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Abstrakt: 

Cílem této práce je srovnání přístupu žen k fitness v České republice a v Irsku. 

Informace byly zjišťovány pomocí předem připraveného anketního dotazn~ku. 

V každé zemi byl dotazník rozdán v jednom fitness centru, kde byl vyplňován 

ženami, které fitness centra navštěvují. Bez ohledu na věkovou kategorii a 

pravidelnost trénován~. Dotazn~k byl rozdělen na několik částí. Každá část je 

zaměřena na určitou oblast, která souvis~ s fitness životním stylem a pohybovými 

aktivitami. První část je zaměřena na organizační informace o životním stylu 

dotazovaných žen. Druhá část je věnována cvičebním hodinám. Jaké cvičební hodiny 

jsou v daných zemích ženami upřednostňovány a nejvíce navštěvovány. Trénován~ 

v posilovně je cHem v další části. Jakým způsobem v daných zeiD~ch ženy trénují a 

jaké tréninky preferují. Dotazmk zjišťuje, jaké doplňkové pohybové aktivity v České 

republice a v Irsku ženy vykonávají. Poslední část je zaměřena na oblast výživy a 

relaxaci. Otázky z oblasti výživy zjišťují pravidelnost a způsob stravován~ 

dotazovaných v obou zemích. V závěru práce jsou všechny získané informace 

porovnány. Výsledky jsou graficky a tabulkově zaznamenány. 

Klíčová slova: žena, pohybová aktivita, fitness životní styl, fitness centrum, dotazník 



Abstract: 

Target of this assignment is to compare the attitude of women to fitness movement 

activity in Czech Republic and Republic of Ireland. lnformation was gained by the 

questionnaire made before. The questionnaire was given away to women in both 

countries in one fitness centre each. lt was filled in by women, which are visiting 

those fitness centres. lt was given away to different categories of women - age and 

frequency of training. Questionnaire was divided to several parts. Every part is about 

different fields, which is related with fitness life style and movement activities. First 

part includes organisation information about life style of asked women. Second part 

includes exercising lessons. Which exercising lessons are preferred and mostly visited 

by women in both countries. Third part is about training in the gym. How women 

train and what do they prefer. Questionnaire is detecting information about additional 

movement activities of women from both countries. Last part includes nutrition and 

relaxation. Questions about nutrition field detect cyclical and approach of consuming 

asked in both countries. There is comparison of all the information gained at the end 

ofthe project by graph analysis and tables. 

Key words: woman, movement activity, fitness life style, fitness centre, 

questionnaire. 
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1. Úvod 

1.1. Žena a společnost 

Současná doba a životní styl populace čím dál tím více omezují fyzickou aktivitu člověka. I 

přes to, že technika se snaží lidem práci ulehčit a zrychlit. Kdyby tomu tak opravdu bylo, 

mohl by si každý udělat čas sám na sebe, pečovat odpovídajícím způsobem o svou kondici a 

zdraví. Bohužel opak bývá mnohdy pravdou. 

Nároky na současnou populaci žen jsou opravdu velké. Stále vycházejí nové a nové publikace 

s návody, jak vést klidný a pohodový život, jak si najít čas pro sebe samu a jak se zdokonalit 

a zkrášlit. Je jim stále předkládán model krásné, atraktivní a velmi pracovně úspěšné ženy. 

V momentě, kdy je zavalena starostmi o rodinu a práci, není schopna všechno jednoduše 

absolvovat. Tato situace se vyvinula v průběhu historie, kdy muž živil rodinu a staral se, aby 

bylo co jíst a bylo z čeho žít. Žena byla ta, která "udržovala oheň v rodinném krbu". Postupně 

se ženy chtěly mužům vyrovnat. A došlo to tak daleko, že v současnosti mají tendence být 

dokonalé a zároveň zvládat vše, co si naloží na svá bedra. Být úspěšné v kariéře, udržovat 

domácnost, vychovat skvěle děti a zároveň vypadat co nejlépe. 

Masová média prezentují jako slovy "dokonalé ženy" úspěšné osobnosti veřejného života. 

Současně také dávají návody, jakým způsobem získávat energii, jak vše zvládnout a jak se 

zdokonalit. V praxi, ale nejsou pro tyto vysoké nároky vytvořeny podmínky. Nechtít po 

nikom dokonalost, to je důležité. Nikdo nejsme dokonalý. Ženy mají výhodu, že dokáží dělat 

několik věcí najednou. Proto toho zvládají mnohem více než muži. Touží uspokojit všechny 

kolem sebe, splnit jejich přání. Nakonec ale zjistí, že nemají vůbec čas pro sebe. Nezbývá jim 

prostor pro své potřeby a zájmy, navíc by ještě měly vyhledávat informace o vzdělávání, 

cvičení, dobré životosprávě a podobně. 

Již 13 let pracuji v oblasti fitness. Pracovala jsem 5 let v Německu a 7 let v České republice 

jako instruktorka cvičebních hodin a zároveň jako osobní trenér. V současnosti mám možnost 

pracovat ve fitness v Irsku a poznávat tak místní zvyky, zkušenosti, charaktery a samozřejmě 

srovnávám přístup k pohybu, informovanost a cíle žen zde a doma v ČR. Určitě stojí za to 

tuto mezinárodní fitness problematiku více rozvinout. Ačkoli je Irsko členem EU od roku 

1973 a patří v současnosti k zemím s nejdynamičtější ekonomikou a výrazným ekonomickým 
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růstem~ stále některé situace jsou udivující a zarážející. Proto jsem si vybrala toto téma a touto 

prací chci poukázat na některé výrazné rozdílnosti v základních přístupech k pohybovým 

aktivitám ve fitness, k životosprávě a regeneraci zde v Irsku a v České republice. 

I.2.1rsko 

ksko je malou ostrovní zemí, kterou hladina oceánu před 8000 lety úplně oddělila od 

evropského kontinentu a později historický vývoj, náboženství a politika rozdělily sever a jih 

ostrova a vytvořily z nich dvě znesvářené komunity. Když se řekne Irsko, mnohým se vybaví 

hlavně zelené kopce, déšť, černé pivo a melodická hudba. Irsko však také symbolizují slova 

jako hospodářský zázrak, neutralita, referendum, teroristické útoky IRA či mírový proces. 

Nebo také Keltové, svatý Patrik, harfa, zelený trojlístek a slavný Riverdance ... Současná Irská 

republika, kterou tvoří 26 tradičních okresů v provinciích Leinster, Munster, Connaught a 

jihozápadní Ulster, je od roku 1921 samostatným státem zabírajícím jižní část ostrova. 

Severní Irsko, složené ze šesti zbylých okresů severovýchodního Ulsteru, se stalo součástí 

Velké Británie (http://www.zemesveta.cz). 

Běh irských dějin a jeho obyvatele vždy velmi silně ovlivňovalo náboženství. Republika byla 

a je zemí s hluboce zakořeněnou tradiční katolickou morálkou, ve které si i v současnosti 

katolická církev zachovává velmi silný vliv. Církev spravuje většinu škol a také některé 

nemocnice a sociální služby. 

Náboženství do určité míry ovlivňuje i politiku a morální konzervatizmus se stále odráží v 

názorech na rozvod, antikoncepci, potraty a homosexualitu. Za nástup osvícenější doby však 

řada lidí pokládala zvolení liberální právničky Mary Robinsonové první prezidentkou v roce 

1990, která s sebou přinesla nové politické klima. To postupně podnítilo tiché šíření 

feminismu a nabouralo odvěký paternalismus irské politiky. Důvěrou věřících též otřásly 

skandály místních vysokých církevních představitelů. A tak se postupně tradiční systém 

hodnot začíná drobit: částečně zůstává poplatný katolické morálce, částečně ho ovlivňují 

myšlenkové trendy z Británie, Ameriky a evropského kontinentu. To se projevuje především u 

mladé generace, jejíž názory a přístup k životu se už v podstatě ničím neliší od života jejich 

vrstevníků v jiných zemích vyspělého světa. Hudba a zpěv nechybí ani na sportovních 

kláních, o která zde není rozhodně nouze. Irové jsou velkými příznivci všech kolektivních 

sportů, nejpopulárnějšími jsou ovšem dvě domácí odvětví - gaelský fotbal, který je jakýmsi 

míšencem mezi klasickým fotbalem a ragby, a irský pozemní hokej "hurling", což je velmi 

fyzicky náročná hra s hokejkou, jež údajně pochází ještě z keltských dob. 

10 



frsko prochází v posledních letech ve všech aspektech života dramatickou přeměnou -

výrazný ekonomický nárůst a rapidní snížení nezaměstnanosti udělalo z chudičké ostrovní 

země silného člena Evropské unie. Snad nikdy předtím tu neprobíhala tak ostrá konfrontace 

mezi názory zakořeněnými z minulosti a mezi současnými trendy. Země má zájem o vědce a 

vědkyně ze zahraničí, a proto uvolnila i svou imigrační politiku. Státní rozpočet se těší 

rekordním příjmům, které se vláda snaží investovat do vzdělání. K ekonomickému úspěchu 

země přispěl také vstup žen na pracovní trh, což jim až do roku 1977 znesnadňoval zákon 

zvaný ~.marriage bar". Tento zákon nutil ženy, aby se po svatbě vzdaly svého zaměstnání a 

zťtstávaly v domácnosti. Dnes již ženy tvoří třetinu irské pracovní síly a jejich podíl stále 

roste. Devadesátá léta 20. století přinesla Irsku mnohé změny. V čele země stanula žena, Mary 

Robinson, díky které se postavení žen v Irsku začalo měnit. V referendu byla uzákoněna 

m<>žnost rozvodu, který byl dosud zakázaný a mnohá manželství proto končila tzv. irským 

rozvodem, kdy muž ženu jednoduše opustil. Zákon byl velkým osvobozením především pro 

ženy, které musely v "povinném" manželství snášet alkoholismus či násilnické sklony svých 

zákonných manželů. Nyní se dají tyto problémy řešit, a dokonce se o nich i veřejně hovoří. V 

posledním desetiletí vznikla v Irsku celá řada projektů na podporu žen, a to ve všech sférách 

lidské činnosti. Velmi silný důraz je kladen také na možnosti skloubení kariéry a soukromého 

života. Irsko se paradoxně ze země, kde byla práva žen dlouho potlačována, stalo státem, od 

kterého se můžeme učit (http://www.cec-wys.org/prilohy). 

2. Teoretická východiska 

2.1. Historie a vývoj fitness v České Republice a v Irsku 

Fitness neboli tělesná zdatnost je schopnost těla efektivně fungovat s optimální účinností a 

hospodárností. (Blahušová, 1995) 

Kolouch (1990) fitness defmuje jako cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení 

s volnými činkami a cvičení na trenažerech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na 

speciálních trenažerech, dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a 

o celkový životní styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení těla, zlepšení postavy 

při současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. 

Postupně se vyvinulo z kulturistiky, která má v naší zemi dlouhou tradici. Před rokem 1989 

byla organizována v rámci ČSTV a tradičně se dělila na tzv. kondiční kulturistiku, tzn. 

posilovací cvičení s nesoutěžními cíli, a soutěžní kulturistiku. 

ll 
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Nedostatkem pohybové aktivity, který má vliv na pohybové a funkční možnosti lidského 

organismu a posléze na zdraví jedince, dochází k zhoršení svalové koordinace, držení těla, 

sniižení kloubní pohyblivosti, atrofování svalstva a k snížení výkonnosti kardiovaskulárního a 

respiračního aparátu. 

Vzhledem k poměru času, který cvičení ve fitness centru vyžaduje, a jeho efektu na pohybový 

aparát a na organismus celkově, je fitness velmi vhodnou pohybovou aktivitou. Pokud je 

správně prováděné. K jeho výhodám patří mimo jiné možnost začít z jakékoliv výchozí 

úrovně nezávisle na věku, pohlaví či různých zdravotních omezeních, možnost provozovat 

cvičeni! celoročně a možnost individualizace cvičení dle vstupní úrovně stavu organismu a 

cfl'ú cvičeni. 

Název "kulturistika" má za základ latinské "kultura" - zušlechťovat, pěstovat. 

Anglický název "Body Building" dobře vystihuje hlavní účel tohoto cvičení, tj. ovlivnění 

tvaru a rozměrů těla. První systémy takového cvičení se začaly objevovat již na počátku 

minulého století. Nejznámější z nich je systém Angličana Eugena Sandowa (1867-1925), 

který vypracoval speciální sestavu cviků se zátěžemi, jejímž cílem byl symetrický rozvoj 

všech svalových skupin. V r.1903 vyšla v Londýně jeho kniha "Body Building", která dala 

později v anglosaských zemích název celému hnutí. Výraznější rozvoj zaznamenalo toto 

cvičení po II. světové válce, kdy v r. 1946 byla založena mezinárodní federace kulturistiky 

IFBB ("lnternational Federation of Body Builders"), na které zpočátku participovaly USA a 

Kanada. Velkou zásluhu na jejím zrodu a vývoji měli Američané bratři Joe a Ben Weiderové. 

V současné době má tato federace více než 130 členských zemí a je šestou největší sportovní 

federací na světě. 

V naší republice se kulturistika rozvíjí od 60. let. Za okamžik "oficiálního" počátku 

kulturistiky u nás je považován rok 1964, kdy byla jako samostatná komise přiřazena ke 

vzpírání. Později se osamostatnila a rozdělila na tři směry: kondiční kulturistika, sportovní 

kulturistika a silový trojboj. I ten se později oddělil a v dnešní době existuje soutěžní 

kulturistika, v jejímž rámci vznikly soutěže fitness jako nová kategorie, a kondiční 

kulturistika ve smyslu výše uvedeného fitness. V období počátků kulturistiky byl v USA 

koncipován určitý tréninkový systém, nazvaný "Weiderovy tréninkové principy". Původně 

byly tyto principy koncipovány pro výkonnostní kulturistiku s cílem maximalizace svalové 

hmoty a svalové síly. Jejich aplikace je možná pouze u jedinců geneticky disponovaných, 

dosahujících určité výkonnostní úrovně. Základem těchto principů byly tzv. "objemové" či 

"Základní" cviky. Tento přístup pak byl v časopisech prezentován jako vhodný a účinný pro 

každého a dodnes podle něj cvičí většina návštěvníků fitness center. I v soutěžní kulturistice 
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se staly dnes tyto principy přežitkem, protože tréninkové teorie se rychle rozvíjely a byly 

koncipovány nové trenažery. Základními cviky bylo cvičení s volnou zátěží, především tlak 

s velkou činkou vleže na lavici ("bench press"), mrtvý tah a dřep s činkou, dále přítahy 

k bradě, bicepsové zdvihy s velkou činkou v stoji apod. Při všech těchto cvicích je extrémně 

zatěžována páteř a podporován rozvoj svalových dysbalancí. Při dlouhodobém provádění 

takového tréninku dochází ke vzniku vertebrogenních obtíží a případně až k nezvratným 

morfologickým změnám na kloubním a vazivovém aparátu. 

p0 r. 1989 došlo k rozsáhlé komercionalizaci tzv. kondiční kulturistiky neboli fitness. Došlo 

k obrovskému nárůstu počtu fitness center a i jejich vybavení je stále dokonalejší. Bohužel 

totéž nemůžeme říct i o odborné úrovni v této oblasti, o čemž svědčí časté případy 

zdravotního poškození návštěvníku fit center. Tento druh kondiční pohybové aktivity se vyvíjí 

nezávisle na kulturistice soutěžní, která díky své extrémní formě spíše ztrácí na popularitě. 

Určité spojení s minulosti stále přetrvává: časopisy určené pro "kulturistiku a fitness", 

trenérské kursy pro "trenéry kulturistiky a instruktory fitness" apod. Jako reakce na extrémní 

formu soutěžní kulturistiky poznamenané řadou steroidových skandálů vznikly soutěže ve 

fitness, nejdříve pouze žen a později i mužů, takže nastal problém s přesným vymezením 

názvosloví, především u termínu "fitness". Soutěže ve fitness se od soutěží v kulturistice 

odlišují důrazem na pohybový projev, je omezena i tělesná hmotnost soutěžících s důrazem na 

kvalitu svalové hmoty, namísto hmotnostních kategorií jsou kategorie výškové a soutěžní 

postoje jsou pouze čtvrtobraty. 

Po r. 1989 fitness centra mohou a nemusí být organizována ve Svazu kulturistiky a fitness ČR. 

Tím zaniknul i jednotný systém školení trenérů, vznikla řada soukromých trenérských škol. 

Vychází několik specializovaných časopisů, z nichž nejznámější je Muscle and Fitness, Svět 

kulturistiky, Fitness a Wellness. Je publikována řada publikací a článků v různých typech 

periodik, takže teorie fitness tréninku je značně roztříštěna, resp. žádná ucelená teorie 

v současné době neexistuje. Svůj podíl na tom má i fakt, že do roku 2000 patřilo provozování 

fitness center mezi nevázané živnosti a nebyla tedy třeba žádná kvalifikace. Nyní je k získání 

živnostenského oprávnění pro provozování fitness centra nebo jiného sportovního zařízení 

třeba vysokoškolské vzdělání tělovýchovného zaměření, pro trenérskou či instruktorskou 

práci pak absolvování kursu u školicího zařízení s akreditací MŠMT ČR. V poslední době 

byla zaznamenána snaha Svazu kulturistů a fitness ČR o striktní oddělení kvalifikace trenér 

kulturistiky a instruktor fitness centra, přičemž školení trenérů kulturistiky by bylo výsadou 

sportovního svazu. 
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U nás se 0 prosazování nové koncepce posilovacích cvičení zasadil Petr Tlapák, zakladatel 

trenérské specializace kulturistika na FTVS UK. Zdravotní aspekty posilovacích cvičení 

podrobně rozpracoval Vladimír Kolouch, který se rovněž zasadil o popularizaci fitness u nás. 

Jeho výklad zdravotních účinků posilovacích cvičení je velmi cenný již z toho důvodu, že 

řada lékařů na základě naprosté neznalosti fitness jej považuje za jakýsi "vzpěračský" trénink 

a popírá jeho účinky v oblasti prevence kardiovaskulárních a dalších tzv. civilizačních 

onemocnění. Tyto účinky nejsou prozatím doloženy dostatečným počtem výzkumných prací. 

Požadavek nové koncepce cvičení ve fitness vychází nejen z rychlého vývoje této oblasti, ale 

také ze změny spektra návštěvníků fitness center a jejich motivace k této aktivitě. Zatímco 

dříve převládaly motivy kondiční a estetické (změna tvaru těla ve smyslu zvýšení podílu 

svalové hmoty a redukce podkožního tuku), v současné době u řady návštěvníků fitness center 

nabývají na váze motivy zdravotní (prevence a terapie bolestí zad, prevence a terapie 

civilizačních onemocnění apod.), cvičení se stává součástí životního stylu s důrazem na jeho 

psychohygienický antistresový význam. 

Historie fitness v Irsku 

Fitness je v Irsku velmi mladý sport, nový životní styl, kterému se irští občané učí. Publikace 

s tímto tématem v Irsku nejsou. Všechny přístupné zdroje jsou z Anglie. Veškeré časopisy a 

naučné knihy o cvičení pochází také z Anglie. Proto jsem informace o historii získávala od 

občanu, kteří se fitness zabývají. 

Ženy byly nuceny pracovat v domácnosti a na polích. Cvičení nepotřebovaly a an1 

náboženství a systém, který zde byl1jim to nedovoloval. 

První fitness centrum v Irsku bylo otevřeno před 16lety. Skupinová cvičení~ako jsou cvičební 

hodiny1se do té doby provozovala v halách. Byla to cvičení typu Jane Fanda, kde ženy z velké 

části skákaly. Až přísunem cizinců začali do Irska pronikat informace z oblasti fitness. Ještě 

před 4 lety bylo v jednom z největších měst Irska jedno fitness centrum. Irská populace se i 

dnes stále učí, jakým způsobem trénovat a udržovat si fyzické zdraví. Kvalita posilovacích 

přístrojů je na velmi nízké úrovni. Současný stav irského fitness se dá přirovnat st~tu českého 
fitness před rokem 1989. 

2.2. Pohybová činnost a její vliv na člověka 

Tisíce let se člověk ve svém vývoji neobešel bez intenzivní pohybové činnosti. Její význam 

byl chápán jako základní životní potřeba, kterou dodnes jsou jídlo a pití. Přirozená tělesná 

cvičení - lezení, chůze, běh, skok byly od samého počátku vývoje lidstva základním 
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prostředkem pro zabezpečení a uspokojení životních potřeb. Záměrná pohybová činnost 

patřila mezi nejstarší složky výchovy člověka. Její uplatnění nacházíme už v životě kmenů, 

kde děti "kopírují" dospělé právě při zvládnutí pohybových zručností a snaží se překonat 

jejich úroveň pohybových schopností - síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti. 

K rozvoji organizovaného a pravidelně vykonávaného cvičení přispěli už v historii výchovné 

systémy otrokářské společnosti, především řecké a římské. Místo a význam pohybové 

činnosti v životě člověka je téma, které se stalo předmětem zájmu a výzkumu nejslavnějších 

myslitelů a vědců v příběhu celého vývoje lidské společnosti. Na její nezastupitelnost v životě 

člověka poukazovali HYPOKRATES, PLATÓN, ale i KOMENSKÝ a jiní. 

z poznatků významných osobností vycházejí i soudobé teorie 1 praktické programy 
' 

pohybových aktivit. Známý americký lékař a tělovýchovný odborník K~H.COOPER vidí 

význam pohybové činnosti v dodržení principu rovnováhy. Rovnováha je základem existence 

vesmíru, živočišné i rostlinné říše, a tedy i existence člověka. Rovnováha základních potřeb, 

kterými jsou stravovací režim, pohybová činnost a duševní vyrovnanost, je základním 

předpokladem pocitu aktivního zdraví. O aktivní zdraví se musí starat každý sám. K tomu 

dodává: "Naše tělo je uzpůsobené tak, aby nám sloužilo 120 let. Pokud tomu skutečnost 

neodpovídá, nejde o nedostatek těla, ale příčina spočívá ve způsobu, jakým se o něj staráme. 

Nedostatek pohybové aktivity zapříčiněný změnou způsobu života se nazývá hypokinéza. Její 

důsledky se projevují již v dětském věku. Na základě několik tisíc let starých zkušeností a 

zároveň výsledků současné vědy, můžeme shrnout význam pravidelně vykonávané pohybové 

činnosti na rozvoj člověka: 

• Pozitivně ovlivňuje stavbu a držení těla, čímž zabezpečuje nejen jeho zevnější 

vzhled, ale je základním předpokladem pro optimální funkci většiny vnitřních 

orgánů. 

• Je nenahraditelným prostředkem rozvoJe základních pohybových schopností 

člověka, jejichž výsledkem je úroveň tělesné zdatnosti a výkonnosti. 

• V průběhu pohybové činnosti si člověk upevňuje základní pohybové schopnosti a 

dovednosti potřebné pro jeho celkovou existenci. 

