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Abstrakt 

 

Název: Výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění u klientek pohybového 

programu s prvky funkčního tréninku. 

 

Cíle: Cílem práce je zhodnocení výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění  

u vybrané skupiny klientek, které byly zapojeny do pohybového programu s prvky 

funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou).  

 

Metody: Výzkumu se zúčastnilo 35 probandek, které navštěvovaly skupinové lekce 

s prvky funkčního tréninku ve Fitness Svět pod Palmovkou v Praze. Probandkám byly 

měřeny základní antropometrické parametry (tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, 

WHR index). Parametry tělesného složení jsme stanovovali pomocí BIA (Bodystat 

QuadScan 4000). Pro analýzu vybraných rizikových faktorů byl použit přístroj pro 

měření krevního tlaku (Tensoval duo control) a byl v rámci stanovení hladiny 

cholesterolu odebrán vzorek kapilární krve (analyzátor BeneCheck PLUS). Pro zjištění 

výskytu vybraných onemocnění u pokrevních příbuzných byl použit dotazník – Rodinná 

anamnéza. Vzájemný vztah jsme hodnotili pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. 

 

Výsledky: U celého souboru (n = 35) byl nalezen významný vztah mezi výskytem 

obezity v rodinné anamnéze a tělesnou hmotností probandek (r = 0,471); BMI 

(r = 0,433); obvodem pasu (r = 0,381); obvodem boků (r = 0,431); výskytem ICHS  

v anamnéze (r = - 0,380); výskytem diabetu mellitu v anamnéze (r = 0,370). Vztah 

ostatních rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze 

byl hodnocen jako nevýznamný kromě vztahu systolického krevního tlaku a výskytu 

vysokého krevního tlaku v anamnéze (r = 0,428); vysokého krevního tlaku a výskytu 

vysokého krevního tlaku v anamnéze (r = 0,591); vysokého krevního tlaku a diabetu 

mellitus v anamnéze (r = 0,468); hladiny cholesterolu u sledovaných probandek a 

výskytu vysokého krevního tlaku v anamnéze (r = 0,465). 

 

Klí čová slova: Životní styl, civilizační onemocnění, rizikové faktory, funkční trénink 



 

 

Abstract 

 

Title:  Occurrence of the risk factors of civilization diseases in clients of the physical 

aktivity program with components of functional training. 

 

Objectives: The aim of the thesis is to evaluate the occurrence of risk factors of 

civilization diseases in a selected group of clients who have been involved in the 

physical aktivity program with components of functional training (Fitness Svět pod 

Palmovkou). 

 

Methods: The research was attended by 35 probands (women) attending group lessons 

with components of functional training at Fitness svět pod Palmovkou in Prague. To all 

probands were measured the basic anthropometric parameters (body height, body 

weight, BMI, WHR index). Parameters of body composition were determined by BIA 

(Bodystat QuadScan 4000). For the analysis of selected risk factors was used the blood 

pressure monitor (Tensoval duo control) and a capillary blood sample was collected 

invasively (BeneCheck PLUS analyzer) for cholesterol determination. To determine the 

occurrence of selected diseases in blood relatives, was used the questionnaire - Family 

anamnesis. We correlated the relationship with the Pearson correlation coefficient. 

 

Results: For the whole observed group (n = 35), there was discovered a significant 

relationship between family anamnesis of obesity and body weight (r = 0.471); BMI 

 (r = 0.433); waist circumference (r = 0.381); flank circumference (r = 0.431); the 

occurrence of ICHS (r = -0,380); the occurrence of diabetes mellitus (r = 0.370). The 

relationship of other risk factors and the occurrence of family anamnesis was evaluated 

as small, except for systolic pressure and the anamnesis of high blood pressure  

(r = 0.428); high blood pressure and a anamnesis of high blood pressure (r = 0.591); 

high blood pressure and diabetes mellitus (r = 0.468); the cholesterol level in the 

monitored probes and the history of high blood pressure (r = 0.465). 

 

Key words: Lifestyle, civilization diseases, risk factors, functional training 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

α   hladina významnosti 

ATH   aktivní tělesná hmota 

BIA   bioelektrická impedance 

BM   bazální metabolismus   

BMI   body mass index  

BML   biomedicínská laboratoř 

CMP   mozková mrtvice 

CO    oxid uhelnatý 

CTV    celková tělesná voda  

DM   diabetes mellitus 

dTK    diastolický krevní tlak 

ECT    extracelulární tekutina 

FT   funkční trénink  

g   gram 

HDL   vysokodenzitní lipoprotein 

ICHS   ischemická choroba srdeční 

ICT   intracelulární tekutina  

IZIP   elektronická zdravotní knížka 

kcal   kilokalorie 

kHz    kilohertz 

kg   kilogram 

l   litr 

LDL   nízkodenzitní lipoprotei 

m   metr  

MAX   maximum 

MIN    minimum 

mg   miligram 

mm Hg  torr 

mmol/l   milimol 

OB    obezita 
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PA   pohybová aktivita 

PFT   přirozený funkční trénink 

RTS    rakovina tluského střeva 

RP    rakovina prsu 

SD   směrodatná odchylka 

sTK    systolický krevní tlak 

TF   krevní tlak 

VTK   vysoký krevní tlak 

WHR   waist to hip ratio 

WHO   World Healht Organization 

ŽS   životní styl 
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1 ÚVOD 

V současnosti je pohybová aktivita považována za jednu z nejdůležitějších součástí 

aktivního životního stylu. Technologický vývoj zmechanizoval většinu lidských 

činností, vybavil lidstvo řadou přístrojů a spotřebičů, které usnadňují život lidské 

populaci. Tento jeho kladný přínos poněkud eliminuje běžné pohybové potřeby  

a možnosti lidí. A právě tento fakt spolu s nevhodnými stravovacími zvyklostmi 

participuje na vzniku mnoha civilizační onemocnění. Dostatečná míra pohybové 

aktivity je významným faktorem prevence celé řady onemocnění. Následky dlouhodobé 

absence pohybu vedou k mnoha závažným změnám v organismu, které provází řada 

onemocnění jako je např. srdečně cévní nemoci (hypertenze; ateroskleróza), obezitu, 

alergie, diabetes mellitus, psychické poruchy a další. Za příčiny těchto onemocnění  

se považují zejména konzumace nekvalitních průmyslově vyráběných potravin, příjem 

kaloricky bohatých potravin a jejich nadměrná konzumace, a to včetně alkoholu, 

nadměrný a trvalý stres a především nedostatek fyzického pohybu.  Jedinec, který 

nedodržuje základní pravidla zdravého životního stylu se sám vystavuje působení 

rizikových faktorů, které mohou vést k vzniku a rozvoji civilizačních onemocnění. 

Využila jsem možnost shrnout ve své práci podstatné údaje týkající se životního 

stylu, vybraných civilizační nemocnění, charakterizuji významu pohybové aktivity, 

která je podle nás jednou z nejdůležitější složky prevence civilizačních onemocnění. 

Praktická část se týká výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění u pohybově 

aktivních žen. Navazujeme na bakalářskou práci (Stránská, 2015), kdy jsme zjišťovali 

změny tělesného složení v průběhu specifického čtyřměsíčního pohybového programu. 

Výběr tématu diplomové práce jsem zvolila, protože již 4 roky působím jako 

osobní fitness trenérka a instruktorka skupinových lekcí, kdy se každodenně setkávám 

s problematikou nedostatečné pohybové aktivity klientů (fitness centra). Určitá úroveň 

tělesné zdatnosti je nezbytná pro každodenní život. Jejímu rozvoji napomáhá pravidelné 

cvičení, které zvyšuje pevnost a pružnost kloubních vazů, úponových svalových šlach, 

ohebnost kloubů, svalovou sílu, vytrvalost a klidové napětí svalu (Sovová a kol., 2008). 

Pravidelná pohybová aktivita zvyšuje produktivitu práce, pomáhá zachovat 

životní energii, pozitivně ovlivňuje sebedůvěru, pocit radosti. Ráda bych také touto 

cestou motivovala čtenáře k dodržování zdravého aktivního životního stylu hlavně jako 

prevenci civilizačních onemocnění. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Životní styl 

Životní styl je téma, které je obtížně definovatelné. Stejně jako životní prostředí 

nebo genetický základ je důležitou determinantou pro život člověka, neboť ovlivňuje 

jeho zdraví, a to až z 50 – 60 %. Lze jej chápat jako způsob rozhodování v daných 

životních situacích nebo jako široký okruh lidských činností, kterými lze uspokojit  

své potřeby. Životní styl každého jedince vyplývá ze základu, kde se jeho jednotlivé 

části prolínají se všemi činnostmi, které provozuje. Autoři často uvádějí, že si každý 

volí svůj způsob života sám. Rozhodování ovšem není tak docela svobodné. Je nutné 

brát ohled na tradice společnosti, rodinné zvyklosti, ekonomickou a sociální situaci,  

i prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá a žije. Záleží také na osobnosti jedince, na jeho 

pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnání, příslušnosti k rase, hodnotové orientaci a osobních 

postojích (Machová, Kubátová, 2009; Holoušová a kol., 2009; Čeledová, Čevela, 2010). 

Dle Bunce (2009) je životní styl vyjádřením myšlení a jednání člověka, kterému 

byla dána určitá genetická dispozice, v němž se odráží jeho zvyklosti, dodržování  

a respektování norem, životních hodnot, vzdělání, ale také věk, rasová přístupnost, 

pohlaví a možnosti s ohledem na ekonomickou situaci a zdravotní stav. 

Jak jsme již uvedli výše, životní styl je dobrovolný, byť se odvíjí od faktorů 

prostředí, ve kterém jedinec žije. Jedinec se vždy sám může rozhodnout pro zdravé 

alternativy a odmítnout ty zdraví škodlivé. Životní styl je podle Machové a Kubátové 

(2009) charakterizován jako souhra dobrovolného chování či výběru životní situace  

a možností.  

Aktivní životní styl je jednou z forem životního stylu a stává se jedním  

z dominantních faktorů aktuálního zdravotního stavu, jehož neoddělitelnou součástí  

je pravidelná pohybová aktivita, zdravá výživa, duševní rovnováha a pohoda, příjemné 

rodinné i sociální prostředí (Blahušová, 2005; Valjent, 2008; Bunc, 2009). 
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2.1.1 Životní styl současnosti 

Bunc a Skalská (2011) u životního stylu současnosti sledují význam 

psychického stresu, který neustále vzrůstá a naopak se snižuje objem realizovaných 

pohybových aktivit. Jednou ze základních biologických potřeb člověka je i pohybová 

aktivita odpovídající věku a vývojovým zákonitostem. S rostoucím věkem potřeba 

pohybové aktivity zaniká.  Změna životního stylu je volbou každého jedince. Změna 

může být realizována prostřednictvím pravidelné pohybové aktivity, dostatečného 

odpočinku, zvládáním stresu, změnou jídelníčku, udržováním optimální hmotnosti, 

omezením pití alkoholu, ukončením kouření, či užívání drog.  

Životní styl zahrnuje formy dobrovolného chování a výběr životního stylu  

je jednou z nejdůležitějších potřeb dospívajícího jedince. Dospívání je pro člověka 

velmi často kritickým obdobím. Mladý jedinec si formuje vlastní identitu, vytváří  

si vlastní vztah ke společnosti i vlastní životní styl. Kolektiv a jeho silné osobnosti mají 

v tomto období velmi často silnější vliv než rodič, učitel či trenér. Výchova a vzdělání 

jsou v současnosti liberálnější, rodiče dětem nestanovují pravidla a pevné mantinely. 

Dospívající jedinci mají v současné době vlastní kulturu, specifické zájmy a záliby. 

Společnost nahlíží na adolescenty jako na formující se osobnosti, které již jsou ve svém 

věku stále kompetentnější. Adolescenty čeká výběr vysoké školy či volba povolání,  

a proto takový jedinec daleko více přemýšlí o své budoucnosti. Posiluje sociální aspekt 

identity, tj. potřeba někam patřit a potřeba něco sdílet s ostatními lidmi. V tomto období 

se projevuje správná výchova dítěte v rodině i ve škole (Bunc, Skalská, 2011).  

Životní styl je také projevem lidské osobnosti a závisí na vnějších i vnitřních 

faktorech. Bylo zjištěno, že životní styl má ze všech vnějších faktorů na zdraví největší 

vliv. Je tedy důležité, aby výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti  

za vlastní zdraví byla součástí výchovy jak v rodině, tak ve škole (Sklenovský, 1997; 

Slepičková 2001). 
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2.1.2 Zdraví a jeho determinanty 

Definice zdraví je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definováno 

jako stav úplné duševní, tělesné i sociální pohody. Zdravý jedinec je ten, kdo netrpí 

žádnou nemocí či vadou a je schopný realizovat pracovní a volnočasové aktivity 

(Čeledová, Čevela, 2010).  

Procentuální zastoupení základních determinant, které ovlivňující zdraví člověka činí: 

 - životní styl 50 – 60 %,  

- socioekonomické prostředí, životní prostředí 20 – 25 %,  

- genetický základ 10 – 15 %,  

- zdravotní péče 10 – 15 %. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ze základních determinant má na zdraví největší 

vliv právě životní styl. Jde o nejdůležitější determinantu zdraví. 

 

Bunc (2010) uvádí, že až 80 % populace trápí bolesti zad jako přímý důsledek 

jednostranného přetěžování, sedavého zaměstnání či hypokineze. Průvodním jevem  

je i plošný nárůst obezity a nadváhy nejen u dospělé populace. Obezita se objevuje  

už u žáků základních škol.  

Vzhledem k tomu, jak důležitý význam má životní styl pro zdraví člověka, je 

potřeba předávat odpovídající znalosti, rozvíjet dovednosti a návyky, ale také formovat 

postoje dospívajících jedinců. Toto předávání informací by mělo být součástí výchovy  

a být spojováno s výchovou k odpovědnosti za vlastní zdraví. Zdravotní stav společnosti 

se hodnotí na základě nemocnosti a úmrtnosti (Sklenovský, 1997).  

Z rozboru příčin chorob s vysokou úmrtností a nemocností vyplývá, že zdraví  

je nejvíce poškozováno „rizikovými faktory“, které více rozebíráme v dalších 

kapitolách práce. Rizikovým faktorem je charakteristika či událost, jejíž přítomnost 

zvyšuje pravděpodobnost výskytu onemocnění. Prostřednictvím průřezových studií 

populace je zjišťováno, ve kterých aspektech se nemocní jedinci liší od zdravých. Pokud  

je dokázáno, že pozorovaný znak se vyskytoval před samotným onemocněním, lze tuto 

okolnost nazvat rizikovým faktorem. Rizikové faktory (tab. 1) by měly být předmětem 

zaměření prevence daného onemocnění (Papežová, 2010): 
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Tabulka 1 – Rizikové faktory upraveno podle Čeledová, Čevela (2010) 

PŘEHLED RIZIKOVÝCH FAKTOR Ů 

NEOVLIVNITELNÉ  OVLIVNITELNÉ  

● genetika 

● pohlaví 

● věk 

● rodinná anamnéza: 

    - ICHS 

    - hypertenze 

    - mozková mrtvice 

    - diabetes mellitus 

    - obezita 

     

Faktory životního stylu: 

● nevhodné stravovací zvyklosti 

     - zvýšený energetický příjem 

     - nevhodný poměr S:T:B 

     - zvýšený příjem soli 

     - zvýšený příjem asycených MK a cholesterolu 

     - nízký příjem vlákniny 

● hypokineze (nízká úroveň PA) 

●stres 

● alkohol 

● kouření 

 

 

Faktory t ělesné, biochemické a fyziologické: 

● zvýšený celkový cholesterol 

     - vysoký LDL - cholesterol 

     - nízký HDL - cholesterol 

● hypertenze 

● obezita centrálního typu 

● trombogenní faktory 

 

2.2 Neovlivnitelné rizikové faktory  

Neovlivnitelné faktory jsou ty, které žádným způsobem nemůžeme změnit.  

Jde o faktory související s genetikou a pohlavím jedince, jeho věkem a rodinnou 

anamnézou – výskytem chorob v rodině.   

