo větší oproti kontrolní skupině. Nemůžeme
tedy vyvrátit nulovou hypotézu. Rozdíl ve zlepšení funkční tělesné zdatnosti nebyl
mezi skupinami statisticky významný (Tabulka 12).
Toto zjištění se také potvrdilo při statistickém zpracování jednotlivých testů
SFT, kde také nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl ve zlepšení funkční
tělesné zdatnosti mezi oběma skupinami, a tudíž nemůžeme zamítnout nulovou
hypotézu (Tabulka 13, 14).
H2 SFT celkem
P
0.238326
Testová statistika T
-0.72139
T krit. (α=0,05)
1.701131
α = 0,05
H0 nemůžeme zamítnout
Tabulka 12. Testování hypotézy H2 – SFT rozdíl ve zlepšení mezi skupinami

H2 SFT - jednotlivé testy
Testová statistika
P
T
T krit. (α = 0.05)
Chair Stand
0.2479
0.6900
1.7011
Arm Curl
0.4039
-0.2455
1.7011
2-Minute Step
0.3771
-0.3162
1.7011
Chair Sit-and-Reach
0.3670
-0.3432
1.7011
Back Scratch
0.1432
-1.0892
1.7011
8-Foot-Up-and-Go
0.3496
0.3903
1.7011
Tabulka 13. Testování vedlejších hypotéz H2 - SFT v jednotlivých testech
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H2 SFT - jednotlivé testy
α = 0,05
Chair Stand
H0 nemůžeme zamítnout
Arm Curl
H0 nemůžeme zamítnout
2-Minute Step
H0 nemůžeme zamítnout
Chair Sit-and-Reach H0 nemůžeme zamítnout
Back Scratch
H0 nemůžeme zamítnout
8-Foot-Up-and-Go H0 nemůžeme zamítnout
Tabulka 14. Testování vedlejších hypotéz H2 – SFT v jednotlivých testech

4.3

Balance Error Scoring System
Protože testová baterie BESS má celkové skóre, uvádíme zde v tabulkách

zpracované hodnoty celkového skóre před a po skončení cvičebního programu obou
skupin (Tabulka 15, 16). Pod nimi uvádíme hodnoty v grafech (Obrázek 11, 12).
Jak vyplývá z níže uvedené statistiky, nenalezli jsme mezi skupinami rozdíl
ve vlivu cvičení na zlepšení statické posturální stability. Z tabulek nicméně můžeme
vyčíst, že u seniorů v obou skupinách došlo ke zlepšení. Ačkoliv se neprokázalo,
že cvičení s prvky DNS má větší vliv na zlepšení posturální stability seniorů, zjistili
jsme, že i po něm se senioři zlepšili, třebaže náplní jejich tréninku nebyla žádná
balanční cvičení, jako tomu bylo v kontrolní skupině. V kontrolní skupině byl součástí
cvičební jednotky cílený nácvik stability pomocí balančních cvičení.
Při porovnání s normativy pro tento test, jsme zjistili kritické výsledky
(pod 10. percentil) v kontrolní skupině u 3 a v DNS skupině u 5 seniorů
(z toho 2 pod 2. percentil). Žádný ze seniorů v obou skupinách nebyl na začátku
pohybového programu nad 25. percentilem. Po skončení cvičebního programu se všech
7 seniorů dostalo nad 10. percentil, v DNS skupině se dostalo 5 seniorů
nad 10. percentil a 1 se dostal mezi 2 až 9. percentil. Díky tomu, že se většina seniorů
zlepšila, přispěli jsme tak ke snížení rizika pádů (Iverson, Kaarto a Koehle, 2009).
Je také otázkou, jaké by bylo porovnání kontrolní skupiny s DNS skupinou,
kdybychom měli k dispozici vzorek zdatnějších seniorů (mezi 25. – 75. percentilem).
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V DNS skupině jsme již na počátku zaznamenali větší rozdíly v tomto testu
mezi testovanými seniory. V DNS skupině jsme taktéž nezjistili u 3 probandů žádné
zlepšení, u kontrolní skupiny byl bez zlepšení 1 proband. Cílem práce ale nebylo zjistit,
k jak velkému zlepšení stability u seniorů došlo, proto nemůžeme z výsledků vzhledem
k malému počtu seniorů dělat závěry.
BESS - celkové skóre, kontrolní sk.
Před
Po
Průměr
31.3
27.3
Medián
31.0
26.0
Maximum
36.0
31.0
Minimum
25.0
24.0
SD
3.6
2.9
Tabulka 15. Celkové skóre BESS před zahájením a po skončení pohybového
programu kontrolní skupiny

