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Úvod
Ve své předchozí bakalářské práci na téma Výživa ve sportu jsem
komplexně shrnul všechny složky potravy a doplňky stravy se zaměřením na
potřeby silových sportovců. Dále jsem provedl analýzu a komparaci výživových
zvyklostí u vrcholových silových sportovců v tréninkové a soutěžní fázi.
Oblast suplementů (doplňků stravy) ve sportovní výživě mne zaujala
natolik, že jsem na dané téma navázal v diplomové práci. Na podzim roku 2010
oslovila německá firma Inkospor Fakultu sportovních studií MU v Brně s žádostí
o spolupráci. Firma Inkospor se snaží expandovat se svými suplementy na český
trh. Při té příležitosti má v záměru zvýšit informovanost a znalosti v oblasti
proteinů a proteinových suplementů nejen mezi fitness sportovci, ale také
u laické veřejnosti. Bylo mi proto ze strany Ing. Ivy Hrnčiříkové, Ph.D.,
nabídnuto, abych se daného projektu zúčastnil.
Proteiny ve sportu, obzvláště v silovém sportu, mají výsostné postavení
v porovnání s ostatními suplementy nebo složkami výživy. Otázka proteinů patří
mezi vděčná témata mnoha odborných publikací či různých diskuzí. Při studiu
odborné literatury však zjišťuji, že v problematice proteinů nenachází shodu
jednotliví specialisté ani celé skupiny vědců z oblasti sportovní výživy. Každý
z nich má svůj odlišný názor a doporučení podložené vlastním výzkumem.
V žádné literatuře jsem nenašel komplexně shrnutou problematiku
proteinů, která by obsahovala jak jejich biochemii, tak např. jejich výrobu,
dávkování, metabolismus, či jiné důležité rady. Při rozhovorech s mnohými
sportovci také zjišťuji, že mají mnohdy mylné základní informace, a nedokáží se
tudíž správně rozhodnout pří výběru ideálního proteinového suplementu.
Teoretická část práce proto obsahuje komplexní charakteristiku proteinů
psanou odbornou, avšak pro každého čtenáře srozumitelnou formou, ze které se
dovědí vše podstatné o této hlavní složce potravy a zároveň nejrozšířenějším
suplementu ve sportu. Je rozdělena na kapitoly Biochemie proteinů a Proteiny ve
sportovní výživě. V Biochemii proteinů uvádím souhrnný popis, dělení,
metabolismus, vznik a rozklad proteinů. Z hlediska výživy se zaměřuji např. na
dělení proteinů podle významu, na dávkování proteinů, poruchy jejich
metabolismu a správný výběr proteinových suplementů. Vysvětluji opomíjené, ale
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přitom velice důležité pojmy jako biologická hodnota proteinů, limitující
aminokyseliny nebo dusíkatá rovnováha. Myslím si, že všechny tyto informace
jsou velmi podstatné pro stanovení optimálního denního příjmu proteinů
sportovci, popřípadě pro výběr správného proteinového suplementu při jejich
nedostatku v potravě.
V empirické části zjišťuji rozsah informovanosti a znalostí fitness
sportovců v problematice výběru a konzumace proteinových suplementů. Dále se
zabývám přednostmi a nedostatky zkušebních vzorků proteinových suplementů
dodaných firmou Inkospor jednotlivým sportovcům. Provedu komparaci
webových stránek vybraných výrobců proteinových suplementů dlouhodobě
působících na českém trhu hodnocených jednotlivými respondenty. Posledním
úkolem je vytvořit edukační brožuru nejen pro začínající fitness sportovce, která
by jim pomohla při tvorbě efektivního tréninku, kvalitního jídelníčku a s výběrem
optimálního proteinového suplementu. Všechny informace zjišťuji pomocí
vytvořeného dotazníku, který vyplní předem vybraná šestnáctičlenná skupina
fitness sportovců. Získané výsledky budu hodnotit u každého dílčího tématu
samostatně slovně, jelikož tato metoda nabízí širší možnosti blíže specifikovat
daný problém. Slovní hodnocení pro větší názornost a orientaci doplním grafem či
tabulkou. Firma Inkospor využije výsledky získané z výzkumu podle vlastního
uvážení k propagaci firmy i svých produktů na českém trhu.
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1. Biochemie
1.1 Biochemie proteinů
1.1.1 Charakteristika proteinů
Slovo protein vzniklo roku 1838 z řeckého slova proteios (prvořadý,
základní).