 

2.2.1 Genetika 

Dědičnost je schopnost živých organizmů, která umožňuje předávat určité 

znaky, vlohy a schopnosti z generace na generaci. Dědičnost jednotlivých znaků 

zprostředkovávají geny a jejich konkrétní formy. Pochopení základních zákonů 

dědičnosti je klíčové pro pochopení celé problematiky genetiky. Genetické faktory  

se týkají nejen rodiny, ale také rasově genetické výbavy (Šípek, 2014).  
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2.2.2 Pohlaví 

Vezmeme-li v potaz pohlaví, na základě studií a statistických výsledků víme, že 

mužská populace je více ohroženou skupinou, než populace ženská. Muži jsou 

náchylnější ke kardiovaskulárnímu onemocnění. Řadou skutečností se dají vysvětlit 

rozdíly rizika mezi muži a ženami. Hlavní příčinou jsou rozdílné hormony u příslušného 

pohlaví. Estrogeny, tedy ženské pohlavní hormony, cévy chrání. Androgeny, což jsou 

mužské pohlavní hormony, mají na stěny cév negativní vliv. Dalšími faktory jsou 

rozdílný styl života mezi muži a ženami, odlišné stravovací zvyklosti nebo také četnost 

kuřáctví, která je taktéž rozdílná mezi pohlavími. Jde také o jednu z příčin nižšího věku 

dožití u mužů (72 let) než u žen (86 let) (Bunc, 2009).  

 

2.2.3 Věk 

Věk je determinantou, která se nedá ovlivnit a proces stárnutí je nevyhnutelnou 

součástí života jedince. Vysoký věk je nejvýznamnějším rizikovým faktorem a nelze 

mu nijakým způsobem zabránit. Riziko onemocnění stoupá se 45. rokem života. 

V takovém věku dochází z 95 % vzniku mozkových příhod. U osob nad 60 let je riziko 

několikanásobně vyšší. Ženy jsou do menopauzy v nižším riziku kvůli tvorbě a vlivech 

odlišných hormonů. Po menopauze je však riziko větší, a to ve věku 70. – 79. roku 

života (Daněk, 2012). 

 

2.2.4 Rodinná anamnéza 

Dědičná rizika napříč generacemi jsou často geneticky předurčena.  

Ne všechna dědičná podobnost má ale základ v genetice, např. “kulturní dědičnost“, 

kterou se rozumí široce přijímané vlivy prostředí, jako jsou sociální a behaviorální 

faktory sdílené mezi členy rodiny, se také považují za důležitou součást dědičnosti 

(Labarthe, 2011). 

Velmi významným rizikem jsou právě genetické faktory. Tuto skutečnost 

ukázala studie pozorování párů dvojčat, kdy došlo k rozdělení sourozenců. Sourozenci 

žili na různých místech ve světě, kde měli zcela jiné životní podmínky a i přes to měli 

infarkt myokardu přibližně ve stejném věku. V dnešní době můžeme zjistit některé 

dědičné předpoklady pro vysokou hladinu cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes  

a další rizikové faktory cévních chorob (Daněk, 2012). 
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2.3 Ovlivnitelné rizikové faktory 

Ovlivnitelnými faktory jsou ty, které můžeme změnit vlastním přičiněním.  

Jde o faktory spojené s moderním životním stylem. Hlavními příčinami jsou 

průmyslová výroba a příjem kaloricky bohatých potravin, kdy hovoříme o tučných, 

slaných či přeslazených potravinách s velkým podílem konzervantů, které jsou 

živočišného původu. Přispívá také hypokineze, nadměrná konzumace alkoholu  

a cigaret. Nesmíme zapomenout na zvýšený stres, který je v současnosti nevyhnutelný. 

Ovlivnitelné faktory v současnosti zaviní až ¾ vzniku všech civilizačních onemocnění. 

Civilizační choroby a jejich následky se léčí jako dlouhodobé či chronické nemoci. 

Většinou záleží na jedinci, zda se do léčby zapojí a svou civilizační chorobu řeší. 

Příčiny civilizačních onemocnění spojené s životním stylem jsou znečištěné životní 

prostředí, stres, nedostatek pohybu, příjem kaloricky bohatých jídel živočišného 

původu, přílišná konzumace solí a cukrů, nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, kouření 

a pití alkoholu (Marková, 2010).  

Česká republika je zemí s největším výskytem nemocí srdce a cév způsobených 

sklerózou cév, výskytem koronární nemoci srdeční a infarktu myokardu na světě. 

V zemích s nejnižší konzumací a spotřebou živočišných bílkovin je úmrtnost na nemoci 

srdce a cév desetkrát nižší. Jde také o řadu dalších chorob, o kterých se zmíníme 

v následující kapitole „2.5 Nejčastější civilizační onemocnění“. 

 

2.3.1 Výživa 

Příjem potravy je důležitým přísunem energie pro člověka. Z potravy jedinec 

získává potřebné látky pro organismus. Výživa je jedním z hlavních faktorů vnějšího 

prostředí, který se podílí na vzniku i prevenci různých onemocnění. Na výživu  

je v současnosti pohlíženo jako na velice důležitý faktor životního stylu (Provazník a 

kol., 1998; Diensbier a Skala, 2001). 

Kastnerová (2011) uvádí, že běžný jídelníček české populace obsahuje příliš 

vysoké dávky nasycených tuků, jednoduchých cukrů a soli. Dále také nedostatek 

polynenasycených mastných kyselin, vlákniny a antioxidačních látek, ovoce a zeleniny. 

Dospělí jedinci se potýkají s nepravidelností a malou pestrostí jídelníčku. Konzumují 

stravu ve spěchu, mnohdy z rychlých občerstvení či restaurací, kdy vlastně ani nevědí, 

co konzumují. V mnoha případech lidé nedodržují pitný režim. Populace České 
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republiky konzumuje veliké množství alkoholických nápojů. Mezi základní složky 

potravy patří sacharidy, lipidy a proteiny v přiměřené míře, kterou je třeba dodržovat, 

viz níže. 

Hovoříme-li o sacharidech, jde o důležitou součást stravy proto, že jsou zdrojem 

okamžité i zásobní energie. Sacharidy kryjí až nadpoloviční množství spotřeby energie 

člověka. Jedinec by měl přijmout cca 60 % denního příjmu kalorií právě sacharidy 

(Provazník a kol., 1998). 

Využitelné sacharidy jsou buď jednoduché, nebo složené. Sacharidy jsou 

v gastrointestinálním traktu štěpeny na části, které jsou po vstřebání z tenkého střeva 

využívány ve tkáních jako zdroj energie nebo jako stavební jednotky. Jde o skupiny 

organických sloučenin, které obsahují uhlík a prvky vody v poměru 1 : 1. Strukturou  

a velikostí se ale jejich molekuly liší. Využitelné sacharidy jsou v potravě zastoupené 

sloučeninami, které obsahují 6 atomů uhlíku (6C). Je možné je dále dělit  

na monosacharidy (1 × 6C), kterými jsou glukóza, galaktóza a fruktóza, disacharidy  

(2 × 6C), jimiž jsou sacharóza, laktóza a maltóza a oligosacharidy (3 - 5 × 6C)  

např. rafinóza a stachóza a polysacharidy (více než 200 - 600 × 6C), kterými jsou škrob  

a glykogen. Sacharidy jsou v potravě zastoupeny nerovnoměrně, pro člověka jsou 

nejvýznamnějšími škrob, sacharóza a laktóza. Z jednoduchých sacharidů jsou významné 

glukóza a fruktóza, zastoupené v ovoci, medu a zelenině. Velikou část z celkových 

sacharidů v potravě jedince tvoří disacharidy, především sacharóza. Průměrná spotřeba 

sacharózy je 100 – 120 g/den, laktóza tvoří 10 – 30 g/den. Oligosacharidy jsou 

zastoupeny převážně v luštěninách a jejich příjem tvoří cca 5 % z celkového příjmu 

sacharidů za den. Hojně zastoupeným zdrojem sacharidů v potravě je škrob, který 

obsahují obilniny, brambory a v menší míře také luštěniny. Disacharidy, oligosacharidy 

a polysacharidy jsou štěpeny amylázami trávicího traktu na monosacharidy.  

Až 80 % štěpených monosacharidů tvoří glukóza. Nadbytek glukózy se z části ukládá 

jako jaterní a kosterní glykogen, z části je převedena na lipidy (Wilhelm a kol., 2004; 

Bender, 2014). 

Lipidy jsou zdrojem energie zejména pro buňky, zároveň jsou významnou 

stavební látkou pro výstavbu buněčné membrány, důležité jsou také pro rozpouštění 

některých vitaminů a syntézu hormonů. Příjem lipidů by měl odpovídat 30 % celkového 

energetického příjmu potravy/den. V současnosti jsou lipidy zdrojem až 40 % energie 

obyvatel většiny průmyslově rozvinutých zemí. (Wilhelm a kol., 2004; Provazník a kol., 

1998;  Bender, 2014).  
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Lipidy jsou specifické svou nerozpustností ve vodě a rozpustností v organických 

rozpouštědlech. Lidská plazma obsahuje cholesterol, triglyceridy, fosfolipidy a mastné 

kyseliny. Molekuly lipidů jsou tvořeny glycerolem a mastnými kyselinami. Mastné 

kyseliny se liší chemickou strukturou i reakcí v lidském těle. Existují dva druhy 

mastných kyselin. Jde o mastné kyseliny (MK) nasycené a nenasycené. Doporučený 

příjem nasycených MK je 1/3 z denní dávky lipidů. Jejich nadbytek v organismu  

je příčinou vzniku aterosklerotických změn na cévách a zdrojem cholesterolu. Obsažené 

jsou v potravinách živočišného původu, rostlinného původu jsou to mastné kyseliny 

obsažené v kokosovém a palmovém oleji. Nenasycené MK mají pozitivní vliv na lidský 

organismus, protože snižují LDL složku cholesterolu a chrání organismus před 

rozvojem aterosklerózy, jsou zdrojem vitamínu E (Junek, 2008; Kastnerová, 2011).  

Ke zpracování lipidů dochází v tenkém střevě, kde jsou štěpeny enzymem lipázy 

a žlučovými kyselinami. Dále jsou přepravovány krevním oběhem a ukládány formou 

triglyceridů v tukových buňkách organismu. Následně jsou tyto zásoby uvolňovány 

v podobě mastných kyselin během zvýšené spotřeby energie do krevního oběhu a spolu 

s glukózou spalovány. Nadměrný příjem sacharidů způsobuje nekompletní 

metabolismus tuků, kdy vznikají neužitečné lipidy (ketony), kvůli kterým dochází  

k chemické nerovnováze v krvi (ketóze). Kombinace a rovnováha mastných kyselin  

a glukózy je pro získávání energie nezbytná (Junek, 2008). 

Platí obecné doporučení omezit příjem tuků živočišného původu a cholesterolu, 

vhodnější je používat rostlinné oleje. V potravě by být zastoupené také omega-3 mastné 

kyseliny, obsažené v rybím mase. Omega-3 mastné kyseliny příznivě působí  

na kardiovaskulární systém. Podílí se na snižování viskozity krve, snižování 

agregability destiček a zlepšení reologických vlastností erytrocytů. Naopak 

transnenasycené mastné kyseliny jsou pro lidský organismus nevhodné. Jsou obsažené  

v emulgovaných a pokrmových tucích, v potravinářských výrobcích obsahujících 

ztužený tuk (Komprda, 2009). 

Proteiny jsou hlavní složkou všech buněk a tkání lidského organismu, je třeba  

je neustále obnovovat. Proteiny obsahují uhlík, vodík, kyslík a dusík, některé bílkoviny, 

dále síru, fosfor a kovové prvky. Jsou jediným zdrojem dusíku a síry, které nejsou 

obsažené v ostatních živinách. Proto nelze nahrazovat jednotlivé složky výživy a kromě 

energetické bilance je nutné brát v potaz i na tzv. dusíkovou bilanci. Proteiny jsou 

základní stavební složkou podpůrných orgánů a svalstva. Plní řadu fyziologických 

funkcí formou hormonů, enzymů a protilátek. Zásadní jsou především pro přepis 
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genetické informace obsažené v genové DNA (Diensbier a Skala, 2001; Svačina  

a Bretšnajdrová, 2008).  

Proteiny jsou tráveny stupňovitě, na konci řetězce trávení jsou aminokyseliny, 

které se ze zažívacího traktu vstřebávají do krevního oběhu. Dochází k základní zásobě 

aminokyselin v buňce, která poskytuje aminokyseliny pro další reakce v lidském 

organismu. Organismus si nedokáže uskladnit dostatečné množství bílkovin do zásoby, 

a proto si musí každý den získat nezbytné množství potravou. Pokud by je stravou 

nedostal, musel by organismus strávit část vlastní tkáně. Nadbytečné proteiny postupně 

ztrácejí svůj dusík, vzniká amoniak, který se transformuje na močovinu, která  

je následně vylučována močí. Zbylá uhlíkatá kostra se uloží jako sacharidy nebo lipidy 

(Wilhelm a kol., 2004). 

Dalším prvkem výživy je vláknina. Jde o nestravitelné složky rostlinné stravy. 

Jde o složité sloučeniny sacharidů (celulóza). Vlákninu dělíme na rozpustnou, kterou 

obsahuje hlavně ovoce (pektin, inulin) a nerozpustnou, která je obsažena v některých 

druzích zeleniny (lignin, celulóza). Rozpustná vláknina v tenkém střevě omezuje 

vstřebávání některých živin a zpomaluje rychlost resorpce glukózy, tím snižuje strmost 

vzestupu glykémie, snižuje cholesterol. Nerozpustná vláknina zvyšuje objem stolice  

a tím pádem snižuje koncentraci toxických látek, zkracuje tranzitní čas stolice tlustým 

střevem. Takto omezuje kontakt a vstřebávání toxických látek buňkami tlustého střeva 

do krve. Řada studií potvrdila významný protinádorový účinek vlákniny. Dospělý 

člověk by měl přijmout 30 g vláknin za den (Provazník a kol., 1998; Brened, 2014). 

Důležitou součástí stravy jsou vitamíny, které lidský organismus potřebuje  

jen ve velmi malém množství, ale nedokáže si je sám vytvořit. Některé vitamíny si 

člověk dokáže ukládat do zásoby i na několik týdnů i měsíců (vitamíny A, D, E, K) 

nebo i na dobu delší než rok (vitamín B12). Lehčí forma nedostatku vitamínů  

se označuje jako hypovitaminózy. Projevuje se nespecifickými příznaky. Těžká forma 

má již příznaky charakteristické a označuje se jako avitaminóza. Vitamíny jsou také 

důležitou součástí některých enzymů a hormonů. Vitamíny dělíme na rozpustné v tucích 

a ve vodě (Kastnerová, 2011). 

Lidské tělo se skládá převážně z prvků biogenních, jako je uhlík, vodík, dusík a 

kyslík. Minerální látky se v organismu vyskytují od desítek po tisíce gramů. Lidský 

organismus si je nedokáže sám vytvořit. Patří sem vápník, fosfor, hořčík, draslík, sodík, 

síra, chlor a železo. Přijímáme je potravou a vodou. Tyto látky se podílejí  

na výstavbě tkání, podmiňují stálý osmotický tlak, regulují, aktivují a kontrolují 
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metabolické pochody a jsou nezbytné pro vedení nervových vzruchů. Působí také jako 

spouštěče nebo součásti hormonů a enzymů. Mnohé minerální látky hrají důležitou 

úlohu v prevenci civilizačních onemocnění. Stopové prvky se podílí na aktivace 

důležitých enzymů. Lidské tělo s nimi dokáže hospodařit. Zabraňuje jejich ztrátě močí  

a stolicí, vrací je zpět k plnění jejich funkce při látkové přeměně. Většinou se uvádí  

14 prvků, které jsou v organismu nejvíce zastoupeny, jde o jód, zinek, měď, mangan, 

kobalt, molybden, selen, chrom, fluor, křemík, vanad, nikl, cín a arzen (Rozhoň, 2004). 

 

2.3.2 Kouření  

Kuřáctví je závislostí na tabákových výrobcích. Kouření je definováno jako 

vdechování tabákového kouře, jímž se do těla dostávají chemické látky, které mají 

významné účinky na lidský organismus. Tabákový kouř vzniká nedokonalým 

spalováním tabáku, který pochází ze sušených listů rostliny rodu Nicotiana tabacum, 

která je pěstována v Americe (Mlčoch, 2009).  