BESS - celkové skóre, DNS sk.
Před
Po
Průměr
33.7
30.4
Medián
33.0
31.0
Maximum
40.0
40.0
Minimum
27.0
19.0
SD
5.1
6.5
Tabulka 16. Celkové skóre BESS před zahájením a po skončení pohybového
programu DNS skupiny
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BESS - kontrolní sk., před a po
35.0
30.0
25.0
20.0

Průměr

15.0

Medián

10.0
5.0
0.0
Před

Obrázek

11. Porovnání

Po

hodnot celkového skóre BESS před

začátkem

a po skončení programu kontrolní skupiny

BESS - DNS sk., před a po
34.0
33.0
32.0
Průměr

31.0

Medián
30.0
29.0
28.0
Před

Obrázek

12. Porovnání

Po

hodnot celkového skóre BESS před

začátkem

a po skončení programu DNS skupiny

4.3.1 Testování hypotézy BESS
Ve zlepšení statické posturální stability měřené pomocí testové baterie BESS
se neprokázal žádný statisticky významný rozdíl mezi skupinou kontrolní a DNS
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skupinou. Velikost zlepšení ve skupině cvičící s prvky DNS nebyla větší než v kontrolní
skupině. Nemůžeme tedy vyvrátit nulovou hypotézu, která říká, že se velikost zlepšení
mezi skupinami neliší (Tabulka 17).
H3 BESS
P
0.4728
Testová statistika T
0.0700
T krit. (α = 0,05)
1.8125
α = 0,05
H0 nemůžeme zamítnout
Tabulka 17. Testování hypotézy H3 – BESS, rozdíl ve zlepšení mezi skupinami
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5 DISKUZE
Prvním cílem práce bylo shrnout možnosti provádění pohybových aktivit
seniorů. Dalším cílem bylo porovnat dva druhy skupinových programů a jejich vlivu
na funkční tělesnou zdatnost a rovnováhu, kterou jsme měřili pomocí jednoduchých
testů (SFT, BESS) použitelných v praxi (Bell et al., 2011; Rikli a Jones, 1999; Rikli
a Jones, 2013).
Naším hlavním předpokladem bylo, že všichni senioři absolvující jakýkoliv
pohybový program dosáhnou zlepšení a že senioři absolvující program s prvky DNS
dosáhnou lepší funkční tělesné zdatnosti než senioři v kontrolní skupině. Protože oba
pohybové programy byly koncipovány svou strukturou stejně, respektujíce doporučení
v rámci provádění pohybových aktivit seniorů (Granacher et al., 2011; Kraemer
et

al.

2002;