Název

bílkovina

(odborně

protein),

používající

se

v České

a Slovenské republice, je odvozen od vaječného bílku. Toto označení však vůbec
neodpovídá důležitosti a významu dané látky, která slouží jako základní stavební
prvek všech organismů. Tvoří více než 80 % všech organických látek v těle
člověka a 12 % až 20 % jeho tělesné hmotnosti [2,5].
Proteiny patří mezi biopolymery s relativní molekulární hmotností
103 až 106. Vznikají geneticky řízenou proteosyntézou. Skládají se z dvaceti
různých L-a-aminokyselin (viz Příloha 1), které se vzájemně vážou do
polypeptidových řetězců pomocí peptidových vazeb. Pořadí a počet aminokyselin
v řetězci jsou pro každý protein specifické a určené genetickou výbavou buněk.
„Bílkovina obsahuje průměrně 55 % uhlíku, 21 % kyslíku, 7 % vodíku, 17 %
dusíku, malé množství síry a fosforu“ (Ferenčík M., Škárka B., Novák M.,
Turecký L., 2000, s. 241) [2,5].
1.1.2 Dělení a vlastnosti proteinů
Proteiny mají mnoho vlastností a funkcí, proto je jejich dělení velmi
složité a rozsáhlé. Vlastnosti proteinů jsou určeny jejich chemickým složením,
strukturou a relativní molekulovou hmotností [2,4].
1.1.2.1 Dělení proteinů podle struktury
·

fibrilární proteiny (skleroproteiny) – méně zastoupená skupina proteinů
s charakteristickým tvarem v podobě vlákna. Převážně nerozpustné ve
vodě a chemicky odolné. Jsou základem vnitřní struktury buněk, součástí
pojivových tkání a kontraktilních vláken. Mají funkci stavební,
podpůrnou a krycí. Patří sem např. kolagen (kosti, chrupavky), a-keratin
(vlasy, nehty), myosin (hlavní kontraktilní protein svalů) a elastin
(elastické pojivo kůže a plic),
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·

globulární proteiny (sféroproteiny) - velmi početná skupina proteinů
kulovitého nebo oblého tvaru, rozpustných ve vodě a v solných roztocích.
Plní nejrůznější biologické funkce (enzymy, protilátky) a jsou také
zdrojem aminokyselin pro organismus, např. albumin (mléko). Dělí se
na: a-proteiny, b-proteiny, a/b-proteiny a (b/a)-proteiny,

·

membránové proteiny – stabilizují strukturu buněčných membrán nebo
plní různé biologické funkce, jako např. transport látek přes membránu,
katalytickou funkci, přenos signálů. Člení se na integrální a periferní
proteiny (např. valiomycin, cytochrom) [2,4].

1.1.2.2 Dělení proteinů podle rozpustnosti
·

albuminy – rozpustné ve vodě, srážejí se teplem (vaječný albumin),

·

globuliny – rozpustné v 30 % až 50 % roztoku soli, kyselin a zásad, srážejí
se teplem (myosin, aktin),

·

gluteliny – rozpustné ve zředěných kyselinách a zásadách, srážejí se
teplem (oryzenin rýže, glutenin pšenice),

·

prolaminy – rozpustné v 70 % až 80 % etanolu (gliadin pšenice),

·

histony – rozpustné ve vodě nebo zředěných kyselinách, sráží se čpavkem,
(globin hemoglobinu),

·

protaminy – rozpustné ve vodě nebo čpavku (salmin, cyprimin) [4].

1.1.2.3 Dělení proteinů podle složení
·

jednoduché proteiny – obsahují pouze aminokyseliny bez neproteinové
složky (fibrilární, globulární a membránové proteiny),

·

složené (konjugované) proteiny – obsahují i neproteinovou složku,
o nukleoproteiny – připojeny nukleové kyseliny (viry),
o glykoproteiny – připojeny sacharidy (aglutinogeny A, B, 0),
o fosfoproteiny – připojena kyselina fosforečná (kasein),
o chromoproteiny – připojena barevná skupina (hemoglobin),
o lipoproteiny – připojena lipoidní část (cholesterol),
o metalloproteiny – připojeny ionty kovu (hemoglobin),
o dehydrogenázy – připojeny koenzymy [4].
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1.1.2.4 Dělení proteinů podle jejich původu
·

přírodní proteiny – plně biologicky aktivní, tzn. přírodní,

·

denaturované

proteiny

–

zpravidla

mají

změněnou

nebo

zcela

znehodnocenou svoji původní biologickou funkci působením vlivů
fyzikálních (teplo, tlak) nebo chemických (změna pH),
·

upravené proteiny – obsahují chemicky přidané nízkomolekulové látky
[2,4].