Wald (2006) uvádí, že látky, které tabákový kouř obsahuje, se v něm vyskytují 

formou plynů, vodních par a pevných částic. Tabákový kouř obsahuje 64 karcinogenů, 

z nichž organizace IARC (International Agency for Research on Cancer) určila 11 jako 

prokázaných lidských karcinogenů, 6 pravděpodobných a 46 možných karcinogenů. 

Pevné části kouře obsahují nikotin, dehtové látky, benzen i benzan pyren. Plynné látky 

obsahují oxid uhelnatý, amoniak, formaldehyd, dimenthylnitrosamin a kyanovodík. 

Kondenzátem z tabákového kouře je hnědá zapáchající tekutina, zvaná dehet. Dehet 

obsahuje karcinogenní látky a další toxiny. Oxid uhelnatý je hlavním jedovatým plynem 

ve výfukových plynech vozidel. Váže na sebe hemoglobin mnohem rychleji než kyslík 

a proto se do krve dostává kyslíku méně. Nikotin je toxická bezbarvá látka, která  

má stimulační a uvolňující účinky. Jde o látku vysoce návykovou. Závislost na nikotinu 

nutí člověka kouřit i přes znalosti zdravotních následků a úsilí přestat kouřit.  

Jde o progresivní a chronické onemocnění. Při kouření se totiž nikotin do mozku 

dostane za cca 10 sekund. V mozku se váže na nikotinové receptory a dráždí je (Wald, 

2006). 

Rizika kouření tabákových produktů způsobuje velká poškození zdravotního 

stavu populace. Zvyšuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění a nemocí cév, nemocí 

dýchacího ústrojí a zhoubných nádorů. Vědci prokázali, že více než 50 onemocnění, 

z nichž je cca 20 smrtelných (Kolektiv pracovníků SZÚ, 2009). 
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Z 20 % se kouření podílí na výskytu kardiovaskulárních nemocí, který zaviní 

smrt až 53 % obyvatel ČR. Nejčastěji jde o infarkt myokardu, který může být procesem 

dlouhodobého procesu aterosklerózy. Výskyt aterosklerózy je kouřením zvyšován, 

protože složky tabákového kouře poškozují stěny tepen přímo. Dochází 

k vasokonstrikci v důsledku aktivace sympatiku a zvýšení viskozity krve a následné 

vyšší srážlivosti krve v důsledku zvýšení hladiny fibrinogenu, zvýšení inhibitoru 

aktivace plasminogenu, zvýšení leoukocytů v důsledku chronických zánětů, protože 

kouření snižuje imunitu. Kouření zvyšuje glukózovou toleranci, která může vést 

k diabetu II. typu, zvýšená hladina homocysteinu, non-HDL cholesterolu, triglyceridů, 

zvýšená peroxidace LDL (low density lipoproteins), zvýšený tlak spolu s diabetem 

vedou k progresi aterosklerózy a zvýšená tepová frekvence zbytečně zatěžuje srdce. 

Srdce a cévy zatěžuje i vysoká hladina Carbonylhemoglobinu (COHb), který obsahuje 

CO v tabákovém kouři. Důsledkem aterosklerózy vznikají další onemocnění jako 

angina pectoris, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních končetin. 

Dalšími chorobami, na kterých se kouření podílí je aneurysma aorty a částečně  

sem lze zařadit i impotenci (Wald, 2006). 

Důsledkem kouření jsou také nádorová onemocnění. Rakovina plic je v České 

Republice nejvíce rozšířeným nádorovým bujením. Až 90 % případů rakoviny plic má 

v anamnéze kouření. Nález na plicích se vyskytuje u cca 24 % kuřáků. Kuřáci mají 

oproti nekuřákům mnohonásobně zvýšené riziko vzniku rakoviny plic. Kouření 

způsobuje i nádory v dutině ústní, rakovinu jazyka, hrtanu, jícnu, žaludku, pankreatu, 

ledvin či močového měchýře. Jak již jsme uvedli výše, kouření způsobuje i řadu nemocí 

dýchacího systému jako je chronická bronchitida nebo astma. Způsobuje také vředy 

v žaludku a dvanácterníku. Snižuje plodnost u obou pohlaví a zapříčiňuje spontánní 

potratovost, nižší váhu novorozence a zvýšenou perinatální mortalitu (Wald, 2006; 

Zatloukal a Petruželka, 2001). 

 

2.3.3 Stres 

Stresem rozumíme duševní nebo fyzickou odezvu organismu na nepřiměřenou 

zátěž. Podněty vyvolávající stres nazýváme stresory. Obecně vycházejí z biologické 

(nemoc, úraz, nedostatek živin, chlad, horko, drogy, kouření) nebo psychosociální 

oblasti (konflikty, sociální změny, nedostatek přátel, hluk). Nadměrné množství stresu 

vyvolává psychosomatické změny organismu. Z časového hlediska řešíme stres akutní, 
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který způsobí jednorázový nával strachu nebo vzrušení (útok nebo únik) a chronický 

stres, který přetrvává dny, měsíce i roky a způsobuje úzkost (Praško, 2003).  

Reakce lidského organismu na stres má dvě fáze, fázi poplachové reakce  

a všeobecný poplachový syndrom. Poplachová reakce se spouští ve chvíli,  

kdy organismus rozezná stresor, který vyvolá neklid. Následně se začíná vyplavovat 

adrenalin a nonadrenalin a je aktivován sympatikus. Spuštěním sympatiku se uvolňuje 

energie, vyplavuje se cukr, tuk a škrob ze zásob do krve. Energie je krví společně  

s kyslíkem přenášena do tkání mozku, srdce, plic a kosterním svalům, které jsou  

pro obrannou reakci nejdůležitější. K ostatním systémům, které v takové chvíli nejsou 

důležité je naopak přívod energie a kyslíku omezen. Aktivací sympatiku dochází  

k zúžení cév v kůži, zrychlení tepové i dechové frekvence, zvýšení napětí kosterního 

svalstva a jeho zvýšené prokrvení a snížení napětí hladkého svalstva trávicího traktu, 

rozšíření zornic a odkrvení periferií (Praško,  Prašková, 2001; Wilkinson, 2001). 

 V případě, že stres působí na lidský organismus příliš často a dlouhodobě, 

dochází k přetěžování psychických i fyzických funkcí. Krev je rychleji dopravována 

k orgánům, současně pracuje rychleji srdce a zužují se tepny. Po dlouhodobějším 

působení stresu dochází k rozvoji hypertenze a poruchám srdce. Kvůli zvýšenému 

svalovému napětí jsou přetěžované klouby, zejména oblast krčních a křížových obratlů, 

dochází k bolesti páteře, hlavy apod. V případě, že člověk nemá dostatek pohybové 

aktivity, nedochází k odbourávání adrenalinu a nonadrenalinu a energie v těle není 

odbourávána. Cholesterol a mastné kyseliny jsou hromaděny v cévních stěnách, kvůli 

nadbytku cukru dochází ke změně citlivosti na inzulin a tím dochází k rozvoji diabetu 

mellitu. Kromě fyziologických změn způsobuje také psychické poruchy jako deprese, 

úzkost, nespavost, sexuální problémy a konflikty (Schneiderman a kol., 2005). 

S rostoucím životním tempem se zvyšují také nároky na lidský organismus  

a v současnosti se stres stává součástí běžného života dospělého člověka (Kebza, 2005).  
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2.4 Civilizační onemocnění hromadného výskytu 

Každá civilizace je pokládána za civilizaci moderní a přináší s sebou nové 

choroby. Takové choroby jsou označovány jako civilizační onemocnění.  Jde o taková 

onemocnění, která danou společnost sužují nejvíce a mění se podle toho, jak se mění 

sama společnost (Adámková, 2010).  

Již v historii se takové choroby vyskytovaly. Populace se potýkala 

s bakteriálními infekcemi, jako byly mor, lepra, syfilis či tuberkulóza. Dále s nemocemi 

parazitickými jako malárie nebo měchovec. Vyskytovaly se také onemocnění virová, 

jako byly pravé neštovice, žlutá zimnice či dětská obrna. Rozvojem vědy a medicíny  

se podařilo taková onemocnění v západní civilizaci eliminovat. Díky vakcínám  

a očkování, dodržování hygieny a zlepšení životních podmínek se podařilo některé 

z nich úplně vymýtit. Byly ovšem nahrazeny chorobami, které souvisí s rozvojem 

současné civilizace a nynějšího životního stylu. Jde o onemocnění kardiovaskulární, 

obezitu či AIDS (Dobson, 2009). 

Dle studie Sharma a Majumdary (2009) jsou lidé náchylní k různým nemocem, 

které jsou následkem způsobu života a pracovních návyků. Civilizační nemoci 

vycházejí z každodenních návyků a činností lidí, jsou důsledkem nevhodného vztahu 

lidí s jejich okolím. Nástup takových onemocnění trvá i několik let v důsledku toho,  

jak se společnost vyvíjí. Jakmile se s nimi lidé setkají, je velmi náročné je léčit. Mezi 

hlavní faktory jejich vzniku jsou špatné stravovací návyky, nedostatečná pohybová 

aktivita, špatné držení těla, narušené biologické hodiny. V další části práce pohovoříme  

o nejaktuálnějších civilizačních onemocnění dnešní doby.  

V současnosti již ve většině rozvinutých zemí nezhoršuje kvalitu a kvantitu 

života nedostatek potravy a infekční nemoci, ale tzv. civilizační choroby, kterými jsou 

především kardiovaskulární nemoci, metabolické nemoci či nádorová onemocnění  

(tab. 2). Takové choroby mohou být způsobeny přejídáním se, sedavým způsobem 

života, přepínáním sil člověka a nedostatečným odpočinkem. Řešením může být 

uvědomění si své podstaty, která má biopsychosociální charakter a z toho pak vyplývají 

potřeby člověka (Čeledová, Čevela, 2010).  

Podle Vilikuse (2012) je zdravotní stav každého jedince výsledkem genetických 

dispozic a jeho aktuálního projevu a chování. Rizikovým faktorem vážných onemocnění 

je jednak genetická výbava jedince, vliv životního prostředí společně s volbou životního 
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stylu.  V mnoha případech civilizačních chorob jde o kombinaci těchto tří faktorů 

(Adámková, 2010).  

Někteří autoři (Müllerová, 2008; Kubátová, Machová, 2009; Adámková, 2010) 

uvádějí, že hlavní příčinou zvýšeného výskytu civilizačních onemocnění je technický 

pokrok společnosti, který snižuje nárok na pohybovou aktivitu člověka. Technika 

zajistila jedinci blahobyt a dokonce až přebytek potravy. Rozšířenými rizikovými 

faktory, které podmiňují výskyt civilizačních onemocnění je kouření, nadměrná 

konzumace alkoholu, nepřiměřená strava a její složení, přejídání, špatné stravovací 

návyky, hypokineze, psychický stres. Společně s civilizačními chorobami hovoříme 

také o procesu stárnutí. Jde o jev nevyhnutelný, avšak zkvalitněním životních 

podmínek, pokrokem medicíny a hlavně zdravým životním stylem, lze tento proces 

zpomalit. Chceme-li pochopit výskyt civilizačních onemocnění, je třeba vzít v potaz  

tvz. rizikové faktory, které výrazně ovlivňují vznik onemocnění. 

 

Tabulka 2 -  Rozdělení civizilizačních onemocnění podle Adámkové, (2010); Čeledová, 

Čevela, (2010). 

CIVILIZA ČNÍ ONEMOCNĚNÍ 

 Kardiovaskulární onemocnění 
    -  ateroskleróza 
    -  ischemická choroba srdeční  
    -  ischemická choroba dolních končetin 
    -  ischemická choroba cévní mozková příhoda 
    -  hypertenze  
 
 

Psychické obtíže 
     - deprese 
     - syndrom vyhoření 
     - chronický únavový syndrom 
     - Alzheimerova choroba 
 

 Metabolický syndrom     
 

Infekční choroby 
     - tuberkolóza 
     - chřipka 
     - virová hepatitida B 
     - HIV pozitiva, AIDS 

Obezita poruchy příjmů potravy (anorexie, 
bulimie) 
 
Diabetes Mellitus 
 

Nemoci pohybového aparátu 
     - artróza 
     - osteoporóza  
 

Nádorová onemocnění 
 
Alergie 
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2.4.1 Kardiovaskulární onemocnění 

 

Havlín (2015) do skupiny kardiovaskulárních onemocnění řadí ty choroby, které 

vznikají důsledkem základního onemocnění cév – aterosklerózy. Jedná se o chorobu,  

při které se na vnitřní stěnu cév ukládají tukové částice, cholesterol, vápník a další látky, 

které se ve zdravých cévách neukládají. V důsledku těchto nánosů dochází k ucpání  

cév a následnému prasknutí. Jde o velmi pomalý proces, který začíná už v mládí. 

Kardiovaskulární onemocnění jsou jedním z nejvážnějších problémů současné 

populace hlavně kvůli závažnosti postižení orgánů a důsledků na zdravotní stav 

obyvatelstva. Kardiovaskulární choroby se podílejí na více jak 56 % celkové mortality 

v České republice. Závažným problémem je skutečnost, že stále více trpí tímto typem 

onemocnění také mladší věkové kategorie, a to zejména muži (Klener a Horký, 1994; 

Rosolová, 2013).  

Existují studie, na základě kterých bylo zjištěno, že moderní medicína ovlivní 

výskyt kardiovaskulárních onemocnění jen z 10 – 20 %. Sovová a kol. (2008) uvádějí, 

že z více než 70 % záleží na ovlivnění rizikových faktorů ze strany životního stylu  

a prostředí jedince. Proto je podle nich důležité ovlivňovat a působit na populaci  

již od ranného věku tak, aby se aktivně a zodpovědně stavila ke svému zdraví. Faktory 

psychosociální, sociální a ekonomické spolu se způsobem života a kardiovaskulární 

rizikové faktory velmi úzce souvisí s výskytem kardiovaskulárních chorob.  

Nejčastějšími kardiovaskulárními onemocněními dnešní doby jsou ischemická 

choroba srdeční, vrozené srdeční vady, kardiomyopatie, cévní mozkové příhody, 

ischemická choroba cév dolních končetin, záněty žil a hypertenze, o které pohovoříme 

více my (Rosolová, 2013). 

Mezi ovlivnitelné rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění patří 

arteriální hypertenze, dysplipidemie – celkový cholesterol; LDL cholesterol;  

HDL cholesterol; triglyceridy, diabetes mellitus 2. typu, obezita, hypokineze, 

metabolický syndrom, chornické onemocnění ledvin a homocysteinemie (Vrablík  

a Češka, 2007). 
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2.4.2 Hypertenze 

Arteriální hypertenze je nejčastějším onemocněním srdce a cévního oběhu 

postihující více než 25 % populace po 40. roku života. Jde o onemocnění 

kardiovaskulárního systému, kdy hodnoty systolického krevního tlaku ≥ 140 mm Hg  

a diastolického tlaku ≥ 90 mm Hg. Tyto hodnoty jsou zjištěny alespoň  

ve dvou ze tří měření krevního tlaku (tab. 3). K hypertenzi dochází převážně u jedinců, 

kteří k ní mají genetické dispozice a u těch, kteří konzumují nadměrný přísun 

kuchyňské soli a alkoholu, obezita a stres.  Nejčastějšími projevy hypertenze jsou bolest 

hlavy, bolest na hrudi, únava a poruchy spánku. V pokročilém stádiu dochází 

k poškození dalších důležitých orgánů, jako jsou plíce, srdce a ledviny. Dochází 

k dušnosti při namáhavé aktivitě, k infarktu myokardu a poruchám funkce ledvin 

(Křížová, 2009, Widimský a kol., 2014; WHO, 2003). 

Mezi faktory, které nejčastěji ovlivňují krevní tlak, patří (Aschermann, 2004): 

- Příjem sodíku a jeho redukce má velmi pozitivní vliv na hypertenzi.  

- Příjem draslíku má význam z hlediska jeho ochranného účinku proti vzniku CMP, 

snižuje jak systolický, tak i diastolický krevní tlak.  

- Zvýšený příjem hořčíku a vápníku je v observačních studiích často spojen s nižším 

krevním tlakem. 