• Navzdory kvalitě výživy, vlivu životního prostředí a životního stylu, patří 

pohybová aktivita k takovým faktorům kvality zdraví a délky lidského života, 

který není možné ničím jiným kompenzovat. Pozitivně ovlivňuje (v případě 
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aktivity matky) už zdravotní stav dítěte v jeho prenatálním období, působí na 

změny ve struktuře a funkci mozku dítěte, ulehčuje průběh porodu, reguluje stále 

více aktuálnější obezitu, ovlivňuje krevní tlak, adaptační schopnost člověka snášet 

zátěž, rozvíjí srdečně-cévní systém, zlepšuje transport krve k zatěžovaným svalům, 

působí na dýchací systém a ovlivňuje i celkovou odolnost člověka. Co je však 

nejdůležitější, její účinky se neprojevují jen u zdravých jedinců, ale pozitivně 

působí na rozvoj zdravotně handicapovaných lidí. 

• V psychickém rozvoji je pohybová aktivita jedním ze zdrojů poznání člověka. 

Díky ní přichází do mozkového centra zvýšený počet impulsů. Následkem toho se 

vytvářejí podmínky pro psychický a zároveň celkový intelektuální rozvoj člověka. 

Rozvíjí city a vůli člověka. Pozitivně ovlivňuje vnímavost a soustředěnost, nejen 

svého vlastního těla. Učí člověka vyrovnávat se s překážkami. Přispívá k celkové 

duševní svěžesti člověka, snižuje jeho nervové napětí a napomáhá prokrvení a 

okysličení mozku . 

• , V sociální oblasti Je pohybová aktivita důležitým prostředkem začlenění se 

člověka do společnosti. Pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikace člověka, reguluje 

jeho vstup do kolektivu, pomáhá budovat jeho interpersonální vztahy. Poskytuje 

prostor pro překonání osamělosti lidí, čímž dělá jejich život mnohem zajímavější. 

Hlavním cílem pohybových aktivit je: 

• Ovlivnění svalové zdatnosti (optimálně prostřednictvím kombinace pohybových 

aktivit) 

• Ovlivnění pohyblivosti rozhodujících segmentů pohybového aparátu 

• Ovlivnění aerobní zdatnosti (optimálně prostřednictvím aktivit cyklického charakteru) 

V ideálním případě by mělo docházet k současnému ovlivňování všech tří uvedených oblastí 

s dopadem na tělesné složení. Z hlediska kultivace zdatnosti je třeba si uvědomit, že její 

úroveň v dospělosti je rozhodující měrou ovlivňována úrovní zdatnosti v dětském a 

dospívajícím věku, za předpokladu, že tělesně zdatní jedinci pokračují ve fyzicky aktivním 

životě i ve středním a vyšším věku (Kemper a kol., 1989) Na příkladech trénovaných 

sportovců je jednoznačně doloženo, že pokud po skončení závodní aktivity neprovozují 

pravidelné pohybové činnosti, jsou ve středním věku ohroženi stejně jako jedinci, kteří byli 
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dětství a mládí fyzicky neaktivní. Klíčem není tedy jenom předchozí pohybová aktivita, 

nýbrž setrvání ve fyzicky aktivním životě vhodnými pohybovými činnostmi. 

pravideln}mi pohybovými činnostmi je třeba začít dostatečně brzo, nejlépe v raném dětství. 

y tomto období dochází k formování vztahu dítěte k jakýmkoli činnostem přicházejícím 

z okoli. 

2.3. Negativní důsledky života moderní doby 

Pohybový režim moderního člověka se proti dřívějším dobám podstatně proměnil. 

Pohybujeme se daleko méně a úplně jinak než kdysi. V průběhu dne vystačíme s velmi 

omezeným počtem různých druhů pohybu. Pohybový systém zatěžujeme nerovnoměmě~. 

V pracovní době velmi málo a navíc ztrácíme příliš mnoho času ve vynucených statických 

polohách - nejčastěji ve stoji nebo v sedu. O víkendu si to obvykle snažíme vynahradit 

zvýšenou zátěží, sportováním nebo třeba prací na zahrádce. Přitom však často přetěžujeme 

nepřipravený a netrénovaný pohybový aparát. Některé klouby a svaly zaměstnáváme více, než 

je zapotřebí (např. svaly lýtkové, na zadní straně stehen, bederní, ohybače kyčelních kloubů a 

na pažích), jiné naopak zatěžujeme naprosto nedostatečně (např. svaly hýžďové, břišní, 

mezilopatkové, natahovače na pažích). Důsledkem je disharmonie, nerovnováha v hybném 

systému, která způsobuje bolestivé funkční poruchy. Ty časem vyvolávají morfologické 

změny s degenerativními projevy na pohybovém aparátu. 

V naší populaci není jednotlivec, kterého bychom označili za úplně zdravého (vždyť např. 

90% obyvatelstva v produktivním věku trpí občas bolestmi v oblasti pohybového aparátu 

zvláště v páteři a kloubech). Rovněž psychické tlaky nás v životě stále provázejí. Nároky 

v zaměstnání i ve společnosti stále rostou. Stresové situace pronikají do duševní sféry mnoha 

lidí. Zmenšením pohybové pestrosti se snižuje i schopnost pohybového systému rychle se 

adaptovat na pohybové zátěže, které se mohou v životě kdykoli vyskytnout. Hlubokým 

zafixováním určitých pohybových stereotypů a zaměstnáváním jen některých řídících center 

v centrální nervové soustavě se zhoršuje plasticita šedé kůry mozkové. Velmi obtížně 

Vytváříme nové pohybové návyky, nesnadno se zapracováváme a orientujeme v měnících se 

podmínkách. Pohyby přestávají být ekonomické, nervosvalová koordinace vázne. 

Stále častěji se projevují i negativní důsledky hypermobility. Podle prof. Jandy lze lidi zařadit 

do dvou skupin: v první jsou jedinci se sklonem k svalové tuhosti, ke zkrácení svalstva a 

vaziva, k určité svalové hypertrofii. Do druhé skupiny, která v poslední době početně narůstá, 
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patří jedinci se sklonem k celkové uvolněnosti až zchátralosti. Pro ně je typický snížený 

svalový tonus, uvolnění vaziva, šlach a kloubních pouzder. (Je to charakteristické zejména pro 

ženy mladšího věku)- Tito lidé vykonávají všechny pohyby v kloubech v daleko větším 

rozsahu, než je fyziologické a zdravé. Není to žádná přednost, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Hypermobilita má za následek nedostatečnou svalovou a vazivovou ochranu 

kloubů, které jsou potom mnohem častěji bolestivé. 

2A. Zásady fitness tréninku 

Všechny pohybové programy musí splňovat dvě základní kritéria: 

• Musí ovlivňovat rozhodující komponenty zdatnosti 

• Pohybové činnosti musí být pro daného jedince přijatelné, hlavně z pohledu jeho 

předchozí pohybové zkušenosti 

Základní proměnné, které charakterizují pohybový program jsou frekvence, intenzita zatížení, 

doba trvání a forma pohybové aktivity. Jsou to obecně známé a popularizované principy 

organizování pohybových činností, tak zvané principy F. I. T. T.: 

F Frekvence (Frequency) určuje četnost jednotek zatěžování (např. v týdnu) podle cíle 

činnosti. 

I Intenzita (Intenzity) uvádí úroveň zatěžování vzhledem k očekávanému efektu činnosti. 

T Doba trvání (Time) stanovuje délku trvání pohybového tréninku. 

T Typ (druh) pohybové aktivity (Type) představuje obsah a program činnosti. 

První tři principy ve vzájemném vztahu jsou rozhodující při tvorbě pohybového tréninku, 

zaměřeného na ovlivňování tělesné zdatnosti. Typ pohybové aktivity může být aktuálně 

měněn , míra zatížení (vztah doby, intenzity a frekvence) by měla zůstat podle plánu. 

Při návrhu tréninku je třeba si v prvé řadě uvědomit, k jakému cíli bude užíván. V zásadě se 

jedná buď o trénink udržující, tedy program, který pouze zachovává současný stav, nebo 

trénink rozvíjející, který je náročnější. 

2.4.1. Zdatnost 

Zdatnost chápeme jako připravenost organismu konat práci, bez specifikace, o jakou "formu" 

práce se jedná (např. běh, skok, ale i duševní práce atd.), nebo jako schopnost člověka 

odolávat aktuálním vlivům okolí. Tělesná zdatnost je součástí obecné zdatnosti člověka. 

(Bunc, 1995) 
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Tělesná zdatnost je výjimečný produkt pohybových činností, kde se rozhodujícím prvkem 

tává mira fyziologických adaptací jedince jako přímý důsledek pohybové činnosti. Můžeme 

ji definovat i jako aktuální stav tělesných mechanismů produkujících tělesnou práci, 

jádřeným stupněm rozvoje adaptačních potenciálů (Updake, 1922). Zdatnost charakterizuje 

způsobilost organismu odolávat vnějšímu stresu. 

Tělesná zdatnost je výsledkem dlouhodobého procesu postupné adaptace organismu na 

pohybové činnosti. Jedná se tedy o dlouhodobé postupné přizpůsobování organismu 

pohybového tréninku probíhajícímu podle fyziologických zákonitostí. V současné době je 

stále více vnímána jako nezbytný předpoklad pro účelné fungování lidského organismu. Do 

předu vystupuje její zdravotně preventivní působení a pozitivní vliv na celkovou výkonnost 

člověka. 

Dělení tělesné zdatnosti 

Tělesná zdatnost je z hlediska jejího dopadu dělena na: 

• Zdravotně orientovanou 

• Výkonově orientovanou 

Zdravotně orientovaná zdatnost je definována jako zdatnost ovlivňující zdravotní stav, nebo 

také vztahující se k dobrému zdravotnímu stavu a působící na zdravotní problémy vzniklé 

v důsledku nedostatku pohybu, tj. hypokinézy (Corbin a Pangrazi, 1992). 

Aktuální zdravotní stav jedince není závislý na péči odborníků, ale je do značné míry 

důsledkem našeho chování vůči sobě samým a svému okolí, s ohledem na životní prostředí, 

jehož jsme nedílnou součástí. Je stavem, který nám dovoluje vykonávat nezbytné každodenní 

aktivity kvalitně a s vysokým nasazením, redukovat výskyt některých zdravotních problémů, 

zvládat náročné činnosti nerealizovatelné bez dostatečné zdatnosti, ovlivňovat psychiku 

pozitivními prožitky a přispívat obecně k plnějšímu prožití života. 

Vhodně aplikované pohybové aktivity mohou řadu zdravotních problémů pozitivně ovlivnit. 

V současné době jsou to především bolesti zad zapříčiněné stavem ochablého zádového a 

mezižeberního svalstva. Podle dopadu na organismus rozdělujeme složky zdravotně 

orientované zdatnosti do tří skupin. 

• V první skupině jsou ekvivalenty týkající se tělesného složení, morfologické 

parametry, které se vztahují k tělesné hmotnosti. Nevhodná tělesná hmotnost, 

především nadváha výrazně zatěžuje klouby a celkový oporný aparát. Vhodnou či 

nevhodnou tělesnou hmotnost hodnotíme podle množství tělesného tuku. Neměli 

bychom samozřejmě zapomenout, že v každém těle ho musí být vždy určité množství. 

Extrém nadměrného množství tuku a extrém opačným, minimální množství tuku, jsou 
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nezdravé. Pomocný parametr, kterým můžeme hodnotit vhodnou či nevhodnou 

tělesnou hmotnost, je koeficient plnosti, označovaný jako body mass index (BMI): 

hmotnost (kg) 

BMI= ____________ _ 

výška 2 (m) 

Normální hodnoty BMI u dospělých jsou v rozmezí 20-25 kg.m2
• U dětí ve věku do 14 let, 

pak jsou normální hodnoty o 3 jednotky nižší. 

BMI se počítá s celkovou hmotností. U žen s velkou svalovou hmotností může poskytnout 

zkreslující výsledek. Proto je vždy přesnější stanovit procento tělesného tuku. 

Při hodnocení zdravotně orientované zdatnosti je třeba posuzovat pokud možno všechny její 

s]ožky a hlavně pak navrhnout postupy, jak odstranit nalezené nedostatky. Je důležité si 

uvědomit, že o stavu jedince nerozhodují ty proměnné, ve kterých má nejlepší výsledky, ale 

ty, které jsou jeho slabinou. 

• Ve druhé skupině jsou ekvivalenty, které hodnotí funkční stav jedince. Patří sem 

hlavně svalová síla a svalová vytrvalost. Nezastupitelnou roli má také pohyblivost 

jednotlivých částí těla. 

• Třetí skupinou jsou funkční proměnné aerobní zdatnosti vztažené ke spotřebě kyslíku. 

Také můžeme použít název kardiovaskulární zdatnost, charakterizují výkonnost 

srdečně cévního systému, případně zdatnost dýchacího systému. 

2.4.2. Intenzita zatížení 

Intenzita zatížení je rozhodující pro získání efektu aplikovaných pohybových aktivit. Cílem je 

dosažení dlouhodobě přetrvávajících změn, kterých můžeme dosáhnout jen tehdy, pokud 

překročí intenzita zatížení minimální, tvz. podnětovou úroveň. Každá pohybová aktivita 

vyvolá reakci organismu. Při zátěži stoupá srdeční frekvence, zvyšuje se ventilace, dochází ke 

změně vnitřního prostředí, k acidóze. Podstatná část těchto změn je vratná. Během několika 

minut se většina veličin vrátí na původní hodnoty. Čím vyšší je intenzita daného cvičení, tím 

kratší dobu je možné toto cvičení provádět. 

Intenzitu zatížení charakterizujeme: 

• Rychlostí pohybu, v případě pohybových aktivit 

• Počtem provedení cviků v daném čase, popř. počtem opakování cviku 
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• Srdeční frekvencí 

rdeční frekvence je závislá na intenzitě zatížení. Čím vyšší je intenzita zatížení, tím vyšší je 

rdeční frekvence. 

Pro každou pohybovou aktivitu nebo skupinu pohybových aktivit je maximální srdeční 

frekvence jiná. Maximální srdeční frekvence klesá s rostoucím věkem. Pro některé pohybové 

aktivity jsou orientační vztahy dobře známé: 

Běh a chůze 

Jízda na kole 

Plavání 

SFmax = 220- věk 

SFmax = 220- věk 

SFmax = 220- věk 

Další proměnnou, která ovlivňuje dopad pohybového programu na organismus, je celkový 

objem absolvovaného zatížení. Zahrnuje v sobě intenzitu aplikovaného pohybového zatížení a 

dobu jeho trvání. 

Při návrhu pohybových programů je třeba si uvědomit, k jakému cíli budou využívány. 

V zásadě se jedná buď o programy udržující, které zachovávají současný stav, nebo o 

programy rozvíjející, které budou náročnější. Rozhodující faktor, který musíme respektovat 

při sestavování programů je rozhodnutí, kolik času jsme ochotni pohybové aktivitě věnovat. 

K torna nám přispělo šetření pomocí dotazníku, který je důležitou součástí této diplomové 

práce. 

2.4.3. Svalová zdatnost 

Svalová zdatnost je jednou z nejvýznamnější součástí zdravotně orientované zdatnosti. Mezi 

její parametry patří svalová síla, svalová vytrvalost a flexibilita (pohyblivost v kloubně

svalových jednotkách). Přiměřená svalová zdatnost k věku je jedním z důležitých kritérií pro 

posouzení tělesné zdatnosti. Zvyšování a udržování optimální úrovně svalové zdatnosti 

působí na: 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

držení těla v základních polohách 

kvalitu základních pohybových stereotypů 

prevenci svalové nerovnováhy 

předcházení svalové atrofii 

zvětšení síly svalových skupin 

regulaci klidového svalového tonu 
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., upravení tonické nerovnováhy v příslušném pohybovém segmentu 

• zlepšení vnitrosvalové a mezisvalové koordinace 

,. zvýšení svalové vytrvalosti 

• zlepšení stability kloubů 

• posílení pevnosti kostí (prevence osteoporózy) 

., podporu funkci páteře 

Svalová soustava 

Základem hybnosti je pohybový dynamický stereotyp. Ten představuje soustava podmíněných 

a nepodmíněných reflexů, které vyústí v pohyb. Svaly, které se podílejí na posturální funkci a 

na zabezpečování pohybových stereotypů, spolupracují. Můžeme je rozdělit na dva základní 

typy: 

,. svaly posturální (pomalé), vývojově starší, jsou charakterizovány jako svaly silné, 

vytrvalé, které se pomalu unavují, rychleji se zotavují a jsou odolnější vůči škodlivým 

vlivům. Zajišťují polohu těla v prostoru. Jsou v určitém stálém napětí, mají tendenci 

k hypertrofii a ke zkracování. Zajišťují vzpřímenou polohu těla. 

Nejdiiležitější posturální svaly jsou: 

svaly šíjové (krční část vzpřimovačů páteře) - zkrácení má vliv na vývoj krční 

hyperlordózy 

• 

• 

• 

horní část trapézových svalů a zdvihač lopatky - zkrácená způsobuje nedostatečný 

úklon hlavy 

svalstvo prsní (velký a malý prsní sval) -zkrácení způsobí vysunutí ramen vpřed a 

odstávání lopatek 

svalstvo zádové (zejména v oblasti bederní části páteře)- zkrácením se zvětší bederní 

lordóza a bolest v její oblasti 

flexory kyčle (sval bedrokyčlostehenní a přímý sval stehenní) - při oboustranném 

zkrácení se zvětší sklon páteře a vznikne bederní hyperlordóza 

• přitahovače stehna- při zkrácení špatně unožujeme 

• trojhlavý sval lýtkový - zkrácení se projeví neschopností udržet v podřepu paty na 

• 
zemi 

zadní stehenní svaly (ohybače kolenního kloubu) - zkrácení se projeví neschopností 

udržet natažená kolena při předklonu s dotekem na zem 
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• sYaly fázické (rychlé), vývojově mladší, se rychle unavují a pomaleji zotavují, jsou 

méně odolné vůči škodlivým vlivům. Umožňují pohyb vpřed a náročné koordinační 

činnosti, mají tendenci k hypotonii a k oslabování 

Nejďů.ležitější fázické svaly jsou: 

• ohybače krku a hlavy - při oslabení se zvětší krční lordóza, hlava se předsune a brada 

vysune dopředu 

• mezilopatkové svaly - při oslabení se ramena svěší vpřed, zakulatí se hrudní páteř, 

odstávají lopatky nebo se nadměrně přitáhnou k páteři a ramena se zvednou 

• břišní svaly - při oslabení se poruší postavení pánve, pánevní sklon se zvětší a objeví 

s prohnutí v bedrech 

• hýžďové svaly- při oslabení se zvětší sklon pánve (pozn. mají i funkci posturální) 

• čtyřhlavý sval stehenní - při oslabení nenapneme koleno v kloubu 

• přední a boční skupina svalů a bérce - při oslabení málo přitáhneme špičku nohy 

směrem k bérci 

Oba svalové systémy jsou v rovnováze, podílejí se na posturální a kinetické funkci, jeden 

ovlivňuje funkci druhého. Svaly s odlišnou převažující funkcí jsou na těle položeny jako 

by se přetahovaly (agonisté a antagonisté) . Pokud nejsou v rovnovážném stavu, objeví se 

svalová nerovnováha - dysbalance. 

Ke svalové dysbalanci dochází nejčastěji v těchto oblastech: 

• v oblasti pánve a dolní části trupu 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení (m.iliopsoas, m. rectus femoris) a svaly 

bederní (vzpřimovače trupu, m. quadratus lumborum) 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování (m.gluteus maxtmus a svaly 

abdominální) 

• v oblasti hlavy, krku a horní části trupu 

svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení (horní část m.trapezius, hluboké svaly 

šíjové, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, m. pectoralis) 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování (flexory krku a hlavy - m. longus 

capitis, m. longus colli), m. rhomboideus, střední a dolní část m. trapesius 

• v oblasti dolních končetin 
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svaly hyperaktivní s tendencí ke zkrácení (m.tensor facie latae, m. rectus femoris, 

mm adduktores), flexory kolenního kloubu (m.semitendinosus, m. 

semimebranosus, m. biceps femoris), m. triceps surae 

svaly hypoaktivní s tendencí k ochabování (krátké hlavy m. quadratus femoris, 

mm.abduktores (m. gluteus medius, minimus), m. tibialis anterior a posterior 

amm.peronei) 

Nejvážnější změnou při svalové nerovnováze je svalové zkrácení. Projevuje se odchylkami 

v drženi těla v určité oblasti a omezeným rozsahem pohybu v kloubech. 

Následk.y svalové dysbalance 

- vadné držení těla 

- nerovnoměrné zatížení kloubu 

- poruchy funkce kloubu 

- bolestivost v oblasti krční a bederní páteře 

- snížení výkonnosti 

2.4.4 Správné držení těla 

Správné držení těla působí přirozeně a harmonicky, nevyžaduje žádné úsilí a není bolestivé. 

Všechny části páteře se nacházejí v kolmém postavení k podložce, páteř je vyvážená a 

svalstvo rovnoměrně zatížené. Každá odchylka nějakého úseku páteře od svislého postavení 

znamená pro jednotlivé obratle, meziobratlové ploténky, svaly, vazy a klouby zvýšenou zátěž. 

Postavení hlavy by mělo být takové, aby byla ve své poloze trvale nad krční páteří a 

udržována napětím šíjového svalstva. 

Zakřivení páteře je snadno přizpůsobitelné každé změně těžiště, proto musíme dbát na 

správné postavení a její stabilitu jenž pomáhají zajistit svaly jako vzpřimovače páteře, svaly 

mezilopatkové, nebo svaly prsní a břišní. Zakřivení páteře má esovitý tvar s prohnutím 

dopředu v části bederní, dozadu v části hrudní a opět dopředu v části krční. Pánev a její 

předozadní postavení kontrolují svaly břišní, jenž vztahují přední okraj pánve vzhůru a velké 

svaly hýžďové, které jí vzadu za kyčelními klouby stahují dolů. Celkovým výsledkem těchto 

svalů je tedy to, že pánev zdvihají a podsazují. Svaly bedrokyčlostehenní stahují páteř i pánev 

dopředu dolů a svaly bederní, které vytahují zadní okraj pánve vzhůru. Společně tyto svaly 

překlápějí a zvětšují její sklon. Důležitý vliv na postavení pánve mají svaly stabilizační, tedy 
I 

střední a malf hýžďový sval. Velmi důležité je také postavení dolních končetin. Prvořadým 

úkolem jejich mohutného svalstva je zajišťovat hlavní nosné klouby, kloub kolenní a hlezenní 
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(Čermák, 1998). Klenba nožní při zatížení pruží a brání stlačení cév a nervů v chodidle, tlumí 

nárazy a pomáhá odvíjet nohu od země. 

