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ÚVOD
„Lidé prosí bohy o zdraví, ale netuší, že moc nad svým zdravím mají právě
oni sami“. Demokritos
Sledujeme-li reklamy komerčních sportovních podniků, zejména pak
reklamy fitness studií, napadne nás, že právě starší lidé jsou stále častěji jejich
novým velkým cílem. Ještě donedávna byli hlavní cílovou skupinou pro takovéto
podniky lidé ve věku mezi 18ti a 30ti lety, ale v poslední době se majitelé fitness
center pokoušejí koncentrovat hlavní pozornost na osoby starší. Chtějí je
motivovat ke cvičení a tímto také rozšířit potenciál nových zákazníků o tuto
věkovou skupinu.
Skutečností je, že fitness scéna podlehla v posledních letech velice silným
změnám. Samotné budování a tvarování svalové hmoty tzv.„Body building“ silně
ustoupil do pozadí. Nyní jsou totiž žádaná tzv. multifunkční fitness centra. Taková
fitness centra nabízejí bohatou nabídku vyvážených fitness programů, jako jsou
například „silový trénink“, kardiotrénink, stretching, aerobic, spinning a
samozřejmě také velká nabídka v oblasti wellness. Již existují nabídky, které se
specielně soustředí na starší cílové publikum, jako jsou například zvýhodněné
permanentky dopoledního cvičení, které mají oslovit zejména právě penzisty či
ženy v domácnostech.
Především s přibývajícím věkem přichází uvědomění si vlastního zdraví.
Kdo je tělesně aktivní, cítí se nejen fit a zdráv, nýbrž jedná preventivně nebo
rehabilitačně. Neboť díky pravidelně tělesné aktivitě může být ono pověstné
„ubývání sil“ zpomaleno a co více, dá se tímto způsobem předejít i mnoha
nemocem. Riziko srdečních chorob, vysokého tlaku, diabetu typu 2 a osteoporózy
se snižuje, předchází se i ochabování svalů. Velmi zajímavá je skutečnost, kterou
nedávno zveřejnili lékaři a psychiatři. A sice, že i chronicky nemocní pacienti se
pomocí tělesného fitness tréninku lépe a hlavně rychleji uzdravují.
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V hermeneutické části této diplomové práce budou nejprve definovány
pojmy jako Fitness, Fitness – studio. Dále se dostane vysvětlení pojmů „motiv“ a
„motivace. Na konci práce budou představeny výsledky našeho výzkumu.
V následujících podkapitolách budete blíže seznámeni s termínem „věk“
nebo stárnutí a všemi tělesnými změnami, které se stářím přicházejí. V páté
podkapitole bude popsán dopad nedostatku pohybu na organismus a naopak
blahodárné účinky tělesného tréninku na lidské zdraví, včetně základních
informací o zdravé výživě. V poslední podkapitole hermeneutické části najdeme
informace týkající se tréninku a především pak tréninku u starších osob.
V empirické části bude popsán postup při výzkumu, který pojednává o
motivaci, tréninkových zvycích a o tréninku samotném. V závěrečné části naší
práce budou interpretovány výsledky tohoto empirického výzkumu.
Cílem této práce je vypátrání podnětů či důvodů pro trénování starších osob
ve fitness studiu a zejména pak zjištění zda tyto motivy podléhají zdravotním,
a/nebo spíše sociálním, osobním nebo jiným aspektům. Stejně tak budou
představeny tréninkové návyky dotazované cílové skupiny, spokojenost se
samotnou péčí ve fitness centrech atd.
Při zpracovávání naší práce jsme se setkali se dvěma problémy. První se
týkal odborné literatury. Bohužel české literatury o tématu Fitness, Wellness či
celkově o posilování a udržování zdravé kondice je velmi málo a tak bylo nutné
nastudovat materiály ze zahraničí, konkrétně z německé a rakouské literatury.
Velmi nám pomohl náš konzultant z Vídně, se kterým jsme spolupracovali. Díky
němu jsme měli přístup ke zmíněné německé literatuře z Hlavní knihovny
univerzity ve Vídni a také z knihovny fakulty Sportovních studií univerzity ve
Vídni.
Druhý problém pak nastal při našem výzkumu. Původně měl náš výzkum
proběhnout pouze v jednom fitness centru. A to ve Znojmě ve fitcentru Luboš
Bednář, kam jsme umístili veškeré dotazníky. Bohužel se nám podařilo získat ze
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100 rozdaných dotazníků pouhých 41 kusů. Důvodem tak nízkého počtu byl
především fakt, že dané fit centrum navštěvovalo poměrně málo klientů naší
cílové skupiny (klienti nad 40let). Tento počet byl pro nás bohužel nedostačující a
tak jsme se rozhodli náš výzkum rozšířit. Po konzultacích s majiteli dalších fitness
center ve Znojmě či Brně jsme zjistili, že kdybychom náš výzkum rozšířili o další
fitcentra v České republice, měli bychom vždy obdobný výsledek. Tímto jsme
bohužel zjistili, že se stále ještě nenajde mnoho starších sportovců, kteří by
s oblibou navštěvovali fitness centra i v pokročilejším věku. Tento problém jsme
řešili i s naším zahraničním konzultantem a výsledkem bylo, že jsme se rozhodli
výzkum přece jen rozšířit. A to do Rakouska, konkrétně do Vídně, kde bylo opět
díky našemu konzultantovi možné další výzkum provést. Náš dotazník byl tedy
dodatečně přeložen do německého jazyka a rozdán ve vybraném fitness centru ve
Vídni. Ve vyhodnocení jsou tedy samozřejmě zahrnuty i výsledky získané
v zahraničí. Avšak mezi samotnými odpověďmi získanými jak od českých tak
zahraničních respondentů nebyly žádné signifikantní rozdíly, proto jsme odpovědi
sloučili dohromady a vyhodnotili je jako celek získaný od jedné skupiny
respondentů. Jeden rozdíl jsme však mezi zkoumanými fitness centry objevili.
Ten je ale uveden až v závěru naší práce.
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1. STAV DOSAVADNÍCH POZNATKŮ

1.1. DEFINICE

1.1.1. Fitness
Tak zvaný „fitnessboom“ je záležitostí několika posledních desetiletí.
V médiích se nepřetržitě vyskytují informace o fitness. Slavní lidé dávají
„obyčejným“ lidem tipy v rádiích a v televizi a vysvětlují, že fitness hraje velkou
roli v jejich úspěchu, zároveň tak zpeněží své knihy a fitness videa.
Zdraví a fitness se staly novými ideály naší společnosti. Slovo fitness se
dostalo do každodenního slovníku nejednoho z nás.
Slovo fitness je v literatuře různě definováno. Zdá se, že význam slova
fitness se měnil s postupným vývojem společnosti posledních let. Dříve pojem
fitness znamenal především funkční schopnost těla při zatížení. Dnes je pojem
fitness obsáhlejší: „Obsahuje vedle tělesné dimenze také subjektivní aspekty,
stejně tak psychické a sociální faktory. Zároveň znamená také zdraví, modernost,
úspěch a společenskou akceptaci“ (Zarotis, 1999)
Vývoj vychází dále od samotného tělesného fitness až k duševnímu,
psychickému, sociálnímu a spirituálnímu fitness. Velmi žádaní jsou v dnešní
společnosti lidé, kteří jsou ve formě, cítí se a vypadají dobře a jsou zkrátka „fit“.
Určitě každý z nás slovo „fitness“ někdy slyšel, např. od přátel nebo od kolegů ze
zaměstnání, kteří se pyšní velkými rameny, silným hrudníkem a pevným břichem.
Ale na otázku tohoto typu zřejmě neexistuje jednoznačná odpověď. Fitness může
znamenat pro různé osoby něco jiného. Pro někoho je to cvičení v tělocvičně, pro
druhého příprava na svůj sport. Požadavky na fitness jsou v každém sportu jiné.
Fitness nás celkově ovlivňuje, pokud hledáme přátelé, zaměstnání. Fitness
ovlivňuje příznivě i délku života a jeho prožitek, účelně nás zbavuje stresu, cítíme
se být šťastní.

8

Buck (2004) tvrdí, že fitness má jedno pro všechny lidi společné a to
tělesnou zdatnost - tu můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií:
▪

Health related fitness – orientuje se na zdraví

▪

Skill related fitness – orientuje se na pohybové schopnosti
Lexikon sportovního tréninku (2008) vysvětluje slovo fitness jako stav

dobrého duševního a psychického výkonného předpokladů k překonání těžkých
činností či situací
Fitness platí všeobecně jako kolektivní pojem pro výkonnost a dobrý
zdravotní stav. Fitness můžeme také chápat v širším slova smyslu jako
celoživotní, zdraví prospěšnou aktivitu, nebo jako specifické sportovní odvětví
(odnož kulturistiky), tedy soutěžní sport, který se vyvinul v 90. letech minulého
století.

1.1.2. Fitness studio

Také pojem fitness studio se postupem času měnil. V 60. letech minulého
století tvořila fitness studio jakási tmavá místnost s párem činek a hrazdou.
Zatímco dnes je fitness studio něco více. Moderní zařízení splňuje i ty největší
nároky a patří mezi součást moderního životního stylu.
Z následujících definicí je patrné, že v posledních desetiletích probíhají
změny v branži fitness.
„Fitness studia jsou tržně orientovaná komerční nabízející služby, které
fungují podle podnikově hospodářských aspektů. Nové trendy a tendence ve
fitness branži vznikají stálým specializováním. Tento proces umožňuje velkou
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flexibilitu, která novým fitness klubům poskytuje stále nové možnosti inovací, jež
odpovídají potřebám jejich členů“ (Zarotis 1999)
V lexikonu sportovního tréninku (2008) nacházíme následující definici:
„ Fitness studio je převážně komerčně činné sportovní zařízení, které je
specializované na fitness trénink. [ … ] Původně zde dominovaly nabídky
programů pro vytvoření svalové hmoty a formování těla (Bodybuilding). Aby
bylo dosaženo komplexity fitness nároků, přibývaly později nové formy tréninku
a zařízení pro zlepšení kardiovaskulárních funkcí atd.“

1.2. HISTORICKÝ VÝVOJ FITNESS SPORTU
Přestože se fitness jako módní slovo rozšířilo teprve před několika lety, jeho
filozofický základ můžeme spatřovat už ve starém Řecku a Římě, kde byl
vyznáván soulad mezi „tělesnem“ a „duševnem“ (Kalikagathia = jednota ducha a
těla). Již v antice trénovali lidé svá těla pomocí jednoduchých posilovacích
zařízení. Staří Egypťané užívali ke svému tréninku látkové vaky s pískem. Řečtí
atleti si nechávali z kamení, bronzu a dalších materiálů vyrábět různé tyče a disky,
které jim sloužily stejně tak jako dnešní činky v posilovnách. Ve školách
římských atletů a gladiátorů byly také hojně užívány tyče a disky k silovému
tréninku. Zde se ale poprvé objevila i jiná posilovací zařízení podobná dnešním
posilovacím věžím, byly to konstrukce ze dřeva a kožených řemenů, na kterých
bylo zavěšeno závaží. Avšak pravé činky, velice podobné těm, které používáme
dnes, se objevily teprve v roce 1830. Možná se jednalo o koule z kanonů, které
byly spojeny tyčí. Až v době, kdy se začalo létat do vesmíru, byly „objeveny“
posilovací zařízení, které využívaly páky a působení síly lidského těla.
Prudký rozvoj nastal však až v 19. století, přičemž velkou roli v našich
zemích hrál vznik ČOS (Československé Obce Sokolské) v r. 1862.
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Jako přímý předchůdce dnešního fitness, v poněkud jiném významu, byla
kulturistika.
Základní kámen tohoto nového sportovního odvětví položil Eugen Sandow
svou knihou „Body Building“ (Londýn, 1903)
Kulturistika zažívá svůj bouřlivý rozvoj ve 30. letech 20. století v Americe
(1.soutěž v r. 1939), posléze v r. 1946 založili bratři Weiderové IFBB, která je od
r. 1969 jedinou světově uznávanou kulturistickou federací.
V našich zemích byl pro rozvoj tělesné výchovy důležitý rok 1957 (vznik
ČSTV), a pro kulturistiku rok 1969, kdy vznikl samostatný československý
kulturistický svaz, ze kterého se v 90. letech vytvořil Svaz kulturistiky a fitness
České republiky a Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboja.
Ohlédneme-li se o několik století zpátky, zjistíme, že lidé vždy hledali
způsob jak zlepšovat své tělesné schopnosti. Branže fitness se vyvinula
z bojových sportů, protože hlavním důvodem pro tělesné posilování bylo zlepšení
bojového potenciálu, schopnosti přežít a také udržet a zlepšit si zdraví.
Kromě toho se mohli těmto sportům věnovat pouze zámožní lidé, kteří měli
dosti času, aby se mohli mimo bojového záměru věnovat posilování také
volnočasově. V dnešní době tomu není jinak, fitness trénink je provozován pouze
v takových zemích, jejichž sociální status dovoluje většině lidí žijícím v relativně
vysokém blahobytu, investovat čas a také peníze právě do tohoto, ne zrovna
laciného způsobu trénování. V dnešní fitness branži je kladen důraz na preventivní
charakter cvičení. Trend zdravého způsobu života, správné a vyvážené stravování
a pravidelný správně prováděný trénink se těší stále větší oblibě i u lidí středního
věku. A to je zřejmě hlavním důvodem, proč se stále větší počet fitness center
zaměřuje právě na tuto věkovou kategorii…
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1.3. MOTIVACE

1.3.1. Definice pojmu motivace
Lexikon sportovního tréninku (2008) definuje pojem motivace jako
integraci dynamických a poznávacích činitelů v činnostech a osobnosti člověka.
Dynamickými činiteli se rozumí skutečnosti, které sportovce podněcují, podporují
nebo naopak tlumí jeho angažovanost v činnosti. Jsou determinovány jednak
vnitřním a vnějším prostředím sportovce, ale i vrozenými a získanými
dispozicemi (schopnostmi, vlastnostmi).
Podle Macáka a Hoška (1989) lze motivaci chápat i jako průnik všech
dynamických činitelů, jež určují iniciaci, směr, intenzitu i stabilitu chování
sportovce. Motivace tak zahrnuje jak vnitřní potřeby, tak i vnější pobídky, cíle.
Potřeby sportovce jsou vzájemně spojeny s vnějšími pobídkami a cíli, přičemž
pobídka zvenčí podněcuje, nebo může oslabovat jejich působení. Pobídka se může
stát cílem a naopak cíl může působit jako pobídka.