1.1.2.5 Dělení proteinů podle biologické funkce
·

strukturní proteiny – tvoří základní stavební složku buněčných organel,
buněk a tkání (kolagen, fibroin),

·

katalytické proteiny – spouští a regulují rychlost chemických reakcí
(enzymy),

·

transportní proteiny – mají schopnost navázání a přenosu látek
(hemoglobin, albumin),

·

pohybové proteiny – mění chemickou energii na mechanickou, jejich
typickými vlastnostmi jsou stah a uvolnění (aktomyoziny, flagely1),

·

obranné proteiny – váží se na antigen2, čímž zahájí děje vedoucí k jeho
zničení (imunoglobuliny, Rh antigeny),

·

zásobní proteiny – tvoří zásobníky dusíkatých látek (feritin),

·

senzorové proteiny – mění signály z vnějšího prostředí na chemické
signály, které ovlivňují fyziologickou reakci organismu (biliproteiny),

·

výživové proteiny – slouží k zajištění energie,

·

regulační proteiny – regulují schopnosti jiných proteinů (inzulín) [2,4,5].

1.1.2.6 Dělení proteinů podle výskytu
·

1
3

krevní, svalové, mléčné, rostlinné, bakteriální atd. [4].

Flagely jsou pohybové bičíky mikroorganismů.
Antigeny představují cizorodé látky, které vyvolávají imunitní odpověď organismu.
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1.1.3 Struktura proteinů
Strukturu proteinů (viz Obr. 1 a Příloha 1), ze které mimo jiné vyplývá
jejich biologická funkce, udává počet sekvencí aminokyselin v polypeptidovém
řetězci. Rozlišují se čtyři úrovně: primární, sekundární, terciární a kvartérní [2,5].

Obr. 1: Struktury proteinů [18]
1.1.3.1 Primární struktura proteinů
Primární strukturu popisuje pořadí aminokyselin v polypeptidovém řetězci.
Struktura je geneticky podmíněná. Stanoví chemické vlastnosti proteinů.
Vyplívají z ní vyšší typy proteinových struktur. V případě, že se na primární
strukturu navážou neaminokyselinové skupiny, vznikají proteiny složené [2,4,5].
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1.1.3.2 Sekundární struktura proteinů
Sekundární strukturu charakterizuje prostorové uspořádání peptidového
řetězce nebo jeho části. Pro její vznik je rozhodující tvorba vodíkových vazeb
mezi -CO- a -NH- skupinami peptidových vazeb a uspořádání atomů v blízkosti
peptidové vazby. Popisuje se torzními úhly, které lze sledovat při natáčení
hlavního řetězce [2,4,5].
Segmenty sekundární struktury se dělí na tři základní typy:
·

pravidelné sekundární struktury,
o a-helix – zobrazuje se jako úzký válec, po jehož plášti sestupují
v pravotočivé šroubovici plošky peptidových vazeb tvořící jeden
řetězec. Typická pro vláknité proteiny (alanin, leucin),
o b-struktura – znázorňujeme ji formou skládaného listu, který může
být i mírně stočený. b-struktura se skládá ze dvou řetězců (fibroin),

·

ohybové sekundární struktury – tvoří různá ohnutí, stočení nebo výdutě
vytvořené např. vodíkovými můstky v a-helixech či b-strukturách,

·

nepravidelné sekundární struktury – jsou součástí přirozeného uspořádání
atomů v daném proteinu. Nevznikají náhodně. Vytváří spojovací úseky
mezi pravidelnými segmenty a N- nebo C- koncovými úseky hlavního
peptidového řetězce [2,4,5].

1.1.3.3 Terciární struktura proteinů
Ohýbání polypeptidových řetězců s vytvořenou sekundární strukturou do
vnějšího prostoru je základním faktorem vzniku terciární struktury, a tím
i výsledného prostorového tvaru proteinové molekuly. Stabilizují ji vazby, jako
např. disulfidová a vodíková vazba, mezi bočními řetězci jednotlivých
aminokyselin. Popisuje také interakci mezi postraními řetězci R s různou
sekundární