Čermák a kol. (1992, s. 26) uvádí tvz. Ideální postoj, při kterém mají být nohy volně u sebe, 

kolena a kyčle nenásilně nataženy a pánev postavena tak, aby hmotnost trupu byla 

vykoncetrována nad spojnicí kyčelních kloubů, páteř má být plynule zakřivena, ramena 

spuštěll;Y' dolů, lopatky naplocho přiloženy k žebrům a přitaženy k páteři, hlava má být 

postavena tak, že spojnice zvukovodu a dolního okraje očnice probíhá vodorovně. Na tomtéž 

místě jmenovaný autor tvrdí, že jednoznačně určit objektivní normu, tj. jedině správné držení 

těla, není možné. 

2.4.5. Nesprávné držení těla 

Nesprávné držení těla můžeme charakterizovat jako poruchu posturální funkce. Podle 

různých autorů je celá řada faktorů podílející se na vzniku nesprávného držení těla. Mezi 

vnitřní faktory můžeme řadit vrozené vady ( např. vady zraku či sluchu, neprůchodnost 

dýchacích cest, zpožděný vývoj a další), úrazy, prodělaná onemocnění. V četnějších případech 

působí vnější faktory, např. nedostatek svalové činnosti, jednostranné zatížení se statickým 

přetěžováním, nevhodné pohybové návyky. Nesprávné držení těla můžeme registrovat 

převážně na páteři. 

• Chabé držení - jde o celkové nižší napětí svalstva. Vada se zhoršuje při větší 

statickém zatížení a vlivem únavy. 

• Kyfotické držení (tvz. kulatá záda) - vzpřimovače trupu a dolní fixátory lopatek 

nemají potřebnou sílu udržet vzpřímené držení a neplní fixační funkci. Svaly 

v oblasti hrudníku mají zvýšený klidový tonus, čímž tlumí své antagonisty (dolní 

fixátory lopatek, střední a dolní část trapézového svalu, rombická sval a sval 

pilovitý. To vede ke zkrácení prsních svalů a k ochabování dolních fixátorů 

lopatek. 

• Hyperlordotické držení (tvz. prohnutá záda)- svalová dysbalance v křížové oblasti 

mezi břišním a hýžďovým svalstvem, které bývá ochablé a flexory kyčelního 

kloubu a zádovým svalstvem, které bývá zkrácené. 

• Plochá záda- vada se vyznačuje nedostatečným fyziologickým zakřivením páteře 

• Skoliotické držení - laterámě vybočená páteř s častou změnou stran při statickém 

přetížení. Příčinou může být i počínající svalová dysbalance při jednostranném 

zkrácení např. m. quadratus lumborum nebo horní část m. trapezius. 

25 



Tato vadná zakřivení se vyskytují kombinovaně, neboť páteř tvoří jeden funkční celek. 

Jestliže se nějaký úsek páteře odchýlí od svislé osy těla, změní se i postavení ostatních částí 

páteře, aby došlo k vyrovnání posunutého těžiště. Zvýšené zakřivení se tedy projeví na celé 

páteři. 

• Nesprávné držení hlavy - příčinou bývá svalová dysbalance mezi zkrácenými 

horní částí m.trapezius, m. levator scapulae, m. stemocleidomatoideus a ochablými 

flexory krku a zvětšená krční lordóza. Důsledkem je předsunutá hlava. Krční páteř 

nese celou váhu hlavy a ve srovnání s ostatními úseky páteře je velmi členěná. Je 

nejpohyblivější částí páteře, a proto zde hrozí poměrně značné nebezpečí jejího 

opotřebování. Nejdůležitějšími místy bývají přechody mezi spodinou lebeční a 

prvním krčním obratlem. Dále pak mezi krční a hrudní páteří. Tyto dvě oblasti jsou 

nejvíce přetěžovány při nesprávném držení těla. K ztuhnutí v těchto místech může 

často dojít následkem psychického vypětí. 

• Ploché nohy, valgózní a virózní postavení kolenního kloubu - vychylování 

jednotlivých úseků končetiny v místě jejich skloubení může mít příčinu v tom, že 

hmotnost těla se nepřenáší ve směru anatomické osy končetiny, ale ve vertikále 

spojující střed kyčelního kloubu se středem chodidla v tzv. ose mechanické. 

Vznikají bočné síly, směřující střed k vychylování jednotlivých úseků a kjejich 

přetěžování. 
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Správné a nesprávné zakřivení páteře 

Vzniku svalové nerovnováhy můžeme předcházet: 

• osvojením si správných pohybových a posturálních stereotypů 

• správným provedením pohybu (tvz. pohyby řízené - přesné, uvědomělé, 

s možností zpětné vazby a opravy chyb, pomalé) 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

vhodně sestaveným a včasně zařazovaným kompenzačním cvičením (vyrovnávání 

nerovnoměmého zatížení) 

sestavami protahovacích a mobilizačních cvičení 

cvičením flexibility 

relaxačním a regeneračním cvičením 

rozcvičením před každou pohybovou aktivitou 

individuálním (ranním) cvičením 

dostatkem přirozeného všestranného pohybu 

snížením stresových situací 
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z,4.6. Diagnostika pohybového aparátu 

Pohled na tělo zepředu 

• Vodorovnost pánve: podle postavení horních trnů kyčelních a podle celkového 

obrysu. Šikmá pánev upozorňuje na možné morfologické disproporce jako je např. 

nestejná délka dolních končetin nebo funkční odchylky od normy, jako je např. 

více zkrácený čtyřhranný sval bederní na jedné straně. 

• Vodorovnost ramen: podle nadpažků lopatek a podle kontury horních částí 

trapézových svalů. Nestejná výška ramen upozorňuje na možnou skoliózu páteře, 

případně jednostranné zkrácení či hypertrofie svalstva jedné poloviny těla 

(trapézové svaly, zdvihač lopatky, prsní svaly, široký sval zádový, čtyřhranný sval 

bederní, vzpřimovače). 

• Rozvoj a symetrie prsních svalů: větší prsní sval provázený snížením ramene na 

stejné upozorňuje nejen na větší pohybovou aktivitu tohoto svalu, ale i na jeho 

možné zkrácení nebo nadměrné klidové napětí. 

• Svislost těla a souměrnost rozvoje podle svislé osy: podle střední čáry probíhající 

mezi prsními a břišními svaly je hodnocena osová souměrnost trupu. 

Nestejnoměrnost rozvoje břišních svalů a event. vybočení střední čáry upozorňuje 

na možnost vychýlení páteře (skoliózu), která se ověřuje při pohledu zezadu. 

Dalším ukazetelem signalizujícím vychýlení od svislé osy je tvar trojúhelníkových 

mezer mezi trupem a pažemi. 

• SvaloVÝ rozvoj: v čelném postoji je hodnocen rozvoJ jednotlivých svalových 

skupin a také jejich vzájemná vyváženost. 

• Postavení dolních končetin: dolní končetina sahá od pánve po prsty. Hodnotí se 

sedací hrbol pánve (tuber ischiadicum), velký chocholík stehenní kosti (trochanter 

major), čéška (patella), holenní kost (tibie), lýtková kost (fibula), hrbol patní kosti 

(tuber calcanei), nártní kosti (ossa metatarsalia) a články prstů (phalanges) .. 

• Postavení čéšky: zevní posun může souviset s oslabením vnitřní hlavy quadricepsu ~ 

Pohled na tělo z boku 

Zobrazuje předozadní zakřivení páteře a s ním bezprostředně související postavení hlavy, 

ramen a pánve a odchylky od této normy. 

Jsou-li ramena vysunutá vpřed a je na nich nápadný nadměrný rozvoj předních částí svalů 

déltových , často doprovázený hypertrofií svalů prsních , směřuje další pohled na zadní část 
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ramen. Nedostatečný rozvoj zadních částí déltového svalu, spojený s uvedenou hypertrofií 

předních deltů a prsních svalů, často vypovídá o přetížení přední části ramenních kloubů. 

Pohled na tělo zezadu 

Hodnotí se a porovnává s výsledky čelního postavení. 

• vodorovnost pánve, ramen a lopatek 

• symetrie podle svislé osy a stranová souměrnost svalového rozvoje 

• oslabení hýžďových svalů 

• rozvoj a funkčnost svalstva zad, tvar páteře 

Chceme-li ovlivňovat svalovou zdatnost - svalovou sílu a svalovou vytrvalost, musíme 

dodržovat určitý postup činností. Vycházíme vždy ze zjištění stavu a funkčnosti hybného 

systému, z posouzení základních pohybových stereotypů. 

Následně musíme: 

uvolnit svalovou skupinu, odstranit přebytečné napětí 

protahovat zkrácené svalové skupiny v součinnosti s mobilizací kloubních 

jednotek 

zpevňovat ochablé svalové skupiny 

posilovat oslabené svalové skupiny (fázické i posturální) 

2.5. Ženy a jejich potřeby 

Jak již bylo mnohokrát zmiňováno, je pro ženy prioritním očekáváním od pohybové aktivity 

úprava hmotnosti a tvarování postavy, přičemž se většinou zaměřují na oblasti břicha, hýždí, 

stehen a stále ve větší míře odstranění bolesti zad. t Bohužel často dochází k tomu, že pak 
I 

opomíjejí ve svém tréninku ostatní partie těla. 

Žena a pohybová aktivita 

Kostra ženy je celkově méně robusní než kostra muže. Jednotlivé kosti jsou vůči mužským 

menší, štíhlejší, s méně výraznými drsnatinami a menšími hrboly. Páteř ženy je kratší, její 

bederní část je však relativně delší a prohnutější. Hrudník je kratší a méně prostorný. 

Nejvýraznější rozdíly jsou v pánvi. Ženská pánev je nižší než mužská, její větší šíře je 

způsobena vychýlením horních okrajů kyčelních kostí bočně. Velký rozdíl je v úhlu stydkém, 

který je u žen rozevřenější (90-125 stupňů, u mužů 65-75 stupňů). Klouby jsou volnější, 
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5 
většími exkurzemi a hypertenzí v lokti, někdy i koleni. Menší pevnost na celkové tělesné 

htnotnosti u žen 33%, u mužů 40% (Kvapilík, 1978). 

ieny jsou v průměru menší, mají nižší hmotnost, obvykle však mají větší množství tuku, 

predilekčně soustředěného na prsou a bocích. Ženy mají užší hrudník a mechanika dýchání 

využívá spíše horního žeberního dýchátií. Tím je také ekonomika této funkce horší. Dechová 

frekvence je v klidu vyšší a to ve vztahu k věku a zdatnosti dýchací soustavy. Rozhoduje o 

tom tvar hrudníku a mechanika dýchání. Proto jsou ukazatelé respirační funkce na nižší 

úrovni než u mužů. Hodnoty vitální kapacity dosahují asi 70% hodnot mužů s nižšími 

hodnotami expiračního i inspiračního objemu. Ženský organismus má menší množství vody i 

aktivní hmoty, zejména svalstva. Žena má menší objem krve a krevní plazmy k váze i 

k povrchu těla. Erytrocytů je často až o milion méně než u mužů ( 4,5 - 4,8 milionů v mm3
) . 

Srdce je objemem menší, ovšem jeho velikost je závislá na činnosti ženy. Koná-li žena práci, 

zejména vytrvalostního charakteru, adaptuje se na zátěž i srdce. Srdce ženy má menší 

systolický objem (60-65ml), proto pracuje spíše frekvenčně a tedy neekonomicky. Aerobní 

kapacita je o 25% nižší než u mužů. Žena má také o 20-30% nižší transport kyslíku. U 

anaerobní kapacity nejsou mezi oběma pohlavími rozdíly. U žen byl pozorován větší přírůstek 

kyseliny mléčné a zotavování po anaerobní práci bylo pomalejší. Síla žen je individuální a 

závisí na způsobu práce a na zátěži. Ty svaly, které jsou denně v činnosti, jsou zbytnělé a silné 

(Kvapilík, 1978). 

2.5.1. Zvláštnosti pohybové aktivity žen 

Zdatnost a výkonnost žen je třeba zvyšovat vhodnými formami, které odpovídají možnostem 

ženského organismu. Je třeba omezit posilování, zejména statické, izometrické a omezovat 

nadměrné tělesné zátěže. Naopak je vhodné využívat zátěže dynamické a rytmické. Ženský 

organismus se nejlépe adaptuje na atletické běhy, plavání, krasobruslení, moderní gymnastiku, 

tanec a různé pohybové hry. Za nejvhodnější pohybové aktivity pro ženy jsou považovány 

tyto (Kvapilík, 1978). 

plavání 

základní gymnastika, džesgymnastika, aerobic, tanec 

jogging 

jóga 

turistika-všechny její formy 
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Vhodné je, když si ženy vybírají sport podle tělesného typu. Například endomorfní typ se 

hodí pro plavání, košíkovou nebo softbal, ektomezomorfni typ pro gymnastiku, ektomorfní 

pro lyžování (Plowman, 1975.) 

K zatěžování žen je doporučeno přistupovat individuálně. Za normálních okolností není třeba 

omezovat pohyb. Pokud se vyskytnou zdravotní problémy, doporučuje se pouze lehká 

zdravotní gymnastika, přičemž je třeba vystřídat se přílišnému chladu nebo teplu. 

Vhodná pohybová aktivita, která je doplněná různými druhy sportování, jako např. cyklistika, 

turistika, jogging atd., může spolu s úpravou životosprávy a regenerace být tím nejlepším 

režimem, zdatnosti, a zdraví žen. 

2.5.2. Typologie žen 

Mnoho typologických systémů bylo zaměřeno především na typologii spíše mužské populace. 

Až teprve Walker popsal tři základní typy žen, jenž obsahovaly charakteristiku morfologickou 

psychickou a také charakteristiku funkční. Typ s převahou krásy duševní označil jménem 

Minerva, dále pak popsal typ Diany, jenž byla charakterizována krásou pohybu a třetím 

symbolem pak Venuši, jako typem dobré výživy. 

Mezi další autory, jenž vytvořily typologii patřil i Viola, který použil pro svou typologii u 

benátské populace a své typy označil jako: Longityp a Brachytyp. 

Mezi těmito hraničními typy jsou pak normotypy a mixotypy. 

Glaesmer zastává názor, že pro ženské tělo je charaktičtější rozvoj podkožního tuku více než 

rozvoj opěrného a pohybového aparátu. 

2.6. Cvičební jednotka 

Cvičební jednotka je základní a hlavní organizační forma tréninku. Její struktura se 

s ohledem na fyziologická, pedagogická a psychologická hlediska ustálila na rozlišování 

úvodní, hlavní a závěrečné části. 

Úvodní část má připravit cvičence po stránce funkční i psychické na následující činnost. 

Dostatečnou pozornost je třeba věnovat rozcvičení. Cviky v něm obsažené mají postupně 

připravit organismus na zatížení. Dojde tak k odpovídajícímu zvýšení příslušných 

fyziologických funkcí. Odpovídající čas rozcvičení cvičební jednotky je 1 O minut. 

Hlavní část se soustřed'uje na kondiční či posilovací trénink. Konkrétní obsah této části závisí 

na specifice hodiny. Cvičební jednotka může mít buď jeden dominantní úkol nebo úkolů 

několik. Pokud na cvičební jednotku připadá více tréninkových úkolů, nemělo by být jejich 

Pořadí náhodilé. Semiginovský (1986) doporučuje respektovat psychickou a funkční 
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náročnost předpokládaných cvičení a také aktuální stav cvičenců. Hlavní část by měla trvat 40 

rrůnUt. 

Závěrečná část cvičební jednotky má vést k postupnému uklidnění, uvolnění svalů a 

nervového napětí. Závěrečné zklidněni trvá přibližně 1 O minut. Volí se cvičení mírné intenzity 

8 postupným přechodem na strečink., protahovací cvičení kompenzačního a regeneračního 

typu. 

Jednotlivé části cvičební jednotky znázorňuje graf č. 1 

Graf č. 1 -stavba cvičební jednotky 

D závěr; 10 mnut 

o aerobní trénink; 

30 mnut 

2.6.1. Druhy aerobiku 

Stavba cvičební jednotky 

lll zahřátí; 1 O mnut 

kondiční 

posilovací trénink; 

40 mnut 

13 zahřátí 

• kondiční posilovací trénink 

o aerobní trénink 

o závěr 

Aerobik je činnost, kdy se převážná část energie pro svalovou práci získává za přísunu 

kyslíku. Je to specifická forma gymnastiky na moderní hudbu, zaměřená na zlepšování úrovně 

zdatnosti cvičenců. Velice důležitým zdrojem svalové práce jsou hned po cukrech tuky. Jejich 

spalováním vznikají jako odpadní produkty oxid uhličitý, který je vydechován, a voda, která 

z těla odchází v podobě potu. (Macáková 2001) Základy aerobiku vyšly z programu 

Američana dr. Kennetha H. Coopera, který vytvořil dvanáctidenní program aerobního cvičení, 

jenž měl sloužit k rozvoji vytrvalosti. V roce 1968 vydal knihu Aerobics, která vyšla i u nás 

v roce (1980). V ní autor popisuje, jakými způsoby může cvičenec dosáhnout optimální 

fyzické zdatnosti. Program byl založen na postupném kontrolovaném zvyšování dávek 

cvičení. První, kdo tyto poznatky nasměroval k dnešnímu aerobiku, byla Američanka Jackie 

Sorensenová, která aplikovala principy aerobního cvičení na moderní tanec, což pochopitelně 
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oslovilo především ženy. Do tanečních hodin postupně pronikaly prvky z gymnastiky a od 

toho byl už jen krůček k tomu, čemu dnes říkáme aerobik. 

v naší republice je v současné době aerobik na velmi dobré úrovni a to především díky těmto 

školícím organizacím: Český svaz aerobiku, Česká asociace sport pro všechny (ČASPV), 

česká škola aerobiku a Intemational Fitness and Arobic Academy (IFAA). Tyto organizace 

školí instruktory, kteří rozšiřují své znalosti na kongresech a workshopech. Pak je přenášejí do 

jednotlivých cvičebních hodin a své naučené dovednosti předávají svým cvičenkám. 

Aerobik je specifický tím, že se stále vyvíjí. Nejenže vznikají nové druhy, ale na základě stále 

nových poznatkůje vylepšována jeho náplň a metodika. (Macáková 2001) 

Principy aerobiku 

Zatěžování srdečně - cévní systém, dochází ke 

• zpomalení klidové srdeční činnosti 

• zlepšení srdečně - cévní vytrvalosti 

• snížení systolického tlaku 

• účinnějšímu využití kyslíku v pracujících svalech 

• zrychlení návratu ke klidové srdeční frekvenci 

• zmenšení pravděpodobnosti ucpání cév (infarkt myokardu a mozková mrtvice) 

Také v dýchacím systému dochází k pozitivním změnám 

• zvětšení plicní kapacity 

• zkvalitnění přenosu kyslíku v organismu 

Pohybový systém zaznamenává 

I 

• 
• 

zvýšení svalové zdatnosti (nebo aspoň její zachování) 

zlepšení kloubní pohyblivosti 

zvyšování hustoty kostní tkáně 

Metabolizmus (látková výměna) dokáže přiměřeně 

• účinněji využít mastné kyseliny a tuky 

• rychleji odbourávat odpadní látky 

• 
• 

odstranit nadbytečnou tukovou tkáň 

upravit hladinu cholesterolu 
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• zlepšit schopnost organizmu vyrovnávat se s kolísáním hladiny krevního cukru 

(prevence vzniku cukrovky). 

Rozlišujeme dvě formy aerobiku. Low aerobik (nízký) a hi aerobik (vysoký). Při nízké formě 

aerobiku se využívá jednoduchých kroků, které jsou spojeny v nenáročnou choreografii. Jedna 

noha zůstává při pohybu vždy v kontaktu s podlahou. Intenzita cvičení je nízká. Při vysokém 

aerobiku se v určitých fázích žádná část těla při pohybu nedotýká země. (poskoky, skoky, 

výskoky). Jelikož poskoky zatěžují kloubní aparát, vkládají se "high impact" pohyby do 

choreografií jen jako část. Intenzita cvičení je poměrně vysoká. 

Step aerobik 

Jedná se o ojedinělý vertikální trénink, kdy cvičenci vystupováním na step (stupínek o výšce 

zpravidla 1 O - 30 cm) a následným sestupováním z něj překonávají výškový rozdíl, čímž 

dochází k podstatně jinému zatěžování svalstva než u klasického aerobiku. Zvláště pak 

svalstva dolních končetin. 

Hudba na step je poměrně pomalá (120- 135 BPM). Stejně jako aerobik, tak i step aerobik 

má ještě několik specifických forem, které rozšiřují nabídku. Podle zaměření hodin s využitím 

stepu lze rozlišit například basic step -základní prvky step aerobiku, step tone -využívá 

malé činky, a některé další obměny, přičemž všechny mají vysokou fyziologickou účinnost. 

Step je v současné době stále ještě nejoblíbenější druh aerobiku. V Irsku je nejvíce oblíbenou 

pohybovou aktivitou mezi ženami, které navštěvují fitness centra. 

Body Styling 

Je silové cvičení zaměřené pouze na tvarování postavy, kdy po rozcvičce následuje už jen 

cílené posilování jednotlivých částí těla. Často se pro zvýšení intenzity využívá pomůcek. 

(činky, posilovací gumy, tyče, plné míče atd.) 

Tae-bo 

Jeho zakladatelem je sedminásobný mistr světa v katare a mistr USA v taekwondo, Billy 

Blanks. Tae-bo spojuje prvky taekwondo, karate a klasického boxu. Je složeno z úderů a kopů 

a pokud jsou dobře technicky zvládnuty, aktivují se svaly na celém trupu, včetně břišních a 

zádových svalů. Dokonce se tyto tzv. stabilizační svaly zapojí více než v normálním aerobiku. 

Tae-bo je jedinečné cvičení pro tvarování problémových partií - pas, boky. Je to aerobní 

cvičení s hudbou, jejíž rychlost by neměla být menší než 175 BPM. Toto speciálně vybrané 

tempo chrání před zraněním. V hodině se nevytváří žádné choreografie. Pohyby jsou silového 

charakteru a při jednotlivých technikách se komplexně zapojují svaly celého těla. Protože jsou 

techniky úderů a kopů náročné, byl vytvořen systém učení. Existují dvě odlišné hodiny. Intro 
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Tae~bo a Tae-bo lekce. V Intro hodině se vyučují jednotlivé techniky a kombinace samostatně. 

Je to výborný trénink svalové síly. Cvičí se bez hudby a na konci lekce se všechny naučené 

techniky opakují s hudební doprovodem. Tae-bo lekce je již skutečný trénink fyzické kondice 

a vytrvalosti. Každý si cvičí podle svého pocitu. Bez ohledu na ostatní. Je sám sobě trenérem, 

který si stanovuje si vlastní intenzitu tréninku. 

Tae-bo se do České republiky dostalo díky jedné z nejznámějších instruktorek u nás, Kateřině 

Masopustové. Spolu s Tae-bo rozšířila nabídku ve fitness cetrech o další formy Tae-bo a 

aerobiku. V Irsku je Tae-bo zatím neznámým pojmem. Jeho růst je v začátcích. Jen v jednom 

fitness centru je provozováno. Zájem žen o tento druh cvičení stále vrůstá. 