1.3.2. Motivace ke sportovní činnosti
Chování sportovce může být současně ovlivňováno několika motivy. Také
stejné jednání různých sportovců může být výsledkem různých kombinací jejich
motivů. Jeden sportovec může provádět sportovní činnost pro prožitky, které
s sebou provádění sportovní činnosti přináší, jiný ji provádí proto, že chce
vyniknout a dosáhnout společenského uznání, další pro jiné, třeba i neuvědomělé
příčiny. U téhož sportovce se motivace k činnosti v průběhu jeho sportovního
vývoje může měnit. (Macák, Hošek, 1989)
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Motivace ke sportovní činnosti bývá většinou uvědomělá, avšak není tomu
tak vždy. Někdy si sportovec uvědomuje pouze část motivů určitého jednání a
nemusí to být vždy to hlavní.
Motivace ke sportovní činnosti je značně obsahově rozsáhlá. Zahrnuje vše,
co determinuje sportovce k určitým orientacím a cílům. Provokuje jednání
sportovce ve shodě s jeho aspiracemi. Jednotlivé motivy jsou navzájem spojeny,
vylučují se a vrství v čase, takže konečná motivace je hierarchickou posloupností,
ve které jsme schopni postihnout obvykle jen tu poslední, nejzřetelnější příčinu
sportovcova jednání. Ve sportovní činnosti nás zajímají ty motivy či tendence, na
nichž je sportovní činnost postavena (tendence k pohybovým projevům,
opakováním činnosti a ke změně činnosti), a tendence, které tvoří základ
sportovního boje a soutěžení. Důležité jsou však i tendence, které sportovní
výkonnost ohrožují (úzkost, strach), nebo ze kterých se osobnost sportovce (jeho
dovednosti i morálně volní vlastnosti aj.) rozvíjí. Významnou roli mají:
napodobení, ztotožňování, sugesce, vcítění se sportovce. (Lexikon sportovního
tréninku, 2008)
Motivy či tendence vytvářejí motivační skupinu, která má u každého
sportovce jiné uspořádání, má individuální povahu. Ve sportovní činnosti jsou
zvláště důležité ty tendence, které sehrávají roli silného motivačního činitele.
Tendence k tělesnému pohybu – radost z pohybu, má svůj zdroj v potřebě pohybu.
Jde o potřebu funkční, jejímž cílem je samotná činnost. Vzniká centrálně, ale i
periferně při pocitech křečovitosti, ztuhlosti a únavy některých svalových skupin.
Jde o potřebu vrozenou, která se však během života mění. Nejvyšší je u dětí a
mládeže, nejnižší u starých lidí. Závislá je však i na životním stylu a sociálních
normách.

1.3.3. Motivační komplex zdraví a fitness
Hlavní body této kapitoly budou tvořit sportovní motivy, které v praxi
vedou k samotné návštěvě fitcentra. Jedná se o podněty, které dokáží člověku
„zdůvodnit“ důležitost sportu.
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V motivačním komplexu zdraví a fitness jsou důležité tři základní složky
(důvody) proč navštěvovat fitness centrum:
1.

Abych udělal(a) něco pro své zdraví

2.

Abych zamezil(a) bolestem a nemocem

3.

Abych udělal(a) něco pro svou tělesnou schránku (pro to, jak vypadám)

Ve sportu nacházíme tělesné vyrovnání, tělesné zatížení a z toho plynoucí dobrý
pocit s pozitivním účinkem pro zdraví a tělo.
Porovnáme-li výsledky dostupných studií (Denk, 2003), zjistíme, že
sportovní motivy týkající se zdraví jsou ty nejčastější. Sportovní aktivity vedou
k udržení dobré zdravotní kondice, což je v poslední době velmi důležité, zejména
pokud si uvědomíme, že riziko civilizačních chorob je každý rok vyšší. Je již
všeobecně známo, že nedostatek pohybu a nezdravý životní styl úzce souvisí
s onemocněním srdce, chorobami cév, kloubů atd. Pokud budeme zdraví chápat
jako součást kvalitního života, která úzce se souvisí s tím, v jakém stavu se naše
tělo nachází, může sport představovat velmi důležitý motiv.
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1.4. VĚK

1.4.1. Definice pojmu biologický věk
Citujeme Lexikon sportovního tréninku (2008) jehož definici jsme použili:
„Biologický věk je dosažený stupeň vývoje jedince (především jeho tělesných i
psychických předpokladů a funkcí) odpovídající vyspělosti průměrné populace
příslušného kalendářního věku“.
K jeho stanovení se používá různých způsobů měření a vyšetření, nejčastěji:
-

stupeň osifikace kosti (tzv. kostní věk, využívají se rentgenové snímky

konců kostí – ruky a zápěstí),
-

stav prořezaných zubů (tzv. zubní věk, podle poměru těch druhů zubů,

které se ještě neprořezaly v plném počtu a těch, které se již kompletně prořezaly),
-

porovnání tělesné výšky vzhledem k růstovému grafu populace (tzv.

růstový věk, podle nomogramů vývojových křivek)
-

stanovení stupně pohlavní zralosti na základě rozvoje sekundárních

pohlavních znaků
-

zhodnocení proporcionality těla,

-

vyšetření psychologické (tzv. mentální věk)

Z mnoha údajů rozsáhlých šetření lze doložit, jaké znaky v průměru odpovídají
tomu či onomu věku podle kalendáře. Většina jedinců se v těchto pásmech
nachází.

1.4.2. Stárnutí
Když je člověk mladý, má každý jeho tělesný orgán čtyři až desetkrát větší
kapacitu, než je třeba k udržení života. Tyto rezervy pomáhají překonávat stresové
situace, jako je nemoc nebo duševní trauma. Po třicítce se tyto rezervy snižují a
tím klesá i obranyschopnost organismu. Daleko menší stresová zátěž pak může
vyvolat onemocnění. Menší rezervy tělesných orgánů způsobují hroší funkci a
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vyšší biologický věk. Biologický věk je měřen funkční kapacitou v daném
chronologickém věku. Někteří lidé jsou chronologicky šedesátiletí, ale biologicky
čtyřicátníci, zatímco jiným je čtyřicet a funkční kapacita jejich tělesných orgánů je
biologicky šedesátiletá. Lidé druhé skupiny jsou daleko náchylnější k onemocnění
než lidé první skupiny. Pokud člověk chce redukovat riziko onemocnění, měl by
investovat do snížení svého biologického věku.
Zlepšení životního stylu nemusí být nezbytně garancí nekonečně dlouhého
života, ale významně zvětšuje pravděpodobnost vysoce kvalitního života
s menším počtem chorob a snížením biologického věku. (Blahušová, 2005)
Jde o to vytvořit takový životní program, který je schopný redukovat rizika
degenerativních chorob, jež by mohly negativně ovlivňovat člověka už od
středního věku a neumožnily by mu žít plnohodnotný život.
Gerontologové tvrdí, že biologicky je možné dosáhnout 90 – 120 let a
souvisí to s přiměřeně dobrým zdravím a funkční kapacitou.

1.4.3. Sociologické a psychologické aspekty stárnutí
Adaptace na přibývající věk a sociální změny, nová role v rodině a
zaměstnání, to vše jsou aspekty stárnutí. Neexistuje jednoduchý návod, jak
úspěšně stárnout. Vědci doporučují tři nejdůležitější teorie úspěšného stárnutí
v pohodě. Podle Blahušové (2005) jsou to:
-

teorie aktivity

-

teorie kontinuity

-

teorie sociální rekonstrukce

Teorie aktivity
Teorie aktivity tvrdí, že lidé úspěšně stárnou díky nepřerušené aktivitě.
Některé výzkumy zastávají názor, že vysoká úroveň aktivity působí velmi
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blahodárně jak na fyzickou tak psychickou stránku lidského těla. Ve středním
věku přináší hlavní životní uspokojení zaměstnání, péče o děti, partnera.
S přibývajícím stářím tyto role ustupují do pozadí a pokud si chce stárnoucí
člověk udržet pocit životního uspokojení, měl by si najít nový typ aktivity.
Jakmile si začne říkat, že už všechno viděl, slyšel a zažil, dělá první krok
k postupné pasivitě a izolaci. Někteří psychologové doporučují sepsat si už ve
středním věku seznam nesplněných přání a připravovat se na jejich uskutečnění,
až bude mít člověk více času. (Blahušová, 2005)

Teorie kontinuity
Teorie kontinuity se dotýká předchozí teorie. Tvrdí, že úspěšné stárnutí je
výsledkem zachování určitých rolí středního věku až do stáří současně s ústupem
jiných rolí.
Vybrat si svého koníčka už v produktivním věku má několik výhod. Za prvé
je to možnost ověřit si, co člověka skutečně baví, a za druhé ho záliba postupně
odpoutává od pracovního programu, takže jeho ztráta potom není tak násilná.
Psychologové doporučují zejména koníčky, které zajímají větší počet lidí, aby
záliba dovedla staršího člověka do společnosti jiných lidí a zabránila jeho izolaci,
která způsobuje depresivní náladu. (Blahušová, 2005)

Teorie sociální rekonstrukce
Teorie sociální rekonstrukce tvrdí, že úspěšné stárnutí závisí na třech aspektech:
1. Osvobodit se od mýtů přiměřenosti k věku. To znamená, že se člověk
nemusí obávat v padesáti nebo později dělat stejnou činnost jako dříve
jenom proto, že by to bylo společensky nevhodné.
2. Připustit si potřebu některých služeb. Starší člověk má nárok na přiměřené
ubytování, lékařskou péči, výjimky v hromadné dopravě a podobně.
3. Úspěšné stárnutí vyžaduje od člověka, aby byl schopen mít neustále svůj
život pod kontrolou. (Blahušová, 2005)
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„Autonomie a kontrola zásadně ovlivňují stárnutí. Jsou-li lidé autonomní, tj.
mohou rozhodovat o svých osudech, ať už po stránce tělesné nebo sociální,
stárnou daleko pomaleji, navíc s nižší pravděpodobností patologického stárnutí.
Jestliže jsou zdevastovanými důchodci, kteří nemohou telefonovat a nemohou si
kupovat knihy, protože jejich příjem klesl na pětinu, už nejsou autonomní. Pro
většinu lidí je dnes odchod do důchodu obrovskou úzkostí, veliký pád dolů. Je
zřejmé, že stoletým asi nikdo jejich autonomii neustříhl nebo si to nedali líbit.
Řada lidí jsou velcí bojovníci.“(Blahušová, 2005)

1.4.4. Biologické aspekty stárnutí
Stárnutí je procesem změn v čase a má biologické, sociologické a
psychologické důsledky.

Změny ve složení těla
S věkem se mění složení těla, to je poměr mezi množstvím podkožního tuku
s ostatními tkáněmi těla. U mladých lidí průměrné hmotnosti tvoří tuk 10 – 25%
celkové hmotnosti těla, přičemž ženy mají tendenci mít více tuku než muži. Po
sedmdesátce je množství tukové tkáně 20 - 40% vzhledem k celkové hmotnosti.
Důvod pro tyto změny není zcela znám. (Gschwendt, 1998)
Svalová hmota také ubývá s věkem. Nejrychleji zmenšuje svalovou hmotu
čtyřhlavý sval stehenní, největší sval na stehně.
Současně se svalovou hmotou ubývá i svalová síla. Síla stisku vrcholí u
mužů v průměru kolem 20. roku, zvolna ubývá do 60. roku a potom je její úbytek
velmi strmý.
Flexibilita je v sedmdesáti letech snížená změnami ve svalech, kloubech a
šlachách. (Kopřivová, 2002)
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Změny v kostech
Kosti jsou tvořené z organických a anorganických látek. Základní
organickou látkou v kosti je kolagen, látka proteinové povahy. Anorganickou
strukturu kosti tvoří vápník a fosfor. S věkem se mění složení kostí, a to může mít
vliv na řadu zdravotních komplikací.
Významný úbytek kostních materiálů kolem 70. roku není nic výjimečného.
Struktura kostí je tím oslabena a snadno dochází ke zlomeninám. Postižené bývají
dlouhé kosti nohou, kyčle, kosti předloktí a zápěstí a některé kosti páteře. Řídnutí
kostní tkáně se nazývá osteoporóza. Osteoporózou trpí více žen než mužů. Kostní
řídnutí u žen mezi 30 – 35 roky postupuje rychlostí asi 0,75 až 1 procento ročně.
V období menopauzy, kolem padesátky, se rychlost řídnutí kostí zvyšuje na 2 – 3
% ročně. V sedmdesáti letech se zvyšuje na 30%. Řídnutí samozřejmě ohrožuje
sílu jednotlivých kostí. Občas lze zaslechnout zprávu o starém člověku, který
„upadnul a zlomil si kyčel“. Častěji než upadnutí však bylo příčinou samovolné
zlomení kosti v pokročilém osteoporotickém stádiu. Zlomenina zápěstí a zborcení
obratlů páteře jsou dalším rizikovým jevem osteoporózy. (Blahušová, 2005)
Muži mívají s osteoporózou méně problémů než ženy. Řídnutí u nich
postupuje daleko pomaleji a až do osmdesátky obvykle nevyvolává zvláštní
problémy.

Změny sexuálních funkcí
Podle Blahušové (2005) se změny sexuálních funkcí s věkem se u
jednotlivých lidí velmi liší. Obecně platí pro muže:
-

Schopnost erekce je menší.

-

Schopnost udržet erekci je menší.

-

Doba na zotavení mezi jednotlivými orgasmy se prodlužuje.

Pro ženy pak platí:
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-

Menopauza mezi 45 a 55 roky může způsobit náladovost, zvýšení
hmotnosti, růst chloupků v obličeji a jiné hormonální problémy.

-

Stěna pochvy je méně elastická a pohlavní styk může být bolestivý.

(Blahušová, 2005)
Změny paměti
Jak to, že s přibývajícím věkem ztrácí člověk paměť? V extrémním případě
je tento stav předsenilní demence označen jako Alzheimerova choroba.
Mnoho lidí cítí, že ztrácení paměti je přirozený projev stárnutí. Pro stárnutí
mozku platí totéž co pro stárnutí svalů. Osmdesátiletý člověk uběhl maratón a
čtyřicetiletý při něm zemřel. S duševní činností je to stejné, nicméně určitou
hranici nepřekročíme. Můžeme ji posunout.
Blahušová (2005) rozděluje adaptaci na změny paměti následovně:
Adaptace na změny paměti
Senilita nebo demence, kterou trpí staří lidé, má většinou dva důvody:
1.

Malé mozkové mrtvice nebo infarkty, které vznikly z nedostatku kyslíku
v mozku,

2.

Degenerace mozkové tkáně nazývaná také Alzheimerova choroba
Další příčinou senility může být užívání některých léků či jejich kombinace,

špatná výživa, alkoholismus nebo také špatná funkce žláz s vnitřní sekrecí.
Člověk se špatnou nebo žádnou pamětí by měl podstoupit celkové vyšetření,
aby se zjistila příčina ztráty paměti a našla možnost, jak ji zlepšit.

Pigmentové skvrny
Jiným projevem stárnutí je hromadění pigmentu v určitých místech, jako
jsou trávicí ústrojí, kůže, mozek a epitelové tkáně. Tyto pigmentové skvrny jsou
výsledkem hromadění poškozených buněk v průběhu života. Nedávno bylo
zjištěno, že tento pigment se hromadí mnohem rychleji při nedostatku vitaminu E.
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Některé studie ukázaly, že při doplnění vitaminu E se hromadění pigmentu
zpomalilo.

Imunitní systém
Podle Blahušové (2005) souvisí další problém stárnutí se zmenšováním
kloubní pohyblivosti, artritidou nebo bursitidou. Klouby se zanítí, otečou a jsou
velmi bolestivé. Zjevně utrpěl imunitní systém vlivem stárnutí defekt, který může
vést ke zvětšení rizika artritických potíží.
Obecně lze říci, že pomoc přináší dosažení ideálního procenta podkožního
tuku, odstranění ostrých jídel a denní dávka zinku, vitaminu B-6, vitaminu C a
zejména pravidelné cvičení.