 

Tabulka 3 – Definici hypertenze podle směrnic Evropské společnosti pro hypertenzi 
(ESH) a Evropské kardiologické společnosti (ESC) z roku 2007 (Widimský a kol., 2014) 

 
Hypertenze 

Syst. TK 
mm Hg 

 Diast. TK 
mm Hg 

Optimální tlak < 120 a < 80 

Normální tlak 120 - 129 a / nebo 80 - 84 

Vysoký normální tlak 130 – 139 a / nebo 84 - 89 

Hypertenze 1.stupně  
(mírná) 

140 - 159 a / nebo 90 - 99 

Hypertenze 2.stupně 
(středně závažná) 

160 - 179 a / nebo 100 - 109 

Hypertenze 3.stupně 
(závažná) 

≥  180 a / nebo ≥ 110 

Izolovaná systolická 
hypertenze 

≥ 140 a < 90 

 

 



 

2.4.3 Obezita 

Při obezitě je charakteristické nahromad

nad optimální limit. Nadm

nepřiměřené zátěže sta

fyziologických funkcí. Tuková tká

a metabolické funkce, ale tvo

jako celku. Dochází k ní v

Jde o nepřiměřený příjmem a výdejem energie. Dále jde o p

předpokladů, metabolismu, životního stylu a socioekonomickými p

Chování jedince a zevní prost

(Müllerová, 2008; Owen, 2012).

K nárůstu obezity ve vysp

v současné době de facto nemusí být fyzicky aktivn

technologií, používání automobil

potravin až do bytu (Kasalický, 2011). 

Rozeznáváme dva základní typy obezity (obr. 1

jako ženský nebo hruškovi

v oblasti hýždí a stehen. Pro muže je cha

druh obezity, kdy se nadbyte

je zaznamenán větší vý

u mužů a u žen je zapříčin

2010). 

Obr. 1 – Základní typy obezity (androidní a gynoidní) (
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2.4.4 Diabetes Mellitus 

V České republice trpí cukrovkou každý desátý člověk. Diabetes mellitus  

je chronické metabolické onemocnění, které má různé příčiny. Nemoc je doprovázena 

poruchou metabolizmu sacharidů, lipidů a proteinů, jejímž důsledkem je 

hyperglykémie. Jde o zvýšenou přítomnost glukózy v krvi a glykosurií, což 

je přítomnost glukózy v moči. Diabetes způsobuje porucha sekrece inzulinu 

v Langerhansových ostrůvcích pankreatu (DM 1. typu) nebo nedostatečný účinek 

inzulinu ve tkáních (DM 2. typu) (Rybka, 2006). 

Mezi příznaky diabetes mellitus patří zvýšené močení a žízeň, hubnutí  

při normální chuti a příjmu potravy, únava a celková slabost organismu, bolesti a křeče 

ve svalech, svědění kůže, špatné hojení ran a poruchy zraku. Tyto příznaky může každý 

jedinec pozorovat sám na sobě (Rybka, 2006; Nejedlá a kol., 2004). 

DM 1. typu vzniká proto, že lidské tělo začne vytvářet protilátky proti buňkám 

pankreatu. Dochází k absolutnímu nedostatku inzulinu z důvodu pomalé destrukce  

β-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu postižených autoimunitním zánětem. 

Jedinou celoživotní léčbou je prozatím aplikace inzulinu injekčně (Rybka, 2006).  

DM 2. typu bývá diagnostikován u jedinců starších 30 let. Častěji se vyskytuje  

u lidí obézních nebo se sníženou pohybovou aktivitou. Toto konstatování výskytu 

potvrzuje, že DM 2. typu je jednoznačně civilizační nemocí. DM 2. typu  

je metabolickou poruchou charakterizovanou relativním nedostatkem inzulinu. Tělo  

si inzulin dokáže vytvořit, ale není ho dostatek na zvýšený příjem cukrů. Na snížení 

citlivosti tkání k inzulínu se podílí snížená citlivost receptorů k inzulinu, které  

se podílejí na jeho transportu přes buněčné membrány. Léčba DM 2. typu se zaměřuje 

především na úpravu životního stylu a na redukci tělesné hmotnosti. Vznik DM 2. typu 

je možné ovlivnit snížením rizikových faktorů. Mezi ty patří nadváha, obezita, 

nedostatek pohybu, nevhodné stravování, kouření, nadměrný příjem alkoholu a některé 

psychosociální faktory (Nejedlá a kol., 2004). 
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2.4.5 Cholesterol 

Cholesterol je základní látkou lidského organismu, ze které vznikají hormony  

v nadledvinách a pohlavních žlázách. Může se podílet na vzniku vitaminu D, je součástí 

žlučových kyselin. Zvýšenou hladinu LDL cholesterolu, triglyceridů a snížení 

koncentrace HDL cholesterolu v plazmě se souhrnně označuje jako hyperlipidémie. 

Vysoká hladina lipidů může zapříčiňovat zvyšování tukových usazenin na stěnách  

cév a je hlavním rizikovým faktorem rozvoje aterosklerózy. K zajištění transportu 

cholesterolu v krvi produkují játra, dva druhy proteinů LDL lipoproteiny s nízkou 

hustotou a HDL lipoproteiny s vysokou hustotou. K určení rizika jsou mnohem 

důležitější, typ triglyceridů v krvi. Lipoproteiny dělíme LDL, VLDL a HDL. Množství 

LDL cholesterolu v krvi výrazně ovlivňuje riziko srdečního infarktu či mozkové 

příhody. Čím nižší je LDL cholesterol, tím nižší je riziko. Hladina LDL cholesterolu  

je objektivnější ukazatel při posuzování rizika kardiovaskulárního onemocnění než 

hladina celkového cholesterolu (Hainer, 2011). 

Normální hladina cholesterolu se u běžné populace pohybuje do 5,0 mmol/l,  

u dětí do 15 let do 4,4 mmol/l. Při zvýšené hladině cholesterolu od 5,0 do 6,0 mmol/l  

je nutné upravit jídelníček. Za rizikovou hladinu cholesterolu se považuje 6,5 mmol/l, 

při které hrozí zvýšené riziko civilizačních onemocnění (Daněk, 2012). 

Hladina HDL cholesterolu se u běžné populace pohybuje mezi  

1,25 – 2,29 mmol/l. Nižší hodnota HDL cholesterolu než 1,25 mmol/l může 

představovat zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. Kouření, nadváha, obezita 

či životní styl tuto hodnotu velmi ovlivňují. Poměr HDL cholesterolu a celkového 

cholesterolu by měl být 3:1. Existují studie, které uvádějí, že zvýšení HDL cholesterolu 

o jedno procento snížíme výskyt kardiovaskulárních onemocnění o dvě procenta. 

Zvýšenou pozornost by hladině cholesterolu měli věnovat diabetici a lidé, kteří mají 

zvýšený tlak nebo s vrozenými dispozicemi k vysoké hladině cholesterolu. Zvýšenému 

riziku kardiovaskulárním onemocnění v důsledku zvýšeného cholesterolu jsou 

vystaveni kuřáci a lidé, kteří nadměrně požívají alkohol a jedinci s nedostatkem pohybu 

(Mahdy Ali a kol., 2012). 
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2.4.6 Deprese 

Hovoříme-li o depresi, jde o duševní onemocnění způsobené dlouhodobým 

stavem úzkosti, strádání či frustrace. Jde o dlouhodobý pokles nálady jedince, který  

se promítá do jeho každodenního života. Jedinec postižený depresí není schopen 

smysluplné činnosti, jeho myšlení se zpomaluje, může být roztěkaný, jeho reakce jsou 

velmi slabé, a to zejména na radostné podněty. Studie „Preventivní zdravotní péče  

a ženská pracovní síla“ uvádí, že dlouhá pracovní doba a práce v přísných termínech 

způsobují, že až 75 % pracujících žen trpí depresí nebo celkovou úzkostnou poruchou 

ve srovnání s ženami s nižšími úrovněmi psychologické poptávky práce. Ženy 

zaměstnávané v odvětvích, které vyžadují více času, jako jsou média, outsourcing 

znalostních procesů a cestovní kanceláře, se nemohou vzít na dovolenou, když jsou 

nemocní a nuceni se pracovat hlavně kvůli nejistotě zaměstnání, zejména během 

současného finančního kolapsu (Sharma a Majumdar, 2009). 

 

2.5 Prevence civilizačních onemocnění 

Prevencí se rozumí jak zabránění, tak i přecházení vzniku a rozvoji komplikací  

i nepříznivých následků. Prevence vede k upevnění zdraví, zabránění vzniku nemoci, 

jejímu rozvoji, šíření a k prodloužení pracovní neschopnosti. V současné době  

je považována za jeden z principů moderní medicíny. Na realizaci preventivních 

opatření se podílí 3 subjekty. Jde o společnost a společenská opatření, která jsou 

záležitostí ministerstev, organizací, podniků, obecních úřadů. Patří sem opatření  

na ochranu životního prostředí, bydlení, stravování, kulturní, legislativní opatření  

a další. Individuální prevence se účastní každý občan a patří sem především 

dodržováním správného životního stylu, rozvojem zdravotního uvědomění, odvykáním 

škodlivých návyků a podobně. Zdravotníci realizují zdravotnickou prevenci – do této 

oblasti řadíme zdravotní výchovu obyvatelstva, očkování, preventivní akce apod. 

(Špatenková, 2003; Zavázalová a kol., 2008). 

Obě autorky (Špatenková, 2003; Zavázalová a kol., 2008) dále rozlišují prevenci 

na nespecifickou, která je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a vytváření 

příznivého životního prostředí a specifickou, cílenou na prevenci vzniku určité choroby 

či jejích následků. Dále se prevence dělí na primární sekundární a terciální. 
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Primární prevence představuje nejdůležitější preventivní postupy směřující  

k zamezení vzniku nemoci. Jde o působení v období prepatogeneze, před vlastním 

vznikem nemoci. Mezi hlavní aktivity primární prevence patří výchova ke zdraví, 

dodržování hygienických opatření, správná životospráva, očkování, jodizace kuchyňské 

soli, fluoridace pitné vody, vitaminizování potravin apod. (Kebza, 2005; Zavázalová  

a kol., 2008). 

Sekundární prevence znamená včasné vyhledávání nemoci, nejlépe  

v presymptomatickém stádiu nebo v době, kdy je možný návrat k normě. Cílem  

je zabránit zhoršování již patologicky změněného zdravotního stavu, zamezit 

komplikacím a smrti. Patří sem řada opatření, například vyhledávání prekanceróz. 

Metodami práce jsou zejměná preventivní prohlídka, depistážní akce, screeningové 

metody, monitoring apod. (Kebza, 2005; Zavázalová a kol., 2008). 

Terciální prevence spočívá ve snaze o odstranění nebo alespoň zmírnění 

důsledků nemocí. Zahrnuje léčbu, rehabilitaci, rekonvalescenci a zabránění recidivám. 

Cílem je obnovení fyzických, psychických a sociálních funkcí člověka, zabránit 

handicapu, zlepšit kvalitu života postiženého, naučit ho žít se svojí nemocí. (Kebza, 

2005; Vurm a kol., 2007). 

2.5.1 Systém prevence civilizačních onemocnění v ČR 

Systém prevence tvoří preventivní prohlídky a screening. Preventivní prohlídka 

dospělých se provádí u praktického lékaře od doby dovršení věku 18 let, vždy jednou  

za dva roky, nejdříve po 23 měsících po provedení poslední preventivní prohlídky. 

Obsahem preventivní prohlídky zpravidla je: 

- anamnéza a její doplnění se zaměřením na změny, rizikové faktory  

a profesní rizika. V rodinné anamnéze je kladen důraz na výskyt 

kardiovaskulárních onemocnění, hypertenzi, diabetes mellitus, poruchy 

metabolismu tuků a nádorová onemocnění 

- kontrola očkování proti tetanu 

- kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru, včetně orientačního 

vyšetření zraku a sluchu, změření krevního tlaku a hmotnosti. Povinnou 

součástí je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření perrektum 

a vyšetření prsou s poučením o nutnosti a významu samo vyšetřování.  

U osob od 40 let se ve čtyřletých intervalech provádí vyšetření EKG 



 

 33 

- laboratorní vyšetření, jehož součástí je orientační chemické vyšetření moče. 

V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu  

a tukových látek v krvi. Od 45 let se provádí i kontrola hladiny cukru v krvi 

v dvouletých intervalech. Od 50 let se v dvouletých intervalech provádí 

vyšetření stolice na přítomnost krve (vyhláška + IZIP) 

- ženy od 45 do 69 let ověření, zda bylo v posledních dvou letech provedeno 

mamografické vyšetření, popřípadě doplnění tohoto vyšetření předáním 

doporučení k vyšetření.  

 

Stomatologické preventivní prohlídky se u dospělých jedinců provádějí jedenkrát ročně.  

Obsahem prohlídky je: 

- vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny 

ústní 

- onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách  

i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolem čelistních 

měkkých tkání 

- instruktáž o správném dodržování hygieny dutiny ústní 

 

Preventivní prohlídky gynekologie a porodnictví se provádějí u žen od 15 let  

v intervalech jedenkrát ročně. Náplní prohlídky je: 

- anamnéza 

- aspexe kůže 

- vyšetření prsů 

- vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření 

- odběr materiálu z děložního čípku 

- palpační bimanuální vyšetření 

- vyšetření per rectum 

- poučení o významu preventivní protirakovinové prohlídky 

- ženy od 49 do 69 let předání doporučení k provedení mamografického 

vyšetření (Vyhláška č. 6/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí 
preventivních prohlídek, v platném znění, 1997). 

Screening je metodou spadající do oblasti sekundární prevence. Patří  

sem postupy, které slouží k odhalování dosud neznámých variant průběhu nemoci. 

Aktivní vyhledávání nemocných znamená mnohem větší pravděpodobnost podchycení 
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nemoci v raném stádiu a tím i vyšší procento úspěšně vyléčených. Screening bývá 

realizován prostřednictvím anamnestického zjišťování přítomnosti rizikových faktorů, 

formou fyzikálního vyšetření nebo laboratorními či jinými metodami. (Diensbier  

a Skala, 2001; Kebza, 2005). 

Dále Kebza (2005) uvádí, že screeningové metody by měly splňovat požadavek 

na dostatečnou senzitivitu, případně by měly odhalit všechny případy nemocí. Dále také 

odhalit specificitu, která zajistí minimalizaci falešně pozitivních výsledků, které mají 

negativní psychologické dopady pro pacienty. Dalšími požadavky jsou přijatelnost  

a bezpečnost postupu pro pacienty. 

My pod základní složky prevence a doporučení pro předcházení civilizačních 

onemocnění zahrneme výživu a pohybovou aktivitu, které jsou pro náš výzkum zásadní. 

O obou složkách se zmíníme v následujících kapitolách.  

 

2.5.2 Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky 

My se v práci budeme věnovat dvěma nejvýznamnějším složkám prevence,  

a to výživě a pohybové aktivitě. Na základě výsledků mnoha výzkumů doporučuje dnes 

většina odborných institucí zabývající se vztahem stravování a zdravotním stavem 

člověka, základní výživová doporučení. (Welburn, 2008):  

- Snížit příjem energie – upravení příjmu celkové energetické dávky  

u jednotlivých populačních skupin v souvislosti s pohybovým režimem  

(pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 18 – 25 u dospělých. 

- Snížit příjem tuků – aby celkový podíl tuku v energetickém příjmu nepřekročil 

30 % optimální energetické hodnoty. Polovina z příjmu tuku má být ve formě 

nenasycených mastných kyselin. 

- Snížit příjem cholesterolu – max. 300 mg za den  

- Snížit spotřebu jednoduchých cukrů – maximálně 10 % z celkové energetické 

dávky. 

- Snížit spotřebu kuchyňské soli (Nacl) – 5 – 6 g za den nejlépe používat  

sůl s přídavkem jódu. 

- Zvýšit příjem vlákniny – 30 g za den u dospělých. 

- Zvýšit příjem minerálů a vitamínů – k zajištění antioxidačních a ochranných 

procesů v organismu. 



 

 35 

2.5.3 Základní složky výživy  

Potrava poskytuje velké množství látek, ty se dělí na makronutrienty (sacharidy, 

lipidy, proteiny), které tvoří základní složky potravy, prostřednictvím kterých člověk 

přijímá energii, a navíc plní v organismu jiné specifické úkoly. Další skupinou jsou 

mikronutrienty (vitamíny, minerály, voda), které nejsou zdrojem energie, ale jsou 

nezbytnou součástí stravy (tab. 4)  (Piťha, Poledne, 2009).  