Spinning 

Tento druh kondičního cvičení se objevil v USA již před jedenácti lety. Kolem roku 1995 se 

dostal do Evropy a od té doby zažívá obrovský boom. Ve spinningovém programu se využívá 

revolučního nepohyblivého kola, jenž navrhl Johnny Goldberg, vytrvalostí cyklista z Jižní 

Ameriky, nyní působící v USA. Geometrie a nastavení kola tohoto speciálního kola jsou 

shodné se silničním. 

Každá hodina spinningu by měla začít nastavením kola podle instrukcí lektora. Hodina je 

doprovázena hudbou, která je kromě instruktora jedinou velkou motivací pro lepší výkon. 

Velkou předností spinningového programu je skutečnost, že ctí individualitu a vychází 

z faktu, že každý má svou hranici fyzických možností. Úroveň zátěže si každý volí sám. Jedná 

se o jednoduchou jízdu na kole, která nezatěžuje klouby a jejím hlavním účelem je zlepšení 

krevního oběhu. Spinning je vhodný i pro lidi s nadváhou. Instruktor, který vede hodinu, 

vytvoří pomyslnou cestu, po které se jede. Celou hodinu cvičence povzbuzuje. 

V České republice je spinning velmi oblíbený. Věnují se mu muži i ženy. V Irsku je současná 

doba zahlcena boomem spinningu. Všechna fitness centra v Irsku nabízí co největší počet 

hodin spinningu. 

2.6.2. Pilates 

V dnešní době je velkým trendem ve fitness Pilatesova metoda. Tato metoda je technikou 

procvičující současně několik svalových skupin. Je pojmenovaná po svém zakladateli Josephu 

Hubertusu Pilatesovi, který pocházel z Německa. Prosazoval myšlenku zdravého a odolného 

organismu tvořeného jednotou těla a duše. 

Vychází ze dvou předpokladů: 

• Cvičení u něhož se nemusí přemýšlet, je ztrátou času. 
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• Silné tělesné jádro, jehož základem jsou správně rozvinuté svaly tvořící oporu a 

stabilitu páteře, je nezbytným předpokladem silného a zdravého těla. 

Tato metoda má za cíl obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které 

umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. Cvičící při pohybu překonává pouze 

váhu vlastního těla, a tak je jeho svalová soustava namáhána za všech okolností optimálním 

způsobem. Cvičením nedochází k nárůstu svalové hmoty, ale k posílení potřebných partií. 

Protahuje a prodlužuje zkrácené a ztuhlé svaly. Tak dochází přirozenou cestou ke zvýšení 

pružnosti a pohyblivosti kloubů. Cvičení může provádět každý, není omezeno věkem ani 

tělesnou kondicí. Pilates klade důraz na blahodárnou součinnost těla a duše jako cestu 

k hlavnímu cíli cvičení- zdravějšímu životu. 

V jeho metodě spatříte principy jógy, pohyby připomínající Alexandrovu techniku, taneční 

kroky, gymnastické prvky, ale i cviky z běžných hodin tělesné výchovy. Jedinečnost 

Pilatesova přístupu tkví v tom, že trvá na specifických "principech". Má-li být Pilatesův 

program účinný, nelze žádnou z jeho součástí vynechat. Požadované úsilí se neobejde bez 

osmi neodmyslitelných principů. 

Principy pilates 

• Soustředěnost - tento princip tvoří podstatu Pilatesovy metody. Mysl cvičícího musí 

být stále zapojená, aby kontrolovala každý pohyb. Právě koncentrace umožňuje 

spojení mysli a těla. 

• Vědomá kontrola- aby procvičované svaly pracovaly nejefektivněji, musejí provádět 

přesně to, co se po nich žádá - nic více a nic méně. Kontrola je navíc nezbytná proto, 

aby nedocházelo ke zraněním. 

• Střed- tím je nazývána "hybná síla". Když jsou svaly z funkčního hlediska v pořádku, 

vychází veškerá síla a pohyb ze středu těla. Na tomto místě se (zhruba pět centimetrů 

pod pupkem) se setkává velké množství různých svalů - břišní svaly, svaly bederní 

páteře, hýžďové svaly a svaly pánevní. Do popředí se dostává opora a ochrana bederní 

páteře. Této oblasti se někdy říká tělesné jádro. Svaly jádra lze přirovnat k dirigentovi 

celého orchestru svalů. Udávají tempo a hlídají rytmus a intenzitu pohybů ostatních 

svalů. 

• Dýchání- dech a kontrola dýchání jsou jádrem Pilatesova cvičení. Pochopit princip 

dýchání je relativně snadné, ale uvést ho do praxe je horší. V běžném životě obvykle 

používáme k vědomé kontrole dýchání hrudník, to znamená, že když se chceme 
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nadechnout zhluboka, zapojíme mezižeberní svaly, které roztáhnou hrudní koš, takže 

vzduch proudí do horní části plic, ale dolní partie se vůbec neprovzdušní. Je jasné, že 

z hlediska potřeby kyslíku pro pracující svaly je to naprosto nedostačující, neboť 

výměny plynů se účastní necelá třetina plic. Jsme-li schopni dýchat tak, aby se čerstvý 

vzduch dostával do celých plic, dodávky kyslíku se zmnohonásobí. Takové dýchání se 

nazývá laterární a v určitém smyslu připomíná hluboké dýchání. Dalším krokem je 

zkoordinovat dech s pohybem, abychom navodili určitý rytmus. 

• Plynulost - každý cvik by měl být jediným plynulým pohybem, který am při 

opakování nepřerušujeme "odpočinkem". V sestavách by měly jednotlivé polohy 

plynule přecházet jedna v druhou. Cviky by se neměly lišit tempem a měnit by se 

neměl ani rozsah pohybů v každém jednotlivém cviku. 

• Přesnost- preciznost provedení je charakteristický znak Pilatesova cvičení. Je důležité 

trpělivé opakování , aby si cvičenec vše zažil a prováděl tak jednotlivé cviky 

bezchybně. 

• Rutina - zdokonalí provedení cviku a tím i svou schopnost dobře cvičit. 

• Izolovanost - člověk se soustředí na pohyb jako celek, pohyb sám vychází 

z izolovaných svalů či svalových skupin, které spolupracují přesně daným a řízeným 

pohybem. Získat tuto dovednost je nezbytné proto, abychom dosáhli vyváženosti těla. 

Cvičení Pilatesova programu přispívá k dokonalejšímu držení těla, zvyšuje tonus svalů 

končetin, zlepšuje mízní drenáž a funkci imunitního systému. Stabilizací tělesného jádra se 

zplošťuje břicho a zpevňují se břišní svaly. Snižuje se počet zranění, která navíc nebývají 

vážná. Zlepšuje srdeční funkce a rozvoj dýchacího systému. 

2.6.3. Jóga a její formy 

Pojem jóga oznacuJe soubory duchovních, duševních a tělesných cvičení směřující 

k harmonii těla a ducha. Jóga je metoda, která rozvíjí tělo, mysl a vědomí. Pochází z Indie a 

praktikuje se již tisíce let. Tělesná, dechová a relaxační cvičení posilují naše zdraví a zvyšují 

odolnost proti nemocem a škodlivých vlivům prostředí. Jógová cvičení mají výrazný 

psychosomatický účinek a příznivě ovlivňují všechny stránky osobnosti. Jóga není vázána na 

určitý světový názor nebo kulturu. Je to spíše obsažný vědecký systém vycházející 

z prastarých tradic. 

Jsou známé různé druhy jógy: 

Hathajóga je zaměřena na tělesná cvičení a pozice 
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Rádžajóga na intelekt a rozumové poznání 

Karmajóga na soulad činů s mravním řádem 

Bhaktijóga na službu druhým, oddanost a nesobeckou lásku 

Jógové pozice (asány) jsou určité polohy těla, ve kterých vydržíme určitou dobu v klidu a 

nehybnosti při vynaložení co nejmenšího úsilí. Takto jsou charakterizovány polohy v tradiční 

józe. V dynamických druzích jógy se těmito polohami prochází a výdrže v pozicích jsou 

mnohem kratší, některé z nich jsou i silově náročnější. 

Pohyby se provádějí zvolna, ve výdrži zůstáváme minutu i déle, abychom si uvědomili své 

tělo, jeho napětí i uvolnění. Během cvičení, jehož podstatou je soustředění se dovnitř, bychom 

neměli pociťovat námahu. K józe patří neodmyslitelně dýchání. Je velmi důležité , neboť je 

životní silou člověka, tvz. pránou. Dech prozrazuje naše emoce, a pokud se naučíme na něj 

vědomě působit, dosáhneme duševní i citové harmonie. Při cvičení se naučíme ovládat 

základní typy dechů: dolní- brániční, střední- hrudní, horní- podklíčkový. 

Přínos jógy je nejvýraznější u lidí, kteří žijí v neustálém napětí. Starosti a stres jsou původci 

svalových křečí a ty lze odstranit vědomým protahováním a uvolňováním svalů při jógových 

pozicích. Jóga je vhodná zejména pro lidi se sedavým zaměstnáním, při poruchách páteře, 

vysokém krevním tlaku, bolestech hlavy, zad, srdečních chorobách, zánětech průdušek a 

astmatu, účinkuje spolehlivě i u hysterie, překyselení žaludku, menstruačních bolestech aj . 

Příznivý vliv jógy byl pozorován i u chronických nemocí jako např. roztroušené sklerózy, 

artritidy, cukrovky, mozkové obrny, osteoporózy aj. 

Cílem všech jógových praktik nebo technik je pozvednutí vitální, ale spící energie, která 

setrvává v medulámím kónu na konci páteře. Tato reflexní energie prochází nižším nervovým 

systémem člověka a má i svůj protějšek v průchodu vyššími psychickými systémy, jak nás učí 

jóga. 

Vysvětlíme si základní názvy nově vzniklých druhů jógy: Fitness jóga, Power jóga, Ashtanga 

jóga, Kundalini jóga, Yengar jóga, Contact jóga. 

Všechny nově vzniklé druhy dynamické jógy mají stejný cíl- harmonii těla a duše. 

Cvičení tohoto typu působí na: 

vyrovnávání svalových dysbalancí 

protažení svalů a zlepšení svalového napětí 

správnou funkci všech vnitřních orgánů v lidském těle 

zlepšení krevního oběhu 

aktivaci energie v těle 

odbourávání fyzických a psychických bloků 
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uvolnění mysli a těla 

tvarování problémových partií- Power jóga 

poznání sebe sama - Ashtanga jóga 

Fitness joga - je cvičení pro fyzickou a psychickou kondici, čerpající prvky z hathajógy. 

v úvodní části jsou kromě cviků na dech a koncentraci zařazeny cviky, které připravují 

organismus na následné fyzické cvičení. Jde především o uvolnění páteře hlavně v šíjové 

oblasti, kde se nejvíce ukládá psychický stres, a také o uvolnění důležitých kloubů v těle. 

p0wer joga - je cvičení založené na pravidelném opakování základních pozic hathajógy, 

které jsou převedeny do dynamické podoby. Hlavní část je složena z obměn a různách variant 

sestavy "Pozdrav slunci". Tato struktura je dodržena, obsahuje základní cviky a jejich 

modifikace. Sestavy obsahují mnoho silových pozic, jako např. podpory a vzpory na rukou. 

Cvičení je fyzicky náročné. V relaxaci jde především o uvolnění svalů a psychický odpočinek. 

Toto cvičení jógy je rovněž zaměřeno na formování postavy zeštíhlením svalů. 

Asthangajoga- nebo také osmistupňová stezka k nejvyššímu bodu, k osvícení. Je to ucelený 

systém, skutečná forma jógy, která je velmi náročná. Nejedná se jen o tělesná cvičení, ale i o 

jógu s hlubším a širším zaměřením. Tělesná cvičení Ashtangy jsou typická především 

přesným provedením cvičení, včetně délek výdrží a počtem dechu. Dech je naprosto 

synchronizován s pohybem. Je-li cvičení prováděno důsledně, tělo vytváří intenzivní vnitřní 

teplo, které čistí jak svaly, tak orgány a vyplavuje nežádoucí toxiny, které potem odcházejí 

z těla ven. Vede k poznání sebe sama. 

Kundaliní joga- cvičení nejen pro tělo, ale i pro psychiku. Jde o probuzení vnitřní síly. Při 

provádění cviků se mnohdy používá zrychleného aktivního dechu, dále i hlasité vydávání 

určitých hlásek. Některé cviky jsou prováděny švihově. Toto cvičení vyžaduje absolutní 

soustředění a pozornost, není určeno začátečníkům. Pře nesprávném vedení pohybu nebo 

špatném dýchání je možno lehce přijít k poranění. 

Ye11gar joga- tato metoda podle B.K.S. Iyengara se rozvinula v posledních padesáti letech. 

Představuje odstupňovaný a systematický přístup k józe, který klade velký důraz na přesnost 

pohybu a tím na získání maximálního účinku cvičení. Cvičení obsahuje mnoho specifických a 

torzních pozic. 

CoBtact joga - již podle názvu můžeme usoudit, že zde dochází ke kontaktu, což znamená 

cvičení ve dvojicích, které příznivě stimuluje průběh cvičení. V tomto případě má cvičení také 

mimo jiné výborné uplatnění v hodinách dětské jógy. Zábavnou formou jsou prováděny cviky 

Příznivých účinků nejen na páteř, ale na celkovou tělesnou zdatnost. 
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2.1. Doplňková pohybová aktivita 

Doplňkové pohybové aktivity jsou činnosti, které člověku přinášejí radost a uvolnění 

z vykonaného pohybu. Jsou vykonávány v zóně s převažujícím aerobním energetickým 

krytím a organismus je při nich obvykle zapojen jako celek. 

Variabilita pohybových aktivit je obrovská. Hlavním obsahem je jednoduchý lokomoční 

pohyb (tj. pohyb z místa - někam: vpřed, vzad, stranou) cyklického charakteru (tj. stále se 

opakující pohybový cyklus). Tento pohyb může probíhat v různém prostředí. V přírodě (v 

lese na sněhu, ve vodě), ve specifickém sportovním prostředí (atletický stadion, cyklistická 

tezka, tělocvična, fitness centrum) nebo doma. 

Aby se pohybová aktivita podílela na cílech spojených s udržením nebo rozvojem tělesné 

zdatnosti, musí splňovat konkrétní parametry. Mezi ně patří především relativně dlouhá doba 

provádění dané pohybové aktivity (více než 20 minut) a nízká intenzita. Pokud nesplníme 

zmíněná kritéria, pohybová aktivita nás sice psychicky osvěží, odpočineme si, přeladíme 

z pracovní činnosti a zregenerujeme, což není zanedbatelné. Nemůžeme však očekávat efekt 

ve smyslu pozitivního vlivu na tělesnou zdatnost. 

V České republice lidé vykonávají nejrůznější doplňkové pohybové aktivity. Ženy akceptují 

především chůzi a pěší turistiku, kondiční klus, cyklistické vyjížďky, aqua fitness a kondiční 

pJavání, inline bruslení a běh na lyžích. 

V Irsku dávají ženy přednost chůzi a kondičnímu plavání. Také sportovním hrám jako je 

hurling, gealic fotbal. 

2.7.1. Chůze a pěší turistika 

Moser (1986) uvádí, že turistika je činnost, která v sobě zahrnuje tři základní složky: aktivní 

tělesné pohybové činnosti, odborně technické znalosti a dovednosti a kulturně poznávací 

činnosti. Což není nic jiného než poznávání přírodních, společenských, historických a 

současných poměrů určitého místa či oblasti. Kvalifikovaná turistika je forma cestování za 

účelem uspokojování ozdravných, kulturních a emocionálních potřeb, prováděná pro radost a 

uspokojování z výkonu aktivním zapojením vlastní síly. Umožňuje využitím volného času 

realizovat samostatně připravenou, dobrovolnou a cílevědomě zvolenou návštěvu určité 

oblasti za pomoci získaných znalostí a dovedností. 

Podle toho jakým způsobem provádíme turistiku, rozeznáváme její různé druhy. Využíváme-li 

jen chůze, mluvíme o pěší turistice. Tento druh turistiky je v Irsku velmi oblíbený a často 

ženami provozovaný. V náročném vysokohorském terénu o vysokohorské turistice. 

PoUŽijeme-li některého z přesunových prostředků, hovoříme např. o lyžařské turistice, vodní 
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turistice, cykloturistice. Turistiku lze provádět v každém věku a je přístupná všem občanům, 

pokud netrpí vážnými poruchami pohybového systému či jinými chorobami, které zamezují 

pohyb vůbec. 

Chůze je nejpřirozenější formou pohybové aktivity. Její kouzlo spočívá v jednoduchosti -

chodit umíme od útlého věku všichni. Chůze je tak všední, že její fyziologická účinnost je 

casto velmi podceňována. Přesto její význam v současnosti stále narůstá, a to především 

v souvislosti s poněkud kritickou revizí názorů na kondiční běh pro zdraví. 

Novotná aj., (2006) uvádí, že při chůzi jsou síly v okamžiku kontaktu nohy s podložkou rovny 

zhruba 1,7 násobku tělesné hmotnosti, při běhu jsou kontaktní síly rovny zhruba trojnásobku 

tělesné hmotnosti. Přetížení při běhu může vést k řadě problémů s pohybovým systémem, 

k bolestem zad atd. Naopak přetížení organismu chůzí, tedy vyvolání stavů ohrožujících 

zdraví, je relativně malé. Chůze je z těchto důvodů univerzální. Je vhodná především pro 

osoby, které začínají s rozvojem zdatnosti ze zdravotních důvodů. Rytmus chůze lze snadno 

koordinovat s dýcháním. Při volnějším, rovnoměrném tempu chůze se výdech prodlužuje a 

vyvolává hlubší vdech. Intezitu zatížení během chůze jsme schopni relativně snadno naučit. 

Méně zdatní jedinci, lidé s nadváhou nebo senioři dosahují pozitivního vlivu na aerobní 

zdatnost již při nižších rychlostech. Ovšem při pomalé chůzi je třeba k dosažení pozitivního 

vlivu na tělesnou zdatnost zvýšit intenzitu podnětů- chodit delší dobu, častěji . 

Jak bylo již uvedeno, v Irsku je chůze velmi oblíbená pohybová aktivita žen. Většina žen má 

nadváhu, a proto je chůze pro jejich pohybový aparát šetrnější než běh. Chůzi nazývají 

"walking". Věnují se jí téměř denně. Nemají v úmyslu snížit svoji nadváhu, ale snaží se o to, 

aby se cítili dobře a popovídali si s kamarádkou. 

2.7.2. Cyklistika 

Pro cyklistiku jako vhodnou pohybovou aktivitu hovoří velmi ekonomický způsob pohybu. 

Při dosažení stejného sportovního efektu jako u kondičního běhu nejsou tak intenzivně 

zatěžovány klouby dolních končetin. Pravidelné prováděná cyklistika má pozitivní účinky 

hlavně na srdce, krevní oběh a dechové funkce, šlapáním se posilují kromě svalů dolních 

končetin také břišní, prsní a zádové svaly i svaly paží. 

Cyklistika je vhodnou pohybovou aktivitou pro osoby ve velkém věkovém rozpětí. Výlety a 

vyjížďky na kole spojujeme s ovlivňováním tělesné zdatnosti, s psychickou regenerací 

V souvislosti s pohybem v přírodním prostředí. Cykloturistika ve srovnání s pěší turistikou 

umožňuje rychlejší pohyb, který je fyziologicky účinný. (Novotná aj.2006) 
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2.7.3. Plavání 

Plavání bývá někdy označováno jako "koupání", tj. pobyt ve vodě, hrátky s vodou, poplavání. 

Nejvíce ho spojujeme s bazénovým plaváním. Samozřejmě je možné využít i volnou vodní 

plochu. Plavání je spíše individuální činností. 

Vodní prostředí vyžaduje specifický způsob pohybu a podstatným způsobem mění i podmínky 

obvyklých pohybových činností. Jejich provedení může být výrazně jednodušší (působením 

např. vztlaku vody), nebo výrazně obtížnější (např. nutností překonávat značný odpor 

prostředí). 

Plavání realizované ve vodorovné poloze na prsou nebo na zádech pomocí záběrových 

pohybů končetin zatěžuje organismus rovnoměrně. Na rozdíl od obvyklých lokomočních 

činností (běh, cyklistika, běh na lyžích) nezatěžuje dominantně pouze dolní končetiny, ale pro 

pohyb významně využívá horních končetin. Proto je plavání vhodné i pro ženy, u kterých 

samotný pohyb na suchu není vhodný nebo možný (obézní, snížená pohybová schopnost 

dolních končetin). (Novotná aj. 2006) 

Pro oběhový systém a dýchání je vodorovná poloha těla při plavání výhodná. Pohyb je 

prováděn bez kontaktu s pevnou položkou, proto ve vodě namáháme pohybový aparát bez 

nárazů a otřesů. Mechanická účinnost plavání je podstatně nižší než u jiných lokomočních 

činností na suchu (chůze, běh, ale i cyklistika). Plavání je v závislosti na konkrétní plavecké 

úrovni, spojeno s vyšším energetickým metabolismem. Vzhledem k vlastnostem vody 

(hydrostatickému tlaku a odporu) je při plavání více než na suchu zatěžováno vdechové a 

výdechové svalstvo. 

Současná doba nám přinesla mnoho zajímavých a zábavných pohybových aktivit spojené 

s vodou a plaváním. Dnes již existují různá organizovaná cvičení ve vodě doprovázená 

hudbou. Aqua-fitness a aqua-aerobik. Jsou to cvičení, která využívají plavecké dovednosti 

(např. polohování ve vodě, vznášení) a cvičení známá svou účinností na suchu, modifikovaná 

pro vodní prostředí. V aqua-aerobiku se objevuje i modifikovaná chůze, běh a poskoky ve 

vodě. Využívá se převážně vertikální poloha ve vodě, kontakt se dnem je šetrný, pohyb je 

tlumen odporem prostředí a působením vztlaku. 

Pohybové aktivity ve vodě jsou vhodné a příjemné pro osoby s velkou nadváhou. Ve vodě 

netrpí nadměrným pocením, vztlak vody pomáhá snášet nadměrnou hmotnost, rozsáhlejší 

pohyby, běh a poskoky jsou prováděny s menším rizikem svalového nebo kloubního zranění. 

V České republice jsou tato pohybová cvičení mezi ženami velmi populární. Především mezi 

ženami staršího věku, neboť pohyb ve vodě je pro ně mnohdy jednodušší než pohyb na suchu. 
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v Irsku jsem se s aqua-fitnes ani s aqua-aerobikem nesetkala. Plavecké bazény jsou 

111aximální délky 25 metrů. I přesto je plavání jedna z oblíbených pohybových aktivit žen. 

2.7.4. lnline Bruslení 

Inline bruslení vyhledává stále větší množství mladší populace. 