Nelson

et

al.,

2007,

Peterson,

Jones

a Rice, 2007; Seco et al., 2013; Vogel et al., 2009; Vogel et al., 2011), předpokládali
jsme, že hlavní důvod většího efektu DNS skupiny cvičící ve vývojových posturálně
lokomočních řadách by měl být ve větším ovlivnění posturální stabilizace a ve větším
zapojení svalů do jejich posturální funkce, což by mělo ovlivnit i samotnou funkční
tělesnou zdatnost. Výsledky studií ukazují, že právě zajištění trupové stabilizace hraje
důležitou roli v zachování funkční mobility seniorů (Granacher et al., 2013b).
V této práci jsme prokázali, že u seniorů obou skupin došlo po absolvování
pohybového programu ke statisticky významnému zlepšení funkční tělesné zdatnosti.
Zlepšení bylo statisticky významné i ve všech jednotlivých testech SFT. Tento výsledek
je v souladu s doposud zjištěnými údaji o kladném působení pohybové aktivity
ve vyšším věku a o zvýšení tělesné zdatnosti díky pravidelnému pohybovému tréninku
(Cress et al., 2005; Seco et al., 2013; Vogel et al., 2009).
Statisticky významné zlepšení bylo zaznamenáno ve všech jednotlivých testech
SFT, nejslabší bylo ale zlepšení v testu Chair Sit-and-Reach (i když i zde bylo
potvrzeno statisticky významné zlepšení). V tomto testu, který zkoumá flexibilitu
a testovaný se snaží dosáhnout co nejdál rukou na dolní končetině, došlo dokonce
u některých probandů ke zhoršení. Můžeme ale namítnout, že vzhledem k některým
výsledkům mohli mít někteří senioři na začátku lokální hypermobilitu a díky
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pravidelnému cvičení došlo ke zmírnění hypermobility a tedy dosáhnutí nižších hodnot
při testování.
Nicméně, v rámci naší práce jsme nezjistili statisticky významný rozdíl
ve zlepšení funkční tělesné zdatnosti mezi oběma skupinami. Ani jedna skupina
nevykazovala výraznější zlepšení oproti druhé. Souvislost, je možné hledat také
v meta-analýze (Van Der Bij et al., 2013), která uvádí, že jakýkoliv pohybový program,
ať už domácí, skupinový nebo edukační vede ke zvýšení fyzické úrovně seniorů.
Přesto nám přinesla naše práce některé dílčí zajímavé výsledky. Senioři DNS
skupiny měli srovnatelný výsledek s kontrolní skupinou i v testu SFT, 2-Minute Step,
který hodnotí primárně vytrvalostní zdatnost, ačkoliv jejich pohybový program
neobsahoval typický aerobní trénink (Elsawy a Higgins, 2010; Nelson et al., 2007;
Peterson, Jones a Rice, 2007). To by odpovídalo tomu, že vlivem zvýšení svalové síly
dojde u seniorů i ke zlepšení celkové funkční zdatnosti (Seco et al., 2013). Můžeme
diskutovat, jakým vlivem se na výsledku podílí zlepšení posturální stabilizace cvičením
ve vývojových řadách, a tím získané lepší ekonomiky pohybu. To můžeme považovat
za výhodné u některých onemocnění nebo v pokročilejším stáří, kdy limity cvičenců
nedovolí provádět klasický vytrvalostní trénink nebo klasickou vytrvalostní část
cvičební jednotky.
Dalším zajímavým výsledkem je, že skupina DNS dosáhla stejných výsledků
jako skupina kontrolní v testech hodnotící svalovou sílu horních a dolních končetin,
Arm Curl a Chair Stand. Především test horních končetin, jehož náplní je flexe v lokti
s činkou, je analytickým testem cíleným pouze na jednu svalovou skupinu (Rikli
a Jones, 2013). V rámci pohybového programu kontrolní skupiny byla tato svalová
skupina analyticky ovlivňována, zatímco v DNS skupině se horní končetina zapojovala
pouze v rámci globálních motorických vzorů. Přesto dosáhli obě skupiny srovnatelných
výsledků. Naším vysvětlením je zlepšená svalová koaktivace vedoucí k zajištění
kvalitnějšího punctum fixum a díky tomu možnost vyvinout větší svalovou sílu.