Adaptace na biologické změny
Jedna z teorií tvrdí, že existují geny, které zabraňují projevům stárnutí. Tyto
geny má ale velmi malé procento lidí, proto se tato teorie nazývá teorií
privilegované skupiny. (Blahušová, 2005)
Recept na dlouhověkost člověka je podobný jako na dlouhověkost auta.
Musí se s ním dobře zacházet. Člověk by neměl mít nadváhu nad 30%, vysoký
krevní tlak, neměl by pít příliš alkoholu a kouřit, měl by se dostatečně pohybovat,
zdravě se stravovat, zkrátka žít zdravě. Někdo může namítnout: „Můj dědeček
kouřil jako lokomotiva, vypil jezero piva a rumu a dožil se třiadevadesátky.“ Ano,
byl biologicky privilegovaný. Je třeba si uvědomit, kolik lidí se tohoto věku
nedožilo.
Výzkumy ukazují, že s přibývajícím věkem nemusí nutně dojít ke
zhoršování kardiovaskulárních funkcí. Schopnost těla využít kyslík lze u starých
lidí ovlivnit fyzickou činností. (Denk, 2003)
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Fyzický trénink zlepšuje u starých lidí kardiovaskulární vytrvalost podobně
jako u mladých. Záleží na počáteční úrovni a typu tréninku. Bylo zjištěno, že po
pětadvacítce se netrénujícím lidem snižuje každých deset let úroveň vytrvalosti o
9%, zatímco trénujícím o 5%. (Denk, 2005)
„Výzkumy dále ukazují, že mezi 50 a 68 roky se snižuje spotřeba kyslíku u
aktivních lidí o 13% a u neaktivních o 41%. Krevní tlak, tepová frekvence a
tělesná hmotnost je také u aktivních lidí na lepší úrovni. Staří lidé mohou díky
posilování udržet svalovou hmotu a dokonce zvyšovat úroveň svalové síly a
svalové vytrvalosti. U neaktivních lidí se mění složení těla takovým způsobem, že
přibývá množství podkožního tuku a ubývá svalová hmota, takže celková
hmotnost se snižuje.“ (Denk, 2005)
Cvičení může také zlepšit nebo udržet funkce svalů a kloubů. Malá kloubní
pohyblivost se může ve stáří stát překážkou běžného pohybu. Osteoporózu neboli
řídnutí kostí lze také ovlivnit cvičením. U žen po menopauze se cvičením zvyšuje
celkové množství vápníku v těle.
Každý člověk, který chce stáří prožít v pohodě, by si měl udržet fyzickou
kondici. Není nutné, aby s bolestmi v zádech běhal po asfaltové silnici, vždyť je
řada jiných blahodárných činností se stejným účinkem.
Nezdravý životní styl uspíší předčasné stárnutí. Produktivní život lidí, kteří
žijí nezdravě a málo se pohybují, končívá kolem šedesátky a dožívají se
v průměru sedmdesáti let. Lidé se zdravým životním stylem mohou žít aktivně
fyzicky, intelektuálně a emocionálně až do devadesátky. Když tito lidé umírají,
bývá to rychle a ne po dlouhodobé nemoci. Taková je odměna zdravé fitness cesty
životem.
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1.5. NÁSLEDKY NEDOSTATKU POHYBU NA ORGANISMUS
Technizace a automatizace v posledních desetiletích minulého století,
především po druhé světové válce drasticky minimalizovaly svalová zatížení jak
v pracovním tak i volnočasovém životě.
Dříve (r. 1910) se průměrný energetický výdej čtyřicetiletého člověka
pohyboval u 3100 Kcal denně. Dnes se tento energetický výdej snížil na cca. 2200
Kcal denně. Důvodem pro toto znatelné snížení denního energetického výdeje je
dalekosáhlé zredukování těžké tělesné práce, jak v pracovním tak i v soukromém
životě, ve kterém stroje a automaty nastoupily na místo fyzické práce. Auta a
výtahy nás zbavují povinnosti chodit, ať už do schodů nebo kamkoliv jinam.
Dopravní pásy na letištích zase dopraví naše zavazadla na velké vzdálenosti, aniž
bychom museli vykonat sebemenší pohyb, hospodyním zase pomáhají redukovat
svalovou námahu různí domácí pomocníci jako vysavač, pračka atd. Tato
usnadnění v každodenním životě jsou sice příjemná, nicméně ať už si to
uvědomujeme, nebo ne – naše tělo pomalu ale jistě po fyzické stránce chátrá.

Nedostatek pohybu vede k omezenému využití energie z tuků a může tímto
vést ke vzniku nadváhy, což opět způsobuje různé zdravotní potíže. Při nadváze se
velmi rychle opotřebovávají meziobratlové ploténky a riziko různých onemocnění
jako hypertenze, nemoci srdce, Dna (nadměrné hromadění kyseliny močové
především v kloubech), onemocnění cév atd.
Kromě toho se může při tělesné inaktivitě důsledkem sníženého přísunu
krve a chybějícího zatížení zmenšovat svalstvo.
V následujících kapitolách naší práce se budu podrobněji věnovat
onemocněním, která jsou způsobená právě nedostatkem pohybu a nezdravým
životním stylem. Jak jsem již zmínil, jedná se např. o kardiovaskulární choroby,
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osteoporózu, diabetes anebo o průvodní jevy spojené s obezitou a nedostatkem
pohybu jako např. bolesti v zádech.

1.5.1. Kardiovaskulární choroby

Některé formy kardiovaskulárních onemocnění jsou vrozené, jiné jsou
získané. Často mohou srdeční choroby vznikat po dlouhou řadu let bez jakékoli
výstrahy. Některé formy srdečních onemocnění mají příčinný vztah a původ
v procesu zvaném ateroskleróza.
1.5.1.1. Ateroskleróza
S přibývajícím věkem stěny některých cév zbytní a tvrdnou. Ateroskleróza
je formou tloustnutí, kornatění cévních stěn. Na vnitřních stěnách krevních cév se
ukládají cholesterol, lipidy, vápník a buněčné zbytky. Tyto nánosy zmenšují jejich
průřez, zužují je, a tím se omezuje průtok krve. Stěny cév ztrácejí elastičnost a
mohou se stát úplně neprůchodnými. Srdce musí vykonávat daleko těžší práci,
aby skrze ně protlačilo krev. Nánosy nebo krevní sraženiny v místech, kde se
nánosy vyskytují, mohou blokovat průtok krve k organům jako srdce nebo mozek
a výsledkem může být srdeční infarkt či mozková mrtvice.
Vznik aterosklerózy má přímou souvislost s nezdravým životním stylem.
Nevzniká náhle v šedesáti letech, ale její vývoj začíná už v dětství.(Blahušová,
2005) Stav zhoršuje vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, přílišné
množství tuku, kouření a infekce.
„V posledním století se „zlepšil“ život ve vyspělých zemích, lidé jsou lépe
zásobeni jídlem, mají lepší léčebné prostředky, ale současně konzumují více
bílkovin, cukru, tuku a sodíku, než potřebují. Vyhýbají se cvičení, konzumují
cigarety a alkohol. Není divu, že se zvyšuje procento úmrtí na kardiovaskulární
nemoci.“ (Fořt, 2005)
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1.5.1.2. Koronární srdeční onemocnění
Koronární

srdeční

onemocnění

jsou

jednou

z nejčastějších

forem

kardiovaskulárních onemocnění. Vzniknou, když je tepna zásobující srdce krví
zúžena (angina pectoris) nebo úplně blokována (potom dojde infarktu myokardu).
Při onemocnění anginou pectoris může člověk provádět normální činnosti, ale
nemůže vyhovět dalším požadavkům navíc, jako je například cvičení nebo
emocionální zátěž. Angina je často varovným signálem závažnějších srdečních
onemocnění, která mohou vést až k infarktu. (Blahušová, 2005)
K infarktu myokardu dojde, když se vlivem aterosklerózy jedna nebo více
cév vedoucích k srdci částečně ucpe a zbylý otvor zazátkuje krevní sraženina.
Část srdce je tím připravena o kyslík, což vede k jejímu poškození. Pokud je
poškozená část srdce příliš velká nebo životně důležitá, člověk zemře. Nicméně
mnoho lidí, kteří byli postiženi infarktem myokardu, pokračují v normálním
životě.
Nejpřirozenějším způsobem, jak zvýšit přísun kyslíku do krve, je cvičení,
které stimuluje vznik nových cév.

1.5.1.3. Mozková mrtvice
Tak jako infarkt je způsobem zablokováním tepny vyživující srdce, tak
může zablokování tepny vyživující mozek způsobit mozkovou mrtvici.
Mozek ke svým funkcím potřebuje nepřetržitou zásobu kyslíku. Když je
přísun kyslíku přerušen krevním chuchvalcem, mozek nedostane potřebnou
výživu a jeho buňky odumírají. Nejběžnější příčinou mrtvice je ateroskleróza a je
to také třetí nejčastější příčina smrti po infarktu myokardu a rakovině.
Často může předcházet mini-mrtvice, kdy je dočasně přerušen průchod krve
k mozku. Více než třetinu lidí, kteří měli jednu nebo dvě mini-mrtvice, později
postihne mozková mrtvice. Bohužel se neví, zda to bude zítra, za měsíc nebo po
letech. (Blahušová, 2005)
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1.5.1.4. Trombóza
Trombóza je přítomnost krevní sraženiny uvnitř cévy nebo v dutině srdeční.
Sraženina může ucpat tepnu vedoucí k srdci nebo k mozku a to je příčinou
infarktu nebo mrtvice. Sraženina může vzniknout na jednom místě a krevním
řečištěm být přenesena do jiné cévy (tromboembolie). V posledních letech
výzkumy ukázaly, že například u žen, které berou hormonální antikoncepci
formou pilulek a k tomu kouří, se zvyšuje riziko tromboembólie. Přikládá se to na
vrub estrogenu, obsaženému v pilulkách. (Blahušová, 2005)

1.5.1.5. Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění
Mezi primární rizikové faktory, které však lze ovlivnit patří:
-

vysoký krevní tlak

-

vysoká hladina krevních lipidů,

-

kouření,

-

nečinnost.

Druhové rizikové faktory přispívají ke vzniku srdečních onemocnění nepřímo.
Jsou to jednak ty, které lze ovlivnit:
-

obezita,

-

stres,

-

emocionální chování,

A ty, které ovlivnit nelze:
-

původ

-

věk

-

dědičnost

-

pohlaví

-

diabetes.
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Riziko kardiovaskulárních onemocnění však lze našim jednáním snížit.
Jedná se hlavně o změny životního stylu v oblasti stravování a již zmíněných
pohybových aktivit.

Strava
-

Doporučuje se jíst rozmanitou stravu. Vybírat si jídla ze všech skupin
stravovací pyramidy. Přizpůsobit jídlo a fyzickou aktivitu. Tím se udrží
hmotnost na optimální úrovni. Doporučuje se alespoň 20 – 30 minut
středně intenzivního cvičení denně.

-

Jíst jídla s malým obsahem tuku, saturovaného tuku a cholesterolu. Denní
příjem tuku by neměl přesáhnout 30% celkového příjmu kalorií.
Saturovaného tuku by nemělo být více než 8 – 10% celkového příjmu.

-

Jíst hodně ovoce, zeleniny a celozrnných produktů. Těmto jídlům by mělo
patřit 55 – 60% celkového příjmu kalorií. Jsou bohatá na vitaminy,
minerály, vlákniny a složené sacharidy.

-

Omezit příjem cukru a soli. Strava bohatá na bílý cukr je vysoce kalorická
a málo výživná. Sůl přispívá ke zvýšení krevního tlaku. Lidé s vysokým
tlakem a citlivostí na sůl by měli omezit její spotřebu na 6 gramů denně.

-

Omezit pití alkoholu. Spotřeba alkoholu by měla být omezena na
maximálně dvě sklenky vína denně

-

Zvýšit příjem vápníku. Vápník může pomoci snížit krevní tlak.

Cvičení
Cvičení ovlivňuje mnoho faktorů vztahujících se k srdečním onemocněním.
Cvičení snižuje krevní tlak, redukuje hladinu LDL („špatného“) cholesterolu a
triglyceridy v krvi, zvyšuje hladinu HDL („dobrého“) cholesterolu, pomáhá
kontrolovat hmotnost a odbourává kalorie, posiluje srdce a plíce a zlepšuje
tělesnou schopnost využívat kyslík. Také redukuje úroveň stresu a pomáhá
předcházet diabetu a některým typům rakoviny. Cvičení pomáhá zlepšovat průtok
krve a snižuje riziko vzniku krevních sraženin, upravuje hladinu inzulinu. Přínos
cvičení trvá tak dlouho, dokud člověk cvičí.
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Kontrola hmotnosti
Každých 10% nad ideální hmotnost zvyšuje riziko srdečního infarktu o
30%. Pravidelné cvičení a zdravá dieta snižují procento podkožního tuku, upravují
hmotnost a omezují riziko kardiovaskulárních onemocnění.
Kromě množství podkožního tuku má vliv na vznik kardiovaskulárních
onemocnění také rozložení tuku, které se zjišťuje poměrem pas-boky. Lidé s tělem
ve tvaru „jablka“, to jest lidé, kterým se ukládá tuk zejména ve střední části těla,
mají větší riziko těchto onemocnění. Není známo proč, ale pokud tito lidé sníží
procento tuku, sníží i riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Kouření
Čím více člověk kouří, tím vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění má.
Kouření zhoršuje aterosklerotický proces v cévách, zvyšuje krevní tlak, omezuje
přísun kyslíku k srdci a může zamaskovat symptomy srdečního infarktu. Když
člověk přestane kouřit, brzy zmizí některé negativní účinky kouření. Po dvou
letech se pak výrazně sníží riziko kardiovaskulárních onemocnění způsobené
kouřením. Ale některá cévní poškození způsobená kouřením nezmizí, proto je
lépe s kouřením nezačínat.

1.5.2. Osteoporóza
Osteoporóza je nemoc kostí, při které ubývají minerály a organické součástí
kostí. Kostní tkáň řídne a vnější pevnost se také zmenšuje. Kosti ztrácejí
schopnost absorbovat zátěž způsobenou pohybem těla a dokonce jenom nést
hmotnost těla. (Blahušová, 2005)
Toto onemocnění postihuje celou kostru. Lidé s osteoporózou mají často
ohnutá záda a ramena, jak hmotnost horní části těla stlačuje zesláblé obratle.
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Ostatní kosti jsou také křehké, dochází k takovému porušení kostní stavby, že se
abnormálně lámou. Týká se to zejména páteře, pánve a předloktí.
Z řady forem osteoporózy je nejčastější takzvaná postmenopauzální, která
se vyskytuje u žen po skončení menstruačního cyklu, kdy přestávají fungovat
ženské pohlavní žlázy, zejména hormon estrogen, který je chrání před řídnutím
kostí. Bývá to věk kolem padesátky. U mužů nejsou příznaky tak výrazné,
poněvadž činnost jejich pohlavních žláz vyhasíná mnohem pozvolněji.
(Blahušová, 2005)
Když se s věkem dostaví i pokles svalové činnosti a menší kloubní
pohyblivost, zhoršuje se stav kostí ještě rychleji. Dobrá funkce svalstva je totiž
prvořadým podnětem pro kvalitní stav kostí.
Princip léčení osteoporózy spočívá v její prevenci. Člověk si musí v prvních
dvaceti letech života vytvořit pevnou, správně složenou a kvalitní kostru.
Podmínky, které jsou pro stavbu kostí v tomto období růstu, se již nikdy v životě
neopakují. Později lze pouze stav kostí udržovat, ale nelze je ve velkém stavět.
Odpověď na otázku, zda bude člověk ve stáří trpět osteoporózou, může
hledat už v úrovni životního stylu prvních dvaceti let života.
Dokonce už v těhotenství může budoucí matka ovlivnit stavbu kostí dítěte
svým životním stylem Vedle správného složení stravy s dostatkem vápníku,
bílkovin a vitamínů patří ke zdravému způsobu života rozumný pohyb venku
(tvorba vitaminu D v kůži), a především pohyb.