Hlavní funkce a potravinové zdroje jednotlivých složek výživy (Mandelová, 

Hrnčířová 2007, Clarková, 2009, Piťha, Poledne, 2009):  
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Tabulka 4 – Energetické a neergetické složky potravy 

Hlavní funkce Potravinové zdroje 
E

N
E

R
G

E
T

IC
K

É
 Š

LO
Ž

K
Y

 P
O

T
R

A
V

Y
 

S
ac

ha
rid

y 

- Hlavní zdroj energie (50-70% 
z celkového příjmu) 

- Udržují optimální hladinu 
krevního cukru 

- Nestravitelné sacharidy 
(vláknina) ovlivňují střevní 
peristaltiku 

- Zajišťují kvalitní regeneraci  
- Jednoduchý metabolismus 
- Rychlé uvolňování energie 

- Monosacharidy (glukóza, fruktóza, 
galaktóza): ovoce, med, zelenina. 

- Oligosacharidy (maltóza, sacharóza, 
laktóza): cukrová řepa, mléko, klíčky 
obilovin a sladu, luštěniny, slazené 
nápoje, mléko. 

- Polysacharidy: brambory, obiloviny, 
luštěniny, ovoce, zelenina. 

- Komplexní: obsahují i jiné látky 
(například bílkoviny, tuky a jiné) 

- Nerozpustná vláknina: ovoce, 
zelenina, luštěniny, obiloviny, lněné 
semínko, slad. 

Li
pi

dy
 

- Nejbohatší zdroj energie 
- Vstřebávání vitamínů 
- Tepelná izolace 
- Nositel chutí a vůní 
- Stavební složka biologických 

membrán 
- Chrání orgány před 

mechanickým poškozením 

 
- Živočišné: mléčný tuk, sádlo, lůj, rybí 

olej 
- Rostlinné: olej (řepkový, olivový, 

slunečnicový, kukuřičný) kakaové 
máslo, ořechy, avokádo 

P
ro

te
in

y 

- Obnova a přeměna tělesných 
tkání 

- Základní stavební jednotka 
pro růst a obnovu buněk 

- Tvorba trávicích šťáv, 
hormonů, krevních elementů 

- Výživa nervové tkáně 

 
- Živočišné: maso, ryby, mléčné 

výrobky, vejce 
- Rostlinné: luštěniny, sója  

 

V
ita

m
ín

y 

- Antioxidanty 
- Podílejí se na metabolismu 

živin 
- Tělo si je neumí vytvořit 

samo; musíme dodávat 
v potravě 

 
- Rozpustné ve vodě: C, B1, B2, B3, 

B5, B6, B9, B12 
- Rozpustné v tucích: A, D, E, K 

 

M
in

er
ál

y 

- Růst tkání a jejich výstavba 
- Antioxidant 
- Podílejí se na vedení 

nervových vzruchů 
- Regulují látkovou výměnu 

- Makroelementy: Ca, Mg, Na, K, P, 
Cl, S 

- Mikroelementy: Fe, Zn 
- Stopové prvky: Sodík, Draslík, 

Vápník, Fosfor, Horčík 
- Stopové prvky: křemík, vanad nikl, 

bor 

 

V
od

a 

- Prostředí pro životní děje 
- Tepelné hospodářství 
- Rozpouští mnoho látek 

(bílkoviny a minerály) 
- Reaktant při hydrolytických a 

hydratačních reakcích 
- Řízení toku energie (oxidace, 

redukce) 
- Homeostáza 

 
- Vhodné: čisté neslazená voda, 

minerálky, ovocné a zeleninové šťávy 
- Nevhodné: limonády, kolové nápoje, 

energetické nápoje, alkohol 
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2.5.4 Výživová pyramida 

V posledních letech byla vypracována různá výživová doporučení v podobě 

výživových pyramid. Tato doporučení slouží jako jednoduchý pomocník  

pro dodržování výživových skutečností. Na základě řady studií zpracovalo Fórum 

zdravé výživy potravinovou pyramidu (obr. 2), která by měla být návodem  

pro výběr vhodné stravy. Hlavní úkolem výživové pyramidy je především předejít 

zdravotním rizikům a nabízí se jako příklad správného řešení přístupu ke stravě. 

Potraviny jsou zde řazeny do jednotlivých pater podle vhodnosti konzumace 

zleva doprava. V základně pyramidy se nacházejí potraviny, které jsou doporučovány 

konzumovat nejčastěji a tvoří základ celkového denního příjmu. Potraviny směřující 

k vrcholu, by se naopak měly konzumovat střídměji. Na samém vrcholu pyramidy jsou 

uvedeny potraviny, které nejsou pro život vůbec potřebné, proto by se měly v jídelníčku 

objevovat zcela výjimečně (www.fzv.cz). 

 

 

         Obr. 2 – Výživová pyramida (www.fzv.cz) 

 

2.6 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita, dále jen (PA) je nedílnou součástí aktivního životního stylu. 

Má nezastupitelnou roli v prevenci a také léčbě řady neinfekčních neboli civilizační 

onemocnění. Při vymezení pojmu „pohybová aktivita“ autoři Kalman a kol. (2009) 

vycházeli z definice WHO, která pohybovou aktivitu uvádí, že jde o jakoukoliv aktivita 
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produkovaná kosterním svalstvem způsobující zvýšení tepové a dechové frekvence. 

Dostatečná PA působí jako stimulant přirozeného a rovnoměrného vývoje organismu. 

Přispívá k dokonalému vyvíjení pohybového aparátu, kosti jsou pevnější a hustší a svaly 

dostatečně silné. Zvyšuje dechový objem a vitální kapacitu plic, pomáhá odstraňovat 

toxické látky, stimuluje produkci endorfinů v mozku a udržuje vegetativní systém 

v harmonii. Nedostatečná PA má důsledek ke špatnému držení těla, špatnému zakřivení 

páteře, svalovým dysbalancím i ke vzniku nadváhy a následné obezity (Bursová, 2005). 

WHO (2003) poukazuje na mnoho vědeckých průzkumů, které potvrzují širokou 

škálu fyzického a sociálního i duševního užitku vlivem PA. Tedy dostatek pohybu  

je důležitý pro celkové zdraví každého jedince. Vliv pohybové aktivity na lidský 

organismus je velký. Nejedná se pouze o kondiční a adaptační vývoj, ale je velice 

důležitá hlavně z hlediska prevence mnohých onemocnění (Lehnert a kol., 2001). 

Adekvátní pohybová aktivita byla po tisíce let nezbytnou podmínkou pro přežití, 

v dnešní době technický rozvoj usnadnil lidem život natolik, že se pomalu vytrácí 

z běžného života u většiny populace (Kalman a kol., 2009). 

Mnoho současných výzkumů potvrdilo fakt, že PA hraje významnou roli v boji 

proti civilizačním onemocněním, mezi kterými jsou nejčastěji zmiňovány cévní 

mozková příhoda, ischemická choroba srdeční, hypertenze, deprese, cukrovka, nádory  

a další. V civilizovaném světě je riziko onemocnění některou z civilizačních chorob 

alarmující a proto by se měl každý z nás zamyslet na svým životním stylem. Důležitá  

je pravidelná a celoživotní pohybová aktivita (Kalman a kol., 2009; Hendl, Dobrý, 

2011). 

Kalman a kol., (2009) naznačují, že je nezbytné chápat PA jako rozmanité 

spektrum nejrůznějších činností v řadě oblastí lidského chování (obr. 3). 

 

 

               Obr. 3 – Struktura pohybové aktivity (Kalman a kol., 2009) 
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Vymezení druhů PA není v literatuře jednotné. PA můžeme rozdělit dle mnoha 

kritérií. Dle formy, považovaných kondičních nároků, energetického krytí atd. Dále PA 

můžeme rozdělit na řízenou či spontánní. PA je charakterizována: formou, intenzitou, 

dobou trvání a frekvencí (Rychtecký, Fialová, 1998). 

WHO (2003) dále objasňuje pojem pohybová aktivita, jež bychom neměli 

zaměňovat s výkonem. Cvičení je podkategorie pohybové aktivity, které je plánované, 

strukturované, opakované a účelné. Pro co nejlepší vliv je důležité zvolit takovou 

fyzickou aktivitu, která pro nás bude mít co největší přínos, bude nás bavit a nebude 

příliš časové náročná. Doba věnovaná fyzické aktivitě bude pro naše zdraví  

co nejefektivněji využita. 

 

2.6.1 Pohybová aktivita a zdraví 

Většina autorů se shodne na tom, že pohybová aktivita má pro lidský organismus 

řadu pozitivních vlivů. Příznivě ovlivňuje výkon srdečně-cévního systému, zvyšuje 

stažlivost srdečního svalu, jeho elasticitu, snižuje tepovou frekvenci i krevní tlak, 

snižuje celkový cholesterol a zvyšuje HDL cholesterol. Pohybovou aktivitou udržíme 

pod kontrolou přiměřenou tělesnou hmotnost a zvyšujeme množství aktivní svalové 

hmoty. Je dokázáno, že pohybová aktivita zlepšuje činnost imunitního systému, zlepšuje 

metabolismus a činnost plic. Nesmíme opomenout také její vliv na psychický stav 

člověka. Pohybová aktivita, zejména aerobního charakteru, navozuje příjemný pocit 

pohody a uspokojení, zvyšuje sebevědomí a duševní odolnost sportujícího člověka. Tím 

nejdůležitějším benefitem pohybové aktivity je její prevence proti civilizačním 

onemocněním. Výrazně totiž snižuje výskyt a rozvoj některých onemocnění jako 

aterosklerózy, infarktu myokardu, cévní mozkové mrtvice, hypertenze, diabetu II. typu 

a některých nádorových onemocnění a především je prevencí a léčbou nadváhy  

a obezity, osteoporózy, poruch pohybového aparátu a potíží trávicího systému (Sovová 

a kol., 2008). 

 

2.6.2 Optimální pohybová aktivita 

Provádění pohybové aktivity by mělo splňovat zásady „F.I.T.T.“ Kdy „F“ značí 

frekvenci (frequency). Pohybové aktivity méně náročné by měly být prováděny každý 

den. Aktivita intenzivnějšího charakteru by měla být prováděna alespoň 3 × týdně.  



 

„I“ značí intenzitu (intensity)

intenzity pohybové aktivity je tepové frekvence (TF)

stoupá z klidových hodnot na maximum, které se

Optimální TF při fyzické zát

určení se v praxi využívá jednoduchý vzorec (

 

Tabulka 5 - TF při různých pohybových aktivitách a jejich dopad na o

 

Obr. 4 – Závislost tepové frekvence p

Sovová a kol., 2008 
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í intenzitu (intensity) pohybové aktivity. Nejčastějším objektivním ukazatelem 

intenzity pohybové aktivity je tepové frekvence (TF) (tab. 3). U zdravých osob TF 

klidových hodnot na maximum, které se pohybuje mezi 180 

i fyzické zátěži závisí na věku a fyzické zdatnosti (obr. 

praxi využívá jednoduchý vzorec (TFmax = 220 – věk).  

zných pohybových aktivitách a jejich dopad na o

vislost tepové frekvence při pohybové aktivitě na věku (Müllerová, 2008; 

jším objektivním ukazatelem 

. U zdravých osob TF 

pohybuje mezi 180 – 200 tep/min. 

ku a fyzické zdatnosti (obr. 4), k jejímu 

zných pohybových aktivitách a jejich dopad na organismus 

   

ku (Müllerová, 2008; 
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První „T“ značí čas (time), tedy jak dlouho bude pohybová aktivita trvat. 

Aerobní aktivita, při které se svalům dostává dostatečné množství kyslíku, by měla trvat 

alespoň 30 – 45 min či déle. Druhé „T“ znamená typ (type), tedy jakou pohybovou 

aktivitu budeme provádět, zda se bude jednat o pohybovou aktivitu aerobního  

či anaerobního charakteru (Málková, 2011; Harar, Gordon, 2009; Müllerová, 2008; 

Sovová a kol., 2008; Kuhn, Nüsser a kol., 2005). 

Dnešní doba nabízí velikou škálu pohybových aktivit. Záleží na možnostech 

každého jedince, který chce pohyb vykonávat. My se v naší práci budeme zabývat 

benefity cvičení „Funkčního tréninku“ viz následující kapitola. 

 

2.6.3 Funkční trénink  

Funkční trénink (FT) je komplexní cvičení, u kterého je cílem zapojit  

do prováděného cviku co nejvíce svalových skupin. Vhodně a komplexně posiluje celé 

tělo a aktivuje stabilizační systém, díky němuž můžeme předcházet bolestem zad  

a posilovat zdraví našeho organismu a pomáhá efektivněji v pohybu (Radcliffe, 2007). 

Oproti izolovanému cvičení, které se zaměřuje pouze na konkrétní svalovou skupinu  

a snaží se o pravý opak. Price (2009) uvádí, že funkční trénink se hlavně zaměřuje  

na tělo jako celek, než pouze na jeho individuální části. Cílem funkčního tréninku  

je pracovat se sílou tak, aby byly zlepšeny pohybové dovednosti, ne kvůli síle samotné, 

ale aby došlo k synergetickému zapojení spolupracujících svalů (Boyle, 2004). 

 

2.6.4 Přirozený funkční trénink 

Přirozený funkční trénink (PFT) je metodika všestranného kondičního tréninku, 

která spojuje přirozené formy pohybu a principy vycházející z funkčního tréninku. 

Pozornost je věnována především každodenním činnostem běžného života a na pohyby 

pro lidské tělo přirozené. Hlavní cíl tohoto typu cvičení je rozvoj všech pohybových 

schopností a zlepšení celkové kondice. Od kondice očekává všestrannost a vyváženost. 

PFT se soustředí na správné dýchání, držení těla a pohybovou stabilitu (zpevnění středu 

těla) (Doležal, Jebavý, 2013).  

Pohybovou stabilitou (tzv. „CORE“) se rozumí zpevnění středu těla během 

pohybu. Zahrnuje souhru svalů pohybového středu – především oblasti, pánve, beder, 

břicha, kyčlí, páteře a lopatek. Funguje jako osa, podél které se dostávají do interakce 
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svaly, kyčlí, břicha a zad pro zajištění stabilizace páteře a k zajištění pevného základu 

pro pohyb horních a dolních končetin (Thurgood, Paternoster, 2014). 

PFT pracuje především s váhou vlastního těla. Velký rozdíl v náročnosti tohoto 

cvičení je samozřejmě dán hmotností každého jedince. Při potřebě navýšení účinnosti 

cviků přichází na řadu využití pomůcek např. kettlebells, pytle s pískem, expandery, 

medicinbaly, lana. „Jakékoli pomůcky mají ale zvýšit účinnost cviků, nikoli cvičit za nás. 

Žádná pomůcka za nás nesrovná držení těla ani neudrží zpevněný střed.“ (Doležal, 

Jebavý, 2013). 

Různé tréninkové programy jsou zaměřeny na rozvoj určitých pohybových 

schopností. Funkční trénink nejčastěji rozvíjí schopnosti silové a vytrvalostí.  

Silové schopnosti 

V praxi se nejčastěji využívá diferenciace na sílu absolutní, rychlou, výbušnou  

a vytrvalostní. Projevy všech čtyř druhů síly spolu souvisejí. Pro jejich stimulaci jsou 

důležité správné metody posilování. Trénink vytrvalostní síly ovlivňuje i rozvoj 

vytrvalostních schopností (dýchací a kardiovaskulární systém). Proto je zde vedle 

odporu určující i doba činnosti. Hlavním stimulantem je metoda silově vytrvalostní  

a jako doplněk metoda opakovaného úsilí (Dovalil a kol., 2009; Perič, Dovalil, 2010). 

Rozvoj vytrvalostních schopností 

Vytrvalost je pohybová činnost, která se provádí s nižší než maximální 

intenzitou možná co nejdéle. Rozlišujeme dlouhodobou, střednědobou, krátkodobou  

a rychlostní vytrvalost. Zatěžováním se mohou rozvíjet aerobní i anaerobní procesy.  

Z fyziologického hlediska o úrovni vytrvalostních schopností rozhoduje především 

výkonnost dýchacího a kardiovaskulárního systému při přijímání a transportu kyslíku  

a energetických zdrojů do svalů. (Perič, Dovalil, 2010). 