Podobně inspirativní může být také, že oba typy cvičení dokázala zlepšit úroveň
funkční tělesné zdatnosti tak, že u většiny jedinců, kteří spadali podle hodnocení SFT
do skupiny seniorů ohrožené ztrátou mobility a soběstačnosti, došlo ke zlepšení
nad hranici ohrožení, což jim přináší mnohé benefity (Rikli a Jones, 2013). Zjistili jsme
také tak, že je cvičení s prvky DNS stejně jako „klasické“ cvičení vhodné i pro méně
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zdatné seniory a lze jím podstatně zvýšit jejich funkční tělesnou zdatnost a tím i kvalitu
jejich života.
Dále jsme předpokládali, že cvičení v posturálně lokomočních řadách bude mít
také větší efekt na zlepšení statické posturální stability měřené také pomocí
jednoduchého testu (BESS) oproti kontrolní skupině, protože rešerše ukazují, že existuje
korelace mezi pády u seniorů a sílou trupových svalů (Granacher et al., 2013a).
Domnívali jsme se, že skupina cvičící s prvky DNS dosáhne díky zlepšené posturální
stabilitě lepšího výsledku než kontrolní skupina, ačkoliv kontrolní skupina měla v rámci
svých cvičebních jednotek část věnovanou balančním cvičením podle současných
doporučení (Granacher et al., 2011, Gschwind et al., 2013; Sherrington et al., 2011).
Tato hypotéza se nakonec taktéž nepotvrdila. Mezi skupinami jsme nezaznamenali
ve zlepšení statické posturální stability statisticky významný rozdíl, zlepšení
ale proběhlo u obou skupin.
Přestože jsme nezaznamenali rozdíl mezi skupinami, můžeme zmínit, že DNS
skupina dosáhla srovnatelných výsledků v tomto testu jako skupina kontrolní, přestože
náplní cvičebních jednotek nebyl žádný samostatný trénink balančních schopností.
Zlepšení posturální stabilizace tedy také vedlo ke zlepšení statické posturální stability
stejně jako u kontrolní skupiny absolvující cílený balanční trénink.
Přestože naše práce neukázala významně větší zlepšení skupiny DNS oproti
kontrolní skupině měřené pomocí SFT, tak i BESS, dokázali jsme, že skupinové cvičení
s prvky DNS může být minimálně stejně účinné pro zvyšování funkční tělesné zdatnosti
a stability jako klasické kondiční cvičení pro seniory, ačkoliv cvičební jednotka
neobsahuje typický vytrvalostní trénink, což může být u některých seniorů s výhodou.
Protože jsme statickou posturální stabilitu hodnotili pouze na části probandů, bylo by
dobré další výzkum zaměřit tímto směrem, abychom získali relevantnější data o této
problematice.
Přes výsledky naší práce bychom zde chtěli prodiskutovat výsledky
ze subjektivního a fyzioterapeutického hlediska. Obě dvě skupiny se zlepšili
v koordinaci a provádění jednotlivých cviků v průběhu programu. Nicméně na skupině
s prvky DNS jsme viděli výraznější zlepšení, pohyb byl koordinovanější, klouby byly
lépe centrovány, výrazně se zlepšila kvalita provedení. Na probandech jsme mohli
pozorovat zlepšené vnímání těla s narůstající sebekorekcí.
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Subjektivně senioři také hodnotili lépe cvičení s prvky DNS. Podle jejich
osobních sdělení je cvičební lekce více bavili, bylo to pro ně něco nového a tím
i zajímavého. Většina zúčastněných také projevila zájem s cvičením pokračovat
i po skončení pohybového programu, což se u skupiny kontrolní nestalo. Je otázkou,
jakou roli v tom hrálo složení obou skupin ze sociálního pohledu.
Co se týká náplně cvičebních jednotek, skupina DNS měla ve svém programu
více cviků z polohy na čtyřech. V průběhu se tyto cviky v tomto množství neukázali
jako šťastně zvolené, z důvodu neschopnosti části seniorů vydržet delší dobu v této