I v případě osteoporózy lze jejímu vzniku předcházet. Snížit riziko vzniku
osteoporózy můžeme opět stravou a cvičením:

Strava
Vápník je základem pro silné, zdravé kosti. Musí ho být uloženo v těle
dostatečné množství pro případ, kdy po 35. roce začne z kostí ubývat. Vápník
musí být dodáván tělu po celý život, ale největší množství tělo potřebuje do 25let

29

a u žen po menopauze. Jídla bohatá na vápník sou zejména mléčné výrobky nebo
kalciové doplňky.
Vitamin D potřebuje tělo k absorbování vápníku.
Dalším důležitým prvkem, který kladně ovlivňuje stavbu kostí, je absence
kouření a omezení konzumace kávy a alkoholu.
Cvičení
Bez svalové činnosti není výstavba a udržování kostí možná. Týká se to
zejména posilování, které zlepšuje vstřebávání vápníku do kostní tkáně. Nejenže
v mládí pomůže vybudovat silnou kostní tkáň, ale v pozdějším věku zpomaluje
její ubývání. Aerobní cvičení je velmi zdravé z mnoha jiných důvodů, ale pro
vybudování a udržení zdravých kostí je ho třeba doplnit posilovacím cvičením.

1.5.3. Diabetes
Rok od roku se u nás počet lidí trpících diabetem zvyšuje. Diabetes je
onemocnění, při kterém tělo nemůže využívat cukr a sacharidy způsobem
obvyklým pro zdravý organismus. Normálně jsou konzumované sacharidy
štěpené na jednoduché cukry nazývané glukóza. Inzulin, hormon produkovaný
pankreatem, potom na glukózu působí a usnadní tak její využití pro tělesnou
energii. (Blahušová, 2005). Diabetik buďto neprodukuje dostatečné množství
inzulinu, nebo není schopen inzulin mobilizovat. V krvi se tak může nashromáždit
příliš velké množství glukózy a ta se může objevit i v moči.
Jsou dvě různé formy diabetu. Typ 1 se vyskytuje, když pankreas není
schopen vytvořit inzulin a potřebný inzulin musí být tělu denně dodáván.
Typ 2 se vyskytuje prostřednictvím procesu nazvaného inzulinová
rezistence

–

tělo

není

schopno

snížit

hladinu

cukru

dostupným

inzulinem.(Blahušová, 2005)
Vysoká hladina glukózy v krvi může mít mnoho nepříznivých účinků.
Diabetes vede k poškození nebo zúžení věnčitých tepen. To uspíší krvácení
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v kapilárách očních sítnic a způsobuje, že toto onemocnění je například hlavní
příčinou oslepnutí v USA. Diabetes přispívá k poruchám ledvin a je jedním
z hlavních rizikových faktorů vyvolávajících kardiovaskulární choroby.
U některých lidí určité charakteristické znaky naznačují, že by mohli mít
zvýšené riziko onemocnění diabetes. Neznamená to, že následující symptomy
naznačují přítomnost onemocnění, ale pouze zvýšené riziko jeho vzniku
v souvislosti s dalšími okolnostmi, jež jsou uvedeny dále:
-

Diabetes v rodině

-

Nadváha nebo obezita více než 20% nad ideální hmotnost

-

Vysoký krevní tlak (140/90 nebo vyšší)

-

Nižší hladina HDL („dobrého“) cholesterolu než je optimální

-

Narušený metabolismus glukózy

-

Kouření zhoršuje dopad diabetu na organismus

-

Sedavý způsob života

Diabetes nemůže být vyléčen, ale lze jej zvládnout, zejména při včasném
zjištění. Za nejčastější rizikový faktor vzniku diabetu typu 2 lékaři označují
obezitu a s ní související přejídání. Dalším viníkem je nedostatek pohybu, stres a
věk. Předejít vzniku onemocnění, zejména je-li již diabetik mezi předky, je možné
zhubnutím. Je třeba zredukovat jídelníček a začít cvičit.

1.5.4. Obezita
Několik kilogramů nad ideální hmotnost sebou nenese žádná velká
zdravotní rizika. To ovšem neplatí pro obezitu. Obezita přispívá k řadě
zdravotních

problémů.

Například

může

zhoršit

vysoký

krevní

tlak,

kardiovaskulární problémy, funkci jater a aortitidu. Obezita často souvisí
s diabetem a s nemocemi žlučníku. Obezita komplikuje chirurgické zákroky a
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těhotenství. U obézních se často objevují dýchací problémy, některá nádorová
onemocnění a netolerance k horku. Obezita omezuje pohyblivost, zvyšuje únavu a
snižuje tělesnou zdatnost. Obezita není pouze zhoršení životních vyhlídek, ale
také příčinou psychických problémů, spojených s uzavřeností a snížením
sebevědomí.
„Mnoho výzkumů stále dokazuje, že příčiny obezity lze poměrně jednoduše
určit. Navzdory všem výzkumům a běžně užívaným technikám hubnutí však
zůstává sporným bodem, proč se jeden člověk stane obézním a druhý ne. Ví se
pouze, že problémů kolem hmotnosti je velmi mnoho. Existuje až příliš mnoho
okolností, které ovlivňují množství tukových zásob člověka“ (Ettinger, 2008)
Ovšem mezi hlavní příčiny obezity patří následující:
•

Nadměrný příjem potravy; nadměrný příjem kalorií

•

Deprese (nedostatek harmonie v rodině, nemožnost seberealizace aj.)

•

Nedostatek pohybu

•

Nepravidelné stravování (organizmus je připraven na další hladovění)

•

Podzimní přibírání váhy (podvědomé vyhodnocení podzimních stresů jako
signálu k zvyšování tukových zásob)

•

Mateřské přibírání váhy

•

Hypofunkce štítné žlázy

•

Nadbytek estrogenů
V České republice se udávají statistická data o 40 % obyvatel bojujících s

obezitou. Jiné prameny hovoří o tom, že 60-65 % Čechů je obézních. Statistiky
OSN hovoří o celosvětové epidemii obezity. Některé výzkumy hovoří o obezitě
jako chorobě, kterou lze léčit jako virovou nemoc.

1.5.5. Bolesti v zádech
Bolesti v zádech jsou onemocnění zapříčiněné nedostatkem pohybu a je
dokázáno, že zhruba 80% z těchto bolestí způsobuje špatný stav svalů a nízká
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flexibilita některých kloubů. Tyto bolesti se nejhojněji objevují ve věku 25 – 50
let, tedy v období kdy se lidé přestávají věnovat fyzickým aktivitám, a věnují se
péči o rodinu nebo zaměstnání.
Příčiny bolesti v zádech
Jak již bylo zmíněno, hlavním činitelem způsobujícím bolesti zad je špatný
stav svalstva. „Síla svalů je v přímé úměře s prací, kterou svaly vykonávají.
Stažením a uvolněním stoupá síla svalů, a pokud nevykonávají žádnou činnost,
jejich síla ochabuje. U jedinců, kteří vykonávají málo pohybu je velké množství
svalových skupin v nečinnosti. Z tohoto důvodu mají tyto minimální sílu a
nedokáží udržet tělo ve správném postoji.“ (Ettinger, 2008)
Jednou z nejběžnějších příčin bolestí v zádech jsou ochablé břišní svaly.
Další svalová skupina úzce spojená s tímto problémem je svalstvo na zadní straně
stehen, které zajišťují pohyb kyčelního kloubu a kolene. Přílišným sezením totiž
dochází k jejich zkracování. (Ettinger, 2008) Pokud se tedy nevěnujeme jejich
pravidelnému strečinku, na tuto polohu si přivyknou a zkracují se. Proto se často
stává, že když po dlouhém sezení vstaneme, bolí nás záda. Příčinou je zkrácené
svalstvo na zadní straně stehen.
„Vhodným cvičením můžeme ovlivnit až 95% bolestí v zádech, způsobených:
-degenerací meziobratlových plotének
-artritidou kloubních plošek
-osteoporózou páteře
-onemocněním sakroiliakálního kloubu (mezi křížovou a kyčelní kostí)
-natažením nebo přílišným uvolněním svalů
-natažením nebo zánětem šlach
-regenerací po zlomenině páteře
-špatným držením těla, které způsobují ochablé zádové svaly“ (Ettinger, 2008)
Pomocí cvičení nelze ovlivnit pouze 5% bolestí v zádech. Jsou způsobené:
-rakovinou páteře
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-infekčním onemocněním páteře
-akutní fází při zlomenině páteře
-akutním poškozením meziobratlové ploténky – vyhřeznutí ploténky
-bolestí jiného vnitřního orgánu, která přechází na páteř
„Jako s každým jiným ztuhlým kloubem by se mělo zacházet i s klouby
páteře -

mělo by se s nimi cvičit nebo pohybovat. Výzkumy prováděné ve

sportovní medicíně poukazují na to, že brzká mobilizace kloubů urychluje jejich
hojení. To samé platí i pro klouby páteře. Naopak v minulosti se doporučoval.
Což se následně ukázalo jako velká chyba. Hlavní příčinou bolestí v zádech je
totiž právě přílišný klid.“ (Ettinger, 2008)
„Klid nebo odpočinek může znamenat mnoho dobrého, ale i špatného:
-Pokud se páteř nachází déle než hodinu ve stejné pozici, začne tuhnout, a proto je
třeba se každou půlhodinu protáhnout.
-Pokud je páteř 8 hodin bez pohybu, úplně ztuhne. Druhý den ráno je potom cítit
bolest v zádech.
-Na tkáni kolem páteře, která je bez pohybu déle než než dva týdny se začne tvořit
zjizvení. To může vést k degeneraci kloubů a artritidě.
-Při dvouměsíční nečinnosti se všechny tkáně zad (obratle, meziobratlové
ploténky, šlachy a svaly) mohou stát permanentně ochablými.
-Největší příčinou bolestí v zádech je dlouhodobá nečinnost.
-Prodlužování nečinnosti vede k bludnému kruhu. Záda protestují bolestí kdykoliv
se chce člověk pohybovat. Proto dospěje k názoru, že potřebuje delší odpočinek.
Čím je odpočinek delší, tím je ztuhlost větší a působí větší bolest, když chce
člověk začít cvičit nebo jenom pohybovat.
-“bolesti zad značí špatnou páteř“. To nemusí být vždy pravda, ale pokud bolesti
přetrvávají delší dobu, nemůže člověk doufat, že samy zmizí. Neměl by čekat ani
minutu a měl by začít cvičit. Čím dřív se začne, tím dřív bolesti zmizí.
-Na bolesti v zádech je třeba působit aktivním odpočinkem a pohybem pokud je to
možné.“ (Ettinger, 2008)
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„Každodenní pomoc při bolestech v zádech
Pokud se bolesti v zádech často opakují, je nezbytné změnit některé každodenní
návyky:
-Neustále je třeba dbát správného držení těla, neprohýbat se v bedrech,
nepředklánět hlavu a nehrbit se v hrudní části páteře
-Při sezení by měla být kolena mírně výš než pánev, páteř zpříma a ramena
dozadu dolů
-Při sezení u stolu je židle tak aby člověk mohl sedět zpříma a nepředkláněl a
neohýbal se
-Při vstávání je třeba mít mírně pokrčená kolena a dát jednu nohu mírně pře
druhou
-Pokud zvedáme těžký předmět ze země, postavíme se co nejblíže k předmětu,
jednu nohu dáme vždy před druhou a skrčíme kolena nejvýše do úhlu 90 stupňů,
páteř a hlava jsou zpříma.
-Při předklonu nebo úklonu se neohýbá páteř ale kyčle. To platí i pro pozice ve
stoje, sedu a kleku.
-Lehnout si nejméně jednou denně na záda a dát nohy na podložku (křeslo, gauč,
stolek) tak, aby byla kolena pokrčená v pravém úhlu.
-Při spaní na zádech dát pod kolena malý polštářek.
-Nikdy necvičit škodlivé cviky.“ (Mechling, 1998)
Bolesti zad jsou jedním z nejčastějších, ale také nejnepříjemnějších
průvodních jevů obezity a nedostatku pohybu. Trápí velké procento dospělé
populace. Proto jsem této problematice věnoval více prostoru.

1.6. ZDRAVOTNÍ BENEFITY PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY
„Již starověcí čínští a řečtí lékaři a filosofové psali o zdravotních benefitech
pravidelných pohybových aktivit pro uchování zdraví a tělesných funkcí. Efekty
pravidelné pohybové aktivnosti na zdraví se začaly vědecky zkoumat v polovině
50. let 20. Století. Během 50 let prokazují publikované výsledky vědeckých
výzkumů četné benefity pohybové aktivnosti.
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Lidé často říkají, že kdyby benefity pohybových aktivit mohly být
vměstnány do pilulky, byl by to nejsensačnější lék.“ (Ettinger, 2008)
V následující tabulce najdeme seznam zdravotních benefitů pravidelné
pohybové aktivnosti.
tab. 1: Seznam zdravotních benefitů pravidelné pohybové aktivnosti
ZVÝŠENÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

ZVÝŠENÁ POHYBOVÁ AKTIVITA

ZLEPŠUJE

SNIŽUJE

Dlouhověkost

Riziko infarktu

Kloubní pohyblivost (flexibilitu)

Riziko mrtvice

Funkční a nezávislý život

Riziko vzniku cukrovky typu 2

Sílu kostí

Riziko zlomenin

Spánek

Depresi

Kontrolu tělesné hmotnosti

Otylost

Well-being

Riziko ztráty paměti a demenci
Riziko onemocnění žlučníku

1.7. RIZIKA POHYBOVÝCH AKTIVIT
S tréninkem či pohybovými aktivitami jsou ve vyšším věku spojená také
jistá zdravotní rizika. Ač jsou zranění či dokonce úmrtí při vykonávání
pohybových aktivit poněkud vzácná, je nutné se o nich zmínit i v naší práci.
„Smrt jako důsledek pohybové aktivity se vyskytuje málokdy. Pokud však
někdo zemře při rekreační nebo sportovní aktivitě, vzbudí to větší pozornost, než
když se totéž stane osobě sedící u stolu nebo sledující televizi. Při zkoumání počtu
úmrtí ve velkém počtu fitness center (Franklin et al., 2005) bylo za dva roky
zjištěno celkem 71 úmrtí (z toho 61 mužů a 10 žen) z celkového počtu 2,9 miliónů
členů. Znamená to, že jedno úmrtí připadá na 82 000 členů a 2,57 miliónu
cvičebních jednotek. Je naprosto zřejmé, že riziko při pohybových aktivitách je
velmi nízké.“ (Ettinger, 2008)
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Následující tabulka obsahuje normální nebo abnormální příznaky,
projevující se při pohybové aktivitě.
tab 2: Normální a abnormální příznaky při pohybové aktivitě
CO JE NORMÁLNÍ

CO NENÍ NORMÁLNÍ

Rychlejší tep

Pocit tlaku na prsou (angina)

Několik vynechaných srdečních stahů

Bolest na prsou, bolest v paži, krku, ústech

Hluboké dýchání

Nepravidelné srdeční stahy

Rychlejší dýchání

Extrémní bezdeší

Pocení

Dušnost, není možné chytit dech
Závratě
Žaludeční nevolnost
Extrémní únava
Otupělost
Bolest jakéhokoli druhu

„Mnozí se domnívají, že příčinou těchto příznaků jsou zažívací potíže a
nevěnují jim pozornost. Problém nemusí být vážný, opatrnost je však lepší než
pozdní lítost. Jestliže bolest je vyvolaná chorobou srdeční tepny, představující
přerušení přívodu krve do srdce, může se jednat o infarkt, a pak je drahá každá
minuta. Čím dříve se takto postižený cvičenec dostane do rukou lékaře tím méně
bude poškozeno jeho srdce a tím menší budou následky.“ (Ettinger, 2008)