strukturou,

což

umožňuje

změny

v

uspořádání

molekuly

a interakci s ostatními molekulami. Tyto proteiny bývají zpravidla ve vodě
rozpustné. Terciární struktura má podstatný význam pro biologickou aktivitu
proteinu [2,4,5].
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1.1.3.4 Kvartérní struktura proteinů
Některé molekuly proteinů se skládají z různých podjednotek, které mohou
mít stejnou nebo vzájemně odlišnou biologickou aktivitu než celé molekuly
proteinů. Takové struktury přinášejí obrovské výhody, např. jednoduché objevení
a opravení chyby vzniklé při syntéze podjednotek nebo lepší regulaci
a kontrolu procesu tvorby a rozkladu molekul. Typickým příkladem molekuly
s kvartérní strukturou je hemoglobin A nebo virové proteiny [2,4,5].
1.1.4 Denaturace a trávení proteinů
Před vlastním trávením nastává zpravidla denaturace proteinů (rozložení
prostorové struktury) např. vlivem změny pH, teploty, ultrazvuku nebo tlaku.
U potravin se jedná převážně o fyzikální denaturaci vlivem zvýšených či
snížených teplot (vaření nebo zmrazení). Z výživného hlediska je denaturace
žádoucí, protože porušením nativní3 struktury proteinů se zlepší přístup trávících
enzymů k funkčním skupinám proteinů, a tím se zlepší jejich stravitelnost. Kromě
toho se likvidují antinutriční a přirozeně toxické látky [14].
Trávení proteinů je zahájeno v žaludku, kde kyselina chlorovodíková
aktivuje tři pepsinogeny na osm různých pepsinů. Tyto pepsiny v prostředí
s pH 2 až pH 5 štěpí peptidové vazby proteinů. Žaludeční stěnu chrání před
účinky kyselého prostředí hlenovitá látka obsahující mucin. V tenkém střevě jsou
vlivem hydrogenuhličitanu ze slinivky břišní pepsiny neutralizovány. Dále zde na
proteiny působí šťávy ze slinivky břišní a střevní sliznice. Šťávy obsahují
enzymy, jako např. trypsin a chymotripsin, jejichž pomocí se štěpí proteiny na
tripeptidy a dipeptidy. Enzym aminopeptidas, který vzniká přímo v tenkém střevě,
rozkládá peptidy na jednotlivé aminokyseliny. Ty se dostávají pomocí střevního
kartáčového lemu do krevního oběhu a portální žilou do jater, kde jsou dále
metabolizovány a rozváděny do těla. Menší zásobárna aminokyselin se nachází
v játrech, v tzv. aminokyselinovém poolu, a v krevní plazmě. U 70 kg člověka
odpovídá zásoba aminokyselin 600 g až 700 g [15].

3

Nativní struktura je přirozeně zaujímaná struktura proteinu v organismu.
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1.1.5 Rozklad proteinů enzymy (proteolýza)
Proteiny přijaté ze stravy, stejně jako biologicky nebo funkčně
opotřebované proteiny se rozkládají na peptidy nebo až na jednotlivé
aminokyseliny, které se znovu využívají k syntéze nových proteinů či k jiným
procesům (viz kapitola 3. Biochemie aminokyselin a Obr. 2) [5].
Tento rozklad uskutečňují proteolytické enzymy anebo proteázy
proteolýzou

(hydrolytickým

štěpením).

Rozdělují

se

na

endopeptidázy

(proteinázy), mezi které patří např. pepsin, trypsin nebo chymotrypsin,
a exopeptidázy (peptidázy) jako např. aminopeptidázy, karboxypeptidázy nebo
dipeptidázy. Endopeptidázy štěpí vazby uvnitř polypeptidového řetězce nebo na
jeho

koncích.

Exopeptidázy

štěpí

pouze

koncové

aminokyseliny

z polypeptidového řetězce, případně dipeptidy nebo tripeptidy. Proteolytické
enzymy urychlují štěpení peptidových vazeb v nativních, denaturovaných,
syntetických a modifikovaných proteinech. Nativní proteiny štěpí převážně
proteinázy. Štěpí je na různě velké fragmenty, které pak přenechávají peptidázám.
Na rozkladu jednoho proteinu se podílí více proteolytických enzymů na sebe
navazujících [5].
1.1.6 Biosyntéza proteinů (proteosyntéza)
Proteosyntéza je složitý biochemický proces (viz Obr. 2), kterého se
účastní mino jiné různé buněčné organely a enzymy. Jejím výsledkem je vznik
potřebného proteinu pro danou buňku ze zásobních aminokyselin. Aktivace
potřebných aminokyselin se uskutečňuje v buněčném cytosolu4. Při aktivaci se
aminokyseliny uvolňují z aminokyselinového poolu nebo krevní plasmy. Váží se
na tRNA, která je okamžitě dopraví na místo syntézy polypeptidového řetězce,
a sice do ribozomů5, kde probíhají ostatní etapy translace [5].