Struktura pohybu na inline bruslích se podobá běhu, i fyziologický účinek je podobný. 

Klouby dolních končetin jsou však oproti běhu více šetřeny, jsou zatěžovány jen o něco více 

než při chůzi. Atraktivitu inline bruslení pro ženy nesnižuje ani podstatně vyšší riziko úrazu 

než u pohybových aktivit s obdobnými účinky. 

Vhodný terén pro inline bruslení by měl být hladký povrch, pro fil by měl být rovinatý, bez 

velkých stoupání a prudkých sjezdů. 

Pomocí inline bruslení můžeme pozitivně ovlivňovat aerobní zdatnost, posilovat stehenní a 

hýžďové svalstvo, podněcovat rozvoj balančních a koordinačních schopností. Důležitá je 

technika jízdy. 

Novotná aj. (2006) uvádí, že při jejím nezvládnutí může mít inline bruslení na zdraví i 

negativní dopady. Jde především o přetěžování páteře způsobené usilováním o 

aerodynamickou polohu, tj. předklon, většinou ohnutý, s kulatými zády. Dlouhotrvající 

nevhodné držení těla vyvolává bolestivost zad. Je třeba bruslit jen s přiměřeným náklonem, 

s rovnými zády. Důležitý je trénink rovnováhy, dále posilování a protahování svalstva 

podporujícího držení těla. 

Je třeba se zmínit o riziku úrazu. To se zvyšuje v nevhodném prostředí a při jízdě za 

nevhodných podmínek. Nejohroženějšími částmi těla jsou zápěstí, lokty, kolena, hlava. 

Jednoznačnou prevencí je používat kompletní ochranné vybavení, přilbu a chrániče končetin. 

U žen s přibývajícím věkem je riziko ještě větší. Z důvodu ohrožení osteoporózou. 

V České republice začínají přibývat areály a parky pro inline bruslení. V Irsku se inline 

bruslení provozuje velmi málo. Nejsou zde žádné sportovní areály či parky s vhodným 

terénem. 

2.7.5. Sportovní hry 

Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří podle 

institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším ovládáním 

společného předmětu. (Táborský 2004) 

Sportovní hry, jejichž počet daleko překračuje hranici sta, se mohou dělit podle různých 

hledisek: 
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• jedním z kritérií třídění může b}i to, zda jsou hrací plochy obou soupeřů společné 

(sportovní hry invazní, např.fotbal, basketbal) nebo oddělené (sportovní hry neinvazní, 

např. volejbal, indiaca). 

• Jiným kritériem se může stát počet hráčů u každého ze soupeřů společné: sportovní 

hry individuální , sportovní hry párové, a sportovní hry týmové. 

• Dalším hlediskem je hlavní způsob pohybu hráčů: přirozený pohyb bez pomocných 

prostředků (převážná většina sportovních her), pohyb ve vodě (vodní pólo), využití 

výzbroje (lední hokej, hurling), využití živých a neživých dopravních prostředků. 

Táborský (2004) rozděluje sportovní hry podle tří hledisek: herní úkoly při ovládání 

společného předmětu, způsob získávání bodů a způsob, jakým je vymezeno trvání utkání. 

Podle toho pak rozlišujeme sportovní hry brankového, síťového a pálkovacího typu. 

Sportovní hry patří k tradičním pohybově rekreačním činnostem. Obliba jednotlivých her se 

v čase poměrně značně proměňuje. Ženy v současnosti využívají z tradičních sportovních her 

asi nejčastěji volejbal, dále squash, badbinton, tenis. Pokud je žena již na určitou sportovní 

hru z mládí orientována, celoživotně vyhledává příležitost zahrát si, zažít potěšení z činnosti, 

kterou si oblíbila. 

V Irsku jsou mezi ženami oblíbené zcela odlišné sportovní hry než v České republice. Je to 

především Gealic fotbal, hurling, ragby, golf a v poslední řadě i tenis. 

Hurling 

• Hurling je v Irsku stejně populární jako fotbal nebo hokej u nás. Na zápasy chodí desetitisíce 

diváků. Ačkoli se jedná o velmi fyzicky náročný a tvrdý sport, v Irsku jej zvládají i ženy. 

Ženy mají hru mírně upravenou a nazývají ji camogee. 

V celém Irsku není jediný profesionální hráč. Hurling je hra cti. 

Na hřišti o rozměrech cca hřiště fotbalového zápolí 30 hráčů, patnáct na každé straně. Každý 

hráč je vybaven krátkou hokejkou z jasanového dřeva, tato hokejka se jmenuje hurlie. Cílem 

hry je dopravit malý kožený míček do soupeřovi branky, toto je hodnocenf 3 body, pokud se 

hráčům podaří míček umístit nad bránu, ale mezi protažené tyče, jedná se pouze o 

jednobodový zisk. Míček se hráči snaží udržet nad zemí a mohou je chytit rukou pouze ze 

vzduchu či z odrazu. Hurling se hraje dvakrát po třiceti minutách a ačkoliv se to nezdá, je 

nejrychlejší a nejakčnější hrou na světě. 

Rurling je úžasně rychlá a zábavná hra, pro hraní je nutné si osvojit řadu pohybových 

dovedností. 
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gugby 

Rugby vzniklo v roce 1823 na škole ve stejnojmenném městečku v Anglii. Vždy hrají dvě 

mužstva o 15 hráčích, která se snaží rukama či nohama přesunout míč k soupeřovu 

brankovišti, aby ho rukou umístila do brankoviště, nebo kopla do soupeřovi branky. Přihrávat 

aúč spoluhráči se může jen tehdy, není-li to směrem dopředu. Přihrávka dopředu je v ragby 

zakázána. 

Celková doba hry je 2 x 40 minut. Hřiště je dlouhé maximálně 100 metrů a široké 70 metrů. 

V Irsku je tato hra po Hurlingu druhou nejoblíbenější hrou. 

Gaelic fotbal - Irský fotbal 

Gealic fotbal je nejrozšířenějším sportem v Irsku. Historické kořeny této hry pochází 

z keltských dob a teprve koncern 19. století byla jeho pravidla upravena do současné podoby. 

Co se tohoto ohledu týče, ocitá se na rozmezí fotbalu a ragby, byť je starší. 

Gealic fotbal se hraje na fotbalovém hřišti s brankami ve tvaru písmene H. Spodní část této 

konstrukce připomíná branku klasického fotbalu včetně sítě, přičemž horní část kopíruje spíše 

branku ragbyovou, tzn. v rozích vybíhají dvě paralelní tyče směrem nahoru. 

Go se týče pravidel, s míčem se srní běhat, házet, kopat i driblovat. Velikostí je míč 

Gealického fotbalu podobný míči klasickému, fotbalovému. Jeho váha je o trochu větší, ale 

vzhledem připomíná spíše míč volejbalový. 

Utkání je hráno na dva poločasy a celková hrací doba činní 70 min. Tým tvoří 15 hráčů 

včetně brankáře. Cílem hry je dopravit míč do branky soupeře - přičemž skórování do dolní 

části se počítá za 3 body, do horní potom za 1 bod. Vítězí tým s vyšším počtem 

zaznamenaných bodů. Hra je více kontaktní než klasický fotbal, ale střídmější než ragby. 

V současné době se této hře začíná věnovat i stále více žen. 

Golf 

Je celosvětově jeden z nejrozšířenějších sportů; ve Skotsku, v Irsku či Spojených státech je 

golf naprostou samozřejmostí a je masově provozován jako lidová zábava a rekreační 

sportovní aktivita. 

Golf není kuriozita vyhrazená omezenému okruhu vyvolených, ani sport snobů a zbohatlíků. 

Je výjimečně relaxační záležitostí - představuje velmi přirozený pohyb v krásně upraveném 

přírodním prostředí. Proto je optimální protiváhou dnešního sedavého životního stylu. 

Rovnoměrně zatěžuje motorický aparát člověka a ve své rekreační podobě nevyžaduje 

extrémní jednorázové vypětí a namáhání netrénovaného organismu- golf je proto možno na 

slušné úrovni provozovat do velmi pozdního věku. Je velmi vhodný i jako rodinný sport, 

který umožňuje zábavu a společnou dovolenou všem generacím. A protože je v průběhu hry 
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možné, aby spolu hráči volně komunikovali, je vyhledáván i pro tento jeho společenský 

charakter. 

Golf je napínavý a krásný. Je to starobylá hra, která se hraje na hřišti s překážkami pomocí 

holí a míčku podle stanovených pravidel. Cílem je dostat míček do jamky na co nejmenší 

pocet ran a porazit hřiště či soupeře. Standardní počet jamek na golfovém hřišti je osmnáct. 

poměrně běžně existují také hřiště devítijamková, kde je možno hrát i regulérní soutěže, 

pokud se takové hřiště odehraje dvakrát. 

Hřiště měří 5-6 kilometrů, ale hráč během hry většinou ujde téměř dvojnásobek. Jednak jsou 

mezi jednotlivými jamkami přechody a jednak se hledají míče, rozměřují rány atp. Je to hra, 

která rovnou měrou zaměstnává tělo i mysl člověka, jeho fantazii, hra, která je založena na 

přísných pravidlech a silné etice. Je nekontaktním sportem, kdy každý hráč hraje svoji hru 

svým míčem. Odpadají tak problémy, jež známe například z tenisu, kde stačí nevelký rozdíl v 

úrovni obou hráčů a hra se pro oba stává utrpením. V golfu to neplatí. Tady ani značný 

výkonnostní rozdíl není hře na překážku a díky "handicapovému systému", který je vysvětlen 

dále, spolu mohou smysluplně hrát a soutěžit i hráči odlišné výkonnosti a věku. 

Vzhledem k vlhkému podnebí, které je v Irsku naprosto běžné, jsou golfová hřiště velmi 

kvalitní. Golf je zde provozován řadu let jako rekreační sport. V České republice se dostává 

mezi oblíbené rekreační sporty až v současnosti. V minulosti byl provozován více bohatými 

lidmi. 

Tenis 

Tenis je individuální sport pro celý život.Jeho výhodou je skutečnost, že se mu mohou 

věnovat ženy i muži každého věku. Je nejrozšířenějším sportem na světě. Při tenisové hře se 

rozvíjí vůle, cílevědomost, rychlý odhad situace, spoléhání na vlastní síly a vynalézavost. 

Důležité je taktické myšlení, ohodnocení soupeře, rychlý pohyb a schopnost dlouhodobého 

soustředění. Hra vyžaduje obratnost a nervosvalovou koordinaci, která umožňuje ekonomický 

pohyb po hřišti v měnících se podmínkách hry. Samotná hra umožňuje pravidelný a vydatný 

pohyb, většinou na zdravém vzduchu a slunci. Cílem hry je zahrát míč pomocí rakety do 

vymezeného prostoru tak, aby jej soupeř nemohl vrátit. Rotaci, dráhu letu míčku i jeho 

rychlost je možné ovlivnit technikou úderů. 

Možnost hraní v krytých halách dělá z tohoto sportu celoroční záležitost. V Irsku neexistují 

kryté haly. Pokud hráč není členem klubu, nedostane se na tenisový kurt. 

Český tenis má dlouholetou tradici. V České republice je tenis provozován jako doplňková 

aktivita ve větší míře než v Irsku. Irové tuto aktivitu nevyhledávají. V Irsku vznikl tenis až 

v 19. století. 
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2.8. Výživa a pitný režim 

2.8.1. Funkce a význam základních živin 

Výživa je základ života. Nežijeme proto, abychom jedli, jíme proto, abychom žili. Všechno, 

co snúne na nás nějakým způsobem působí, protože to prochází naším tělem. Potrava je 

v neposlední řadě i vkladem do celkového zdraví, který se později vrátí i s úroky. Naprosto 

mimořádným fenoménem ve smyslu výživy je fakt, že její realizace spočívá téměř bez 

výjimky v rukou žen. Je to naprosto logické. Rolí žen, jak již bylo zmíněno v úvodu, je starat 

se o děti, starat se o rodinu a zajišťovat jejich výživu. 

Celoživotní nízká kvalita výživy má bezprostřední či přinejmenším nepřímou vinu na mnoha 

předčasných úmrtích, určitě však na zdravotních poškozeních. Chronická civilizační 

onemocnění nemohou být nikdy vyléčena nebo alespoň "držena na uzdě" chronickým 

použitún farmak, pokud pacient trvale nezmění způsob stravování a nevyužije možnosti 

skýtané léčebnou výživou. 

Jídlo je jedním z požitků života. Kromě toho je také nezbytné pro zásobení orgamsmu 

živinami. Jeden základní trik, jak z výživy učinit spojence, je předcházet pocitu nadměrného 

hladu. Hlad omezuje schopnost vybrat si potraviny, které jsou podporou cvičení, pohybové 

aktivity i našeho zdraví. 

Od narození po dobu celého života má jídlo, které konzumujeme, velký vliv na udržení zdraví 

a dobré kondice. Správná výživa je základní součástí zdravé životosprávy. Díky živinám 

obsažených ve stravě může organismus a jednotlivé orgány bezproblémově fungovat. 

Racionální strava 

V posledních 50.letech došlo ve většině vyspělých zemí k výrazným změnám ve stravovacích 

zvyklostech. V USA, v Kanadě a západoevropských zemích nebyly vzhledem tradičním 

národním kuchyním tak výrazné a navíc zhruba v posledních 15. letech nastala velká 

renesance tvz. racionální výživy, u nás je situace o něco horší. 

Naši odborníci se snaží na základě nejnovějších poznatků racionální stravu prosadit, ale stále 

rostoucí počet rychlých občerstvení nabízející z větší části nekvalitní stravu stojí proti nim. 

Ovšem naše kvalita zdravého stravování předčívá kvalitu racionálního stravování v Irsku. 

Irská populace nemá dostatečné informace o správnosti zdravého stravování. O složení stravy, 

co se týče základních zdrojů energie cukrů, tuků a bílkovin. 
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v Irsku žije malé procento lidí, kteří se stravují racionálně, zdravě. Převážnou část z nich 

tvoří cizinci. Irští obyvatelé jedí převážně smažená jídla a sendviče. I přesto, že mají lepší 

přístup k čerstvému ovoci a zelenině než v lidé v České republice. Irsko je proslulé svým 

zemědělstvím a mnoho lidí se zde stále živí pěstováním a prodáváním čerstvých potravin. 

převážná většina Irské populace nechce a tvrdí, že nemá důvod měnit svůj způsob stravování. 

Většina z nich je přesvědčena, že se stravují naprosto zdravě. 

Podmínkou pro dosažení vysoké úrovně tělesné zdatnosti a aktivního zdraví je dodržování 

zásad zdravé výživy. Zjednodušeně je můžeme rozdělit takto (Cooper, 1990): 

Procentuální zastoupení jednotlivých živin ve stravě: 

Sacharidy ............................. 50% 

Tuky ................................... 30% 

Bílkoviny .............................. 20% 

Šest základních živin důležitých pro zdraví 

Jídlo je více než palivo, které odstraní pocit hladu. Obsahuje živiny nezbytné pro udržení 

optimálního zdraví a výkonnosti. Živiny je možné rozdělit do šesti skupin. 

Sacharidy 

Tuky 

jsou zdrojem, energie potřebné pro normální činnost svalů a mozku. Pocházejí 

z cukrů (jednoduchých sacharidů) a škrobů (složených sacharidů). Sacharidy jsou 

primárním zdrojem energie při intenzivním tréninku. 60% veškeré konzumované 

energie by mělo pocházet ze sacharidů., které se nacházejí zejména v ovoci, 

zelenině, pečivu a obilninách. Sacharidy se omezeně ukládají do zásoby v játrech a 

svalech a jejich využití je velmi jednoduché a rychlé. (Seliger, Vinařický, 1992). 

Podle potřeby se také sacharidy mohou přeměňovat v proteiny a tuky. 

jsou zdrojem energie (joulů, kalorií), která se používá při aktivitách v nízké intenzitě 

(např. čtení a spaní) a dlouhotrvajících aktivitách (např.dlouhé běhy nebo pomalá jízda 

na kole). Jsou nezbytné pro látkovou a energetickou přeměnu v těle. Sacharidy a 
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bílkoviny, kterých nebylo využito se ukládají právě ve formě tuků. Napomáhají při 

pohybu zažívacího traktu a dále při vstřebávání vitamínů A,D,E a vápníku. Slouží i 

jako výchozí látky pro tvorbu hormonů, žlučových kyselin a dalších látek. 

Bílkoviny 

jsou nejdůležitějším stavebním materiálem tělesných tkání, krve, enzymů, některých 

hormonů a ochranných látek (Selige, Vinařický 1992). Bílkoviny jsou také 

nejdůležitějším zdrojem tepla, jenž se uvolňuje jejich přestavbou v játrech. Proteiny se 

nemohou v organismu tvořit z jiných živin. Bílkoviny přijaté ve stravě jsou při trávení 

rozloženy na aminokyseliny, které jsou následně přetvořeny na bílkovinu svalů a 

ostatních tkání. Bílkovina může být použita jako zdroj energie, pokud není 

v organismu dostatečné množství sacharidů (např. během mimořádně dlouhých 

vyčerpávajících výkonů). Asi 15% z celkového příjmu energie by mělo pocházet 

z potravin bohatých na bílkoviny, jako je hovězí a vepřové maso, ryby, drůbež a 

luštěniny (fazole, hrách, čočka). 

Vitamíny 

jsou metabolické katalyzátory, které regulují chemické reakce v těle. Většina vitamínů 

jsou chemické látky, které organismus neumí sám vytvořit, a proto je nutné je přijmout 

ve stravě. Vitamíny nejsou zdrojem energie. Dělíme je na rozpustné v tucích 

(A,E,D,K,F) a rozpustné ve vodě (vitamíny skupiny B a C). Vitamíny nedodávají tělu 

energii, ani nejsou stavební součástí tkání. Avšak ovlivňují chod organismu. Je jich 

zapotřebí například při tvorbě krve, produkci hormonů, pro imunitní systém. Jsou 

mikroživinami, které se nacházejí v rostlinné a živočišné stravě. Vstřebávají se 

v tenkém střevě. 

Minerální látky 

jsou důležitou součástí potravy, účastní se řízení důležitých pochodů v organismu. 

Jsou stavebním materiálem tkání. Hojně se vyskytují v zemské kůře. Vápník, fosfor, 

draslík, sodík, hořčík, síra a chlor jsou potřebné relativně ve velkých dávkách, naproti 

tomu stopové prvky, jsou rovněž minerály, avšak potřebné ve velmi malém množství. 

Patří mezi ně železo, zinek, měď, křemík, mangan, chrom, jód, selen, fluor a kobalt. 

Minerální látky přijímáme jen v potravinách s výjimkou kuchyňské soli, kterou 

přidáváme v umělé podobě, a to zpravidla v takovém množství, jenž převyšuje 

skutečnou potřebu. Nejsou zdrojem energie. 
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Voda 

_ je nenahraditelnou látkou, která tvoří 60-75% hmotnosti těla. Voda udržuje tělesnou 

teplotu, přivádí živiny do buněk, odvádí z nich odpadní látky a je nutná pro jejich 

činnost. Voda není zdrojem energie. Vstřebává se ve střevech, přechází do krve žíly 

vrátnice a přes játra do krevního oběhu. 

Základní trojpoměr živin, tedy bílkovin - tuků - cukrů, by měl, vyjádřeno ve váhovém 

množství, činit nikoliv 1:1:4, ale 1:0,8:5 (Fořt 1998). Bílkovin by mělo být maximálně 1,0 až 

1,2 g na kg tělesné hmotnosti. Zvýšené množství cukru je ve smyslu vyššího příjmu škrobů. 

Energetická hodnota jednotlivých živin: 

1 gram sacharidů poskytne organismu 17kJ energie 

1 gram bílkovin poskytne organismu 1 7kJ energie 

1 gram tuků poskytne organismu 38 kJ energie 

Tři hlavní pravidla pro zdravé stravování 

Rozmanitost - výživa musí být pestrá. Měla by obsahovat široký sortiment potravin. 

každá z potravin obsahuje pouze některé živiny. Například pomeranče obsahují 

vitamín C a sacharidy, ale není v nich železo či bílkoviny. Hovězí maso je naopak 

bohaté na železo a bílkoviny, ale není v něm žádný vitamín C a sacharidy. 

Nejrozumnější je tedy kombinovat a obměňovat konzumované potraviny tak, 

abychom přijímali všechny nezbytné živiny. 

Přiměřenost - je potřeba vyvážit příjem potravin. Skladba potravin musí zajistit 

rostlinné a živočišné zdroje. Energeticky odpovídající příjem energie by měl 

odpovídat výdeji a jen o něco zvýšený pro obnovu či výstavbu tkání. 

Prospěšnost - měly bychom se snažit vybírat přírodní nebo jen lehce zpracované 

potraviny tak často, jak je to možné. 
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Plnohodnotná strava je taková, jenž obsahuje dostatečný příjem všech živin a nezbytných 

látek, tj.vitamíny, minerály. Jaké by mělo tedy být rozdělení dávek na den? Smejkal, 

Rudzinskyj 1999 doporučují rozdělit příjem na 6 denních dávek, kdy snídaně obsahuje 25% 

celkového denního příjmu, přesnídávka 10%, oběd 20%, svačina 10%, večeře 25% a druhá 

večeře 10%. Ne všichni odbonúci se shodují na takovém rozdělení. 

Výživa by se měla lišit i podle věku a způsobu života. Běžná pestrá strava obsahuje prakticky 

všechny tři základní živiny. Rozhodující je zajištění jejich správného poměru. Je třeba si 

uvědomit, že člověk v současnosti ztratil díky dostupnosti potravin regulaci přím'jmu 

množství potravy, schopnost regulace příjmu energie a jednotlivých živin. Proto musíme své 

stravovací návyky rozumně řídit. Tato skutečnost nabývá na důležitosti u jedinců, kteří 

provádějí pohybové aktivity systematicky. V současné době se odbonúci na výživu shodují na 

poměru živin cukry- tuky- bílkoviny, vyjádřené v jejich váhovém množství u dospělých 5-6 g 

cukrů, lg tuků, 1,2g bílkovin, vše na lkg hmotnosti. 
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Základní pravidla správné výživy: 

a) strava musí být pestrá, 

b) každé jídlo by mělo obsahovat určitý podíl vlákniny (nestravitelné části), 

c) celodenní příjem potravy by měl být rozdělen alespoň do 5 částí, 

d) doba mezi jednotlivými jídly v bdělém stavu by neměla být delší než 3 hodiny, 

e) každý dietní režim má individuálně odlišné "charakteristiky" 

f) vhodná je konzultace s odborníkem, popř. informace z odborné literatury 

2.8.2. Pitný režim 

Doplňování tekutin a iontů je nedílnou součástí výživy a tudíž i regenerace. Voda tvoří velkou 

část těla všech živých organismů (50-60% tělesné hmotnosti u žen, u mužů 55-65%). Je 

zán:>veň rozpouštědlem, transportním i chladícím médiem celé živé soustavy. Ztráty vody se 

~ohybují okolo 2,5 litru za den u jedinců bez pohybového tréninku (cca 0,51 dýcháním,cca 

0,51 potem, asi 0,31 odpařováním a zbytek cca 1,51 vyměšováním). Je třeba počítat i tvz. 

metabolickou vodu, která vzniká při štěpení tuků a cukrů. Její množství se pohybuje 

v závislosti na intenzitě výkonu v rozmezí 1 - 2 litry. 