poloze. Někteří senioři měli problém s bolestí zápěstí, jiní s bolestí kolen. Řešením
v našem případě bylo použití dvou cvičebních podložek pro změkčení podkladu.
Pro další sestavování podobných pohybových programů proto doporučujeme, zařadit
menší množství cviků v této poloze nebo cviky v této poloze neřadit za sebou
a prostřídávat s jinými polohami.
Vzhledem k rozložení pohlaví v obou skupinách, které bylo sice v obou
skupinách početně stejné, ale u obou skupin výrazně převažovali ženy nad muži,
navrhujeme další zkoumání s větším zastoupením mužské populace. Naší snahou bylo
vytvořit rovnoměrné zastoupení obou pohlaví ve skupinách, to se ale bohužel
nepodařilo. Důvodem byla neochota a nezájem mužů účastnit se takového pohybového
programu. Je na uvážení, zda by situace byla jiná v Praze než na maloměstě. Dalším
důvodem neúčasti více mužů byl pak mnohdy horší zdravotní stav oproti jejich
manželkám ve stejné věkové kategorii, který jim účast na programu znemožnil.
Mezi další limity studie můžeme zařadit i míru individuální motivace probandů
při provádění jednotlivých testů, která se mohla lišit a mohla menší měrou ovlivnit
výsledek testů.
Nakonec se limitem studie ukázal také samotný test stability – BESS,
který bychom se pro jiné studie snažili nahradit jiným testem nebo objektivním
měřením. Ačkoliv má test dobrou validitu při odhalování balančních deficitů v rámci
seniorské populace (Bell et al., 2011), ukázalo se v praxi, že téměř všichni senioři měli
s udržením rovnováhy problém a problémem bylo již zaujetí některých výchozích
poloh, díky čemuž obdrželi velice často plné skóre, a proto se testování v některých
pozicích ukázalo skoro jako zbytečné.
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ZÁVĚR
Tělesná zdatnost je významným faktorem pro zvládání všedních denních
činností a zachování kvality života seniora. Tělesná zdatnost a úroveň balančních
schopností hraje také důležitou úlohu v prevenci pádů. Pohybovými aktivitami lze
tělesnou zdatnost zvýšit a pomoci tak seniorům v udržení soběstačnosti.
Cílem práce bylo porovnat, zda některá forma pohybového programu seniorů
bude mít lepší efekt na zvýšení funkční tělesné zdatnosti. Pomocí Senior Fitness Test
Battery jsme porovnávali velikost zlepšení funkční tělesné zdatnosti skupiny seniorů
cvičící skupinové cvičení s prvky DNS a kontrolní skupiny. Pomocí Balance Error
Scoring System jsme pak porovnávali vliv těchto dvou pohybových programů
na zlepšení statické posturální stability.
Předkládaná práce ukázala, že došlo ke zlepšení funkční tělesné zdatnosti
nezávisle na formě skupinového cvičení. Nicméně naše hypotéza, že DNS skupina
dosáhne většího zlepšení oproti kontrolní skupině, se statisticky nepotvrdila.
Ve velikosti zlepšení statické posturální stability jsme také nezjistili statisticky
významný rozdíl mezi oběma skupinami. Rovněž ale v této činnosti dosáhla skupina
DNS srovnatelných výsledků jako skupina kontrolní. Ze tří hlavních hypotéz se tedy
podařilo potvrdit pouze první hypotézu (H1), a to, že po absolvování pohybového
programu došlo u seniorů v obou skupinách ke zlepšení. Hypotézy H2 a H3 jsme
nepotvrdili.
Z výsledků práce vyplývá, že cvičení s prvky DNS může být rovnocennou
alternativou na zvyšování tělesné zdatnosti seniorů a přesto, že naše studie neukázala,
že by mělo větší efekt na zvýšení tělesné zdatnosti než kondiční cvičení kontrolní
skupiny, můžeme jej pro skupinová cvičení seniorů doporučit.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Cvičební jednotka kontrolní skupiny (text)
1) Zahřívací část (8 - 10 minut) – každý cvik 4 – 8 krát
-