4

Cytosolem se nazývá tekutá složka cytoplasmy. Cytoplasma je tekuté prostředí buňky, v němž
jsou uložené buněčné organely a další buněčné struktury.
5
Ribosom je organela buňky, ve které probíhá syntéza proteinů.
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Proteosyntézu dělíme na dvě etapy:
· transkripci (přepis) – potřebná část genetické informace o složení
konkrétního proteinu se přepíše z archivní kopie DNA do pracovní kopie
mRNA.
· translaci (překlad) – informace z pracovní kopie mRNA, která je
zaznamenaná v „jazyce“ nukleových kyselin, se přeloží do „jazyka“
proteinů. Podle ní se sestaví příslušný protein z volných aminokyselin [5].

Obr. 2: Přehled a rámcová bilance metabolismu proteinů [17]

Barevné údaje představují hodnoty dospělého člověka vážícího 70 kg, jehož tělo obsahuje asi
20 % proteinů a potravou jich přijímá 50 g denně.
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1.2 Biochemie peptidů
1.2.1 Charakteristika peptidů
Peptidy vznikají sloučením a-karboxylové skupiny jedné aminokyseliny
s a-aminoskupinou druhé aminokyseliny za odštěpení molekuly vody. Vznikne
tak peptidová (amidová) vazba -CO-NH-, která může vázat další dvě
aminokyseliny. Jinými typy vyskytujících se vazeb jsou např. disulfidová,
esterová. Každý peptid má na svém konci jednu nezreagovanou a-aminoskupinu
(N-) a na druhém konci volnou karboxylovou skupinu (C-). K úplné
charakterizaci peptidu je nutné kromě zastoupení jednotlivých aminokyselin znát
i jejich pořadí, v němž jsou spojeny, tzv. sekvenci peptidu [2,3,5].
1.2.2 Dělení peptidů
Peptidy se člení podle počtu aminokyselin na:
·

oligopeptidy – 2 až 10 aminokyselin (karnosin, anserin, glutathion),

·

polypeptidy – 11 až 100 aminokyselin (inzulín, endorfin) [5].

1.2.3 Rozlišení peptidů od proteinů
Peptidy a proteiny mají k sobě velmi blízko. Zásadní rozdíl spočívá
v jejich sekundární a terciární struktuře [5].
Peptidy se od proteinů liší podle:
·

relativní molekulové hmotnosti (Mr):
o peptidy – Mr do 10 000,
o proteiny – Mr nad 10 000,

·

počtu jednotlivých aminokyselin:
o peptidy – 2 až 100 jednotlivých aminokyselin,
o proteiny – nad 100 jednotlivých aminokyselin [5].
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1.2.4 Rozklad peptidů
Rozklad peptidů na volné aminokyseliny realizuje enzym peptidáza.
Koncovou peptidovou vazbu štěpí exopeptidázy, a sice z C-konce peptidu
karboxypeptidázy,

z

N-konce

peptidu

aminopeptidázy.

Štěpení probíhá

i uvnitř molekuly peptidu pomocí endopeptidázy. Dipeptidy štěpí dipeptidázy
a tripeptidy tripeptidázy. Endopeptidázy mohou být buď málo specifické a štěpit
kteroukoliv peptidovou vazbu v řetězce peptidu, nebo velmi specifické a štěpit
vazbu mezi dvěmi konkrétními aminokyselinami. Výsledkem štěpení zůstávají
volné aminokyseliny nebo kratší peptidové řetězce. Peptidázy spolupracují
s proteinázami [5].
1.2.5 Biosyntéza peptidů
Peptidy se syntetizují podobně jako proteiny. Existují i peptidy, pro které
se proteosyntetický aparát buňky nevyužívá [5].
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1.3 Biochemie aminokyselin
1.3.1 Charakteristika aminokyselin
V proteinech rozeznáváme 20 druhů pravidelně se vyskytujících
L-a-aminokyselin, které tvoří jejich základní stavební složku. Označují se jako
proteinogenní6, kódované7 nebo biogenní8 aminokyseliny. Aminokyseliny jsou
složeny z karboxylové kyseliny -COOH a aminoskupiny -NH2 (viz Obr. 3). Obě
skupiny se vážou na a-uhlík. Z chemického hlediska se chápou aminokyseliny
jako organické kyseliny, kde je jeden nebo více atomů vodíku nahrazen
aminoskupinou -NH2. Jiné atomy vodíku mohou být nahrazeny skupinami
-OH nebo -SH. Struktura, názvy, symboly a izoelektrické body 9 proteinogenních
aminokyselin jsou uvedeny v příloze 1 [3,5].
Přírodní aminokyseliny jsou krystalické látky rozpustné ve vodě,
v slabých kyselinách a zásadách. Slouží jako zdroj a zásoba energie, k tvorbě
proteinů a sacharidů nebo k syntéze látek využívajících dusík [5,17].
Dvacet různých proteinogenních aminokyselin může zkombinovat až
2,087.1027 polypeptidů. Žádné jiné látky nemohou vytvořit podobně rozsáhlé
kombinace. Proto jsou aminokyseliny a jejich vyšší formy základní stavební
složkou všech živých organismů [5].