1.8. VÝŽIVA

Výživa je spolu s dalšími součástmi zdravého životního stylu. Je základním
prostředkem ochrany před předčasným vznikem onemocnění a přispívá ke
zlepšení zdravotního stavu. K tomu je zapotřebí dodržovat alespoň nejjednodušší
zásady výživy odpovídající věku, pohlaví a genetickým dispozicím.
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Výživa zásobuje tělo vším, co potřebuje pro život, zdraví a růst. Jídlo
znamená mnohem více než jenom uspokojení hladu. Různé typy jídel dodávají
různé typy živin, které hrají v lidském těle různou roli. Živiny jsou přeměňovány
na energii a stavební materiál procesem, kterému se říká metabolismus živin.
(Fořt, 2005)
Vše, čeho je k těmto pochodům třeba, s výjimkou kyslíku, získává tělo
v potravě. Pohonné látky jsou získávány ze šesti základních složek potravin:
sacharidů (cukrů), proteinů (bílkovin), lipidů (tuků), vitaminů, minerálů a vody.
Jmenované složky potravy plní tři hlavní funkce:
-

Dodávají energii

-

Staví a udržují tělesné tkáně

-

Regulují tělesné funkce
Energii tělu dodávají pouze sacharidy, proteiny a lipidy. Pokud tělo přijatou

energii nespotřebuje, ukládají se přebytečné látky ve formě zásobního tuku, a to
zejména pod kůží. Optimální výkonnost tělesných funkcí zajišťuje všech šest
složek výživy, ale musejí být v rovnováze. (Blahušová, 2005)
„Příliš mnoho nebo příliš málo jídla – příliš mnoho nebo příliš málo živin –
může mít velký vliv na zdraví a často je příčinou smrti nebo neschopnosti. Těmto
negativním vlivům lze snadno předejít, ale je třeba porozumět základním
pravidlům zdravé výživy a dodržovat střídmost, vyváženost a rozmanitost ve
výběru jídel.“ (Fořt, 2005)

1.8.1. Složení stravy

Sledování hmotnosti a výživy je jednou ze součástí zdravého životního
stylu. Je notoricky známo, že výživa významně ovlivňuje zdraví a životní pohodu.
Příliš mnoho i příliš málo jídla může přivodit řadu zdravotních problémů. Správná
strava by měla obsahovat všechny základní živiny vedoucí k normálnímu růstu,
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obnově a udržování tkání. Tyto živiny by měly být získávány ze širokého spektra
potravin. Výživa by měla také dodávat dostatek substrátů k tvorbě energie
potřebné pro práci, fyzickou činnost a relaxaci.
„Často slyšíme prohlášení typu: „ Je jedno, co jím, když stejně všechny
kalorie odbourám cvičením“. To je mýtus, který vytrvale sídlí v myslích řady lidí.
To, co jíme, má stejně velký dopad na naše zdraví a délku života jako cvičení.
Nemůžeme cvičením působit proti účinkům špatné výživy.“ (Fořt, 2005)
V následující tabulce je vyobrazeno ideální složení stravy
tab 3: Doporučené složení stravy
DOPORUČENÉ SLOŽENÍ STRAVY
•

30% tuku

•

12% proteinů

•

58% sacharidů (z toho cca 85% složených sacharidů a 15%
jednoduchých sacharidů)

1.9. TRÉNINK
Denk popisuje trénink v souvislosti s medicínským cílem zvyšování tělesné
výkonnosti jako:
„Trénink je pravidelná tělesná zátěž vykonávaná za účelem získání nebo zlepšení
správné tělesné výkonnosti, na bázi organického procesu růstu v zatěžovaných
orgánech“ (Denk, 2003)

1.9.1. Silový trénink
Metodika posilovacích cviků vychází ze základního principu postupně se
zvyšujícího odporu. Organizmus je vystaven zátěži a je donucen na ni reagovat,
reakce přesně odpovídá míře zatížení. Aby byl podpořen svalový rozvoj, musí být
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svaly trénovány proti takovému odporu, na který nejsou zvyklé. Jsou-li svaly
nuceny pracovat proti velkému stresu, mají tendenci zvětšovat se a sílit. Naopak
bez činnosti dochází k jejich úbytku. Svaly se během růstu a sílení adaptují na
odpor, kterému jsou vystaveny. Aby docházelo k neustálému stimulu, je tedy
nutné plynule zvyšovat intenzitu cvičení (zvedat větší váhy, zařadit větší objem
cviků). (Fořt, 2005)
Lidské tělo obsahuje velké množství svalů, které vytvářejí jednotlivé
svalové partie. Pokud bychom chtěli procvičit celé tělo během jednoho tréninku,
museli bychom v posilovně strávit pravděpodobně několik hodin. V polovině
podobného maratónského cvičení by nám došla chuť i energie a zbytek cviků
bychom absolvovali nedostatečně jen z povinnosti. Aby byl efekt cvičení co
nejvyšší, je nutné trénink nějakým způsobem uspořádat. Mezi základní principy
posilování patří dělený trénink. Tento systém umožňuje efektivní rozvržení
„práce“ a může být uspořádán mnoha způsoby. (Ettinger, 2008)
Jednotlivé tréninkové programy se odlišují počtem cvičebních dní v týdnu i
výběrem svalových partií, které budou v jeden den společně posilovány.
Harmonogram by měl vycházet z časových možností cvičícího a měl by
respektovat míru jeho pokročilosti. Mezi tréninkovými dny musí zůstat dostatečné
volno na regeneraci. Jednotlivé partie by měly být procvičeny alespoň jednou
týdně. Všeobecně platí, že k podpoření svalového růstu a rozvoje stačí procvičit
svalovou skupinu jednou týdně. Vyšší frekvence zvyšuje riziko přetrénování a
možného zranění.

1.9.2. Aerobní trénink
Zatímco pravidelné posilování zvyšuje svalovou sílu a silovou vytrvalost,
aerobní aktivity příznivě ovlivňují oběhový systém a snižují tak riziko srdečněcévních onemocnění. Neméně podstatným faktorem aerobního tréninku je
spalování kalorií, které vede k redukci tuku. Zařazením aerobních činností do
tréninkového programu se zvýší výdej energie, dojde ke zrychlení metabolizmu a
zároveň se výrazně přispěje ke zlepšení srdečně-cévní kondice. Z toho je patrné,
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že především v kategorii seniorů je praktikování některé z aerobní činnosti
naprosto nezbytné.
Posilování ovlivňuje svalovou sílu a vytrvalost, pružnost těla závisí na
strečinku (který je velice důležitý i u starších lidí) a aerobní trénink buduje
oběhový systém. Aerobní trénink přispívá ke snižování hladiny krevního
cholesterolu, potlačuje vysoký tlak, příznivě působí proti zanášení cév a jejich
kornatění a celkově pozitivně ovlivňuje srdečně oběhový systém.
„Během aerobní činnosti se sice nejdříve spalují cukry, které jsou primárním
zdrojem energie, ale jakmile je jejich rezerva vyčerpaná, tělo začne ke zvládnutí
cvičení využívat i tukové zásoby. Jednoduše řečeno – čím déle je aerobní aktivita
provozována, tím hlouběji se proniká do tukových zásob. Správná forma
aerobního tréninku není ale pouze otázkou doby, která je tréninku věnována, ale
především intenzity cvičení. Pro snadnější kontrolu intenzity je u aerobních aktivit
zaveden termín cílové zóny cvičení. V té se zohledňuje aktuální věk cvičícího a
srdeční frekvence. Díky jednoduchému výpočtu se stanoví optimální hladina, ve
které by se měl cvičící pohybovat. Zóna je určena počtem tepů za minutu. Bylo
prokázáno, že vykonávání pohybu ve vytyčené zóně přináší nejlepší výsledky
z hlediska spalování tuků.
K určení optimální cílové srdeční zóny odečteme od čísla 220 svůj věk (tím
získáme maximální tepovou frekvenci) a z tohoto výsledku určíme 60 -75%.“
(Dýrová, 2008)
Následující tabulka zobrazuje příklad výpočtu optimální cílové srdeční zóny:
tab 4: Příklad výpočtu optimální cílové srdeční zóny
Příklad výpočtu cílové zóny cvičení u 40ti letého cvičícího
Maximální tepová frekvence je v tomto případě 220-40, tj. 180 tepů za minutu.
Tepová frekvence při cvičení by tedy měla zůstat v rozmezí 110 – 135 tepů za
minutu:
((220-40) x 60)/100= 110 tepů za minutu
((220-40) x 75)/100= 135 tepů za minutu
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Ideálním způsobem, jak vybudovat srdeční kondici a spálit tuky, je
absolvování tří aerobních jednotek týdně. Doba tréninkové jednotky je závislá na
pokročilosti cvičícího. Měla by se pohybovat mezi 15 až 40 minutami. Do této
doby ovšem nelze počítat prvních 10 minut, kdy dochází ke stabilizaci organizmu.
Větší četnost aerobních lekcí zvyšuje riziko přetrénování a zranění. Proto by
zejména starší cvičící měli být více opatrní. (Dýrová, 2008)
Mezi nejznámější formy aerobního cvičení v posilovně nebo doma patří
následující činnosti:
-

Jízda na stacionármín kole

-

Rychlá chůze po běžeckém pásu

-

Imitovaná chůze do schodů na stepperu

-

Aktivita na veslařském trenažéru, či elipticalu

1.9.3. Strečink
Jak již bylo zmíněno, strečink patří mezi důležité, ovšem bohužel často
opomíjené součásti tréninku. Především u starších lidí je velmi vhodné se
pravidelnému protahování svalů věnovat. Svaly zatížené posilováním mají
tendenci ke zkrácení. Výsledkem tohoto procesu mohou být potíže pohybového
aparátu, nerovnováha ve svalovém rozvoji, špatné držení těla atd. (Gschwendt,
1998) Doplnění tréninku strečinkem přispívá k lepší regeneraci svalů a snižuje
poranění šlach a vazů.
„Využití strečinku je závislé na míře individuální pohyblivosti. Pohyblivost
znamená schopnost pohybovat svaly či klouby v úplném rozsahu. Aby bylo
maximální flexibility dosaženo, je nutné vycházet ze specifických protahovacích
metod. Strečink je ve své podstatě založen na prodlužování svalové a vazivové
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tkáně. Pravidelným strečinkem tedy dojde ke zlepšení pohyblivosti zmíněných
struktur.“(Gschwendt, 1998) Dlouhodobou nečinností naopak dochází k omezení
hybnosti a v důsledku k celkové ztuhlosti.

1.10.

TRÉNINK U STARŠÍCH OSOB

Ze všech výše zmíněných důvodů vyplývá, že trénink u starších osob je
velice důležitý. Pomáhá udržovat nejen dobrou zdravotní kondici, ale dá se díky
němu předejít mnoha závažným nemocem. Starší lidé by neměli přestat být
pohybově aktivní pouze kvůli věku, ba naopak.
Velice důležité ovšem je dbát zvýšené opatrnosti a trénink před začátkem
jeho provozování konzultovat s lékařem. Také bych určitě doporučil asistenci
trenéra, který jednak vybere ty správné cviky pro naše tělo, jednak asistuje při
jejich provádění a hlavně – dává pozor, zda jsou cviky provozovány správně, ať
už se jedná o trénink silový, či aerobní nebo o strečink.
U silového tréninku by měly být posilovány všechny tělesné partie. Zvýšená
pozornost by se pak měla věnovat cvikům zaměřeným na zádové a břišní svalstvo,
které s rostoucím věkem velmi rychle ochabuje a způsobuje tak známé bolesti
zad. Posilovat by se měly i dolní a horní končetiny – zejména pak ramena a svaly
stehenní. Velice vhodné je také posilování jednoduchých cviků doma. V různých
publikacích se dá nalézt velké množství posilovacích cvičení na problémové
svalové partie – zde ovšem musíme být velice opatrní a cviky opět provádět
s tréninkovým partnerem, aby nedošlo ke zranění.
Aerobní trénink je velice vhodný, hlavně pro své blahodárné účinky na
kardio-vaskulární systém, který je v pokročilejším věku u většiny lidí ve stále
horší kondici a nezřídka kdy končí infarktem. Opět je ovšem důležité cvičit
v rozmezí správné tepové frekvence, jinak může dojít k přetrénování a zranění.
Aerobní trénink mohou starší cvičenci provozovat na výše zmíněných trenažérech
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buď doma, anebo v posilovně. Mezi vhodnější trenažéry právě pro starší cvičence
patří veslařský trenažér, rotoped anebo eliptical. Tedy stroje, na kterých nedochází
k velkému zatěžování kloubů. V poslední době se stává velice oblíbenou aerobní
aktivitou tzv. Nordic Walking. Nordic Walking je nenáročná chůze, nejpřirozenější
pohyb člověka, pouze s použitím speciálních holí. Při správné technice lze zapojit až

90% svalstva. Zapojení tak velkého procenta svalů má za následek zvýšenou
srdeční činnost a tím je Nordic Walking vhodný nejen jako prevence proti
kardiovaskulárním chorobám. Díky holím je přenesena část hmotnosti na svaly
paží a tím jsou odlehčeny nohy. Proto mohou, v rámci možností, provozovat
Nordic Walking i lidé, kteří mají nějaké problémy s klouby dolních končetin.
Hole též pomůžou k narovnání zad při chůzi. Oproti běžné chůzi je spotřebováno
mnohem více energie. Nordic Walking je tak vhodný i pro cvičence, kteří nechtějí
navštěvovat posilovnu z důvodu, že je to drahé. K provozování Nordic Walkingu
stačí zakoupit pouze speciální hole a naučit se tu správnou techniku.
Tzv. pasivní strečink je přesně to pravé pro starší osoby, kteří se sami
nedokážou zbavit svalové ztuhlosti. Tento druh strečinku je prováděn
tréninkovým partnerem. Výhodou této techniky je, že se člověk může dokonale
uvolnit a přenechat veškerou činnost na svém partnerovi. Tréninkový partner by
měl mít dostatečné zkušenosti se strečinkem, aby nedošlo ke zranění. Proto je
nejvhodnějším tréninkovým partnerem trenér či asistent ve fitness centru.
Jak jsem již zmínil, spolupráce s trenérem je velice důležitá. Hlavní
zásadou tréninku starších osob totiž je provádět cviky správně s ohledem na
zdravotní stav a tudíž bezpečně. Jinak může dojít k poraněním, která se
s pokročilejším věkem hojí čím dál hůř. Fyzický trénink má našemu zdraví
pomáhat a ne je ničit, proto je asistence trenéra nadmíru důležitá.
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2. CÍL A ÚKOLY PRÁCE

2.1. CÍL PRÁCE
Cílem práce bylo zjištění motivu cvičení u návštěvníků fitness center
starších čtyřiceti let - zjistit zda jsou tyto motivy zdravotní anebo spíše podléhají
osobním či sociálním aspektům. Našim dalším cílem bylo zjistit, zda jsou cvičenci
spokojeni se svým tréninkem, prací osobního trenéra ve fitcentru a především
zjistit zda jim jejich trénink nějakým způsobem pomohl, ať už po psychické nebo
fyzické stránce.

2.2.ÚKOLY
Ke splnění cílů naší práce a jejích hypotéz jsme si stanovili následující
úkoly:
•

prostudovat odbornou literaturu týkající se problematiky

•

sestavit dotazníky pro klienty fitness center

•

uskutečnit dotazníkové šetření

•

vyhodnotit získané výsledky

•

ze získaných výsledků stanovit závěry pro teorii a pro praxi
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3. METODIKA PRÁCE
3.1.