Rozhodnými skutečnostmi pro formu obnovy ztrát tekutin v důsledku pohybového výkonu 

jsou: 

- intenzita a doba trvání výkonu 

- trénovanost 

- vnější podmínky- teplota, tlak, vítr atd. 

- oblečení 

Minerály a ionty 

Každý nápoj by měl obsahovat jisté množství vody, určité množství energie, sodík a draslík, 

případně i hořčík, ionty jsou nezbytné pro zachování "elektrických" poměrů na svalové 

membráně. 

Cíle pitného režimu: 

obnova ztracených tekutin 

obnova energie 

doplnění ztracených iontů 

Zásady pitného režimu: 

je doporučován denní příjem tekutin cca 3 litry, z toho 1,5-2 1 v nápojích, potřeba se 

zvyšuje při tělesné námaze 
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doplňování tekutin by nemělo přesáhnout množství 0,5 - O, 7 1 za hodinu 

při jednorázovém příjmu by objem tekutin neměl přesáhnout 0,2 1 (pít se doporučuje 

před cvičením i v jeho průběhu) 

při opakovaných aktivitách a při aktivitách trvajících déle než 1 hodinu bez přerušení 

je vhodné i v průběhu zatížení doplňovat tekutiny s obsahem iontů a stopových prvků 

po ukončení aktivity je třeba postupně doplnit ztráty tekutin 

vhodná je tekutina přiměřené teploty 

v poslední době se doporučuje používat k pokrytí potřeby tekutin nesycenou čistou 

vodu, která se rychle vstřebává do organismu 

2.9. Relaxace a regenerace 

2.9.1. Význam a rozdělení regenerace 

Regenerace je zcela opodstatněná složka života. Cílem všech aktivit, které mají odstranit 

nebo snížit následky pohybového zatížení, je využití všech dostupných metod, umožňujících 

tyto zotavné procesy urychlit. 

Schématicky lze tento proces znázornit takto: 

práce - únava - zotavení (regenerace) 

Novotná aj. (2006) rozdělují regeneraci na dva základní typy: 

• pasivní regenerace je činnost organismu během zátěže a po zátěži, kdy se vychýlená 

rovnováha všech fyziologických funkcí, včetně vnitřního prostředí, vrací na úroveň 

výchozích hodnot, eventuálně je superkompenzačním mechanismem posunována 

žádaným směrem proti výchozím hodnotám. Jedná se zcela o přirozený proces, který 

probíhá podle daných zákonitostí bez našeho vnějšího zásahu. Dochází např. 

k likvidaci metabolické acidózy, k obnově zásob energetických substrátů v buňkách, 

k vyrovnání hospodaření s vodou, k přesunu iontů draslíku do buněčných struktur a 

sodíku do mezibuněčných prostorů atd. 

• aktivní regenerace jsou metody a procedury, které plánovitě a cíleně používáme 

k urychlení složitého postupu pasivní regenerace. Hlavním účelem aktivní regenerace 

je tedy zrychlení zotavovacích procesů, což sekundárně umožňuje zvýšit následné 

tréninkové úsilí a tím dosáhnout vyšších výkonů. 
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Regeneraci můžeme ovlivňovat procesy: 

pedagogickými (regenerace pohybem) 

• 

psychologickými (ovlivňují psychickou stránku jedince) 

biologickými (ovlivňují vnitřní prostředí - racionální výživa, včetně hydratace a 

přísunu minerálů, fyzikální a balneologické prostředky) 

farmakologickými (využívají povolenou farmakologickou podporu) 

2.9.2. Fyzikální prostředky v regeneraci 

Energie vpravená do organismu fyzikálními prostředky přechází na energii fyzikálně -

chemickou a na biochemické děje ve tkáních organismu. Ty vedou ke vzniku účinných látek, 

k navození humorálních reakcí a ke změnám a trofiky a funkce jednotlivých tkání. 

(Stackeová, 2004) 

Základní dělení: 

masáže 

vodní procedury 

elektroprocedury 

světelné procedury 

Masáže patří k nejstarším formám relaxace, léčby. V regeneraci se setkáme s klasickou 

masáží a reflexní masáží. V poslední době se rozšířily a své místo si hledají i nové druhy 

masáží. Jako např. lymfatické masáže, masáže horkými lávovými kameny, aromaterapeutická 

masáž, čínská tlaková masáž, shiatzu- japonská masáž, thajské masáže, baňkování, reflexní 

terapie. 

Reflexní masáž využívá reflexního ovlivnění vnitřních orgánů, cév a svalů pomocí reflexních 

zón na kůži. Tyto zóny se ozařují jako Headovy zóny. Reflexní masáž se provádí bez 

masážního prostředku. Navozuje pozitivní změny v neurovegetativním systému, zlepšuje 

funkci vnitřních orgánů a zlepšuje periferní prokrvení. Pro požadovaný účinek je třeba 

reflexní masáž provést 8 - 12 krát s přestávkami 2 - 3 dny. K reflexní masáži řadíme i 

akupresuru. 

Lymfatické masáže zlepšují prokrvení, preventivně předcházejí celulitidě nebo výrazně 

napomáhají ke zlepšení jejího stavu. Jsou vhodné proti otokům, usazování toxických látek 

v organismu a rozproudění energie a krve převážně v dolních končetinách. Lymfatické 

masáže se provádějí krouživými pohyby na určitých místech těla směrem k srdci bez 

masážního prostředku. Jejich účinnost je veliká. Sportovci v České republice lymfatické 
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masáže často využívají k regeneraci. Bylo zjištěno, že lymfatické masáže mají velký vliv na 

zlepšení výkonu. 

Sbiatzu - japonská masáž vychází z japonské medicíny. Jejím cílem je působit na 

akupunkturní body a meridiány a tím vyrovnávat výkyvy v oběhu životní energie. 

drah, uvolnění kloubů, zprůchodnění průtoku energie v těle, a tím celkové uzdravení. Tato 

masáž se provádí přes oblečení. 

Reflexní masáž chodidel pracuje s reflexními ploškami na chodidle, pomocí nichž ovlivňuje 

vnitřní orgány, žlázy, svaly a cévy. Tyto reflexní plošky nalezneme stejně jako na chodidlech 

na dlaních a na obličeji. 

Aromaterapeutická masáž se po technické stránce neliší od klasické masáže., ale jako 

masážní prostředek se zde využívá aromatického oleje nebo esence, které mají specifický 

léčebný účinek. 

Sportovní masáž je cílena k urychlení regenerace. Je vhodná pro všechny, kteří cvičí, 

podávají výkony, nebo celý den sedí u počítače a jednostranně zatěžují tělo, či pro ty, které 

bolí záda. Klasickými hmaty masér uvolňuje ztuhlá místa, rozproudí energii a uvolní všechny 

svaly. 

Baňkování je vhodná metoda pro zmírnění a odstranění bolesti pohybového aparátu a také 

pro ovlivňování funkcí vnitřních orgánů. V baňce se pomocí hořícího smotku vytvoří podtlak 

a potom se baňka přiloží na tělo, při tomto procesu je do baňky částečně vtažena kůže 

s podkožím. Masáž lze provádět jednou baňkou, toto je ideální kombinovat s klasickou 

masáží. Nebo se baňky nechávají přisáté po určitou dobu na bolestivých místech. 

Vodní procedury se používají při léčbě či relaxaci svalových kontraktur, jako příprava 

k manipulačním výkonům a k masážím. Existují různé druhy vodních procedur: střídavá 

koupel, vířivá koupel, perličková koupel, podvodní masáž, přísadové koupele. 

Sauna se používá jako prostředek k léčbě onemocnění dýchacích cest, při poruchách 

prokrvení, při lehkých revmatických onemocněních, při ekzémech. Při vysoké teplotě 

s nízkou vlhkostí dochází k látkové výměně, při níž se organismus zbavuje toxických látek, 

které se do těla ukládají nezdravým způsobem života. Pobyt ve finské sauně, to v sauně, kde 

se teplota vzduchu pohybuje okolo 100 C a vlhkost okolo 5 - 1 O %, je velice příjemný 

z hlediska relaxace a detoxikace. Párová sauna, kde teplota je nižší a vlhkost vyšší, je velice 

prospěšná pro hydrataci pokožky, zbavení se napětí a stresu. Má pozitivní vliv na dýchací 

cesty. Díky fmské i párové sauně zvyšujeme obranyschopnost a odolnost organismu. 
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3. Praktická část 

3.1. Cíle, úkoly a metodologie práce 

Cíle 

Cílem této práce je popis a porovnání obsahu fitness a realizace pohybové aktivity typu 

fitness žen v České republice a v Irsku na základě anketního dotazníku. Posouzení úrovně 

obsahu fitness a vztahu žen k fitness pohybovým aktivitám. 

Úkoly 

K dosažení tohoto cíle bylo nutné si stanovit a pracovat s následujícími dílčími úkoly: 

1. Shromáždit veškeré poznatky odborné literatury k dané problematice (zásady fitness 

tréninku, zdatnost, intenzita zatížení, diagnostika pohybového aparátu atd.) 

2. Konstrukce anketního dotazníku shodného pro obě prostředí 

3. Pohybová intervence pro skupiny cvičenek a jednotlivé cvičenky 

4. Vyplňování dotazníků 

5. Zpracování výsledků anketních dotazníků 

Otázky 

Pro posouzení úrovně obsahu fitness a vztahu žen k fitness jsme si položili otázky: 

I. Jaká je informovanost žen v oblasti fitness v České republice a v Irsku? 

2. Jaké množství žen z České republiky a z Irska upřednostňuje fitness životní styl? 

3. Jak často využívají ženy v České republice a v Irsku služby fitness centra? 

3.2. Metodologie práce 

Výběr a charakteristika souboru 

Výběr žen neodpovídal požadavku náhodnosti. V prvním stupni byla upřednostněna místa, 

(výběr fitness centra v České republice a v Irsku), kde jsem pracovně působila. Ve druhém 

stupni (výběr osob) šlo v podstatě o ženy, které pravidelně navštěvují fitness centra. Bez 

určení věkové kategorie. 
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použité metody 

v průzkumu problematiky posouzení úrovně a obsahu fitness v České republice a v Irsku, 

bylo využito sociologické šetření dotazníkovou metodou. Byl použit anketní dotazník (příloha 

J) který byl sestaven v českém jazyce a následně přeložen do anglického jazyka. Forma 

položek není v dotazníku jednotná. Ve všech případech však byly použity výpovědi uzavřené 

5 nabídkou, kdy respondentka měla možnost vybrat jednu či několik možností z nabízených 

alternativ ve výběru odpovědí. 

Dotazník je rozdělen na šest částí. 

První část obsahuje obecné a organizační informace o životním stylu dotazovaných žen 

(otázky 1 - 12). Jsou to otázky, které mají za cíl zjistit co nejvíce informací o dotazované. O 

jejích sportovních začátcích a sportování ve fitness centru. 

Druhá část se týká cvičebních hodin, které jsou nabízeny v jednotlivých fitness centrech. 

Především hodnocení a oblíbenosti cvičebních hodin dotazovanými. Respondetky vybírají 

z nabízených hodin ty, které nejvíce navštěvují a hodnotí je pomocí stupnice od O - 7. 

Třetí část hodnotí přístup žen k pohybové aktivitě v posilovně. Jejich pravidelnost tréninku a 

jaký způsob trénování v posilovně upřednostňují. 

Čtvrtá část obsahuje vztah žen k doplňkovým pohybovým aktivitám. Dotazovaným se nabízí 

určitá škála aktivit, které mají ohodnotit pomocí stupnice od 1 - 8, podle toho jak často se 

jednotlivým doplňkovým pohybovým aktivitám věnují. 

a) chůze a pěší turistika 

b) cyklistika a cykloturistika 

c) plavání 

d) běh na lyžích a lyžařská turistika 

e) inline bruslení 

f) sportovní hry 

g) golf 

h) tenis 

57 



• 

pátá část je směřována do oblasti výživy. Jednotlivé otázky se vztahují k pravidelnosti a 

způsobu stravování. Otázky mají za cíl přivést dotazovanou k zamyšlení nad správným 

způsobem jejího stravování. 

V šesté části jsou otázky směřovány do oblasti regenerace. Zjišťují, jaký způsobem ženy 

v jednotlivých zemích relaxují. 

3.3. Statistické zpracování dat 

Pro textovou část bylo použito programu Microsoft Word XP 06 . Dotazníky byly zpracovány 

za pomoci programu Microsoft Excel 02. Výsledné data jsou prezentovány pomocí tabulek a 

následně znázorněny v grafech. Zhodnocení odpovědí je vyjádřeno v procentech. Podrobnější 

informace jsou uvedeny ve výsledkové části. 

3.4. Výsledky a diskuse 

V každé zemi bylo vybráno jedno fitness centrum, kde byly dotazníky rozmístěny. Českou 

republiku zastupuje fitness centrum Hit Flóra, které se nachází v Chrudimské ul., Praha 3. 

(příloha .... ). V Irsku byly dotazníky rozdány ve fitness River's Edge. Fitness se nachází 

v druhém největším městě Irska. V Co rku (příloha ... . . . ). 

V každém fitness centru bylo dotazováno 100 žen. Předem byly stanoveny otázky, které byly 

po doplnění vyhodnocovány. Při hodnocení problematiky fitness v obou zemích bylo bráno 

v úvahu, že dotazníky byly rozmístěny jen v jednom fitness centru v dané zemi. Proto 

výsledky nemusí odpovídat přesné realitě. Navzdory výše uvedeným negativám se však 

domnívám, že touto metodou je možné provést dostatečně přesné vyhodnocení a získat 

podklady pro závěrečnou část práce. 

Hodnocení nejčastější trénující věkové kategorie 

Jednotlivé věkové kategorie byly předem rozděleny do čtyř skupin (20- 29, 30-39, 40-49, 

50 - 59). Do těchto skupin byly ženy zařazovány podle jejich osobních údajů v úvodu 

dotazníku. Věkové kategorie jsou uváděny v tabulce č. 1. Následně byl počet jednotlivých 

skupin přepočítám na procenta pro grafické znázornění. 

Věkovou skladbu žen prezentuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 1 Četnost návštěvnosti fitness center dotazovaných žen v jednotlivých věkových 

kategoriích 

Věkové kategorie 
20-29 30-39 40-49 50-59 

Čechy 53% 37% 0% 
Irsko S Mi n;o 2'~ % 8% 

Podle dat z tabulky č. 1 se počet žen, které navštěvují fitness centrum v obou zemích výrazně 

neliší. Nejčastější trénující věková kategorie žen je v rozmezí 20 - 29 let. V České republice 

je to 53% a v Irsku 61% z daného počtu dotazovaných žen . Počet českých žen ve věkové 

kategorii 30 - 39, které navštěvují fitness centrum je 37% a Irských žen 21%. Věková 

kategorie 40 - 49 je v českém fitness centru v zastoupení 0% a v irském 8%. Věková 

kategorie 50 - 59 nebyla dotazovanými zastoupena. Četnost návštěvnosti dle věkových 

kategoriích znázorňuje následující graf. 

Graf č. 1 - věkové kategorie 
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50-59 

(Zeleně jsou vyznačeny věkové kategorie irských žen a červeně jsou vyznačeny věkové 

kategorie žen českých). 

První otázka, která byla hodnocena, je otázka č. 3. V kolika letech dotazované začaly 

navštěvovat fitness centrum. 
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Tabulka č. 2 Věková kategorie první návštěvy fitness centra 

Prvni návštěvy fitness - věk 
10 -19 20-29 30-39 40-49 

Čechy 24% 53% 20% 3% 
Irsko 3!5% 55% 10% O% 

Podle dat z tabulky č. 2 můžeme srovnat věk první návštěvy fitness centra v daných zemích. 

Věkové kategorie jsme rozdělili na čtyři skupiny (10 - 19, 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49). 

Nejčastější věk první návštěvy se v České republice pohybuje v kategorii 20 - 29. 53% 

dotazovaných navštívilo fitness centrum poprvé. 55% dotazovaných v Irsku uvedlo kategorii 

20-29 jako první návštěvu fitness centra. České ženy ve věku 10- 19 jsou zastoupeny 24%. 

35% dotazovaných v Irsku uvedlo věk 1 O - 19 jako první návštěvu fitness centra. Věkovou 

kategorii 30 - 39 uvedlo v České republice 20% žen z dotazovaných a v Irsku 10%. 

3% z dotazovaných v České republice uvedlo první návštěvu ve věku 40-49. V Irsku 0%. 

Věkové kategorie první návštěvy fitness centra znázorňuje graf č. 2 

Graf č. 2 - věková kategorie první návštěvy fitness centra 
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Vyhodnocení množství žen, které uvádí fitness jako životní styl 

Otázka číslo 5 se týká celoroční návštěvnosti fitness centra. Respondentky měly možnost 

vybrat ze tří alternativ. Pro hodnocení jsme vybrali jen jednu alternativu. Kolik žen uvedlo 

návštěvu fitness jako svůj životní styl. 
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Tabulka č. 3 Fitness jako životní styl 

5- Fitness "ako životní st I 

Čech 53% 
Irsko 55% 

V České republice uvedlo ze 100 dotazovaných 53% žen, že fitness je pro ně životním 

stylem. V Irsku je 55% žen, které mají fitness jako svůj životní styl. Výsledky otázky č. 5 

znázorňuje graf č. 3 

Graf č. 3 -fitness jako životní styl 
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Cechy Irsko 

Je potřeba brát v úvahu, že dotazník vyplňovaly ženy jen v jednom fitness centru v dané zemi. 

V praxi lze výsledek vyvrátit na základě zkušeností v dané fitness oblasti. V Irsku je mnoho 

žen, které sportují, ale nenavštěvují fitness centra v takové míře jako ženy v České republice a 

jejich životní styl je orientován spíše k nenáročnému způsobu života a pohodlnosti. 

Hodnocení návštěvnosti fitness centra 

Odpovědi na otázku č. 6 Jak často navštěvujete fitness centrum v současné době, ukazují data 

v tabulce č. 4. Dotazované měly na výběr z těchto alternativ: a) jednou týdně, b) dvakrát 

týdně, c) třikrát týdně, d) vícekrát týdně. 

K hodnocení jsme vybrali možnosti dvakrát týdně, třikrát týdně a vícekrát týdně. 
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Tabulka č. 4 Jak často navštěvujete fitness centrum v současné době? 

6 - návštěvnost fitness centra 
2x týdně 3xtýdně vícekrát týdně 

Čechy 26% 52% 22% I 
Irsko 32% 50% 18% I 

Nejčastěji volená alternativa je třikrát týdně. V České republice odpovědělo 52% dotázaných 

žen. V Irsku 50%. Dvakrát týdně navštěvuje fitness centrum 26% dotázaných českých žen a 

32% žen irských. Alternativu vícekrát týdně zvolilo 22% žen českých a 18% irských žen. 

Procentuální hodnocení znázorňuje graf č. 4 

Graf č. 4- četnost návštěvnosti fitness centra 
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Hodnocení využití služeb ve fitness centrech 

vícekrát týdně 

Otázka č. 10, jakou službu nejčastěji respondentky využívají, nabízí tři služby, které jsou 

nejčastěji provozovány ve fitness centrech. Jsou to kurzy cvičení, posilovna, squash. Pokud 

využívají jiné služby než jsou uvedené, mají možnost dopsat čtvrtou alternativu. 

Tabulka č. 5 Jakou službu ve fitness centru nejčastěji využíváte? 

10- využití služeb ve fitness 
kurzy 
cvičení posilovna squash jiné 

Čechy 26% 70% 26% 0% 
Irsko 4 '1% H7% 0% 0% 

Data tabulky č. 5 vypovídají, že nejvíce respondetky obou zemích využívají posilovnu. 

V České republice využívá posilovnu 70% dotazovaných a v Irsku 67%. Na druhém místě 
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využívání jsou kurzy cvičení. V České republice navštěvuje kurzy cvičení 26% a v Irsku 41% 

respondentek. Squash v české republice navštěvuje 26% žen ze 100 a v Irsku 0%. 

procentuální zobrazení uvádí graf č. 5 

Graf č. 5 - využití služeb ve fitness centru 
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Hodnocení oblťbenosti hodin • 

V další části hodnocení jsem se zaměřila na oblíbenost hodin z nabídky fitness center 

v jednotlivých zemích. Respondentky měly na výběr ze sedmi alternativ a možnost vybrat i 

více odpovědí. 

Tabulka č. 6 Jaké kurzy cvičení navštěvujete nejraději? 

14 -oblíbenost cvičebních hodin 
step body 

aerobik aerobik forming spinning joga pilates tae-bo 
Čechy 14% 33% 52% 46% 25% 16% 40% 
Irsko 28% 32'Yo 2~)% 32% 27% 9% 17'% 

V České republice byl vybrán Body styling jako nejoblíbenější aktivita z nabídky cvičebních 

hodin ve fitness centru. Vybralo jej 52% dotázaných žen. Irské ženy uvedly jako 

nejoblíbenější hodinu Spinning a Step aerobik. Obě tyto cvičební hodiny vybralo 32% 

dotázaných žen. 

Jako druhou nejoblíbenější hodinou v České republice je spinning. Tuto aktivitu uvedlo 46% 

respondentek. Druhou nejoblíbenější cvičební hodinou irských žen je Body forming, který 

uvedlo 29% dotázaných. 
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Třetí nejoblíbenější aktivita českých žen je Tae-bo. Tuto hodinu uvedlo 40% respondentek. 

V Irsku 28% dotázaných uvedlo Aerobik jako třetí nejoblíbenější cvičební hodinu. 

Jako čtvrtou nejoblíbenější cvičební hodinu v České republice uvedlo 33% žen Step aerobik. 

Irské ženy zařadily na čtvrtou pozici kurzy Jogy, které jsou v Irsku velmi oblíbené. Pořádají 

se vždy jen šest týdnů. 

Pátá oblíbená cvičební hodina českých respondentek je joga. Uvedlo ji 25% žen. Irské ženy 

uvedly na stejném pátém místě Tae-bo. Tuto hodinu vybralo 17% dotazovaných. 

šestou nejoblíbenější cvičební hodinou uvedly české ženy Pilates. Vybralo ji 16% 

dotazovaných. V Irsku vybralo 9% žen jako šestou nejoblíbenější hodinu cvičení Pilates .. 

Pilates se ve fitness centrech v Irsku cvičí jen ojediněle. Většinou se cvičí v halách, kde kurz 

trvá stejně jako kurz jogy šest týdnů. 

Jako sedmá nejoblíbenější cvičební hodina je v České republice aerobik. Vybralo ho 14% 

dotázaných žen. 