D konfigurace aminokyseliny

L konfigurace aminokyseliny

Obr. 3: Základní skelet D a L konfigurace aminokyseliny [17]
V přírodě se aminokyseliny vyskytují převážně v L konfiguraci (proteinogenní). D konfigurace
(neproteinogenní) se nachází v několika peptidech převážně rostlinných a mikrobionálních.
Organismus je není schopen metabolizovat. Vedle zmíněných konfigurací se vyskytují v přírodě
i tzv. neobvyklé konfigurace (L-homoarginin), které jsou převážně pro člověka toxické.

6

Proteinogenní znamenají proteinotvorné.
Kódované obsahují vlastní kód stvořený z trojice nukleotidů.
8
Biogenní jsou nezbytné pro život.
9
Izoelektrický bod je taková hodnota pH, při které má aminokyselina nulový volný elektrický
náboj. Kationy i aniony mají stopové množství.
7
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1.3.2 Dělení aminokyselin
Aminokyseliny se odlišují svým postranním řetězcem R vázaným na
a-uhlík. Charakter tohoto řetězce udává specifické vlastnosti jednotlivých
aminokyselin. Určuje sekundární a terciární strukturu proteinů [2,4].
Dělení aminokyselin podle polarity postranního řetězce:
·

nepolární – glycin, alanin, valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, prolin,
tryptofan, methionin a homocystein,

·

polární – serin, L-threonin, asparagin, glutamin, tyrosin, cystein,

·

ionizované kladně (bázické aminokyseliny) – lysin, arginin, histidin,

·

ionizované záporně (kyselé aminokyseliny) – kyselina asparagová
a glutamová [2,4].

Dělení aminokyselin podle metabolismu:
·

glukogenní – z jejich uhlíkových skeletů vznikají výchozí látky pro výrobu
sacharidů nebo meziprodukty citrátového cyklu10 (glycin, glutamin, alanin,
asparagin, valin, asparagová a glutamová kyselina, serin, treonin, cystein,
methionin, prolin, arginin, histidin),

·

ketogenní – z uhlíkových skeletů vznikají lipidy (leucin),

·

smíšené – z uhlíkových skeletů vznikají sacharidy i lipidy (isoleucin, lysin,
fenylalanin, tryptofan a tyrosin) [4].

1.3.3 Rozklad aminokyselin
Každá z proteinogenních aminokyselin má vlastní způsob rozkladu, ale
i tak lze najít jejich určité společné rysy. Při rozkladu aminokyselin dochází vždy
k odstranění aminoskupiny většinou ve formě amoniaku11. Pro organismus
toxický amoniak je vylučován z těla přímo ve formě močoviny, přes další
sloučeniny nebo se využívá k syntéze dusíkatých biomolekul. Zbývající uhlíkové
skelety (α-oxokyseliny12) se přetvoří na různé metabolické meziprodukty, zapojí
se do citrátového cyklu nebo se uloží ve formě tuků a sacharidů [5,17].
10

Citrátový cyklus je řada reakcí, která tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci
sacharidů, lipidů a proteinů - způsob získávání energie.
11
Amoniak (NH3) je nejjednodušší odpadní forma dusíku, je toxický už i při nízkých hodnotách.
12
Oxokyselina je karboxylová kyselina, která má v řetězci mimo funkční skupinu nahrazen atom
vodíku dvojnou vazbou kyslíku. Meziprodukt různých metabolických cyklů.
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Způsoby rozkladu aminokyselin:
·

dekarboxylace na aminy – uvolňuje se oxid uhličitý a z aminokyseliny
zůstává základní amin13. Jedná se o nevratný typ rozkladu,