POPIS ZKOUMANÉHO SOUBORU

Dotazníkem jsme oslovili 110 návštěvníků ve dvou vybraných fitcentrech.
Zpočátku byl náš výzkum zaměřen pouze na české klienty. Avšak po značném
neúspěchu s odevzdáním vyplněných dotazníků jsme se rozhodli náš výzkum
rozšířit do zahraničí a výzkum provést také ve vybraném fitcentru ve Vídni. Zde
jsme měli s vyplněním dotazníků daleko větší úspěch, a tak je většina dotazníků
vyplněna právě klienty z Vídně. Konečný počet dotazníků vyplněných českými
klienty byl 38, z Vídně se nám podařilo získat 62 správně vyplněných dotazníků.
10 dotazníků bylo špatně vyplněno, a proto jsme je museli vyřadit.
Jak již bylo zmíněno, mezi klienty, kteří se rozhodli vyplnit náš dotazník,
patří obyvatelé města Znojma a osoby, které buď pracují, nebo studují ve Vídni.
Ti pak mají místo trvalého bydliště buď ve Vídni nebo na různých místech
Rakouska či v jiných evropských zemích.
Hlavní podmínkou pro vyplnění našeho dotazníku byl věk respondenta.
V našem případě neměl být nižší než 40 let.
Co se týče pohlaví klientů, bylo zastoupeno z velké většiny muži. Počet
dotázaných mužů byl 62, počet žen pak 38.
Průměrný věk dotázaných je 54,27 let. Nejmladšímu respondentovi bylo
40let, nejstaršímu 79let. Průměrný věk u mužů je 53,73, zatímco u dotázaných žen
je o něco vyšší – 55,16 let. 36% sportovců je mladších 50ti let. Podíl dotázaných
ve věku mezi 50ti a 60ti let je taktéž u 36%, věk přes 60 let mělo 28%
dotázaných.

3.1.1. Popis fitcenter

Jak již bylo zmíněno, průzkum byl prováděn ve dvou různých fitcentrech a
dvou různých městech. Za Českou republiku to bylo město Znojmo. Za zahraničí
– konkrétně za Rakousko to byla Vídeň.
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3.1.1.1 Fit Centrum Luboš Bednář (Znojmo)
Místo:

Dělnická 22 (areál Lidového domu), Znojmo 66902

Nabídka:

- Trénování pod dohledem zkušeného profesionálního trenéra
fitness
- 200m² Fitness posilovna (24 posilovacích strojů, 35 párů
jednoručních činek, 8 posilovacích lavic, rotopedy a
crosstrainery, spinningová kola, veslovací trenažer)
- Turbosolárium
- Fitbar
- Diagnostika složení těla

Ceny:

- Vstup: 45 Kč (bez časového omezení)
- Měsíční permanentka: 450 Kč
- Čtvrtletní permanentka: 1200 Kč
- Vypracování individuálního cvičebního plánu: 200,- Kč
- Konzultace o výživě a tvorba jídelníčku: 300,- Kč

obr. 1: Posilovna o rozloze 200 m2 ve Fit Centru Luboš Bednář ve Znojmě
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3.1.1.2

Club Danube (Vídeň)

Místo:

- Lunger City, Moeringgasse 20, 1150 Wien

Nabídka:

- 600 m² Fitness posilovna (posilovací stroje, rotopedy a
crosstrenažery, veslovací trenažery, spinningová kola)
- 3 gymnastické sály
- 2 solária
- Masáže
- Fitbar
- Sauna
- Trénování pod dohledem profesionálního trenéra fitness

Ceny:

- Měsíční permanentka: 69€ (ca. 1.730Kč)
- Čtvrtletní permanentka: 245€ (ca.6.130Kč)
- Roční permanentka: 895€ (ca.22.400Kč)
- Speciální půlroční „Fitness Aktiv Card“ – pro cvičící starší
60ti let: 245€ (ca. 6.130Kč)

obr. 2: Pohled na hlavní část Fitness Clubu Danube
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3.2.

ORGANIZACE PRÁCE

Pracovat na tomto výzkumu jsme začali v zimě roku 2008. Tehdy bylo
velmi důležité nejprve nastudovat odbornou literaturu z oblasti Fitness, bylo
zapotřebí zabývat se také literaturou psychologie – zejména motivací a
motivačními faktory. Neméně důležitá pro nás byla také literatura zabývající se
zdravím člověka a nemocemi z nedostatku pohybu. Bohužel české literatury o
tématu Fitness, Wellness či celkové o posilování a udržování zdravé kondice je
velmi málo a tak bylo nutné nastudovat materiály ze zahraničí, konkrétně
z německé a rakouské literatury. Velmi nám pomohl náš konzultant z Vídně, se
kterým jsme spolupracovali. Díky němu jsme měli přístup ke zmíněné německé
literatuře z Hlavní knihovny univerzity ve Vídni a také z knihovny fakulty
Sportovních studií univerzity ve Vídni. Také nám velmi pomohly konzultace
vedené s instruktory fitness.
Po důkladném prostudování dané literatury jsme stanovili cíle a úkoly naší
práce.
Vcelku náročné pro nás také bylo vytvoření Dotazníku pro klienty fitness
center, které jsme následně využili pro výzkum v naší práci. Základní sestavení
dotazníku si vyžádalo několik týdnů v květnu roku 2009. Dotazník byl poté ještě
několikrát doplňován a z části přepracován. V červenci roku 2009 byl dotazník
rozdán respondentům. Klienti, kteří se rozhodli spolupracovat a souhlasili
s výzkumem, měli dostatek času na vyplnění dotazníku. Podle informací od
majitelů fitness center, ve kterých byl výzkum prováděn, si klienti nejčastěji brali
dotazníky domů a přinesli je vyplněné při některé z dalších návštěv. Po dvou
měsících jsme sběr dotazníků ukončili. Ve fitcentru Luboš Bednář ve Znojmě,
kam jsme původně umístili veškeré dotazníky, se nám ovšem podařilo získat ze
100 rozdaných dotazníků pouhých 41 kusů (3 dotazníky bylo nutné, kvůli
nesprávnému vyplnění vyřadit). Důvodem tak nízkého počtu byl především fakt,
že dané fit centrum navštěvovalo poměrně málo klientů naší cílové skupiny
(klienti nad 40let). Tento počet byl pro nás bohužel nedostačující a tak jsme se
rozhodli náš výzkum rozšířit. Po konzultacích s majiteli dalších fitness center ve
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Znojmě či Brně jsme zjistili, že kdybychom náš výzkum rozšířili o další fitcentra
v České republice, měli bychom vždy obdobný výsledek. Tímto jsme bohužel
zjistili, že se stále ještě nenajde mnoho starších sportovců, kteří by s oblibou
navštěvovali fitness centra i v pokročilejším věku. Tento problém jsme řešili
s naším zahraničním konzultantem a výsledkem bylo, že jsme se rozhodli výzkum
přece jen rozšířit. A to do Rakouska, konkrétně do Vídně, kde bylo díky našemu
konzultantovi možné další výzkum provést. Pro náš výzkum se jako vhodný jevil
fitness klub Danube, který se mimo jiné může pochlubit speciálními
permanentkami pro starší cvičence. Na začátku října byl náš dotazník přeložen do
německého jazyka a rozdán ve zmíněném fitness centru. Jelikož nám zbývalo
málo času, rozhodli jsme se naše dotazníky ponechat ve fitness centru po dobu
jednoho měsíce. Naštěstí nám i tato krátká doba stačila a na začátku listopadu se
nám podařilo vybrat 69 vyplněných dotazníků. 7 dotazníků bylo bohužel
vyplněno špatně, takže je bylo nutné z našeho výzkumu vyřadit.
V zimě roku 2009 jsme zpracovávali teoretickou část naší práce. Na začátku
roku 2010 probíhalo zpracování dotazníků a vyhodnocení dat, tvorba tabulek a
grafů.
Konečné úpravy na celkové podobě naší práce probíhaly v měsíci únoru a
březnu.
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3.3.

POUŽITÉ METODY

Ke zjištění motivačních faktorů u klientů fitness center jsme využili metodu
písemného dotazníku. Velmi důležité bylo, aby každá otázka souvisela se
základním výzkumným nebo diagnostickým cílem.
Forma otázek v našem dotazníku nebyla jednotná. Byly použity otázky
dichotomické, respondenti zatrhávali možnost „ano“ a „ne“. Dále byl dotazník
tvořen otázkami kombinovanými, to jest uzavřenými s nabídkou a možností
písemného doplnění. Náš dotazník byl anonymní a dobrovolný, o čemž byli
respondenti předem ústně informováni. Dotazník, který jsme předkládali při
našem výzkumu, je k nahlédnutí v kapitole Přílohy- příloha č.1.
Náš dotazník obsahoval socio-demografická data dotázaných, jako věk,
pohlaví, vzdělání a povolání, dále pak motivy pro návštěvy fitcentra atd. Další
otázky se týkaly tréninkových zvyků či toho, jak jsou dotázaní spokojeni
s obsluhou a péčí ve fitness centrech. Konkrétně se náš dotazník skládá ze čtyř
stran a je rozdělen na pět sektorů;
- Dotazy na demografická data (otázky č. 1 – 11)
- Otázka týkající se motivace (otázka č. 12)
- Tréninkové zvyky respondentů (otázky č. 13 – 16)
- Obsluha a péče ve fitness centru (otázky č. 17 – 22)
- Samotný trénink (otázky č. 23 – 27)
Zpracování dotazníků proběhlo na počítači za použití programu Excel, ve
kterém byly následně vytvořeny přehledné tabulky a grafy.
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE
K našemu výzkumu jsme shromáždili 100 vyplněných dotazníků ze dvou
fitness center. Zpracování veškerých dat proběhlo na počítači za pomocí
programu Excel. Pro naše účely postačilo pouze jednoduché statistické
zpracování. Výsledky výzkumu jsou prezentovány převážně ve formě tabulek a
grafů.

4.1

SOCIO-DEMOGRAFICKÉ ATRIBUTY

4.1.1

Pohlaví

Počet dotázaných žen tohoto výzkumu činí 38, to je 38% celkového počtu
dotázaných, počet dotázaných mužů je 62, takže 62% respondentů tvoří muži.

obr. 3: Zastoupení jednotlivých pohlaví v našem výzkumu

4.1.2

Věk

Průměrný věk dotázaných byl 54, 27 let, přičemž nejmladšímu
respondentovi bylo 49let a nejstaršímu 79let.
Průměrný věk u mužů činil 53,73 let, u žen byl průměrný věk o něco málo
vyšší – 55,16let.
36% sportovců bylo ve věku pod 50let. Počet těch, kterým bylo mezi 50ti a
60ti let byl činil taktéž 36%, ve věku přesahující 60let bylo 28% dotázaných.
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obr. 4: Porovnání věkového zastoupení obou pohlaví

4.1.3

Body Mass Index

Průměrná hodnota BMI se u žen pohybovala v hodnotě 24,28. U mužů byla
tato hodnota o něco vyšší – 26, 41.

4.1.4

Rodinný stav

15% dotázaných je svobodných, 71% respondentů je vdaných/ženatých.
13% klientů je rozvedených a jen 1% tvoří vdovy/vdovci. Tento výsledek
ukazuje, že klienti této věkové skupiny jsou většinou ve stavu manželském.
Pokud toto srovnáme například s klienty věkové kategorie mezi 20ti a 40ti lety,
dojdeme k velmi zajímavému závěru. Taková věková skupina bývá totiž
zastoupena většinou svobodnými lidmi.

obr. 5: Rodinný stav respondentů
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4.1.5

Vzdělání

3% dotázaných mělo základní vzdělání, střední odborné vzdělání mělo 27%
klientů, 26% respondentů odpovědělo, že mají vysokoškolské vzdělání. Nejvyšší
procento tvořili ti, co měli dokončenou střední školu s maturitou – 44%.

obr. 6: Vzdělání respondentů

4.1.6

Povolání

14% dotázaných vykonává samostatně výdělečnou činnost. Žen či mužů
v domácnosti bylo v našem průzkumu 7%. Další 3% tvořili nezaměstnaní.
Nejpočetnější skupinou dotázaných, a sice 41%, tvořili důchodci. Zbylých 35%
tvořili zaměstnanci (např. učitelé, zdravotní sestry, bankovní úředníci atd.).

obr. 7: Povolání dotázaných
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4.1.7

Pracovní podmínky

Celých 51% dotázaných tvoří důchodci, lidé v domácnosti či nezaměstnaní.
My se ale budeme v této otázce zabývat zbylými 49% respondentů, kteří mají
nějaké zaměstnání. V této otázce měli totiž klienti odpovědět, v jakých
podmínkách pracují, popř. které tvrzení podmínky v jejich práci nejlépe vystihuje.
34% uvedlo, že často pracují přesčasy nebo, že mají extrémně dlouhou
pracovní dobu. 12% pracuje na noční směny, většina dotázaných – 62% vykonává
pracovní činnost převážně v sedě. Oproti tomu práci ve stoje vykonává 22%
klientů. Zaměstnání, které si vyžaduje práci v pohybu, má 38% dotázaných.
Tento výsledek ukazuje, že většina dotázaných klientů má sedavou pracovní
činnost, což je, jak již bylo dříve uvedeno, jeden z možných rizikových faktorů
pro pozdější problémy se zdravím.

4.2

VŠEOBECNÉ DOTAZY K NÁVŠTĚVĚ FITNESS CENTRA

4.2.1

Doba členství ve fitness centru

23% dotázaných navštěvuje fitness centrum méně než jeden rok. Možnost,
která uvádí rozmezí mezi jedním a pěti lety, označilo 37%. Většina účastníků,
celých 40% je členem fitness centra déle než 5 let.

obr. 8: Doba členství ve fitness centru
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4.2.2

Provozování některých dalších sportů

Na otázku zda respondenti provozují ještě některé další sporty odpovědělo
celých 73% ano. Zbylých 27% provozuje veškerou sportovní činnost výhradně ve
fitness centru.