chůze dokola po místnosti, různé modifikace chůze (chůze pata – špička,
chůze se zvedáním kolen, chůze po špičkách apod.);

-

stoj mírně rozkročný, připažené horní končetiny (HKK), kroužení hlavou
vlevo vpřed a na druhou stranu;

-

stoj mírně rozkročný, připažené HKK, rozevřít dlaně, propínat prsty a silou
svírat v pěst;

-

stoj mírně rozkročný, připažené HKK, pokrčené lokty, kroužit zápěstím;

-

stoj mírně rozkročný, skrčit upažmo ruce nad rameny, kroužit rameny
dopředu a dozadu;

-

stoj mírně rozkročný, s nádechem pootočit hlavu a trup na jednu stranu,
s výdechem zpět;

-

stoj mírně rozkročný, pomalu kroužit pánví;

-

podřep spojný, pomalu kroužit koleny.

2) Hlavní část (35 – 40 minut)


Část vyrovnávací (20 minut) – posilovací cvičení – počet opakování:
podle typu cvičení 10 opakování 1-2 série, uvolňovací cvičení – 4 - 8
opakování
-

leh na zádech snožný, dolní končetiny (DKK) napjaty, HKK
napjaty a vzpaženy, vytahovat se za končetinami do dálky;

-

leh na zádech pokrčmo, pokrčené DKK, mezi koleny overball,
s výdechem zvednout nahoru pánev, stisknout overball;

-

leh na zádech skrčmo přednožmo, HKK předpažit poníž, chytit
oběma rukama za kolena, zatlačit koleny proti rukám,
s výdechem povolit a přitáhnout kolena více k hrudníku;
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-

leh na zádech pokrčmo, HKK předpažit poníž, overball držet
položený na stehnech, s výdechem zvedat hlavu a lopatky
od podložky, předklánět hlavu a ohýbat trup a kutálet overball
po stehnech nahoru;

-

leh na boku, spodní DK pokrčmo, svrchní DK napjatá, spodní
HK skrčmo pod hlavou, svrchní HK skrčmo před tělem, svrchní
DK unožit

-

vzpor klečmo, s nádechem ohýbat trup, s výdechem prohýbat
(kočička);

-

stoj mírně rozkročný, HKK připaženy, chytit overball do jedné
ruky, upažením vzpažit, nad hlavou předat overbal do druhé ruky,
připažovat a v zapažení za zády předat overball zpět;

-

stoj mírně rozkročný, HKK v předpažení skrčmo, chytit overball
do obou rukou před hrudníkem, s výdechem do něj zatlačit;

-

stoj mírně rozkročný, overball chytit do obou rukou, diagonály
s nataženými HKK;

-

stoj mírně rozkročný, overbal mezi kolena, s nádechem mírný
podřep, s výdechem zpět;



-

stoj jednonož u opory, výdrž;

-

stoj spojný, přenášet váhu dopředu a dozadu.

Část rozvíjející (15 - 20 minut) – kondiční
-

Sestava jednoduchých krokových variací z aerobiku (chůze
na místě, chůze do rozkročení a zpět do výchozího postavení,
V step, step touch, tep atd.).

3) Závěrečná část (10 minut) – protahovací cvičení – každý cvik výdrž minimálně
20 s
-

sed roznožný nebo sed zkřižný skrčmo, jednou HK skrčmo chytit za týl,
druhá HK připažena, s výdechem uklonit hlavu na jednu stranu, výdrž;
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sed, jednou HK skrčmo chytit za týl, druhá HK připažena, s výdechem
uklonit hlavu šikmo dolů, výdrž;

-

sed, chytit ručník do obou rukou, jednu HK skrčit vzpažmo zevnitř,
druhou skrčit zapažmo zevnitř, spodní HK táhnout dolů;

-

sed, s výdechem předpažit se spojenými prsty, dlaně vpřed a ohnout
záda;

-

sed, jednu HK vzpažit zevnitř, s výdechem úklon do strany, výdrž;

-

leh na boku, svrchní DK pokrčmo přednožmo, spodní DK chytit
za kotník, skrčmo zanožit, výdrž;

-

leh na zádech pokrčmo, plosky nohou na zemi, jedno koleno nechat
spadnout k podložce, výdrž;

-

leh na zádech, jedna DK napjatá, druhá DK skrčmo přednožit, chytit
za koleno, s výdechem přitáhnout koleno k břichu, výdrž;

-

leh na zádech, zachytit ručníkem chodidlo jedné DK, chytit ručník
oběma rukama, jednu DK přednožit;

-

leh na zádech – relaxace.
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Příloha č. 2: Cvičební jednotka skupiny s prvky DNS (text)
1) Zahřívací část (5 - 10 minut) – každý cvik 4 – 8 krát
-

chůze dokola po místnosti, různé modifikace chůze (chůze pata – špička,
chůze se zvedáním kolen, chůze po špičkách apod.);

-

stoj mírně rozkročný, připažené horní končetiny (HKK), kroužení hlavou
vlevo vpřed a na druhou stranu;

-

stoj mírně rozkročný, připažené HKK, rozevřít dlaně, propínat prsty a silou
svírat v pěst;

-

stoj mírně rozkročný, připažené HKK, pokrčené lokty, kroužit zápěstím;

-

stoj mírně rozkročný, skrčit upažmo ruce nad rameny, kroužit rameny
dopředu a dozadu;

-

stoj mírně rozkročný, s nádechem pootočit hlavu a trup na jednu stranu,
s výdechem zpět;

-

stoj mírně rozkročný, pomalu kroužit pánví;

-

podřep spojný, pomalu kroužit koleny.