 Poznatky o jednotlivých druzích vytrvalosti můžeme v souvislosti s délkou 

zatížení a typem energetického krytí shrnout následovně: čím je kratší doba zatížení,  

tím vyšší může být rychlost pohybu (intenzita) a tím vyšší je podíl anaerobních procesů 

na celkovém energetickém krytí. Naopak čím je doba zatížení delší, tím klesá intenzita 

cvičení a tím pádem je vyšší podíl aerobních procesů na celkové energetické krytí 

(Kuhn, 2005).  

Pro rozvoj vytrvalostních schopností existuje řada různých metod. Každá z nich 

je závislá na kombinaci a stupni různých druhů zátěží. Kuhn (2005) uvádí čtyři základní 

metody: souvislá, intervalová, metoda opakovaného zatížení a sportovně specifické 

metody. Mezi nejpoužívanější metodu rozvoje vytrvalosti řadíme metodu souvislou 
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(nepřerušovaného zatížení). Tato metoda vychází z dlouhodobé činnosti v nízké  

a střední intenzitě, která není po celou dobu trvání cvičení přerušena odpočinkem. 

Nemělo by tedy dojít k výraznějšímu poklesu srdeční frekvence. Dělí se na metodu 

souvislou a střídavou. (Dovalil a kol., 2009). 

Breitenstein (2002) ve své knize uvádí pozitivní účinek střídavé metody, která 

má ještě větší účinek než metoda souvislá, co se týče odbourávání tělesného tuku. 

Střídavá metoda se vyznačuje déletrvajícím vytrvalostním zatížením, při němž dochází 

k systematickému střídání intenzity zatížení. V periodách zvýšené intenzity  

se organismus dostává do kyslíkového dluhu, který je v úseku snížení intenzity 

vyrovnán (Perič, Dovalil, 2010). Díky střídání jednotlivých fází zatížení pomáhá 

překonat dlouhotrvající vytrvalostní zátěž a zlepšuje přechody mezi jednotlivými 

energetickými systémy (Kuhn, 2005). 
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3 CÍL PRÁCE  

 

3.1 Cíl  

 

Cílem práce je zhodnocení výskytu rizikových faktorů civilizačních onemocnění 

u vybrané skupiny klientek, které jsou zapojeny do pohybového programu s prvky 

funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou).  

 

 

3.2  Úkoly práce:   

  

1. rešerše literatury k problematice životního stylu, civilizačních onemocnění, 

rizikových faktorů civilizačních onemocnění a její prevence 

2. výběr metody pro analýzu tělesného složení, zajištění přístrojového vybavení (BIA, 

analyzátor cholesterolu, tonometr, antromometrická měřidla); výběr dotazníku 

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

v Praze 

4. zajištění probandů, seznámení probandů s cílem výzkumu 

5. sběr dat:  

- dotazníkové šetření (dotazník SURVEY verze 2.95) 

- analýza tělesného složení 

- analýza cholesterolu 

- měření krevního tlaku 

6. zpracování a analýza dat 

7. obhajoba práce 
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3.3 Vědecká otázka 

Jaký je vztah mezi hodnotami rizikových faktorů (parametry tělesné složení, 

hladina cholesterolu, krevního tlaku) a výskytem civilizačních onemocnění v rodinné 

anamnéze u probandek zapojených do pohybového programu? 

 

3.3.1 Hypotézy 

 

H1: Předpokládáme, že u pohybově aktivních jedinců nalezneme hodnoty cholesterolu, 

krevního tlaku a jednotlivých parametrů tělesného složení v mezích norem populace 

ČR. 

H2: Předpokládáme významný vztah mezi vybranými faktory (BMI, WHR index, 

hladina cholesterolu, krevní tlak) u jedinců s pozitivním výskytem civilizačních 

onemocnění v rodinné anamnéze.  

 

3.3.2 Zdůvodnění hypotéz 

 

U jedinců, kteří jsou pohybově aktivní, dochází k signifikantním změnám 

v parametrech tělesného složení, především k úbytku tělesné hmotnosti, snížení 

tělesného tuku, cholesterolu a nárůstu svalové hmoty (Wang, 1997). Vliv pohybových 

programů velice pozitivně ovlivňuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, diabetes 

mellitus a snížení celkového cholesterolu (Zajcová a kol., 2002). Pravidelný pohyb má 

i řadu pozitivních účinků na psychický stav jedince (Slepičková, 2001; Lehnert a kol., 

2001). 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Metodika práce 

Práce má charakter empirického výzkumu, jehož hlavní metodou je pozorování.  

 

4.2 Charakteristika souboru 

Soubor tvořilo celkem 35 probandek, které navštěvovaly cvičební lekce s prvky 

funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou).  

Pro výběr výzkumného vzorku respondentek jsme zvolili záměrný výběr,  

tj. účast ve studii byla dobrovolná. Podmínkou účasti ve studii bylo, aby respondentky 

byly ženy ve věku 25 – 35 let. Týdenní frekvence pohybové aktivity jednotlivých 

probandek nebyla sledovaným kritériem. 

 

4.3 Použité metody 

4.3.1 Měření antropometrických parametrů 

 

Tělesná výška (cm) byla naměřena pomocí antropometru s přesností ± 0,1 cm.    

Probandky při měření stály bez obuvi u zdi ve vzpřímeném postoji spatném (paty, 

hýždě, lopatky se dotýkaly stěny). 

  

Pro zjištění tělesné hmotnosti (kg) jsme využili digitální váhu s přesností  

na ± 0,1 kg. Jedinci byli měřeni ve spodním prádle.  

 

BMI jsme počítali dle vzorce:  

 

BMI	 = 	
tělesná	hmotnost	(kg)

[tělesná	výška	(m)]�
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Tabulka 6 - Kritéria pro hodnocení BMI (kg/m2) u dospělé populace (WHO, 2015)  

ŽENY HODNOCENÍ 

< 18 Podváha 

18 – 24,9 Normální váha 

25 – 29,9 Nadváha 

> 30 Obezita 

 

 

Index WHR (waist hip ration) jsme vypočítali podle vzorce: 

 

WHR	 = 	
obvod	pasu

obvod	boků
 

 

Obvodové míry byly stanoveny použitím neelastického pásma (šířka 0,7 cm) 

s přesností 0,5 cm. Obvod pasu byl změřen horizontálně v nejužším místě trupu. Obvod 

boků byl měřen horizontálně v místě nejmohutněji vyvinutého gluteálního svalstva. 

 

Tabulka 7 -  Hodnocení distribuce tuku dle WHR u dospělé populace (SZU, 2007) 

ŽENY  HODNOCENÍ  

< 0,75 Spíše periferní 

0,75 - 0,80 Vyrovnaná 

0,80 - 0,85 Spíše centrální 

> 0,85 Centrální risk 
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4.3.2 Analýza tělesného složení  

 

Parametry tělesného složení jsme stanovovali pomocí BIA (Bodystat QuadScan 

4000). Bodystat QuadScan 4000 je přístroj, který využívá principů bioelektrické 

impedanční analýzy (BIA). K měření využívá frekvencí 5, 50, 100 a 200 kHz a provádí 

se za pomoci tetrapolárních elektrod v konfiguraci ze 4 svodů na končetinách pravé 

strany těla v supinačním postavení (střed metakarpálních kůstek-zápěstí-střed 

metatarzálních kůstek-kotník) (příloha č. 4).  

V průběhu měření jedinec leží na zádech s horními končetinami v mírné abdukci 

(30°), aby nedošlo ke kontaktu paží a těla.  Dolní končetiny v abdukci tak, aby se stehna 

nedotýkala (příloha č. 4). Styčné plochy jsou před aplikací elektrod očištěny vatovým 

tamponkem s alkoholem, který působí jako desinfekce (Havlíčková, 1999). 

Aktuální hodnota naměřených hodnot je ovlivněna faktory jako je tělesná 

teplota, stav hydratace a zásoby svalového glykogenu. Všeobecně se uvádí, že BIA 

nadhodnocuje procentuální hodnotu tělesného tuku asi o 4 % ve srovnání s jinými běžně 

používanými terénními metodami určení tělesného tuku (Bunc, Štilec, 2007). 

Aparatura Bodystat QuadScan 4000 umožňuje stanovit přibližně 15 různých 

parametrů. 

 

Námi sledované parametry byly následující:  

- ATH – Aktivní tělesná hmota (%, kg) 

- Tělesný tuk (%, kg) 

- CTV - Celkovou tělesnou vodu (%) 

- ECT- Extracelulární tekutina (%) 

- ICT - Intracelulární tekutina (%)  
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4.3.3 Analýza vybraných rizikových faktorů 

 

K měření hodnot krevního tlaku (TK) byl použit přístroj Tensoval duo control 

(Příloha č. 6). Definice hypertenze podle směrnic ESH a ESC 2007 je uvedena v tab. 3. 

Měření hladiny cholesterolu v krvi bylo provedeno analyzátorem BeneCheck 

PLUS (Příloha č. 5). Podle norem daného analyzátoru je za normální hladinu 

cholesterolu považována hodnota nižší než 5,19 mmol/l. Hodnoty vyšší než 6,1mmol/l 

jsou považovány za rizikové. 

Odběr z kapilární krve je pouze orientační, ukazuje přibližné hodnoty 

celkového cholesterolu, nikoli HDL a LDL cholesterolu. 

 

 

4.3.4 Rozsah platnosti  

4.3.4.1 Vymezení  

Vzhledem k velikosti testovaného souboru jsou zjištěné výsledky platné pouze 

pro danou skupinu probandek, které se zúčastnily cvičebního programu. 

  

4.3.4.2 Omezení  

Měření všech probandek probíhalo za standardních podmínek (viz. kapitola 

4.3.7) zvolenou metodikou. Z důvodu minimalizace chyby prováděla měření 

antropometrických parametrů a měření BIA jedna proškolená osoba. 

 

Odběr kapilární krve k analýze hodnoty cholesterolu provedl odpovědný 

pracovník BML UK FTVS. 

 

 



 

 50 

4.3.5 Dotazníkové šetření:  

Pro zjištění výskytu vybraných onemocnění u pokrevních příbuzných (prarodiče, 

rodiče, sourozenci, sourozenci rodičů) byl použit dotazník – Rodinná anamnéza, který 

 je součástí softwaru SURVEY (verze 2.95). Dotazník byl zcela anonymní.  

 

Námi mapované onemocnění byly následující: 

- Srdeční infarkt, nebo jiné závažné formy ICHS  

- Vysoký krevní tlak (VKT) 

- Mozková mrtvice (CMP) 

- Diabetes Mellitus (DM) 

- Obezita (OB) 

- Rakovina tlustého střeva (RTS) 

- Rakovina prsu (RP) 

- Jiná, nebo blíže neurčená rakovina  

 

4.3.6 Organizace sběru dat   

Dotazníkové šetření a měření všech zvolených parametrů (tělesné složení, krevní 

tlak a hladina cholesterolu) u jednotlivých probandek probíhalo v prostorách fitness 

centra (Fitness Svět pod Palmovkou) v průběhu jednoho dne. Probandky byly před 

měřením seznámeny s cílem a průběhem celého testování a podepsaly informovaný 

souhlas (příloha č. 2). Celá práce byla schválena Etickou komisí UK FTVS 

(příloha č. 1).  

 

4.3.7 Podmínky měření  

 

Pro získání hodnot tělesného složení, krevního tlaku, hladiny cholesterolu jsme u 

všech sledovaných probandek zajistili dodržení následujících podmínek: 

- nejíst a nepít po dobu 4 – 5 hodin před měřením,  

- necvičit po dobu 12 hodin před testem,  

- nepožívat alkohol po dobu 24 hodin před měřením,  

- vyprázdnit močový měchýř bezprostředně před testem,  

- přesné umístění elektrod a běžná teplota místnosti.  
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4.3.8 Analýza dat 

 

Pro popis souboru (kvantitativních dat) jsme použili základní statistické 

charakteristiky – míra polohy (aritmetický průměr), míra variability (směrodatná 

odchylka – SD, minimum – MIN, maximum – MAX). Ke zpracování dat byl využit 

program MS Excel 2013 (tabulky a grafy).  

Pro posouzení normality dat byl použit Kolmogorov-Smirnovův test v programu 

SPSS 15.0. 

Vzájemný vztah mezi hodnotami rizikových faktorů (antropometrické 

parametry, tělesné složení, hodnota cholesterolu, krevního tlaku) a výskytem 

civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze u probandek jsme hodnotili pomocí 

Pearsonova korelačního koeficientu (r). Významnost korelace byla posuzována  

na hladině α = 0,05. 

Bibliografické odkazy a citace dokumentů byly v této práci upraveny podle 

normy ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 (dostupné 

z: http://www.citace.com/CSN-ISO 690.pdf).  
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5 VÝSLEDKY 

Výsledky jsou rozděleny na čtyři části. V první části jsou prezentovány 

naměřené hodnoty antropometrických parametrů a parametrů tělesného složení.  

Ve druhé části jsou uvedeny hodnoty vybraných rizikových faktorů celého souboru  

i jednotlivých věkových skupin. Třetí část mapuje rodinnou anamnézu civilizačních 

onemocnění. Ve čtvrté části hodnotíme vzájemný vztah mezi hodnotami rizikových 

faktorů a výskytem civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze.  

 

5.1 Charakteristika souboru 

Soubor tvořilo 35 probandek, které navštěvovaly cvičební lekce s prvky 

funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou). Souhrnný přehled antropometrických 

parametrů a parametrů tělesného složení je prezentován v tabulce 8. 
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Tabulka 8 - Základní charakteristika antropometrických parametrů a parametrů 

tělesného složení u souboru (n = 35). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru průměr, SD - 

směrodatná odchylka, MIN - minimum, MAX – maximum. 

 ŽENY (n = 35) 

 PRŮMĚR SD MIN  MAX  

Věk (let) 29,6 3,5 25 35 

Tělesná výška (cm) 167,5 6,3 153 178 

Tělesná hmotnost (kg) 61,9 9,1 44 87 

BMI (kg/m²)  22,1 2,7 17,7 30,5 

WHR  0,75 0,04 0,70 0,86 

Obvod pasu (cm) 73,7 6,9 62 96 

Obvod boků (cm) 97,9 6,6 83 115 

Tělesný tuk (%) 23,5 5,1 12,7 37,0 

Tělesný tuk (kg) 14,7 5,0 7,1 32,4 

ATH (%)  76,6 5,1 62,8 87,3 

ATH (kg)  47,2 6,0 34,5 57 

CTV (%)  55,1 3,4 45,3 62,7 

ECT (%)  25,0 2,4 15 28,8 

ICT (%)  28,4 2,5 17 32,1 

 

BMI – Body mass index, WHR index – Index pas/boky, ATH – Aktivní tělesná hmota, CTV – Celková 

tělesná voda, ECT – Extracelulární tekutina, ICT – Intracelulární tekutina 

 

Průměrný věk sledovaných probandek byl 29,49 ± 3,5, věkové rozmezí se 

pohybovalo od 25 – 35 let. Průměrná hodnota tělesné výšky představovala 167,5 ± 6,3 

cm, kde rozmezí bylo od 153 - 178 cm. Tělesná hmotnost našeho souboru byla v 

průměru 61,9 ± 9,1 kg, přičemž rozmezí tělesné hmotnosti se pohybovalo od 44 – 87kg. 
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Průměrná hodnota BMI dosahovala 22,1 ± 2,7 kg/m2 v rozmezí od 17,7 – 30,5 

kg/m2. Kritérium pro normální váhu u dospělé populace (BMI = 18 – 24,9 kg/m2) 

splňovalo 32 z 35 probandek (tj. 91,4 %). WHR Index byl u probandek v průměru 

0,75 ± 0,04; v rozmezí 0,70 – 0,86. Celkem 5 probandek se nacházelo nad hodnotou 0,8, 

která je považovaná za zvýšené riziko. Průměrný obvod pasu byl 73,7 ± 6,9 cm 

(rozmezí 62 – 96 cm) a průměrný obvod boků jsme naměřili 97,9 ± 6,6 cm 

(rozmezí 83 – 115 cm). 