4.3

MOTIVY PRO NÁVŠTĚVU FITNESS CENTRA

Aby byla interpretace odpovědí na tuto důležitou otázku jednodušší, bylo
nutné odpovědi nejprve rozdělit na čtyři základní faktory.
První faktor tvořily odpovědi:
1.

abych se seznámil/a s novými lidmi

2.

abych ukázal/a kdo jsem a co umím

3.

abych zažil/a napínavé situace a zažil/a něco nového

Tento faktor se dá jednotně interpretovat jako sociální aspekt

Druhý faktor tvořily odpovědi:
1.

abych předešel/a nemocem a bolestem

2.

abych dělal/a něco pro zlepšení mého zdraví

3.

abych udělal/a něco pro svou duševní vyrovnanost

4.

abych se cítil/a lépe

Tento faktor můžeme interpretovat jako faktor zdraví a fitness

Třetí faktor tvořily odpovědi:
1.

abych dělal/a něco pro své tělo

2.

abych se zbavil/a celodenního stresu

3.

abych lépe poznal/a své tělo
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4.

abych vybil/a energii a dal/a si do těla

Tento faktor je interpretován jako faktor tělesné práce

Čtvrtý faktor tvořily odpovědi:
1.

abych získal/a sportovní postavu a udržel/a si ji

2.

abych reguloval/a svou váhu

3.

aby se zlepšil/a můj vzhled a výkonnost

Tento faktor je interpretován jako vzhled
Podle získaných odpovědí můžeme říci, že jako nejméně motivující se jeví
faktor č. 1 – faktor sociálního aspektu a faktor č. 4 – faktor fyzické práce těla při
cvičení. Jednoduše řečeno, pro klienty není velkou motivací vidina seznámení se
s novými lidmi, či to, že si dají pořádně do těla a odbourají každodenní stres.
Naopak je tomu u faktoru č. 3 – faktoru zdraví a fitness. Právě tento faktor
patří k těm nejdůležitějším motivům. Zřejmě je tomu tak, kvůli stále klesající
aktivitě v zaměstnání nebo běžném životě. Lidé si začínají uvědomovat následky
nedostatku pohybu na lidský organismus a fitness centra navštěvují zejména pro
zlepšení svého zdraví nebo jako prevenci před civilizačními chorobami.
Faktor č. 2 – vzhled, hraje v motivaci také velmi důležitou roli. Získání
sportovní postavy a lepšího vzhledu, který je v dnešní době poměrně důležitý,
představuje i pro starší klienty fitness center velkou motivaci. Zejména pro ženy
představuje tento faktor jeden z nejdůležitějších motivů vůbec.
Čtyři nejdůležitější motivy
Nejlépe byly ohodnoceny následující odpovědi (motivy). První tři patří do
faktoru zdraví a fitness. Čtvrtý nejdůležitější motiv spadá pod faktor „vzhled“.
1.

abych dělal/a něco pro zlepšení mého zdraví

2.

abych se cítil/a lépe

3.

abych předešel/a nemocem a bolestem

4.

abych získal/a sportovní postavu a udržel/a si ji
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Které motivy jsou důležité pro jednotlivá pohlaví

obr. 9: Přehled průměrných hodnot nejčastěji uvedených motivů v závislosti na
jednotlivých pohlavích

Které motivy jsou důležité pro jednotlivé věkové skupiny

obr. 10: Přehled průměrných hodnot nejčastěji uvedených motivů v závislosti na
věku respondenta
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4.4

TRÉNINKOVÉ ZVYKY

4.4.1

Provozování sportovních aktivit ve fitness centru

Nejčastější odpovědí na tuto otázku bylo, že klienti cvičí nejraději sami,
bez partnera nebo skupiny. Odpovědi na tuto otázku se pak lišily u jednotlivých
věkových skupin. Klienti patřící věkově do nejstarší věkové kategorie (nad 60let)
nejčastěji uvedli, že své sportovní aktivity ve fitness centru provozují sami.
Skupina střední věkové kategorie (51 – 60let) zvolila nejčastěji možnost „různě“.
Respondenti z té nejmladší věkové kategorie (40 – 50let) cvičí taktéž nejraději
sami.

obr. 11: Provozování sportovních aktivit ve fitness centru v závislosti na věku

4.4.2

Trénujete vždy ve stejnou denní dobu?

Na tuto otázku odpovědělo 54% dotázaných pozitivně, tedy že trénují stále
ve stejnou dobu, 46% odpovědělo, že trénuje vždy v různou dobu.
Zajímavé výsledky jsme dostali, když jsme odpovědi opět rozdělili do
věkových skupin. 63,9% respondentů z naší nejmladší věkové kategorie (40 –
50let) odpovědělo, že doba jejich tréninku je různá. Zbylé dvě věkové kategorie
odpověděli právě naopak: 63,9% z kategorie 51 – 60let a 64,3% z nejstarší věkové
kategorie cvičí vždy ve stejnou dobu.

59

4.4.3

V jakou denní dobu obvykle trénujete?

36% respondentů uvedlo, že trénuje především ráno, 20% trénuje večer,
18% odpoledne a 26% dotázaných trénuje v různou denní dobu.

4.4.4

Kolikrát týdně v průměru trénujete?

Na tuto otázku 66% klientů zvolilo možnost, že trénují 2 – 3 týdně. 6%
dotázaných trénuje 1x týdně, 26% trénuje častěji než 3x týdně a pouze 2%
respondentů uvedlo, že trénují méně než 1x týdně.
Z uvedeného vyplývá, že většina klientů fitness center chodí cvičit
pravidelně a často.

4.5

OBSLUHA, PÉČE

4.5.1

Byl jste podrobně seznámen se stroji ve fitness studiu?

obr. 12: Míra seznámení s vybavením fitness studia
Ačkoliv většina dotázaných odpověděla pozitivně, je zbylý podíl těch, kteří
dostatečně seznámeni nebyli s 32% dosti vysoký a mluví tak nepříznivě pro
obsluhu fitness center.
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4.5.2

Byl pro Vás ve fitness centru vytvořen tréninkový

plán?
47% dotázaných obdrželo tréninkový plán. Více jak polovina dotázaných
však žádný nedostala, nebo o něj neměla zájem.
Zajímavé byly opět odpovědi jednotlivých věkových kategorií. 78,6%
klientů věkové kategorie nad 60let neobdrželo žádný tréninkový plán. V ostatních
věkových kategoriích dostala tréninkový plán vždy více jak polovina respondentů.

4.5.3

Jak vnímáte Váš tréninkový plán?

Z 47% dotázaných, kteří obdrželi tréninkový plán, jej většina považovala za
optimální (78,7%). Moc jednoduchý se zdál 8,5% respondentů, moc dlouhý byl
pro 4,3% a 6,4% klientů se jejich tréninkový plán zdál moc těžký.

4.5.4

Bylo o Vás během tréninku dostatečně pečováno?

obr. 13: Úroveň péče ve fitness centrech
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4.5.5

Spokojenost s trenéry ve fitness centru

Nejčastěji zvolená možnost byla, že trenéři opravují chyby cvičenců a dobře
ukazují jak jednotlivé cviky provádět. Naopak nejméně často klienti odpověděli,
že je trenéři motivují ke cvičení.

4.5.6

Radost z tréninku

Celých 93% klientů odpovědělo, že je jejich trénink baví a jsou s ním
spokojeni. 7% má ze svého tréninku radost pouze občas.

4.6

SAMOTNÝ TRÉNINK

4.6.1

Využití nabídek fitness centra

obr. 14: Využití hlavních nabídek fitness centra

4.6.2

Intenzita tréninku

56% klientů uvedlo, že se při jejich tréninku středně zapotí a zadýchá. 36%
respondentů trénuje intenzivně, silně se zapotí a silně zadýchají. Pouhých 8%
dotázaných uvedlo, že se při jejich tréninku vůbec nezapotí ani nezadýchá.
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4.6.3

Zhodnocení současného zdravotního stavu klientů

Většina dotázaných uvedla, že se v současné době cítí velmi dobře. Jejich
výkonnost, pohyblivost, síla i koordinace se po zařazení tréninku zlepšila.

4.6.4

Změna životního stylu

obr. 15: Změna životního stylu dotázaných
Podíváme-li se na průměrné hodnoty u jednotlivých tvrzení, můžeme
jednoznačně říci, ž se psychický a fyzický stav klientů díky návštěvám fitness
centra výrazně zlepšil.
Zdravotní potíže ve většině případů ustoupily a zvýšil se zájem o zdravé
stravování.

4.6.5

Důvod pro započetí s tréninkem

U poslední otázky – proč jste začali s tréninkem – uvedlo 55% jako důvod
radost z pohybu, 18% respondentů se spontánně rozhodlo trénovat, 21% se pro
trénink rozhodlo z jiného důvodu a pouze 6% dotázaných začalo trénovat na
doporučení lékaře.

63

4.7

DISKUZE

Hlavním tématem naší práce byla motivační struktura a tréninkové zvyky
návštěvníků fitness center starších 40ti let. Sport v posledních letech ovládl celou
společnost a už dlouhou dobu není jen doménou mladíků a dospělých mužů; ženy
a starší lidé ovlivňují poptávku a tím i nabídku na sportovním trhu. A tak se lidé
střední věkové kategorie stávají novou cílovou skupinou fitness center.
Uvědomění si důležitosti vlastního zdraví zejména v pokročilém věku, to je to, na
co většina fitness center sází. Starší lidé chtějí něco udělat pro své zdraví, chtějí se
aktivně sportovně angažovat, aby zůstali stále fit a zdravotně v pořádku. Fitness
centra v zahraničí na toto reagují slevami, výhodnými permanentkami pro seniory
anebo také tím, že zaměstnávají starší trenéry, kteří jsou pak touto cílovou
skupinou vyhledáváni častěji, než trenéři mladí.
Díky pravidelné tělesné aktivitě je možné zpomalit tělesné ochabování a
zabránit náchylnosti k nemocem. Riziko onemocnění srdce, vysoký tlak, diabetes
a osteoporóza se mohou být sportovní aktivitou redukovány, zabrání se
ochabování svalů. Sešlost stářím spočívá na tělesné neaktivitě. Špatný tělesný stav
je nejčastěji následkem nedostatku pohybu. Také pro starší platí zásada, ze cvičení
posiluje a nečinnost oslabuje.
V budoucnu by měl být kladen důraz více na prevenci a rehabilitaci. A
právě pohyb a sport by neměly být opomínány.
Jako důkaz pravdivosti těchto tvrzení můžeme uvést, to co již většina studií
prokázala. Díky sportovní aktivitě provozované i ve středním a penzijním věku
můžeme vidět mnoho zlepšení nejen u tělesných, ale také u duševních funkcí jako
například:
-

zlepšení sociální situace díky družnosti, společnosti, komunikaci,
kooperaci, sociální výměně, sociální integraci ve skupině

-

působení proti negativním změnám věkově omezenou výměnou rolí

-

posílení sociální identity

-

posílení osobní identity

-

posílení sebe samého
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-

časové členění pravidelnou účastí na sportu

-

smyslové vnímání života

-

pozitivní efekty na duchovní výkonnostní schopnosti

-

zlepšení všedních kompetencí, atd.

Nevyvstává jen otázka „proč sport pro starší?“, nýbrž i současně otázka jeho
využití a jeho odůvodnění. Nejdůležitější bod mezi individuálním a společenským
hlediskem je v přijetí co možná nejdelší samostatnosti starších lidí. Při zkoumání
využití sportu pro starší jednotlivce se dá říci, že sportovně aktivní starší lidé jsou
průměrně nejen objektivně zdravější, ale také subjektivně odhadují své tělesné
schopnosti a jejich zdravotní stav je ve srovnání se stejně starými lidmi lepší.

Díky velkým technickým pokrokům 20tého století se náš život usnadňuje v
mnoha směrech. Ve srovnání s dřívějšími generacemi se tělesná aktivita jak v
profesním tak i privátním životě o něco snížila. O kolik příjemnější je zbavení se
tělesné námahy, o to horší jsou její následky na naše zdraví. Je biologickou
podstatou, že lidský organismus potřebuje jistou míru tělesného zatěžování.
Pokud není tento systém daný od přírody, dostatečně využíván, dochází
neodvratně ke ztrátě výkonnosti a nakonec i zdravotním komplikacím. U tělesně
neaktivních lidí jsou ohroženy především páteř, klouby, svaly a srdce. Nedostatek
pohybu je největším rizikovým faktorem pro hypertonii, Diabetes, koronární
onemocnění srdce, vady držení těla atd. Proti tomuto můžeme bojovat pouze
jediným způsobem: ochotou ke zvýšené tělesné aktivitě se zaměřením na
vytrvalostní trénink.
Výzkum naší práce byl proveden ve dvou vybraných fitness centrech.
Cílovou skupinou tohoto výzkumu byli klienti starší 40let. Z tohoto výzkumu
jsme se dozvěděli, že většina dotázaných navštěvuje fitness centrum déle než pět
let a provozuje také jiné sportovní aktivity.
Z výzkumu jednoznačně vyplynulo, že zdravotně uvědomělé myšlení je
v této věkové skupině na prvním místě. Faktor zdraví a fitness je hlavním
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motivem pro návštěvu fitness studia. Druhým hlavním motivačním faktorem je
motiv lepšího vzhledu. Motiv seznámení, či samotná fyzická námaha, která může
přinést například odbourání stresu, nemají tak velký význam pro dotázané. Při
srovnání výsledků s jinými studiemi můžeme vidět, že zdravotní cíle stojí vždy na
prvních příčkách sportovních motivů.
Výzkum také odhalil, že pro více než polovinu dotázaných ve fitness studiu
nebyl sestavený tréninkový plán. Většina dotázaných navštěvuje fitness centrum a
cvičí převážně sami a trénují průměrně dvakrát až třikrát za týden. Na dotaz, zda
se klienti během tréninku cítí dostatečně zaopatřeni, odpovědělo alespoň 26%
úplně nespokojených s péčí. Nasazení trenéra bylo ohodnoceno obecně jako
průměrné. Je důležité, aby trenéři vnímavě a přátelsky hledali kontakt
k jednotlivým členům, osobně je oslovovali a motivovali. Také by měli být svým
chováním vzorem a podporovat hovory a kontakty mezi členy. Poslední by mohlo
vést k tomu, aby se členové navzájem motivovali ke společnému tréninku
v malých skupinách.

Všeobecně se dá vypozorovat, že návštěva fitness centra s sebou přináší
pozitivní důsledky na kvalitu života. Především psychický a fyzický zdravotní
stav se zlepšuje díky tréninku a tělesné či zdravotní potíže mohou být redukovány.

Výsledky našeho výzkumu potvrdili, to co tvrdí i odborná literatura a sice,
prokazatelnou spojitost mezi sportovní aktivitou a dobrou kondicí ve stáří.
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5. ZÁVĚR

Fitness si můžeme představit jako dobrý tělesný, duševní a sociální pocit
v asociaci se zdravím, odpočinkem, vitalitou a krásou, který má vysoký
společenský řád a každý den se s ním setkáváme. Fitness centrum představuje
takové médium samotného fitness. Fitness centra dneška již nejsou pouhými
temnými místnostmi s jednou činkou, hrazdou a lavicí. Jsou to mnohdy krásná a
moderně vybavená zařízení, kde si každý může vybrat z jejich lákavé nabídky. Ať
už jednotlivec, který si chce zacvičit v posilovně nebo pár kamarádek, které si
společně chtějí zajít na aerobik, či penzista, který dbá o své zdraví a jde se do
fitcentra projet na rotopedu. Fitness centra stále rozšiřují své nabízené programy a
stále častěji jsou novou cílovou skupinou také lidé středního věku a senioři. Je
potěšující, že díky změnám samotných fitness center se tato cílová skupina
„osmělila“ a začala využívat fitness služeb. Tento fakt je potěšující zejména pro
to, že v dnešní přetechnizované době si málokdo najde při svém sedavém způsobu
života také čas na sebe a své zdraví.
V naší práci jsme se také podrobněji zaobírali tématem věk a stárnutí. Toto
téma je totiž v poslední době stále častěji zmiňováno. Populace stárne, starých a
starších lidí neustále přibývá a životní úroveň se zvyšuje.
Neméně důležité bylo v naší práci zmínit se o důležitosti pohybových aktivit
ve středním a penzijním věku. Toto téma jsme probírali jak ze zdravotních tak i
sociálních aspektů. Touha vést zdravý a dlouhý život, tak zvaný „Welnessboom“,
a celkové uvědomění důležitosti vlastního zdraví – to vše jsou fakta, která
nezůstala bez povšimnutí ani u lidí ze střední a starších generací.
Ovšem problém s vzrůstající neaktivitou lidí je bohužel stále velice aktuální.
Nedostatek pohybu vede k ukládání tuků, které může vést až k obezitě. Ta s sebou
opět přináší další zdravotní komplikace či nemoci. Riziko různých onemocnění
jako hypertenze, diabetes, dna a koronární onemocnění srdce se kvůli obezitě
zvyšuje.