Oblíbenost cvičebních kurzů znázorňuje graf č. 6 

Graf č. 6 -oblíbenost cvičebních hodin 
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Hodnocení pravidelného tréninku v posilovně 

V další části jsem se zaměřila na otázky, které se týkají trénování v posilovně. V této části 

mohly respondentky vybírat z pěti možností. K hodnocení jsem si vybrala jen první dvě 
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možnosti. První, kdy trénují dvakrát týdně a druhá, kdy trénují třikrát týdně. Tyto dvě 

možnosti jsem vybrala pro přesnější zhodnocení pravidelnosti tréninku v daných zemích. 

Tabulka č. 7 Trénujete v posilovně pravidelně? 

V České republice uvedlo 20% dotázaných, že trénují dvakrát týdně. Pravidelnost trénování 

tříkrát týdně uvedlo 40% žen. Třikrát týdně trénuje 40% dotázaných žen. 

V Irsku je počet trénujících dvakrát týdně v posilovně vyšší. Tuto možnost vybralo 32% 

respondentek. Třikrát týdně trénuje 52% dotázaných. 

Pravidelné trénování v posilovně znázorňuje procentuálně graf č. 7 

Graf č. 7 - pravidelnost tréninku v posilovně 
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Hodnocení způsobu tréninku v posilovně 

Respondentky odpovídaly na otázku jaký způsob tréninku v posilovně upřednostňují. 

K výběru odpovědí měly tři alternativy. První alternativou bylo trénování s osobním trenérem, 

druhou altrenativou byl individuální trénink dle předepsaného programu školeným 

instruktorem a třetí alternativou byl individuální trénink pro odreagování. 

Tabulka č. 8 Jaký způsob tréninku v posilovně upřednostňujete? 

[ 20 -způsoby tréninku v posilovně 
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individuální 
osobní trénink trénink 

čechv 33% 46% 
Irsko 14% 32% 

V obou zemích respondentky upřednostňují více individuální trénink dle předepsaného 

programu. V České republice upřednostňuje individuální trénink v posilovně 46% žen. 

V Irsku 32% dotázaných. Trénink s osobním trenérem vybralo 33% českých žen a 14% žen 

irských. 

Odpovědi procentuálně znázorňuje graf č. 8 

Graf č. 8- způsoby tréninku v posilovně 
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Hodnocení nejčastější doplňkové pohybové aktivity 

Otázka č. 22 zjišťuje, jakou doplňkovou pohybovou aktivitu respondentky vykonávají. Má za 

cíl přimět dotazované k zamyšlení, jak nakládají se svým volným časem a zda v něm 

vykonávají určitou pohybovou aktivitu. Ženy měly ohodnotit pomocí stupnice od 1 - 8, které 

z uvedených pohybových aktivit se věnují. Přičemž 1 byla nejméně a 8 nejvíce. K volbě měly 

sedm typů pohybových aktivit. Chůzi a pěší turistiku, cyklistiku, plavání, běh na lyžích a 

lyžování, inline bruslení, míčové hry, golf a tenis. 

Tabulka č. 9 Uveďte pomocí stupnice od 1 - 8, které pohybové aktivitě se věnujete nejvíce a 

které nejméně. Přičemž 1 je nejméně a 8 je nejvíce. 

cyklistika golf 
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pěší lyžích 
turistika cykloturistika lyžování bruslení hry 

Čechy 56% 50% 46% 46% 53% 53% 16% 
Irsko 85% 41 % 23% 29°/o 11% 14% 5% 

Dle odpovědí se české ženy nejčatěji věnují chůzi a pěší turistice. Tuto pohybovou aktivitu 

vybralo 56% dotázaných. Irské ženy, stejně jako české, se nejčastěji věnují chůzi a pěší 

turistice. 85% irských žen vybralo tuto aktivitu za nejčastěji vykonávanou. 

Jako druhou nejčastěji vykonávanou pohybovou aktivitu vybraly české ženy míčové hry a 

inline bruslení. Obě pohybové aktivity uvedlo 53% respondentek. V Irsku ženy uvedly 

cyklistiku a cykloturistiku. 41% dotázaných irských žen vykonávají cyklistiku jako druhou 

nejčastější doplňkovou pohybovou aktivitu. 

50% dotázaných českých žen uvedlo cyklistiku a cykloturistiku jako třetí nejčastěji 

vykonávanou doplňkovou pohybovou činnost. 29% irských dotázaných žen uvedlo na třetí 

pozici běh na lyžích a lyžování. Tento výsledek byl poněkud překvapením, neboť v Irsku sníh 

není a lidé jezdí lyžovat do zahraničí. Přesto to bylo zajímavé zjištění. 

Jako čtvrtá nejčastěji ženami vykonávaná doplňková pohybová aktivita v České republice je 

plavání a lyžování, běh na lyžích. Tyto pohybové aktivity uvedl stejný počet dotázaných. 46% 

žen. Čtvrtou irskou nejčastěji vykonávanou doplňkovou pohybovou aktivitou je plavání. Tuto 

aktivitu uvedlo 23% dotázaných žen. 

Pátá nejčastěji vykonávaná doplňková pohybová aktivita českými ženami je tenis. Tenis 

vykonává 20% dotázaných. V Irsku je pátou nejčastěji vykonávanou aktivitou, stejně jako 

v České republice, tenis. V odpovědi to uvedlo 20% respondentek. 

Poslední možností, kterou mohly dotázané vybrat byl golf. V České republice se golfu jako 

doplňkové pohybové aktivitě věnuje 16% dotázaných žen. I přesto, že v Irsku je větší 

možnost hrát golf než v České republice, tuto pohybovou aktivitu uvedlo jen 5% irských 

respondentek. 

Míčové hry jsou šestou nejčastěji vykonávanou doplňkovou pohybovou aktivitou v Irsku. 

Uvedlo to 14% dotázaných irských žen. 
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I I% dotázaných irských žen se věnuje inline bruslení jako doplňkové pohybové aktivitě. 

Procentuální znázornění uvádí graf č. 9 

Graf č. 9 - nejčastější doplňková pohybová aktivita 
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Hodnocení času věnovaného doplňkovým aktivitám 

V další části práci je hodnocen čas, který respondentky věnují doplňkovým pohybovým 

aktivitám. Respondentky měly doplnit do čtyř alternativ, kolik hodin se věnují těmto 

pohybovým aktivitám. 

1. denně .... . ......... hodin 

2. téměř denně ...... hodin 

3. 1 x týdně ... . .. ... .. hodin 

4. méně často ........ hodin 

K vyhodnocení otázky jsem použila dvě možnosti z výše uvedených. První je, kdy se ženy 

věnují doplňkové aktivitě denně alespoň hodinu. Druhou možností je věnování se doplňkové 

aktivitě jednou týdně hodinu. 

Tabulka č. 10 Jak často se doplňkové pohybové aktivitě věnujete? 
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1 hodinu 
Čechy 23% 40% I 
Irsko 75% 5% 

Denně alespoň hodinu se doplňkovým pohybovým aktivitám věnuje 23% z dotazovaných žen 

v České republice. Stejný čas doplňkovým aktivitám se věnuje 75% irských respondentek. 

Jednou týdně hodinu se 40% českých žen věnuje doplňkovým aktivitám. V Irsku jen 5% 

dotazovaných žen. 

Procentuální vyhodnocení znázorňuje graf č. 1 O 

Graf č. 10- čas věnovaný doplňkovým aktivitám 
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Hodnocení oblasti výživy a zdravého stravování 

Tato část otázek měla za cíl přivést respondentky k zamyšlení nad správným stravováním a 

jejich přístupu ke zdravé výživě. 

Tabulka č. ll Správné stravování 

strava 
nejí doplňky 

pravidelnost ovoce zelenina drůbež ryby hovězí maso stravy 
Čechy 66% 83% 59% 70% 20% 0% 6% 56% 
Irsko 88% 79% 75% 61% 58% '~ .d~ {'l'o 14% 38% 

V první části dotazované odpovídají na otázku č.25, zda si myslí, že se pravidelně stravují. 

Vybíraly ze tří alternativ. 

1. ano 

2. někdy 
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3. ne 

K hodnocení jsem vybrala možnost, kde respondentky uvádí ano. V České republice se 66% 

dotázaných žen stravuje pravidelně. V Irsku se pravidelně stravuje 88% dotázaných žen. 

V druhé části bylo hodnoceno, jak často je ovoce a zelenina obsažena v jídelníčku 

dotázaných. Otázky č. 28 a 29. Hodnocena byla první alternativa, kdy respondentky 

odpověděly denně. V České republice je to 83% dotázaných žen a v Irsku 79% dotázaných. 

Denně jí zeleninu 59% dotázaných českých žen a 75% irských žen. 

Třetí částí, otázkou č. 30, zjišťuji jaké maso je nejčastěji obsaženo v jídelníčku respondentek. 

V odpovědích byly zahrnuty ryby, drůbež, vepřové maso, hovězí maso, vegetariánství. Jedna 

z alternativ nabízela možnost jiných druhů, které respondentky mohly doplnit. 

K hodnocení byly vybrány tři druhy masa, které se nejčastěji vyskytují v jídelníčku. V obou 

zemích je nejčastěji užívaným druhem masa drůbež. V České republice tento druh uvedlo 

70% dotázaných žen. V Irsku 61% žen. Ryby uvedlo 20% českých a 58% irských 

respondentek. Hovězí maso uvedlo jen 14% irských dotázaných žen. České respondentky 

neuvedly hovězí maso vůbec. 6% českých a 14% irských dotázaných žen odpovědělo, že nejí 

maso. 

Jako poslední část hodnocení týkající se výživy je užívání doplňků stravy. Otázka č. 34, kde 

respondentky vybíraly ze dvou alternativ. První alternativa byla " ano, užívám." Druhou 

možností bylo " ne." K hodnocení jsem vybrala jen kladné odpovědi. Odpovědí "ano, užívám 

doplňky stravy" odpovědělo 56% dotázaných v České republice a 38% v Irsku. Většina z nich 

uvedla, že užívají především vitamíny a minerály. 

Četnost stravování znázorňuje graf č. ll 

Graf č. ll- oblast výživy 
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Hodnocení životosprávy se zaměřením na kouření a alkohol 

Část týkající se životosprávy hodnotí, kolik dotázaných žen kouří a užívají alkohol. 

Vyhodnocují se otázky č. 31 a č. 32. Každá otázka obsahovala tři alternativy odpovědí. Kdy u 

otázky č. 31, zda dotazované kouří, byla hodnocena odpověď ano. V otázce č. 32 zda 

dotazované pijí alkohol, byly hodnoceny dvě možnosti odpovědí. První možnost, kdy ženy 

alkohol vůbec nepijí a druhá, kdy alkohol pijí méně jak jednou týdně. 

Tabulka č. 12 Kouření a alkohol 

alkohol 
vůbec 

kuřáci ne pijí alkohol pijí méně jak 1x týdně 
Čechy 26% 16% 23% I I 
Irsko 52~/o 0% 2€% J I 

V České republice uvedlo 26% respondentek, že kouří a 16%, že nepijí alkohol. 23% pije 

alkohol méně jak jednou týdně. 

V Irsku je počet poměrně vyšší. 52% respondentek jsou kuřáci a 26% z nich pije alkohol 

méně než jednou týdně. Žádná z irských respondentek neuvedla možnost, že alkohol vůbec 

nepije. 

Procentuální znázornění užívání kouření a alkoholu v obou zemích uvádí graf č. 12 

Graf č. 12 - kouření a alkohol 
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Hodnocení otázek týkající se regenerace 

V první části regenerace jsem vyhodnocovala otázku č. 36. Relaxujete po sportovní zátěži. 

Responentky měly na výběr dvě možnosti odpovědí. K hodnocení jsem vybrala jen možnost 

ano. Data v tabulce č. 13 ukazují, kolik procent respondentek odpovědělo kladně. 

Tabulka č. 13 Relaxujete po sportovní zátěži? 

36 - relaxace po zátěži 

Čechy I 66% 
Irsko I 23% 

V České republice odpovědělo kladně 66% dotázaných žen. V Irsku relaxuje po sportovní 

zátěži 23% respondentek. 

Kladné odpovědi znázorňuje graf č. 13 

Graf č. 13 - relaxace po sportovní zátěži 
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Hodnocení nejčastějších druhů relaxace 

V poslední části jsem vyhodnocovala jakým způsobem ženy v obou zemích relaxují. 

Respondentky hodnotily uvedené způsoby relaxace pomocí stupnice 1 - 1 O, svůj nejčastější 

způsob relaxace. Přičemž 1 znamenala co nejméně a 1 O nejvíce vykonávaný způsob. 

Respondentky měly na výběr z deseti možností. Data v tabulce č. 13 ukazuji, jaký způsob 

relaxace ženy v daných zemích preferují. 

Tabulka č. 14 Jakým nejčastějším způsobem relaxujete? 

37 - nejčastější způsoby relaxace 
čínská 

relaxační reflexní thajské vířivá tlaková posezení 
masáž m. masáže koupel masáž shiatzu sauna s přáteli četba 

Čechy 50% 33% 6% 30% 13% 6% 60% 53% 63% 
Irsko 14% 2% 2% 2% 5% 0% 23% 61 % 61 % 

Jako nejčastější způsob relaxace uvedly ženy v obou zemích sledování televize a poslech 

hudby. V České republice 63% a v Irsku 76% dotázaných žen. Stejný počet českých žen, 

63%, uvedlo četbu. 

60% českých respondentek vybralo saunování jako druhý nejčastější způsob relaxace. 61% 

irských respondentek vybralo posezení s přáteli a četbu. 

Třetí nejčastější způsob, jakým české respondentky relaxují je posezení s přáteli. Uvedlo to 

53% žen. V Irsku uvedlo 23% respondentek saunování. 

Dalším způsobem jsou v České republice relaxační masáže. Při nich relaxuje 50% dotázaných 

žen. V Irsku při nich relaxuje 14% respondentek. 
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33% českých dotázaných relaxuje při reflextú masáži. Jen 2% dotázaných v Irsku uvedlo 

stejný způsob relaxace. Stejný počet, 2% dotázaných v Irsku, uvedlo relaxování při thaiské 

masáži a ve vířivé koupeli. 

Vířivou koupel uvedlo 30% dotázaných žen v České republice. Tedy o mnoho procent více 

než dotázané v Irsku. 

Posledním způsobem relaxování českých respondentek je čínská tlaková masáž, kterou uvedlo 

13%. Masáže thaiské a shiatzu uvedlo 6% dotázaných. 

V Irsku čínská tlaková masáž není příliš známá. Uvedlo ji jen 5% respondentek. Shiatzu 

masáž neuvedla žádná z dotázaných. 

Procentuální vyjádření v jednotlivých zemích znázorňují výsečové grafy č. 14 a 15 

Graf č. 14 - nejčastější způsoby relaxace v České republice 
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Graf č. 15 - nejčastější způsoby relaxace v Irsku 
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Nejčastější způsoby relaxace v Irsku 
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Cílem této práce byl popis a porovnání obsahu realizace pohybové aktivity typu fitness a 

přístupu žen k fitness v Irsku a v České republice. Anketní dotazník, který byl vytvořen pro 

tyto účely byl rozdán ženám, které navštěvují fitness centrum ve výše uvedených zemích. 

Prvním úkolem mé práce bylo vyhledávání dané problematiky v dostupné literatuře. Fitness je 

téma, které je v současné době velmi používaným tématem, spojeným s životním stylem. 

Bohužel vyhledávání literatury, která se fitness problematikou zabývá, bylo velmi obtížné. 

Fitness je stále ještě spojován s kulturistikou a je v literatuře zastoupeno jen v malé míře. 

Za stěžejní literaturu v českém jazyce považuji dílo od autorů Tlapáka, Stackeové, Koloucha. 

Bohužel i v jejich dílech je jen malá část věnována cvičení žen. Dle mého názoru je 

dostupnost této literatury nedostačující. 

V Irském jazyce není fitness zastoupeno vůbec. Je zde na úplném začátku. Vidím to jako 

velké plus pro irskou populaci, která chce začít cvičit a učit se novému životnímu stylu. 

S velkým nárůstem cizinců přicházejí nové poznatky v jednotlivých odvětvích a mnoho 

zkušených a kvalifikovaných lidí. Přivážejí do Irska informace, které jsou podložené a 

vyzkoušené v jiných zemích. To se týká i problematiky fitness. Proto mé vyhledávání 

literatury v Irsku bylo obtížné. Byla jsem donucena čerpat z internetových stránek o 

Irsku, irských časopisů a mých vlastních zkušeností, které jsem nabyla během svého pobytu 

v této zemi. 

Druhým úkolem byla konstrukce dotazníku. Při jeho sestavování jsem brala v úvahu cíl práce 

a předem si stanovila oblasti, které budu hodnotit v daných zemích. 

a) nejčastější cvičící věková kategorie 

b) věk první návštěvy fitness centra 

c) fitness jako životní styl, návštěvnost, využití služeb, oblíbenost cvičebních hodin 

d) pravidelný trénink v posilo vně a jeho způsob 

e) doplňková pohybová aktivita 

f) strava, kouření, pití alkoholu 

g) relaxace a její způsoby 

a) Z hlediska věku se návštěvnost fitness centra v daných zemích výrazně neliší. V obou 

zemích nejčastěji trénují ženy v rozmezí 20 - 29 let (Irsko 61%, Česko 53%). 

S vyšším věkem se návštěvnost snižuje. V České republice je více žen ve věku 30-39 
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let, které navštěvují fitness centra, než v Irsku (Irsko 21%, Čechy 37%). Irské ženy ve 

věku 40 - 49 jsou nejméně aktivní. V České republice v tomto věku stále trénují (Irsko 

0%, Čechy 8% ). 

b) Obě dvě země mají poměrně mladé začínající cvičenky ve fitness centrech. Větší 

množství žen v České republice začalo již ve věku 10 - 19 let (Čechy 35%, Irsko 

24%). Dle mého názoru je to i proto, že v České republice je mnohem více mladých 

lidí (žen) vedeno ke sportování a pohybové aktivitě, než v Irsku. Ženy ve věku 20 - 29 

let začínají s fitness cvičením v obou zemích nejčastěji (Čechy 55%, Irsko 53%). Ve 

středním věku 30 - 39 začíná se cvičením menší množství žen (Čechy 20%, Irsko 

10%). Ženy ve věku 40-49 nejeví velký zájem začít cvičit ve fitness centru (Čechy 

3%, Irsko 0%). Z vlastní zkušenosti mohu dodat a tyto výsledky potvrdit. Irské ženy 

jsou velmi konzervativní, dodala bych více "ustrašené" než české ženy. Jedním 

z důvodů bude již zmíněné vedení v mládí k pohybové aktivitě. Ženy v Irsku nechtějí, 

aby je někdo při cvičení ve fitness centru viděl. Proto v Irsku existuje mnoho center 

specializovaných jen pro ženy. Informovat irských žen o cvičení a jeho vlivu na 

pohybový aparát není prakticky žádná. Priorita pro irské ženy je vypadat dobře na 

pohled. Nerady dělají vykonávají práci pro své tělo. Stačí jen navléci hezké oblečení a 

dokonalý make-up. České ženy jsou mnohem více aktivní i s přibývajícím věkem. 

c) Fitness jako svůj životní styl uvedlo 53% dotázaných žen z České republiky a 55% 

z Irska. Toto tvrzení nelze uplatnit v celém Irsku. Ženy, které fitness centrum 

navštěvují se snaží změnit svůj životní styl na styl zdravější. V mládí byly vedeny 

k péči o děti a k domácím pracím. Domnívám se, že i přesto, že v obou zemích jsou 

výsledky shodné, irské ženy svůj životní styl nerady mění. Pokud se rozhodnout ho 

změnit, jsou překvapeny tím, že pro to musí něco udělat. V tomto ohledu jsou na tom 

české ženy lépe. 

V obou zemích jsou ženy dobře informovány od instruktorů ve fitness centru, jak často 

je správné cvičit, aby byly vidět změny na jejich těle a kondici. Proto jsem udala 

minimální návštěvnost 2x týdně. Více českých žen uvedlo tuto možnost (32% Čechy, 

26% Irsko). 3x týdně trénuje většina návštěvníků fitness centra. Tato možnost je 

vedena v časopisech a médiích jako nejvhodnější trénink. V obou zemích takto 

odpověděla polovina dotázaných (50% Čechy, 53% Irsko). Výsledek možnosti 

vícekrát týdně nebyl překvapením. Tuto možnost uvedly ženy, které sportem opravdu 

žijí a jejich životním stylem se fitness stal. Domnívám se, že tento výsledek odpovídá 

realitě. Takových žen je v České republice více než v Irsku (22% Čechy, 18% Irsko). 
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Pro hodnocení využití služeb ve fitness centru jsem vybrala nejvíce nabízené služby. 

Vzhledem k tomu, že jsem předpokládala preferování cvičebních hodin v obou 

zemích, byla jsem velmi překvapena výsledkem. Ženy preferují cvičení v posilovně o 

mnoho více (67% Čechy, 70% Irsko). Protože informovanost v Irsku, jak správně 

cvičit a využívat posilovací stroje je nízká, ženy trénují spíše na cardio strojích (běžící 

pásy, trenažery, kola, stepery). Návštěvnost cvičebních hodin podle výsledků je 

poměrně malá (26% Čechy, 41% Irsko). Dle mých zkušeností si však myslím, že ženy 

v České republice upřednostňují cvičební hodiny více než 26%. 

Squash je v ČR služba, kterou fitness centra nabízí. Ženy jsou častými hráčkami (26% 

Čechy, 0% Irsko). Protože fitness centrum, kde byl dotazník rozdán, squash není, je 

výsledek 0%. V Irsku není squash součástí fitness center. Existují zde jen samostatné 

kluby, kterých je málo. 

V každé zemi ženy preferují jiné cvičební hodiny. Velkou úlohu zde hraje 

informovanost o jednotlivých hodinách a zároveň i módní trend současné doby. V 

České republice ženy preferují Body styling (52% Čechy, 29% Irsko). Domnívám se, 

že v současné době irské ženy začínají zjišťovat, jaké pozitivní změny mohou docílit 

tímto druhem cvičení. Spinning je v Irsku trend současné doby. Tyto hodiny jsou velmi 

populární a nejvíce navštěvované ( 46% Irsko, 32% Čechy). V České republice je 

velmi populární Tae-bo (40 % Čechy). Je to mladý druh cvičení, který přišel do ČR 

před 7 lety. V Irsku se prozatím cvičí více kick boxing. Tae-bo se začalo cvičit ve 

fitness centru River's Edge v minulém roce. To je důvod, proč Tae-bo uvedlo jen 17% 

irských žen. Druhy aerobiku a step aerobiku v ČR jsou stále často navštěvované. 