·

transaminace na α-oxokyseliny – je nejpoužívanější formou rozkladu, při
které
a

nastává

výměna

oxokyselinou.

funkční

Zabezpečují

skupiny
ji

mezi

enzymy

aminokyselinou
aminotransferasy

s pyridoxalfosfátem jako katalyzátorem. Vyskytují se v mitochondriích 14
a v cytosole. Pyridoxalfosfát přenáší aminoskupinu na oxokyselinu.
Kyselina glutamová a kyselina 2-oxoglutarová zabezpečují deaminaci15
aminokyselin a aminaci16 oxokyselin. Tento děj také probíhá při
biosyntéze aminokyselin,
·

oxidační deaminace na α-oxokyseliny – aminokyseliny se mění na
α-oxokyseliny

jako

u

transaminace,

ale

k této

změně

dochází

dehydrogenací17 za uvolnění amoniaku [5,17].
1.3.4 Biosyntéza aminokyselin
Lidský organismu potřebuje pro biosyntézu aminokyselin dusík, který je
organicky vázaný v aminokyselinách. Získá ho hydrolýzou18 proteinů z potravy
nebo z tělesných proteinů. Uhlíkové skelety budoucích aminokyselin pochází
z metabolických meziproduktů, které vznikají např. v citrátovém cyklu [17].
Biosyntéza aminokyselin je velice rozmanitý proces, avšak obsahuje
důležité společné rysy. Proces biosyntézy některých aminokyselin probíhá ze
stejných výchozích látek a za vzniku společných meziproduktů. Další
aminokyseliny se tvoří pouhou přestavbou jiných aminokyselin. Existuje šest
způsobů výroby proteinogenních aminokyselin [17].

13

Aminy jsou organické sloučeniny odvozené od amoniaku. Jsou významné biogenní sloučeniny
(koenzymy, hormony). Při vyšší koncentraci jsou toxické a karcinogenní.
14
Mitochondrie patří do buněčných organel. Podílí se na buněčném dýchání, růstu a cyklu.
15
U deaminace je aminoskupina odstraněna z aminokyseliny a přeměněna na amoniak.
16
Při aminaci se aminoskupina přenese z amoniaku na oxokyselinu.
17
Dehydrogenace znamená reakci, při které dochází k odstranění vodíku z organické látky.
18
Hydrolýzou se rozloží řetězec na kratší se spotřebou vody.
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2. Proteiny ve výživě a sportu
2.1 Charakteristika proteinů
Proteiny společně se sacharidy a lipidy patří k hlavním složkám potravy
člověka. Energetická hodnota 1 g proteinu odpovídá 17 kJ (4 kcal). Fyzicky
aktivní lidé a sportovci, obzvláště siloví sportovci, potřebují proteiny ve zvýšeném
množství. Proteiny jsou totiž jediným zdrojem aminokyselin (dusíku) pro jejich
zatěžovaný organismus. Aminokyseliny slouží jako katalyzátor biochemických
reakcí, k vytvoření

nových proteinů a jiných dusíkatých látek, k stimulaci

a vylučování hormonů, k získání energie nebo k rychlejší regeneraci organismu,
podílí se na nárůstu svalové hmoty a k její ochraně před katabolismem19 [9].
2.2 Dělení proteinů ve výživě
Dělení proteinů podle původu:
·

živočišné proteiny – mezi jejich kladné vlastnosti se řadí vyšší podíl
čistých proteinů, lepší stravitelnost, výskyt převážně všech esenciálních
aminokyselin, nižší riziko vyvolání alergických reakcí. K záporným
vlastnostem patří vyšší obsah lipidů (cholesterolu), vyšší cena, malý obsah
esenciálních mastných kyselin (krom ryb), vyšší zátěž na játra a ledviny,
nebo horší stravitelnost,

·

rostlinné proteiny – za klady považuji nižší cenu, nulový obsah
cholesterolu, vysoký obsah esenciálních a průvodních látek, méně
toxických látek. Zápory zahrnují nekompletnost aminokyselin, vysoký
obsah dusičnanů, menší obsah proteinů, riziko plísní, možnost alergií
a nižší stravitelnost,

·

mikrobiální proteiny – nejsou pro lidský organismus nijak významné [6,8].

Dělení proteinů podle výživového hlediska:
·

plnohodnotné proteiny – obsahují všechny esenciální aminokyseliny
v potřebném množství a v ideálním poměru,

·

neplnohodnotné proteiny – chybí některá esenciální aminokyselina nebo se
vyskytuje v nedostatečném množství [4].