67

Cílem této práce bylo, na základě empirického zkoumání pomocí dotazníků
zjistit motivační strukturu a tréninkové zvyky návštěvníků fitness center, kteří
patří právě do zmiňované kategorie střední a starší generace.
Vyhodnocení získaných dat nám poskytlo následující obraz o průměrném
návštěvníkovi fitness centra, který je starší 40let. Typický sportovec, který nám
z našeho šetření „vychází“ vypadá následovně: Je mu 54let, má svou ideální váhu,
je ženatý, má ukončené střední odborné vzdělání, je zaměstnancem nějaké firmy
nebo je již v penzi. Sportovec navštěvuje fitness centrum již déle jak pět let a
provozuje k tomu ještě další sportovní aktivity.
Nejdůležitějším motivačním faktorem je pro sportující střední a starší
generace motiv zdraví a fitness. Průměrný klient fitness centra provozuje
sportovní aktivity převážně sám a to dvakrát až třikrát do týdne. Většinu
dotázaných jejich trénink baví a trénují především na výkonnostních strojích
(kardiotrénink) a věnují se také posilování jednotlivých svalových partií (silový
trénink). Pouze malé procento dotázaných uvedlo, že upřednostňují tzv.
skupinový trénink (např. aerobik).
Při porovnání věkových skupin mezi oběma fitness centry, jsme narazili
pouze na jeden signifikantní rozdíl – Club Danube ve Vídni navštěvují klienti
v průměru o osm let starší. Tento fakt si můžeme vysvětlit jednak tím, že
v zahraničí je osvěta prospěšnosti sportu u starších generací o něco dál než u nás a
také je to snad způsobeno tím, že Club Danube má dokonce speciální nabídku
zvýhodněných permanentek právě pro starší klienty (nad 60let) tzv. Fitness plus
Card.
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PŘÍLOHY
Příloha 1: Dotazník pro klienta Fitness Centra Luboš Bednář
Příloha 2: Dotazník pro klienta Fitness Clubu Danube (v německém jazyce)

PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PRO KLIENTA FITNESS CENTRA LUBOŠ BEDNÁŘ

DOTAZNÍK
Milí sportovci, milé sportovkyně,

v rámci mé diplomové práce na Masarykově univerzitě provádím průzkum k tématu „Motivační faktory klientů fitness
center starších 40 let“.
Zakroužkujte prosím, pokud není uvedeno jinak, vždy jen jednu možnost. Vámi uvedená data budou samozřejmě využita
pouze pro potřebu tohoto průzkumu a nebudou předána žádné třetí osobě.

Velice Vám děkuji za Vaši spolupráci.

A. DOTAZY K VAŠI OSOBĚ:
1.

Pohlaví:

2. Věk:

________let

3. Váha:

________kg

4. Výška:

________cm

 žena  muž

5. Rodinný stav:
 svobodný/svobodná
 ženatý/vdaná
 rozvedený/rozvedená
 vdovec/vdova
6. Vzdělání:
 základní
 střední odborné
 střední s maturitou
 vyšší odborné
 vysokoškolské
7. Jaké zaměstnání, nebo jakou činnost momentálně vykonáváte?
 samostatně výdělečná činnost
 v důchodu
 v domácnosti
 nezaměstnaný/nezaměstnaná
 jiná, uveďte ____________________________________
8. Které, z následujících tvrzení nejlépe vystihuje Vaše povolání:
Souhlasí
Přesčasy, extrémně dlouhá



Nesouhlasí


doba
Noční směny





Převážně sedavá činnost





Práce převážně ve stoje





Práce převážně v pohybu





9. Jak dlouho jste již členem ve fitness centru?
 méně než jeden rok
 1 – 5 let
 více než 5 let
10. Pokud máte partnera, chodí i on/ona s Vámi do studia?
 ano
 ne
11. Provozujete i jiné sporty?
 ano
 ne

B. MOTIVACE
12. Provozuji fitness ……
Prosím, uveďte čísla 1 – 5, kde 1 je absolutní souhlas a 5 absolutní
nesouhlas
a) abych dělal/a něco pro zlepšení mého zdraví
b) abych předešel/a nemocem a bolestem
c) abych dělal/a něco pro své tělo
d) abych se cítil/a lépe
e) abych se zbavil/a celodenního stresu
f) abych udělal/a něco pro svou duševní vyrovnanost
g) abych získal/a sportovní postavu a udržel/a si ji
h) abych reguloval/a svou váhu
ch) abych lépe poznal/a své tělo
i) aby se zlepšil/a můj vzhled a výkonnost
j) abych vybil/a energii a dal/a si do těla
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k) abych se seznámil/a s novými lidmi
l) abych ukázal/a kdo jsem a co umím
m) abych zažil/a napínavé situace a zažil/a něco nového

C. VAŠE TRÉNINKOVÉ ZVYKY
13. Vaše sportovní aktivity provozujete převážně:
 sám
 s partnerem
 ve skupině
 různě
14. Trénujete vždy ve stejný čas?
 ano
 ne
15. V jakou denní dobu převážně trénujete?
 ráno
 odpoledne
 večer
 různě
16. Kolikrát týdně v průměru trénujete?
 1krát
2 – 3krát
 častěji
 méně

D. OBSLUHA, PÉČE
17. Byl/a jste podrobně seznámen/a se stroji ve fitness studiu?
 ano
 ne
 částečně
18. Byl/a pro Vás vytvořen osobní tréninkový plán?
 ano
 ne (prosím pokračujte dále s otázkou 23)
19. Jak vnímáte Váš tréninkový plán?
 moc těžký
 moc jednoduchý
 moc dlouhý
 moc krátký

 optimální
 optimální

20. Bylo o Vás během Vašeho tréninku dostatečně pečováno?
 ano, velmi dobře  někdy, ale vždy ve správný okamžik
 málo
 vůbec ne

21. Trenéři ve Vašem fitness- studiu…….
Nikdy

Velmi málo

Občas

Často

Stále

a. opravují mé chyby
b. poskytují mi pomoc
c. motivují mě ke cvičení
d. dobře mi ukazují jak jednotlivé cviky
vykonávat

22. Baví Vás Váš trénink?
 ano
 ne

 někdy

E. SAMOTNÝ TRÉNINK
23. Jaké nabídky fitness studia využíváte (můžete označit i více odpovědí)
 výkonnostní stroje
 posilovací stroje
 skupinové programy
24. Jak intenzivní je zpravidla Vaše sportovní aktivita?
 žádný pot a zadýchání
 trochu potu a zadýchání
 silný pot a zadýchání

25. Jak odhadujete Váš současný stav?
Prosím uveďte čísla 1 – 5, 1= velmi dobrá, 5=velmi špatná
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a. má síla je
b. má výkonnost je
c. má pohyblivost je
d. má koordinace je

26. Zlepšil se díky návštěvám fitness studia Váš životní styl?
Prosím, uveďte čísla 1 – 5, kde 1 je absolutní souhlas a 5
absolutní nesouhlas

a. více dbáte na zdravější stravování
b.zhubnul/a jste

c.zbavil/a jste se stresu a jste duševně vyrovnaný/á
d.váš psychický a fyzický stav se zlepšil
e.vaše dovolená je více sportovně orientovaná
f.pokud kouříte; zredukoval se počet vykouřených cigaret
g.pokud jste měl/a zdravotní potíže, zlepšily se (např.
bolesti zad)
Na otázky f. a g. odpovídejte pouze v případě, že se Vás týkají.

27. Proč jste začal/a s tréninkem ve fitness studiu?
 spontánní rozhodnutí
 radost z pohybu
 doporučení od lékaře
 jiný důvod____________________________

Děkuji za Vaši spolupráci a přejí vše nejlepší ve Vaší sportovní budoucnosti.

PŘÍLOHA 2: DOTAZNÍK PRO KLIENTA FITNESS CENTRA CLUBU DANUBE

FRAGEBOGEN
Liebe Fitnesssportlerin, lieber Fitnesssportler,

Im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Masaryk Universität in Brünn führ ich eine Untersuchung zum Thema
„Motivationsfaktoren bei Kunden im Fitnesscenter ab dem vierzigsten Lebensjahr“ durch. Um eine entsprechende
Aussagekraft und Gültigkeit dieser Untersuchung zu erzielen, wäre es wichtig, dass auch Sie sich kurz Zeit nehmen und
diesen Fragebogen ausfüllen.
Kreuzen Sie bitte, falls nicht anders angegeben, jeweils nur eine Antwortmöglichkeit an. Ihre Antworten werden natürlich
vertraulich behandelt.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit

F. FRAGEN ZU IHRER PERSON:
28.

Geschlecht:

29. Alter:

________Jahre

30. Gewicht:

________kg

31. Größe:

________cm

 weiblich

 männlich

32. Familienstand:
 Ledig
 Verheiratet
 Geschieden
 Witwe
33. Schul- bzw. Ausbildung:
 Pflichtschule
 Lehre
 Berufsbildende Schule mit Matura
 AHS
 Universität
34. Welchen Beruf bzw. welche Tätigkeit üben Sie gerade aus?
 Selbstständig
 Pensionist/in
 Hausfrau/Hausmann
 im Moment erwerblos
 wenn nicht Selbstständig, welche ____________________________________

35. Welche der folgenden Bedingungen trefen für Ihrer Beruf überwiegend zu:
Trifft zu
Trifft nicht zu
Überstunden, extrem lange
Arbeitszeit





Nachtarbeit





Überwiegend sitzende
Tätigkeit





Überwiegend stehende
Tätigkeit





Überwiegend Tätigkeit in
Bewegung





36. Dauer der Mitgliedschaft im Fitnesscenter:
 kürzer als ein Jahr
 1 – 5 Jahre
 mehr als 5 Jahre
37. Wenn Sie einen Partner haben, trainiert Ihr Partner auch im Studio?
 ja
 nein
38. Üben Sie zusätzlich noch eine/mehrere Sportarten?
 ano
 ne
G. MOTIVE
39. Ich betreibe Fitness ……
Bitte zahlen 1-5 einsetzen, trifft voll zu =1, trifft gar nicht zu=5
a) um etwas zur Verbesserung meiner Gesundheit zu tun
b) um gegen Beschwerden und Krankheiten vorzubeugen
c) um etwas für meinen Körper zu tun
d) um mich wohler zu fühlen
e) um den Alltagsstress abzubauen
f) um etwas für meine seelische Ausgeglichenheit zu tun
g) um eine sportliche Figur zu bekommen und zu behalten
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h) um mein Gewicht zu regulieren
ch) um meinen Körper beder kennen zu lernen
i) um meine Leistungsfähigkeit zu verbessern
j) um mich anzustrengen und mich körperlich stark belasten
k) um neue Kontakte zu knüpfen und Bekanntschaften zu schließen
l) um zu zeigen wer ich bin und was ich kann
m) um spannende Situationen zu erleben und Neues auszuprobieren

H. TRAININGSGEWÖHNHEITEN
40. Betreiben Sie sportliche Aktivitäten überwiegend:
 alleine
 mit Partner
 in der Gruppe
 unterschiedlich
41. Trainieren Sie zu festen Zeiten?
 ja
 nein
42. Zu welcher Tageszeit trainieren Sie Überwiegend?
 morgens
 nachmittags
 abends
 unterschiedlich
43. Wie häufig pro Woche trainieren Sie im Durchschnitt?
 1mal
2 – 3mal
 öffter
 seltener

I.

BETREUUNG
44. Hatten Sie eine zufriedenstellende/ausführliche Einschulung bie den Fitnessgeräten?
 ja
 nein
 mittelmäßig
45. Wurde im Fitnesscenter ein Trainingsplan für Sie erstellt?
 ja
 nein (weiters bitte mit Frage 23)

46. Wie empfinden Sie den Trainingsplan?
 zu schwer
 zu leicht
 zu lang
 zu kurz

 optimal
 optimal

47. Werden Sie während des Trainings ausreichend betreut und beraten?
 Ja, sehr gut
 manchmal, aber genau richtig
 zu wenig
 überhaupt nicht
48. Die Trainer in Ihrem Fitness - Studio…….
Nie

Selten

Manchmal

Häufig

Immer

a. korrigieren meine
Bewegungsausführungen
b. geben mir Hilfestellung
c. motivieren mihc zum Üben
d. machen die Bewegung gut vor

49. Empfinden Sie Freude am Training?
 ja
 nein

 manchmal

J. TRAINING SELBST
50. Welche Angebote im Studio nutzen Sie (Mehrfachnennungen möglich)
 Ausdauergeräte
 Kraftgeräte
 Gruppenprogramme
51. Wie intensiv ist Ihre sportliche Aktivität in Regel?
 kein Schwitzen und Kurzatmigkeit
 etwas Schwitzen und Kurzatmigkeit
 starkes Schwitzen und Kurzatmigkeit

52. Wie gut scházen Sie Ihre Fitness ein?
Bitte zahlen 1 – 5 einsetzen, 1= sehr gut, 5=sehr schlecht

a. meine Kraft is
b. meine Ausdauer ist
c. meine Beweglichkeit ist
d. meine Koordination ist
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53. Hat sich durch den Besuch des Fitness- Studios Ihr Lebensstil verbessert?
Bitte zahlen 1 – 5 einsetzen, 1= trifft voll zu, 5 = trifft gar nicht
zu

1
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4

a. Sie achten auf eine gesündere Ernährung
b.Sie haben an Gewicht verloren
c.Sie mhlen sich Stressfreier und geistig entspanner
d.Ihr physisches und psychisches Wohlbefinden hat sich
gesteigert
e.Ihre Urlaubsziele sind mehr sportech orientiert
f.Falls Sie Raucher sind, hat sich Ihr Zigarettenkonsum
verringert
g.Falls Sie körperliche Beschwerden haben, haben sie sich
gebessert (zB. Rückschmerzen)
Frage f. und g. Nur beantworten, fass es auf Sie zutrifft

54. Warum haben Sie mit dem Training im Fitness Studio begonnen?
 Spontanentscheidung
 Freude an der Bewegung
 Arzt empfohlen
 sonstiges____________________________

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und alles Gute für Ihre sportliche Zukunft!
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RESUMÉ
Hlavním tématem naší práce byla klíčová slova fitness, věk a motivace. Jinak
řečeno, zaobírali jsme se sportovním odvětvím fitness, které je v poslední době
stále častěji vyhledáváno lidmi střední věkové generace. Nás zajímal motiv
návštěv fitness centra klientů této kategorie.
Cílem této práce bylo vypátrání podnětů či důvodů pro trénování starších osob ve
fitness centru a zejména pak zjištění zda tyto motivy podléhají zdravotním, a/nebo
spíše sociálním, osobním nebo jiným aspektům. Náš průzkum probíhal formou
dotazníků, které byly rozdány ve dvou různých fitness centrech ve městě Znojmě
a ve Vídni. Celkem jsme naším výzkumem oslovili 110 lidí.
Z výsledků našeho šetření mimo jiné vyplynulo, že nejdůležitějším motivačním
faktorem je pro sportující střední a starší generace motiv zdraví a fitness.

SUMMARY
The main topic of our work were the following key words: fitness, age and
motivation. To express this in different way, we were focusing on sport branch
called fitness which is becoming more and more popular among the people of
middle age generation. We were interested in reason which motivates people in
such a age categories to come into fitness centre.

The goal of this work was to find out the stimulations or reasons for training of
older persons in fitness centre, particulary to find out whether this motives are
based on health, and/or social, personal or other aspects. We used the questionare
which was distributed in two different fitness centres, one based in Znojmo and
the other in Vienna. In total we have questioned 110 persons.

Among others, our research shown to us that the most important motivation factor
for people doing the fitness in midlle or older age is health and fitness.