Klasický aerobic lehce upadá a ženy hledají nové styly cvičení (14% Čechy, 28% 

Irsko). Protože se cvičební styly v Irsku prozatím rozvíjí, jsou aerobic a step aerobic 

nejoblíbenější hodinami po spinningu. Ženy dokonce více preferují step aerobic (33% 

Čechy, 32% Irsko). Joga a pilates, jak již bylo v práci zmíněno se v Irsku cvičí 

v šestitýdenních kurzech. Jednotlivé hodiny nelze navštěvovat. Dle mého názoru, je 

cvičení jogy a pilates v Irsku, otázkou i finanční. Pokud ženy chodí cvičit do fitness 

centra, nechtějí platit další částku za kurz cvičení na jiném místě. V Čechách je joga a 

pilates velmi populární. Výhodou je, že ženy mohou jednotlivé hodiny navštěvovat 

kdykoliv a nemusí platit kurzovné na týdny dopředu. V Irsku tento systém fitness 
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centra pomalu zavádějí a ženy budou mít větší možnost cvičit jogu a pilates Goga 

25% Čechy, 27% Irsko, pilates 16% Čechy, 9% Irsko). 

d) V obou zemích ženy preferují trénovat v posilovně 3x týdně (50% Čechy, 42% Irsko). 

Obecně ženy preferují více cvičení na trenažerech a kardio cvičení. Pokud cvičí dle 

sestaveného programu, rozdíl tu najdeme. Ženy obou zemách preferují trénovat dle 

sestaveného programu, ale samostatně. Bez dozoru a pomoci instruktora ( 46% Čechy, 

32% Irsko). České ženy více preferují osobní trénink s trenérem než irské ženy (33% 

Čechy, 14% Irsko). Domnívám se, že v České republice si větší počet lidí si 

uvědomuje jak důležité je cvičit správně. Z počátku byl o~obní trénink pod vedením 

instruktora módním trendem. Čas postupně ukázal, že lidé mají větší výsledky tímto 

způsobem trénování. 

e) Nejčastější doplňkovou pohybovou aktivitou žen, je v obou zemích chůze a pes1 

turistika. Irské ženy tuto aktivitu nazývají "walking" (56% Čechy, 86% Irsko). V Irsku 

tuto pohybovou aktivitu vykonává každá druhá žena. České ženy preferují inline 

bruslení. V Irsku tuto aktivitu provozuje jen malý počet žen. Pro inline bruslení zde 

není přizpůsobené prostředí. Častý déšť nedovolí provozovat tuto pohybovou aktivitu. 

Proto je ve výsledku podstatný rozdíl (53% Čechy, ll% Irsko). Míčové hry jsou 

v České republice velice populární. Ženy se rády setkávají při míčových hrách, 

protože při nich dokáží zapomenout na všechny denní starosti, které mají. V Irsku jsou 

míčové hry více oblíbené u mužů (53% Čechy, 14% Irsko). Cykoturistika vykonává 

v obou zemích velká část žen (50% Čechy, 41% Irsko). Oblíbenou pohybovou 

aktivitou je plavání ( 46% Čechy, 23% Irsko). V Irsku najdeme bazény maximální 

délky 25m. Velké 50 m bazény jako jsou v České republice zde nenajdeme. Ženy zde 

nejsou zvyklé plavat, ale jsou si do bazénu především odpočinout. Jen se namočí a 

v bazénu jen setrvávají. Velkým překvapením pro mne byl výsledek, který se týkal 

lyžování ( 46% Čechy, 29% Irsko). Poměrně velké množství žen uvedlo tuto 

pohybovou aktivitu. Vzhledem k tomu, že v Irsku není sníh, jsem byla opravdu 

překvapená. Následným rozhovorem s některými klientkami, jsem dospěla k tomu, že 

finance jim umožňují několikrát do roka jet lyžovat. Dalším zajímavým výsledkem byl 

golf. Předpokládala jsem, že v Irsku ho bude hrát více žen, neboť je zde mnoho hřišť. 

Díky vlhkému podnebí jsou velmi kvalitní a stále jich přibývá. Výsledek ukázal, že 

české ženy se golfu věnují více než ženy v Irsku (16% Čechy, 5% Irsko). Tenis je hra, 
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kterou ženy obou zemích vykonávají stejně (20% Čechy, 20% Irsko). Rozdílné je to, 

že v České republice najdete mnoho kurtů a nafukovacích hal. V Irsku pokud je špatné 

počasí, nelze hrát, protože nafukovací haly s tenisovými kurty nejsou. 

Doplňkovým pohybovým aktivitám alespoň hodinu denně se věnují irské ženy více 

než ženy v ČR (23% Čechy, 75% Irsko). Jednou týdně alespoň hodinu se české ženy 

doplňkovým aktivitám věnují více ( 40% Čechy, 5% Irsko). Domnívám se, že důvodem 

těchto výsledků může být větší pracovní nasazení českých žen než irských. Tudíž 

nedostatek volného času. 

f) Stravování je velmi odlišné. Pravidelně se stravuje větší část žen obou zemích (66% 

Čechy, 88% Irsko). Domnívám se, že v České republice jsou ženy lépe informovány 

jak se zdravě stravovat, ale dostupnost kvalitních potravin není dostačující. Je i 

finančně náročná. Irské ženy, mají naopak díky rozsáhlému zemědělství, snazší 

dostupnost ke kvalitním potravinám. Bohužel jejich informovanost ohledně zdravé 

výživy je velmi malá. Od dětství jsou vedeny k denní spotřebě masa, pojídání chi psů a 

smažených potravin. Tyto informace jsem získala díky svému pobytu v Irsku. Tyto 

výsledky bychom měli směřovat jen k počtu dotázaných. V publikacích se dočítáme, 

že český národ je na špičce, co se týká obezity. Na základě svých zkušeností si to 

nemyslím. Nejen v Irsku, ale i v Anglii je více obézních lidí než v České republice. 

g) Kouření a pití alkoholu je v Irsku častější než v České republice. 52% žen vyplňující 

dotazníky byly kuřačky. Českých žen, které kouří a zárověň sportují bylo 26%. To je 

pro naši zemi velmi pozitivní výsledek. 16% českých žen jsou abstinentky. Irské ženy 

užívají alkohol všechny. Méně jak jednou týdně užívá alkohol 26% irských žen a 23% 

českých. 

h) České ženy relaxují po sportovní zátěži více než irské (66% Čechy, 23% Irsko). 

Domnívám se, že záleží na tom, co ženy považují za relaxaci po sportovní zátěži. 

Nejčastější způsob, kterým ženy relaxují v obou zemích je sledování televize (63% 

Čechy, 7 6% Irsko), četba ( 63% Čechy, 61% Irsko), posezení s přáteli (53% Čechy, 

61% Irsko). Jednotlivé masáže jsou více oblíbené mezi ženami v České republice. 

Saunu bychom mohli zařadit jako velmi častý prostředek relaxace v obou zemích 

(60% Čechy, 23% Irsko). 

Na základě výsledků můžeme odpovědět na otázky, které byly položeny v oblasti hypotézy. 

1. Jaká je informovanost žen v oblasti fitness v České republice a v Irsku? 
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Stále lze tvrdit, že informovanost žen v oblasti fitness je nedostačující. V České republice jsou 

ženy informovány o mnoho více než v Irsku. Je u nás více možností, kde informace získat. Na 

internetových stránkách, v médiích, existuje již publikace zabývající se fitness oblastí a 

trénováním. V Irsku je informovanost velmi nízká. Fitness je zde na začátku rozvoje. 

S přísunem cizinců je jeho vývoj snazší a rychlejší. Bude ještě několik let trvat než jeho 

kvalita dosáhne úrovně států, které jsou v této oblasti vyspělé. 

2. Jaké množství žen z České republiky a z Irska upřednostňuje fitness životní styl? 

Předpokládala jsem, že v České republice bude více žen upřednostňovat fitness životní styl, 

než žen irských. Dle výsledků dotazníku se hypotéza nepotvrdila. Naopak. Výsledek byl vyšší 

o dvě procenta. Což bylo velkým překvapením. 

3. Jak často využívají ženy v České republice a v Irsku služby fitness centra? 

Využití služeb je v obou zemích na stejné úrovni. České ženy mají výhodu v kvalitě, kterou 

fitness centra v ČR nabízejí. Předpokládala jsem, že ženy v obou zemích preferují cvičební 

hodiny. Můj předpoklad nebyl správný. Ženy nejraději navštěvují posilovnu. Cvičební hodiny 

uvádí až na druhé pozici. 
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Věk: 

Výška, hmotnost: 

Kontakt: 

l.Byla jste v mládí vedena ke sportu? Pokud ano, napište k jakému. 

a) ano, .......................................................... . 
b) ne 

2. V kolika letech jste začala aktivně či rekreačně sportovat? 

3. V kolika letech jste začala navštěvovat fitness centrum? 

4. Jak často máte možnost sportovat? 
a) jednou do měsíce 
b) jednou týdně 
c) dvakráttýdně 

d) třikrát i vícekrát týdně 

5. Navštěvujete fitness centrum celoročně? 
a) ano, je to můj životní styl 
b) ano, s vyjímkou dovolené 
c) ne, jen v zimních měsících 

6. Jak často v současné době navštěvujete fitness centrum? 
a) jednou týdně 
b) dvakrát týdně 
c) třikrát týdně 

d) i vícekrát 

7. Co Vás do fitness centra přivedlo? 
a) cíl snížit tělesnou hmotnost 
b) cíl zvýšit/udržet si kondici 
c) problémy s pohybovým aparátem (např. bolesti zad) 
d) jen zvědavost 
e) kamarádka 
t) ráda bych změnila svůj životní styl 
e) jiný důvod (uveďte který ...................................................... ) 

8. Měla jste nějaké vědomosti z oblasti fitness před první návštěvou fit centra? 
a) Ano 
b) ano, z médií 
c) ne, nevěděla jsem co mne čeká 
d) jen z doslechu od přítelkyň 

9. Co bylo pro Vás jako pro začínající cvičenku nejdůležitější? 
a) vidět co nejdříve výsledky 
b) být informována dopředu co mne čeká 
c) cvičit s vyškoleným instruktorem 
d) příjemné a přátelské prostředí posilovny 

10. Jakou službu ve fitness centru nejčastěji využíváte? 
a) kurzy cvičení 
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b) posilo vn u 
c) squash 
d) jinou službu (uveďte kterou ............................................... ) 

ll. Ohodnot'te pomocí stupnice od 0-5 vaší návštěvnost jednotlivých služeb fitness centra? 
a) kurzy cvičeni 
b) posilovna 
c) squash 
d) jiné služby 

12. Co je pro Vás při výběru služby důležité? 
a) cena jednotlivých služeb 
b) kvalita instruktorů 
c) vytíženost jednotlivých služeb 
d) časový program 
e) jiné kritérium (uveďte které .................................................. ) 

Otázky Nkaiící se cvičebních hodin 

13. Dle jakých kritérií si vybíráte cvičební hodiny? 
a) dle tempa (rychlá či pomalá hodina) 
b) dle své momentální nálady a pocitu 
c) dle kvality instruktora 

14. Jaké kurzy cvičení navštěvujete nejraději? 
a) aerobic 
b) step aerobic 
c) body forming (ABS, Below the belt) 
d) spinning 
e) joga 
f) pilates 
g) tae-bo 

15. Jaké kurzy cvičeni navštěvujete nejčastěji? 
a) aerobic 
b) step aerobic 
c) body forming 
d) spinning 
e) joga 
f) pilates 
g) tae-bo 
16. Ohodnot'te pomocí stupnice O -7, po které hodině cvičení se cítíte nejlépe? 
a) aerobic 
b) step aerobic 
c) body forming 
d) spinning 
e) joga 
f) pilates 
g) tae-bo 

17. Která z uvedených hodin, kterou jste ještě nenavštívila, se Vám líbí a ráda by jste ji vyzkoušela? 
a) aerobic 
b) step aerobic 
c) body forming 
d) spinning 
e) joga 
f) pilates 
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g) tae-bo 
18. Jste spokojena s nabídkou cvičebních hodin ve fitness centru, které pravidelně navštěvujete? 
a) ano 
b) ne, bohužel mi nevyhovuje časový rozvrh 
c) byla bych ráda za větší počet hodin týdně (uveďte, který druh hodiny) ...................................... . 

d) uvítala bych více různých stylů cvičebních hodin a novinek z této oblasti 

Otázkv tÝkající se posilovny 

19. Trénujete v posilovně pravidelně? 

a) ano, trénuji pravidelně 3x v týdnu 
b) ano, trénuji pravidelně 2x v týdnu 
c) chodím jen, když je plno na cvičebních hodinách 

d) využívám jen nabídku cvičebních hodin 
e) trénuji v posilovně jen tehdy, když mám na to náladu 

20. Jaký zpusob tréninku v posilovně upřednostňujete? 
a) cvičit pod vedením osobního trenéra 

b) cvičit sama dle předepsaného tréninkového programu od školeného trenéra 
c) ráda cvičím sama, pro odreagování z běžné rutiny 

Otázkv týkající se doplňkové pohybové aktivity 

21. Věnujete se kromě fitness jiné pohybové aktivitě? 

a) ano (uveďte, které ..................................................................... ) 
b) ne 
c) pouze příležitostně 

22. Označte pomocí stupnice 1 -8, které uvedené doplňkové aktivitě se věnujete nejvíce a které 
nejméně. Přičemž 1 je nejméně a 8 nejvíce. 

i) chůze a pěší turistika 
j) cyklistika a cykloturistika 
k) plavání 
I) běh na lyžích a lyžařská turistika 
m) inline bruslení 
n) sportovní hry 
o) golf 
p) tenis 

23. Pokud se věnujete některé z uvedených aktivit pravidelně, napište jak často? 
a) denně .............. hodin 
b) téměř denně ........ hodin 
c) lx týdně . . .......... . hodin 
d) méně často .......... hodin 

Otázkv týkající se zdraví a VÝŽivy 

24. Ohodnot'te svou postavu pomocí stupnice 1 -5, přičemž 1 je nejlepší a 5 nejhorší? 

25. Stravujete se pravidelně? 
a) ano 
b) někdy 

c) ne 

26. Jak často jíte? 
a) lx denně 
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b) 2x denně 
c) 3x denně 
d) 4x denně 
e) 5x denně 
f) 6x denně 
g) vícekrát 

27. Snídáte? 
a) ano, vždy 
b) ne 
c) nepravidelně 

28. Jak často jíte ovoce (3 kusy)? 
a) denně 

b) 5-6 x týdně 
c) 2-4 x týdně 
d) 1 X týdně 

e) méně než jednou týdně 
f) vůbec 

29. Jak často jíte zeleninu ( 300g) ? 
a) denně 

b) 5-6 X týdně 

c) 2-4 x týdně 
d) 1 x týdně 
e) méně než jednou týdně 
f) vůbec 

30. Jaké maso jíte nejčastěji? (pouze jedna odpověď) 
a) ryby 
b) drůbež 

c) vepřové 

d) hovězí 

e) jiné ................................ . 
f) nejím maso 

31. Kouříte? 
a) ano 
b) ne 
c) už ne 

32. Pijete alkohol? 
a) ano, lx týdně 
b) méně než lx týdně 
c) vůbec 

33. Drželi jste někdy nějaké diety? 
a) ano, ale vždy bez úspěchu 
b) ano, zhubla jsem a stále držím váhu 
c) ne, neomezuji se 

34. Užíváte nějaké potravinové doplňky? 
a) ano, (uveďte, které ..................................................................... ) 
b) ne, neužívám 

Otázlcv týkající se regenerace 
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35. Myslíte si, že je ve zdravém životním stylu důležitá relaxace? 

a) ano, je nezbytná po každé pohybové aktivitě 
b) ano, alespoň lx týdně 
c) ne, není 

36. Relaxujete po sportovní zátěži? 
a) ano 
b) ne 

37. Ohodnot'te pomocí stupnice od 1 -10, jakým nejčastějším způsobem relaxujete? (Přičemž 1 je 
nejméně 10 nejčastěji.) 
a) relaxační masáž 
b) čínská tlaková masáž 
c) thajské masáže 
d) baňkování 

e) vířivá koupel 
t) reflexní terapie 
g) shiatzu -japonská masáž 
h) sauna 
i) posezení s přáteli 
j) čtení knihy 
k) TV nebo poslech hudby 

Příloha 2: 

QUESTIONNAIRE 

Name: 
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Age: 

Body height and weight: 

Contact: 

1. Were you involved in any sport during your childhood? 

a. Yes, I was involved in ___________ _ 
b. No 

2. At what age did you begin a sport/fitness activity? 

3. At what age did you first join a fitness centre? 

4. How often do you partake in a sport/fitness activity? 
a. Once a month 
b. Once a week 
c. Twice a week 
d. Three times a week or more 

5. Do you visit a fitness centre throughout the whole year? 
a. Yes, it is my lifestyle 
b. Yes, except during my holidays 
c. Just in winter months 

6. How regularly do you visit a fitness centre? 
a. Once a week 
b. Twice a week 
c. Three times a week 
d. More frequently 

7. What was your reason for joining a fitness centre? 
a. Weight loss 
b. Become/keep fit 
c. Out of curiosity 
d. To accompany a friend 
e. Health problems 
f. Change of lifestyle 
g. Other reasons 

8. Did you have any information about fitness before joining? 
a. Yes 
b. Yes, from media 
c. No, I didn't know what to expect 
d. Just what I had heard from my friends 

9. What was most important for you as a beginner at a fitness centre? 
a. To see results 
b. To work with an instructor 
c. To be given some information as to what to expect 
d. Friendly, approachable staff 
e. Range of equipment and décor at the centre 

10. What activities at a fitness centre are you most involved in? 
a. Classes 
b. Gym 
c. Squash 
d. Others: ----,------.,..------,-----,-------

11. Please indicate using nos. 1 - 4 the frequency in which you engage in the activities listed below. 
No. 1 being the least frequent and 4 being the most frequent. 
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a. Classes 
b. Gym 
c. Squash 
d. Others 

12. What factors were/are important for you in the selection of a particular fitness centre? 
a. Price 
b. Quality of instructors 
c. Intensity of classes 
d. Timetable 

e. Other reason/s: ------------------
Questíons dea/ing wíth classes 
13. What factors are important for you in the selection of classes? 

a. Intensity of classes (faster or slower class) 
b. Quality of instructor 
c. Depends on my mood and feeling 

14. Which classes do you most enjoy? 
a. Aerobics 
b. Step aerobics 
c. Body forming (ABS, Below The Belt) 
d. Spinning 
e. Yoga 
f. Pilates 
g. Tae-bo 

15. Which classes do you attend most frequently? 
a. Aerobics 
b. Step aerobics 
c. Body forming (ABS, Below The Belt) 
d. Spinning 
e. Yoga 
f. Pilates 
g. Tae-bo 

16. After which class do you feel best? Use nos. 1-7 ( 1 is minimum, 7 is maximum) 
a. Aerobics 
b. Step aerobics 
c. Body forming (ABS, Below The Belt) 
d. Spinning 
e. Yoga 
f. Pilates 
g. Tae-bo 

17. Whích classes have you not yet tried, but íntend to try? 
a. Aerobics 
b. Step aerobics 
c. Body forming (ABS, Below The Belt) 
d. Spinning 
e. Yoga 
f. Pilates 
g. Tae-bo 

18. Are you satisfied wíth the selection of classes at your fitness centre? 
a. Yes 
b. No 
c. I would appreciate more classes during the week. For example _______ _ 
d. I would appreciate a bigger selection of classes and new trends in this section 

Questíons dea/ing wíth the gvm 
19. Do you regularly attend a gym? 

a. Yes, I train 3 times a week 
b. Yes, I train 2 times a week 
c. Only when the classes are packed 
d. I train only when I am in the mood 
e. I attend just classes 
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20. Which form of training in the gym do you prefer? 
a. With a personal trainer 
b. Individua! training with a training program from an instructor 
c. Individua! program as a form ofrelaxation from everyday routine 

21. Are you involved in any other sport activity? 
a. Yes, I am involved in ____________ _ 
b. No 
c. Occasionally 

22. Please indicate os ing nos. 1 - 8 the frequency in which you engage in the activities listed below. 
No. 1 being the least frequent and 8 being the most frequent. 

a. Walking or hiking 
b. Cycling 
c. Swimming 
d. Skiing and cross-country skiing 
e. Inline skating 
f. Ball games 
g. Golf 
h. Tennis 

23. Ifyou are regularly involved in any ofthe activities listed above, how much time do you spend 
atit. 

a. __ hours a day 
b. Almost __ hours a day 
c. Once a week for hours 
d. Less than once a week for hours 

Questions dea/ing with health and nutrition 

24. On a scale of 1 to 5 how would you evaluate your figure? ( 1 being the worst, 5 being the best) 

25. Do you eat regularly? 
a. Yes 
b. Sometimes 
c. No 

26. How often do you eat during the day? 
a. Once 
b. Twice 
c. Three times 
d. Four times 
e. Five times 
f. Six times 
g. More then six times 

27. Do you eat breakfast? 
a. Yes, always 
b. No 
c. Occasionally 

28. How often do you eat fruit (3 pieces)? 
a. Every day 
b. 5 - 6 times a week 
c. 2 - 4 times a week 
d. Once a week 
e. Less than once a week 
f. Never 

29. How often do you eat vegetables (300g =10 ounces) 
a. Everyday 
b. 5 - 6 times a week 
c. 2 - 4 times a week 
d. Once a week 
e. Less than once a week 
f. Never 
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30. What meat do you eat most? 
a. Fish 
b. Poultry 
c. Pork 
d. Beef 
e. Lamb 
f. Other 
g. I don't eat meat 

31. Do you smoke? 
a. No 
b. Yes 
c. Sometimes 
d. Notanymore 

32. Do you drink alcohol? 
a. Yes, everyday 
b. Yes, more than once a week 
c. Yes, once a week 
d. Less than once a week 
e. Never 

33. Have you ever been on a weight loss diet? 
a. Yes, but always with no result 
b. Yes, I lost weight and have maintained that weight loss 
c. No, I don't limit myself 
d. No, I haven't needed to diet 

34. Do you use any additional food supplements? 
a. Yes,, ___________________ _ 
b. No 

Questions dea/ing with regeneration 

35. Do you consider relaxation to be an important part of your lifestyle? 
a. Yes, iťs very important after any activity 
b. Yes, at least once a week 
c. No, I don't think iťs important 

36. How do you relax? 
a. Massage 
b. I take a bath 
c. Sauna 
d. With friends 
e. Watching TV 

37. Please indicate using nos. 1 -10 the form of relaxation you most frequently use. No. 1 being the 
least frequent and 10 being the most frequent. 

a. Relaxing massage 
b. Chinese press massage 
c. Thai massage 
d. Hotspot 
e. Reflex therapy 
f Shiatsu- Japanese massage 
g. Sauna 
h. Chatting with friends 
i. Reading a book 
j. Watching TV 

Příloha 3: 

Fitness centrum Rivers Egde v Irsku 

Obrázek č. 3 a č. 4 - dámská posilovna 
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Obrázky č. 5, 6, 7 - posilovna pro muže i ženy 
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Obrázky č. 8, 9 - aerobní sál 
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