Pomocí BIA jsme naměřily průměrné hodnoty tělesného tuku 23,5 ± 5,1 %  

resp. (14,7 ± 5,0 kg). Nejnižší naměřená hodnota byla 12,7 % a naopak nejvyšší 

zaznamenané procento tělesného tuku bylo 37%. Zastoupení aktivní tělesné hmoty bylo 

u probandek 76, 6 ± 5,1 % resp. (47,2 ± 6,0 kg) v rozmení od 62,8 - 87,3 %. Průměrná 

hodnota celkové tělesné vody (CTV) činíla 55,1 ± 3,4 % rozmezí se pohybovalo od  

45,3 - 62,7%. Následně bylo u probandek zjištěno průměrné množství extracelulární 

tekutiny (ECT) 25,2 ± 2,4 % (rozmezí 15 - 28,8 %) a intracelulární tekutiny  

28,4 ± 2,5 % (rozmezí 17 - 32,1 %).  

 

 

5.2 Vybrané rizikové faktory 

Hodnoty rizikových faktorů jsme hodnotili nejen u celého souboru (n = 35), ale 

pro názornější zobrazení jsme si soubor rozdělili i na dvě věkové skupiny: 

● n1 = 17 (25 - 29 let) 

● n2 = 18 (30 – 35 let) 

 

5.2.1 Celková hladina cholesterolu 

 Tabulka 9 - Výsledné hodnoty celkového cholesterolu (n = 35). Hodnoty jsou uvedeny 

ve tvaru průměr, SD -  směrodatná odchylka, MIN - minimum, MAX – maximum. 

CELKOVÝ CHOLESTEROL (mmol/l) 

ŽENY (n = 35) 

PRŮMĚR SD MIN MAX 

5,75 0,99 3,67 8,04 



 

U testovaného souboru (n = 35) jsme n

cholesterolu 5,75 ± 0,99 mmol/l

cholesterolu považujeme hladinu pod 5,19

zvýšenou hladinu cholesterolu u 22 

 

Graf 1 - Celkový cholesterol u probandek ve v

 

 

Graf 2 - Celkový cholesterol u probandek ve v

 

Červeně znázorn

cholesterolu nad 5,18 mmol

zaznamenali zvýšené riziko u

let se nad hranici 5,18 mmol/l dostalo 10
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5,65

6,78
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4,2

5,72

Hladina celkového cholesterolu  

1 2 3 4 5
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7,17

6,3

4,94 5,02

Hladina celkového cholesterolu
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U testovaného souboru (n = 35) jsme naměřili průměrnou hladinu celkového 

99 mmol/l v rozmezí 3,67 – 8,04 mmol/l.  Za normální hladinu 

cholesterolu považujeme hladinu pod 5,19 mmol/l. Ve sledovaném souboru jsme zjistili 

zvýšenou hladinu cholesterolu u 22 (tj. 62 %) probandek z celého souboru.

Celkový cholesterol u probandek ve věku 25 – 29 let.  

Celkový cholesterol u probandek ve věku 30 – 35 let 

 znázorněné hodnoty uvádějí zvýšené riziko, kdy je 

mmol/l. U probandek ve věkovém rozmezí 25 

zvýšené riziko u 12 ze 17 probandek. Zatímco ve věkové skupin

mmol/l dostalo 10 z 18 probandek.  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5,72 5,48
5,11

6,5

5,33
6,1

5,33
4,68 4,94

5,43

6,39

Ženy (n1 = 17) ve věku 25 - 29 let

Hladina celkového cholesterolu  

6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516

5,02 5,02 4,91

6,85
6,15

7,1

4,2

6

7,5

4,8

3,67

6,6

Ženy (n2 = 18) ve věku 30 - 35 let

Hladina celkového cholesterolu

rnou hladinu celkového 

Za normální hladinu 

. Ve sledovaném souboru jsme zjistili 

celého souboru. 

 

 

jí zvýšené riziko, kdy je hodnota 

kovém rozmezí 25 – 29 let jsme 

ěkové skupině 30 – 35 

16 17

6,9

5,4

16 17 18

6,6

5,12

6,35
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5.2.2 Krevní tlak 

 

Tabulka 10 - Výsledné hodnoty krevního tlaku (n = 35). Hodnoty jsou uvedeny ve tvaru 

průměr, SD - směrodatná odchylka, MIN - minimum, MAX – maximum. 

KREVNÍ TLAK (mm Hg) 

ŽENY (n = 35) 

 PRŮMĚR SD MIN MAX 

sTK (mm Hg) 120,7 15,6 93 156 

dTK (mm Hg) 79,1 10,5 55 99 

                    sTK – Systolický krevní tlak, dTK – Diastolický krevní tlak 

 

Naměřili jsme průměrnou hodnotu systolického tlaku 120,7 ± 15,6 mm Hg, kde 

nejnižší hodnota byla 93 mm Hg a nejvyšší hodnota 156 mm Hg.  Průměrný diastolický 

tlak byl u skupiny 79,1 ± 10,5 mm Hg, nejnižší hodnotu jsme zazanmenali 55 mm Hg  

a nejvyšší 99 mm Hg. Podle WHO (2003) jsou krizovými hodnotami systolického 

krevního tlaku ≥ 140 mm Hg a diastolického tlaku ≥ 90 mm Hg, kdy dochází k riziku 

onemocnění kardiovaskulárního systému.  

 

Pro názornější představu uvádíme četnost výskytu vysokého krevního tlaku 

v tabulce 11. 

 

Tabulka 11 - Znázornění výskytu vysokého krevního tlaku (absolutní a relativní četnost). 

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK (mmHg) 

ŽENY (n = 35) 

Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%) 

ANO NE Σ ANO NE Σ 

11 24 35 31,4 68,6 100 
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Graf 3 - Četnost výskytu vysokého krevního tlaku u probandek ve věku 25 – 29 let. 

 

 

 

 

Graf 4: Četnost výskytu vysokého krevního tlaku u probandek ve věku 30 – 35 let. 

 

 

 

Z grafu 3 a 4 je zjevné, že s přibývajícím věkem u našeho souboru stoupá riziko 

vysokého krevního tlaku. U probandek ve věkovém rozmezí 25 – 29 let jsme 

zaznamenali zvýšené riziko u 3 ze 17 probandek. Zatímco ve věkové skupině 30 – 35 let 

se nad hranici rizikových hodnot dostalo 8 z 18 probandek.  
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5.3 Dotazníkové šetření – Rodinná anamnéza 

5.3.1 Výskyt civilizačních onemocnění u celého souboru (n = 35) 

 

Tabulka 12 - Interpretace získaných údajů z dotazníkového šetření (absolutní a relativní 

četnost). 

ŽENY (n = 35) 

ONEMOCNĚNÍ 
Absolutní četnost (n) Relativní četnost (%) 

ANO NE Σ ANO NE Σ 

Srdeční infarkt, nebo jiné 

závažné formy ICHS 
20 15 35 57,1 42,9 100 

Vysoký krevní tlak (VKT) 23 12 35 65,7 34,3 100 

Mozková mrtvice (CMP) 10 25 35 28,6 71,4 100 

Diabetes Mellitus (DM) 18 17 35 51,4 48,6 100 

Obezita (OB) 18 17 35 51,4 48,6 100 

Rakovina tlustého střeva (RTS) 2 33 35 5,7 94,3 100 

Rakovina prsu (RP) 6 29 35 17,1 82,9 100 

Jiná, nebo blíže neurčená 

rakovina 
14 21 35 40 60 100 

 
 

 
Největší četnost výskytu jsme zaznamenali u vysokého krevního tlaku a to u 23, 

tj. 65,7 % probandek. Při zjištování výskytu srdečního infarku, nebo jiné závažné formy 

ICHS u pokrevních příbuzným odpovědělo 20 (tj. 57,1 %) probandek. Pozitivní rodinná 

anamnéza mozkové mrtvice byla u 10, tj. 28,6 % probandek. Diabetes mellitus 

a obezita měla ve výzkumném šetření stejnou četnost výskytu a to u 18, tj. 51,4 % 

probandek. 14, tj. 40 % probandek uvedlo výskyt jiné, nebo blíže neurčené u svých 

pokrevních příbuzných, u 6, tj. 17,1 % jsme zaznamenali výskyt rakoviny prsu. A jen  

2 (tj. 5,7%) probandky potvrdily výskyt v rodinné anamnéze u rakoviny tlustého střeva. 
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Graf 5 - Grafické znázornění výskytu civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze u 

souboru (n = 35). 

 

 

ICHS - Srdeční infarkt, nebo jiné závažné formy ICHS, CMP – Mozková mrtvice, DM – Diabetes 
Mellitus, OB - Obezita, RTS – Rakovina tlustého střeva, RT – Rakovina prsu, Jiná R - Jiná, nebo blíže 
neurčená rakovina. 

 

 

5.4 Vztah rizikových faktor ů a výskytu civilizačních 

onemocnění 

 

Vztah rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění, jsme hodnotili 

pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Z praktického hlediska uvádíme korelační 

matici nejen u celého souboru (n = 35), ale i u jednotlivých věkových podskupin  

(n1 = 17) a (n2 = 18). 
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Tabulka 13- Pearsonova korelační matice, která hodnotí vztah rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění u celého souboru n = 35 

 

BMI – Body mass index, Tuk – Tělesný tuk, ATH – Aktivní tělesná hmota, CTV – Celková tělesná voda, ECT – Extracelulární tekutina, ICT – Intracelulární tekutina, sTK – 
Systola, dTK - DiastolaVTK – Vysoký krevní tlak, WHR index – index pas/boky, CHOL – Cholesterol, ICHS – Srdeční infarkt, nebo jiné závažné formy ICHS, CMP – 
Mozková mrtvice, DM – Diabetes Mellitus, OB – Obezita, RTS – Rakovina tlustého střeva, RP – Rakovina prsu, Jiná R – Jiná, nebo blíže neurčená rakovina. 
Významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 je znázorněna tučně. 
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Tabulka 14 - Pearsonova korelační matice, která hodnotí vztah rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění u souboru n1= 17 

 

BMI – Body mass index, Tuk – Tělesný tuk, ATH – Aktivní tělesná hmota, CTV – Celková tělesná voda, ECT – Extracelulární tekutina, ICT – Intracelulární tekutina, sTK – 
Systola, dTK - DiastolaVTK – Vysoký krevní tlak, WHR index – index pas/boky, CHOL – Cholesterol, ICHS – Srdeční infarkt, nebo jiné závažné formy ICHS, CMP – 
Mozková mrtvice, DM – Diabetes Mellitus, OB – Obezita, RTS – Rakovina tlustého střeva, RP – Rakovina prsu, Jiná R – Jiná, nebo blíže neurčená rakovina. 
Významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 je znázorněna tučně. 
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Tabulka 15 - Pearsonova korelační matice, která hodnotí vztah rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění u souboru n2= 18

 

BMI – Body mass index, Tuk – Tělesný tuk, ATH – Aktivní tělesná hmota, CTV – Celková tělesná voda, ECT – Extracelulární tekutina, ICT – Intracelulární tekutina, sTK – 
Systola, dTK - DiastolaVTK – Vysoký krevní tlak, WHR index – index pas/boky, CHOL – Cholesterol, ICHS – Srdeční infarkt, nebo jiné závažné formy ICHS, CMP – 
Mozková mrtvice, DM – Diabetes Mellitus, OB – Obezita, RTS – Rakovina tlustého střeva, RP – Rakovina prsu, Jiná R – Jiná, nebo blíže neurčená rakovina. 
Významná korelace na hladině významnosti α = 0,05 je znázorněna tučně. 



 

6 DISKUZE 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je výskyt rizikových faktorů 

civilizačních onemocnění u vybrané skupiny probandek, které jsou aktivně zapojeny do 

pohybového programu s prvky funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou). 

Pohybová aktivita má řadu pozitivních vlivů na náš organismus, zejména pak na 

funkci kardiovaskulárního systému. Příznivě ovlivňuje výkon srdečně cévního systému, 

zvyšuje stažlivost srdečního svalu a jeho elasticitu, snižuje tepovou frekvenci a krevní 

tlak, ovlivnuje lipidové spektrum (snižuje celkový cholesterol a zvyšuje „dobrý“ HDL 

cholesterol) (Kuhn, 2005). 

Diskuze, je stejně jako kapitola Výsledky, rozdělena na čtyři části. V první části 

jsou prezentovány naměřené hodnoty antropometrických parametrů a parametrů 

tělesného složení. Ve druhé části jsou uvedeny hodnoty vybraných rizikových faktorů 

celého souboru i jednotlivých věkových skupin. Třetí část mapuje rodinnou anamnézu 

civilizačních onemocnění. Ve čtvrté části hodnotíme vzájemný vztah mezi hodnotami 

rizikových faktorů a výskytem civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze.  

 

 

6.1 Antropometrické parametry a parametry tělesného 

složení 

 

Věkové rozmezí sledovaného souboru je 25 – 35 let. Relativní nehomogennost 

antropometrických parametrů a parametrů tělesného složení může být dána řadou 

faktorů (biologický věk, pohlaví, individuální variabilita jednice, dědičnost, zdravotní 

stav a celkový životní styl). Při sledování antropometrických charakteristik jsme se 

zaměřili na hodnoty tělesné výšky, tělesné hmotnosti, z toho vypočtené hodnoty BMI  

a WHR index. 

Průměrná tělesná výška sledovaného souboru (n = 35) byla 167,5 ± 6,3 cm. 

Tělesná výška se pohybovala v rozmezí 153 – 178 cm, což je rozdíl 25 cm. Průměrná 

tělesná hmotnost probandek byla 61,9 ± 9,1 kg v rozmezí 44 – 87 kg, kdy rozdíl činí  

43 kg.  
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Z hlediska vypočítaných hodnot pro normální hmotnost (BMI = 18,5 –  

24,9  kg/m2) ji podle kritéria WHO (2015)  nesplňovaly pouze 3 probandky (tj. 8,6 %). 

Průměrná hodnota BMI dosahovala 22,1 ± 2,7 kg/m2, její rozmezí činilo  

17,7 – 30,5 kg/m2. V současné praxi si bohužel nevystačíme s pouhým stanovením 

tělesné hmotnosti a případné odvozování indexů, ale třeba stanovit množství tělesného 

tuku a dalších parametrů tělesného složení. Zastoupení a vztah jednotlivých komponent 

tělesného složení, mohou být vhodným ukazatelem vlivu pohybové aktivity na 

organismus (Pařízková, 1998; Bunc, Dlouhá 1998). V bakalářské práci (Stránská 2015), 

jsme zkoumali soubor (n = 15) s velmi podobným pohybovým režimem. Soubor pro 

bakalářskou práci měl průměrnou hodnotu tělesné výšky 171,0 ± 5,5 cm, tělesné 

hmostnosti 62,7 ± 5,0 kg a BMI 21,5 ± 1,6 kg/m2. Můžeme konstatovat, že sledovaný 

soubor se lišil v průměrných hodnotách tělesné výšky o 3,5 cm, průměrné tělesné 

hmotnost o 0,9 kg a téměř shodoval v průměrných hodnotách BMI.  

WHR index, jako další sledovaný atropometrický parametr byl u našich 

probandek v průměru 0,75 ± 0,04; v rozmezí 0,70 – 0,86. 5 probandek (tj. 14,3%) se 

nacházelo nad horní hranicí limitu 0,80, která je považovaná za zvýšené riziko 

distribuce tělesného tuku. Ve srovnání s prací Knoškové (2009), která u souboru dvaceti 

sportujících žen ve věkovém rozmezí 20 – 30 let, taktéž využila obvodové míry 

k hodnocení distribuce tuku, naměřila průměrnou hodnotu WHR 0,77 ± 0,03. Můžeme 

tedy konstatovat, že se náš sledovaný soubor téměř shodoval.  

Při zjišťování rizika vzniku civilizačních onemocnění uvádíme i míru obvodu 

pasu, která u našeho souboru byla v průměru 73,7 ± cm v rozmezí 62 – 96 cm.  

U 4 ze 35 probandek (11,4 %)  byl naměřen obvod pasu větší než 80 cm. Hodnota  

80 cm a vyšší znamená u žen zvýšené riziko vzniku onemocnění. Podobné hodnoty 

naměřila Martinková (2016) ve své práci, kdy hodnotila dopad životního stylu probandů 

na vybrané rizikové faktory civilizačních onemocnění, uvádí u souboru (n = 90) mělo 

8,8 % studentek hodnotu nad stanovenou normou. Musíme dále zdůraznit a zohlednit 

odlišné věkové rozmezí (Beková a kol., 2006).  