2) Hlavní část (40 minut)


Část vyrovnávací (15 minut) :
-

model 3. měsíc vleže na zádech + extenze DK;

-

model 3. měsíc vleže na zádech s otáčením do stran;

-

poloha s oporou o lokty a kolena (nízký klek)


přesun těžiště vpřed



extenze DK;

-

poloha na boku + fáze DK;

-

šikmý sed s oporou o loket (nízký) + fáze HK;

-

poloha na čtyřech + fáze kontralaterárních končetin.
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Část rozvíjející (25 minut) – kondiční
-

z polohy na čtyřech do polohy na čtyřech s oporou o ruce
a špičky („medvěd“) + do „vysokého medvěda“;

-

z polohy na čtyřech do polohy s oporou o dlaň, koleno a nohu
(„tripodu“) + zvednout trup a HKK + přenést váhu dopředu;

-

z polohy s oporou o dlaň, koleno a nohu („tripodu“), zapřít
špičku, nadzvednout koleno, HKK dopředu;

-

z polohy na čtyřech zpětná fáze do šikmého sedu s oporou o dlaň
a obráceně;

-

z polohy s oporou o dlaň, koleno a nohu („tripodu“) do polohy
na čtyřech s oporou o ruce a špičky (do „medvěda“) a zpět;

-

poloha vysokého kleku + sedat dolů na paty;

-

poloha vysokého diferencovaného kleku + s HKK vzpaženými
do stoje;

-

ze stoje do polohy hlubokého dřepu a zpět;

-

ze stoje do polohy hlubokého dřepu, z dřepu do polohy na čtyřech
s oporou o ruce a špičky (do „medvěda“) a zpět.

3) Závěrečná část (10 minut) – protahovací cvičení – každý cvik výdrž minimálně
20 s
-

sed roznožný nebo sed zkřižný skrčmo, jednou HK skrčmo chytit za týl,
druhá HK připažena, s výdechem uklonit hlavu na jednu stranu, výdrž;

-

sed, jednou HK skrčmo chytit za týl, druhá HK připažena, s výdechem
uklonit hlavu šikmo dolů, výdrž;

-

sed, chytit ručník do obou rukou, jednu HK skrčit vzpažmo zevnitř,
druhou skrčit zapažmo zevnitř, spodní HK táhnout dolů;

-

sed, s výdechem předpažit se spojenými prsty, dlaně vpřed a ohnout
záda;

-

sed, jednu HK vzpažit zevnitř, s výdechem úklon do strany, výdrž;
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leh na boku, svrchní DK pokrčmo přednožmo, spodní DK chytit
za kotník, skrčmo zanožit, výdrž;

-

leh na zádech pokrčmo, plosky nohou na zemi, jedno koleno nechat
spadnout k podložce, výdrž;

-

leh na zádech, jedna DK napjatá, druhá DK skrčmo přednožit, chytit
za koleno, s výdechem přitáhnout koleno k břichu, výdrž;

-

leh na zádech, zachytit ručníkem chodidlo jedné DK, chytit ručník
oběma rukama, jednu DK přednožit;

-

leh na zádech – relaxace.
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Příloha 3. Informovaný souhlas (obrázek)
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Příloha č. 4: Výsledky SFT kontrolní skupina před a po studii (tabulka)
Senior Fitness Test - před studií
Proband Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
1
12
14
88
-15
-0.5
5.4
2
15
19
118
2
2
4.9
3
17
28
114
-15
-2
4
4
16
26
120
8
5
4.7
5
23
25
104
-20
-12
3.8
6
13
15
73
-1
-15
5.1
7
12
30
95
2
-16
4.6
8
12
15
95
7
5
7
9
15
22
124
15
-5
4.3
10
15
27
124
12
-12
4.2
11
19
22
137
14
-5
5
12
20
18
127
1
-12
5.6
13
12
20
102
7
-6
5
14
10
23
78
0
-1
7.2
15
11
13
83
-10
-11.5
6.8
16
12
19
107
1
-5.5
5.3
17
11
15
97
7.5
2
6.4