Složení těla nám blíže identifikují jednotlivé parametry získané pomocí 

bioimpedančního měření – BIA (WHO, 2003). Metodou BIA není možné rozlišit tuk 

podkožní a tuk strukturální. Je možné zjistit pouze celkové zastoupení tělesného tuku 

(%) v organismu, případně množství viscerálního tuku a segmentální rozložení tuku. 

Množství tělesného tuku patří pro sportovce mezi jeden z nejčastěji sledovaných 

parametrů tělesného složení (Wilmore, Costill, 2004). Jeho hodnota se dá snadno 
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ovlivnit výživou a pohybovou aktivitou. Nadměrné množství má potom veliký vliv na 

vznik a průběh řady onemocnění (Pařízková, 1998). Průměrné hodnoty množství 

tělesného tuku probandek byly 23,5 ± 5,1 % (v rozmezí 12,7 – 37,0 %). Pro porovnání 

hodnot tělesného tuku s hodnotami běžné ženské populace uvádíme normy od 

následujících autorů. Heyward (2004) uvádí normu tělesného tuku u žen 23 %, 

nadprůměrnou hodnotu v rozmezí 24 - 31 % a za rizikové množství považuje hodnotu 

více než 32 %. Vilikus (2012) uvádí nižší procento normálního tělesného tuku u 

dospělých žen, a sice 19 –22 %. Z toho vyplývá, že se autoři se ve svých tvrzeních liší. 

Je zajímavé, že i když námi sledovaný soubor tvoří pohybově aktivní jedinci, tak  

16 z 35 probandek, resp. 45,7 % se nacházelo nad hodnotou 24 % a 2 probandky  

(tj. 5,7 %) měly hodnoty vyšší než 32 %.  Knošková (2009) ve své práci uvádí 

průměrnou hodnotu tělesného tuku u souboru sportujících žen pod hranicí 20 %. Její 

výsledky jsou naměřeny pomocí bioimpedanční analýzy Inbody 3,0. U žen dochází 

k nárůstu množství podkožního tuku v průběhu stárnutí mezi 30. a 50. rokem života  

v průměru o 10 %. Tyto změny v množství tělesného tuku, ale i ostatních parametrech 

tělesného složení jsou značně individuální. Můžeme tedy konstatovat, že v případě, že 

nesportující populace nebude nadále vykonávat pravidelně řízenou pohybovou aktivitu, 

může podíl tělesného tuku narůstat (Bouchard a Perusse, 2000; Hainer, 2004). 

Zastoupení aktivní tělesné hmoty (ATH) u souboru bylo v průměru 76,6 ± 5,1 % 

resp. (47,2 ± 6,0 kg), v rozmezí od 62,8 – 87,3 %. Heyward (2004) uvádí, že se aktivní 

tělesná hmota při pravidelné pohybové aktivitě střední a vyšší intenzity zvyšuje.  

Na základě naměřených dat můžeme konstatovat, že hodnoty ATH jsou u všech 

probandek v normě právě proto, že pravidelně provádí pohybovou aktivitu. Výsledky 

bakalářské studie Stránská (2015) ukázaly signifikantní změny v parametrech tělesného 

složení, především u parametrů tělesný tuk (2,2 %) a ATH (2,2 %) vlivem 

čtyřměsíčního pohybového programu.  

Celková tělesná voda (CTV) představovala v průměru 55,1 ± 3,4 %  

a pohybovala se v rozmezí od 45,3 % - 62,7 %. Riegerová a kol. (2006) uvádí 

průměrnou hodnotu CTV u běžné dospělé populace žen 53 %. Hodnoty našeho souboru 

odpovídají normě dospělé populaci. Je však třeba zdůraznit, že množství vody 

v organismu je u každého jedince individuální a závisí na mnoha faktorech (např. věku, 

pohlaví a množství svalové hmoty) a je tedy velice nutné dodržet standardní podmínky 

měření (Rokyta, 2000).  
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6.2 Vybrané rizikové faktory 

 

Naměřené průměrné hodnoty celkového cholesterolu byly 5,75 ± 0,99 mmol/l, 

v rozmezí 3,67 – 8,04 mmol/l.  V souladu s manuálem využitého analyzátoru 

BeneCheck PLUS je horní hranice optimální hladiny celkového cholesterol  

5,18 mmol/l, hodnoty nad 6,0 mmol/l jsou považovány za rizikové. V námi sledovaném 

souboru se 22 probandek (tj. 62,8 %) nacházelo nad hranicí optimální hladiny 

celkového cholesterolu a dokonce 11 probandek, přesahovalo hodnoty 6,1 mmol/l, které 

mají souvislost s vyšším rizikem onemocnění. Jde o zajímavé zjištění, neboť se 

předpokládá, že probandky budou vzhledem k pohybovému režimu dosahovat lepších 

hodnot. Avšak musíme konstatovat, že naměřené hodnoty z kapilární krve jsou zcela 

orientační, ukazují pouze přibližné hodnoty celkového cholesterolu. Pro přesnější 

hodnotu se doporučuje laboratorní vyšetření, které dále zahrnuje rozdělení dle třídy 

lipoproteinů podle hustoty LDL (lipoprotein s nízkou hustotou) a HDL (lipoprotein  

s vysokou hustotou). Vysoká úroveň HDL je dobrou prevencí proti onemocnění cév  

a koronárním onemocněním srdce. Pozitivní vliv pohybových aktivit vytrvalostního  

a dynamického charakteristik tréninku na hladinu HDL cholesterolu nám potvrzuje  

i literatura (Nejedlá, 2004). Podobně jako Rálková (2001) ve své studii s názvem 

“Monitorování výskytu rizikových faktorů cévních onemocnění u sportující  

a nesportující populace” zjistila, že nesportující populace trpí zvýšenou hladinou 

cholesterolu ve 49 %, kdežto sportující populace jen v 17 %. Zjištění Rálkové (2001) 

můžeme porovnat se studií Klikové (2017), která naměřila stejným analyzátorem 

průměrné hodnoty hladiny cholesterolu 4,89 ± 0,74 mmol/l u 9 probandů (muži)  

ve věku 28 – 51 let, kteří podstoupili přesný daný šestitýdenní tréninkový program. 

Z naměřených hodnot krevního tlaku jsme posuzovali jak systolický krevní tlak 

(sTK), tak i diastolický krevní tlak (dTK). Podle WHO (2003) jsou krizovými 

hodnotami sTK ≥ 140 mm Hg a dTK ≥ 90 mm Hg, kdy dochází k riziku onemocnění 

kardiovaskulárního systému. Průměrná hodnota sTK byla 120,7 ± 15,6 mm Hg, kdy 

nejnižší zaznamenaná hodnota byla 93 mm Hg a nejvyšší 156 mm Hg. Průměrný 

diastolický tlak byl 79,1 ± 10,5 mm Hg, nejnižší hodnotu jsme zazanmenali 55 mm Hg 

a nejvyšší 99 mm Hg. Rizikovou hodnotu krevního tlaku jsme naměřili u 11 probandek 

(tj. 31,4%).  
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6.3 Dotazníkové šetření – Rodinná anamnéza 

 

Při prostudování dotazníku zabývajícího se výskytem vybraných onemocnění  

u pokrevních příbuzných (prarodiče, rodiče, sourozenci, sourozenci rodičů), jsme 

zaznamenali největší četnost výskytu u vysokého krevního tlaku u 23 probandek  

(tj. 65,7 %). Podle výzkumu Máček a kol. (2002), kde zkoumali význam cvičení  

na prevenci hypertenze, došli k závěru, že většina současných studií potvrzuje již dříve 

publikovaný názor o příznivém vlivu pohybové aktivity na průběh u většiny 

nemocných hypertenzí. Bylo prokázáno, že ženy oproti mužům při onemocnění 

středního věku dosahují vyšší prevence prováděním PA. Vedle změn TK, přináší 

pohybová aktivita ovlivnění i dalších rizikových faktorů např. hyperlipoproteinemie, 

diabetes mellitus i kardiovaskulární onemocnění.  

V další otázce zjišťování výskytu srdečního infarktu, nebo jiné závažné formy 

ICHS u pokrevních příbuzným odpovědělo 20 probandek (tj. 57,1 %).  

Z kardiologického hlediska má PA pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. PA 

zlepšuje funkční kapacitu kardiovaskulárního systému a snižuje pravděpodobnost 

srdečních komplikací, nám potvrzuje i literatura (Chaloupka a kol., 2011). Podobně 

Němcová (2002) ve své studií „Pohybová aktivita v prevenci civilizačních chorob“ 

uvádí přímí vztah mezi tělesnou zdatností a kardiovaskulárním onemocněním. 

Neaktivní jedinci mají 2x větší riziko onemocnění než jedinci aktivní.  

Z vyhodnocení dotazníku vyplývá pozitivní rodinná anamnéza mozkové mrtvice 

u 10, tj. 28,6 % probandek. Diabetes mellitus a obezita byla ve výzkumném šetření 

zjištěna u 18, tj. 51,4 % probandek. V případě, kdy jsou rodiče obézní, lze předpokládat, 

že problémy s tělesnou hmotností mají na základě energetické dysbalance (Owen, 

2012). Podobně se k problematice vyjadřují i Machová, Kubátová a kol. (2009),  

kdy potvrzují, že ke vzniku obezity přispívají rodinné zvyklosti v podobě obliby 

tučných jídel a sladkých pochutin ve velkých porcích se současnou pohybovou 

neaktivitou. Potluková (2007) prezentuje výsledky americké studie, kdy 

pravděpodobnost vzniku obezity stoupá o 57 %, v případě, že žijeme s přítelem, který 

ve stejném časovém období přibral na tělesné hmotnosti. O 40 % vzrůstá riziko obezity 

v případě, že na tělesné hmotnosti přibral sourozenec. Pro manželské páry pak platí 

nárůst rizika obezity o 37 %. 
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V primární prevenci u asymptomatických osob působí fyzická aktivita proti 

rozvoji hypertenze, ischemické choroby srdeční (ICHS), obezity, inzulinové rezistence, 

diabetu mellitu a hyperlipidemie, tedy proti rozvoji civilizačních chorob.  V sekundární 

prevenci je pohybová aktivita nedílnou součástí léčby osob s kardiovaskulárními 

chorobami, včetně ischemické choroby dolních končetin a městnavého srdečního 

selhání (Němcová, 2002). 

V našem výzkumu 14 probandek, tj. 40 % uvedlo výskyt jiné, nebo blíže 

neurčené rakoviny u svých pokrevních příbuzných, u 6, tj. 17,1 % jsme zaznamenali 

výskyt rakoviny prsu. Pouze 2 probandky (tj. 5,7%) potvrdily výskyt v rodinné 

anamnéze u rakoviny tlustého střeva.  

 

6.4 Vztah rizikových faktor ů a výskytu civilizačních 

onemocnění 

 

Z tabulek 11 - 13 je patrný významný vztah mezi tělesnou hmotností, 

antropometrickými parametry a tělesným složením (r = 0,457 – 0,986). Nejen u celého 

souboru, ale i u jednotlivých věkových podskupin n1 (25 – 29 let) a n2 (30 – 35 let).  

Je třeba zdůraznit, že vzájemné vztahy jednotlivých tělesných parametrů jsou výrazně 

ovlivněny individuální variabilitou každého jedince. Někteří autoři (Větrovská a kol., 

2008; Knošková, 2009; Kliková, 2017; Strasser, Spreitzer, Baber, 2007) zmiňují,  

že pohybová aktivita dokáže do jisté míry ovlivnit změny v hodnotách tělesné 

hmotnosti, množství tělesného tuku a přispět k redukci již vytvořených tukových zásob. 

Toto tvrzení potvrdily i výsledky bakalářské práce Stránská (2015), které ukázaly mimo 

jiné i signifikantní snížení tělesné hmotnosti a tělesného tuku u sledovaných probandek, 

které byly zapojeny do pohybového programu. 

U našeho souboru (n = 35) byl nalezen významný vztah mezi výskytem obezity  

v rodinné anamnéze a tělesnou hmotností probandek (r = 0,471); BMI (r = 0,433); 

obvodem pasu (r = 0,381); obvodem boků (r = 0,431); výskytem ICHS v rodinné 

anamnéze (r = - 0,380); výskytem DM v rodinné anamnéze (r = 0,370). Vztah ostatních 

rizikových faktorů a výskytu civilizačních onemocnění v anamnéze byl hodnocen jako 

nevýznamný kromě vztahu sTK a VTK v anamnéze (r = 0,428); VTK a výskytu VTK v 
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anamnéze (r = 0,591); VTK a DM v anamnéze (r = 0,468); hladiny cholesterolu  

u sledovaných probandek a VTK v anamnéze (r = 0,465). 

My jsme se zaměřili také na hodnocení významnosti vztahů u věkových 

podskupin n1 a n2. U podskupiny n1 byl nalezen významný vztah pouze mezi VTK a 

výskytem VTK v anamnéze (r = 0,545); hladinou cholesterolu a DM v anamnéze  

(r = 0,545). Vztah antropometrických parametru a výskytem v rodinné anamnéze jsme 

hodnotili jako nevýznamný. U podskupiny n2 byl nalezen významný vztah mezi 

tělesnou hmotností a výskytem obezity v rodinné anamnéze (r = 0,564); BMI a obezitou 

v rodinné anamnéze (r = 0,591); dále vztah mezi dTK a obezitou v anamnéze  

(r = 0,505); VTK a výskytem VTK v rodinné anamnéze (r = 0,636); obvodem boků  

a obezitou v anamnéze (r = 0,508); hladinou cholesterolu a VTK v anamnéze (r= 0,490).  

Autoři Hu a kol. (2005) se zabývali vztahem pohybové aktivity a výskytem 

kardiovaskulárních onemocnění, zaznamenali u obézních osob (BMI ≥ 30 kg/m2) 

významně vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění než u osob s normální 

hmotností (18,5 ≤ BMI < 25 kg/m2). Podobně Gremeaux a kol. (2012) uvádí ve své 

studii významné snížení tělesné hmotnosti, obvodu pasu, tělesného tuku i významné 

změny HDL cholesterolu (lipoprotein s vysokou hustotou) u pacientů s nadváhou  

a obezitou vlivem vysoce intenzivního intervalového tréninku. Banz a kol. (2003) 

porovnávali účinek silového a aerobního tréninku na rizikové faktory ICHS. 

Zaznamenali významné pozitivní změny v parametrech tělesného složení vlivem 

silového tréninku, naproti tomu u aerobního tréninku významné zvýšení HDL 

cholesterolu. Dále Bassuk a Manson (2005) ve své studii zjistili, že 30 min denně mírně 

intenzivní pohybové aktivity může snížit riziko onemocnění DM 2. typu  

a kardiovaskulárních onemocnění. Mokdad a kol. (2001) zaznamenali při porovnání 

dospělých v USA s normální hmotností a dospělých s obezitou významný vztah mezi 

obezitou a rizikem civilizačních onemocnění (např. diabetes mellitus, vysoký krevní 

tlakem, vysoký cholesterol, astma, artritida). 

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že pravidelná pohybová aktivita celkově 

snižuje výskyt rizikových faktorů civilizačních onemocnění.  
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7 ZÁVĚRY 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jaký je výskyt rizikových faktorů 

civilizačních onemocnění u vybrané skupiny probandek, které jsou aktivně zapojeny  

do pohybového programu s prvky funkčního tréninku (Fitness Svět pod Palmovkou).  

Zaznamenali jsme u 8,6 % souboru hodnotu BMI (kg/m2) nad normou; u 45,7 % 

probandek vyšší procento tělesného tuku, u 62,8 % probandek vysokou hladinu 

celkového cholesterolu a u 31,4 % vysoký krevní tlak. 

Z těchto výsledků vyplývá, že se nám jednoznačně nepotvrdila hypotéza H1 ani 

H2. Naměřené hodnoty rizikových faktorů, ale i zjištěné vztahy rizikových faktorů 

civilizačních onemocnění v rodinné anamnéze jsou ovlivněny především 

charakteristikou sledovaného souboru. Námi zjištěné výsledky platí pouze pro tento 

sledovaný soubor probandek a nelze je zobecňovat pro celkovou populaci. 

Výsledky by mohly být využity pro další a podrobnější zkoumání v rámci 

prevence civilizačních onemocnění. Mohly by sloužit také jako informace pro 

probandky či pro další intervenční studie.  
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