Senior Fitness Test - po studii
Proband Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
1
18
22
132
-13
0
4.8
2
17
17
124
1
-6
5
3
20
34
149
2
0
3.5
4
17
27
139
7
4
4.4
5
23
26
116
-16
-8
3.8
6
17
18
94
0
-13
4.9
7
14
31
112
2
-10
4
8
13
21
104
2
5
5.9
9
19
27
121
16
-5
4
10
18
27
131
12
-12
4.2
11
19
28
147
10
-4
4.6
12
21
28
133
6
-10
5.3
13
14
26
121
14
-3
4.5
14
14
23
96
-2
-2
5.2
15
13
17
96
-10
-11
4.8
16
18
24
110
2
-5
4.6
17
14
17
103
7
2
6.1
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Příloha č. 5: Výsledky SFT DNS skupina před a po studii (tabulka)
Senior Fitness Test - před studií
Proband Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
1
13
28
118
2
0
4.2
2
15
30
91
-5
-15
4.6
3
18
21
112
-7
-3
5.1
4
14
17
88
-19
-1
7.2
5
11
19
64
-2
-22
6.3
6
18
24
92
-3
-18
4.2
7
13
25
80
-38
-13
4.3
8
16
17
97
11
-4
5
9
12
18
74
10
3
4.9
10
15
18
93
12
-10
4.4
11
14
18
57
0
-10
6.8
12
13
20
90
7
3
4.5
13
13
23
106
12
3
4.1
14
11
18
56
-11
-21
5.6
15
19
25
144
-9
-5
4.1

Senior Fitness Test - po studii
Proband Chair Stand Arm Curl 2-Minute Step Chair Sit-and-Reach Back Scratch 8-Foot-Up-and-Go
1
17
27
124
1
2
3.8
2
16
37
97
-6
-15
4.2
3
20
26
127
-1
-1
4.5
4
16
20
120
-25
1
5.2
5
15
29
83
-1
-21
4.5
6
19
27
114
3
-16
4.2
7
15
28
91
-32
-11
4.1
8
16
19
96
14
-1
3.8
9
15
22
107
14
3
4.7
10
18
22
104
9
-10
4.2
11
14
19
82
2
-7
5.1
12
16
24
110
2
2
4.4
13
17
21
96
17
3
3.9
14
13
23
68
-6
-16
4.9
15
20
27
140
-4
-1
4.1
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Příloha č. 6: Výsledky BESS kontrolní skupina před a po studii (tabulka)
Balance Error Scoring System (BESS) - před studií
Proband Pevná podložka Pěnová podložka Celkové skóre
1
12
20
32
2
5
20
25
3
16
20
36
4
15
20
35
5
10
20
30
6
11
20
31
7
10
20
30

Balance Error Scoring Systém (BESS) - po studii
Proband Pevná podložka Pěnová podložka Celkové skóre
1
10
16
26
2
4
20
24
3
10
20
30
4
5
20
25
5
11
20
31
6
10
20
30
7
5
20
25
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Příloha č. 7: Výsledky BESS DNS skupina před a po studii (tabulka)
Balance Error Scoring Systém (BESS) - před studií
Proband Pevná podložka Pěnová podložka Celkové skóre
1
20
20
40
2
7
20
27
3
13
20
33
4
10
20
30
5
10
20
30
6
16
20
36
7
20
20
40

Balance Error Scoring Systém (BESS) - po studii
Proband Pevná podložka Pěnová podložka Celkové skóre
1
20
20
40
2
6
13
19
3
11
20
31
4
11
20
31
5
10
20
30
6
11
16
27
7
15
20
35
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Příloha č. 8: Porovnání výsledků s normami SFT (Rikli a Jones, 2013)

Kontrolní sk. - normy
Chair Stand
Arm Curl
2-Minute Step
8-Foot-Up-and-Go
Celkem
DNS sk. - normy

Před Po
7 5
3 0
5 1
4 3
8 5
Před Po

Chair Stand
Arm Curl
2-Minute Step
8-Foot-Up-and-Go
Celkem

7 1
1 1
6 4
4 0
10 10
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Příloha č. 9: Fotografie z cvičebního programu (obrázek)
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