19

Katabolismem se rozumí rozklad svalové hmoty vlivem nedostatku energie, např. při redukci
váhy nebo nemoci.
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Dělení aminokyselin podle výživového hlediska:
·

esenciální aminokyseliny – organismus si je sám neumí syntetizovat
a musí je přijímat v potravě stejně jako vitaminy (valin, leucin, isoleucin,
threonin, tryptofan, fenylalanin, methionin a lysin),

·

semiesenciální aminokyseliny - jsou esenciální v určitém věkovém období
nebo v dané nemoci. Důležité jsou především pro děti (histidin a arginin),

·

neesenciální aminokyseliny – organismus si je umí syntetizovat (serin,
alanin, asparagin, tyroxin, prolin, glutamin, cystein, glycin, kyselina
glutamová a asparagová) [4].

2.3 Biologická hodnota proteinů
Kvalita proteinů je dána zastoupením všech esenciálních aminokyselin ve
vhodném poměru a stravitelností daného proteinu. Kvalita proteinu je vyjádřena
biologickou hodnotou proteinů. Tato hodnota se značí různými zkratkami, např.
PER (protein efficiency ratio = poměr efektivity proteinu) nebo BH (biologická
hodnota). BH značí, kolik gramů tělesných proteinů může být vytvořeno ze
100 g proteinů přijatých ze stravy. Začíná číslem 100 a postupně se snižuje
s klesající kvalitou proteinu (viz Tab. 1). Čím je BH proteinů vyšší, tím je jich
méně potřeba pro vyrovnanou bilanci proteinů [4,13].
Proteiny přijaté z různých druhů potravin se mohou díky širokému spektru
aminokyselin (převážně esenciálních) vzájemně doplňovat a využívat. Proto je
doporučeno kombinovat živočišné a rostlinné proteiny. Získáme tím vyšší BH
přijatých proteinů (viz Tab. 2) [4,13].

Tab. 1: BH různých zdrojů proteinů [10] Tab. 2: BH proteinových směsí [10]
BH různých zdrojů proteinů v procentech
Celé vejce

100

BH proteinových směsí v procentech

Fazole

72

Proteinová směs

Poměr směsi

BH

Maso

92 - 96

Rýže

70

Vejce a brambory

35 % / 65 %

137

Ryby

94 - 96

Brambory

70

Vejce a mléko

71 % / 29 %

122

Mléko

88

Chleba

70

Vejce a pšenice

68 % / 32 %

118

Sýry

82 - 85

Čočka

60

Mléko a pšenice

75 % / 25 %

105

Sója

84

Pšenice

56

Zelené řasy

Fazole a kukuřice

52 % / 48%

101

81

Hrách

56

Žito

76

Kukuřice

54
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2.4 Dusíkatá rovnováha
Hladinu proteinů biochemici neměří přímo, ale stanovují rovnováhu
dusíku, který je základní stavební složkou každé aminokyseliny. Rovnováha
dusíku je poměr mezi celkovým příjmem a výdejem dusíku. Positivní rovnováha
dusíku znamená nárůst obsahu tělesných proteinů v organismu (dochází k nárůstu
svalové hmoty). Negativní bilance znamená snižování proteinů v organismu
(dlouhodoběji vzniká svalová ztráta - katabolismus). Při náročném tréninku
se zvyšuje vylučování dusíku. Potřebný dusík se doplní zvýšeným množstvím
proteinů nebo aminokyselin. „Jen velmi málo proteinů je potřeba k budování
svalové hmoty, ale k pokrytí deficitu dusíku, vzniklého během tréninku, jich
potřebujete mnoho“ (Embleton P., Thorme G., 1999, s. 452) [12,16].
2.5 Limitující aminokyseliny
Chybí-li některá z esenciálních aminokyselin, mohou být ostatní přítomny
ve velkém přebytku a stejně jsou pro stavbu vlastních proteinů nevyužitelné.
Jako nejvhodnější jsou považovány proteiny obsahující všech osm esenciálních
aminokyselin (plnohodnotné proteiny) [30].
Nevyváženost jednotlivých aminokyselin v potravě člověka může způsobit
jeho zdravotní komplikace. Nejčastější limitující aminokyseliny jsou lysin
v obilovinách, methionin v luštěninách a hovězím mase, tryptofan v kukuřici.
Tato rizika jsou definována dvěma biochemickými zákony [12].
Rubnerův zákon limitní aminokyseliny – popisuje využití aminokyselin
z přijatých proteinů, kdy závisí na obsahu nejméně zastoupené esenciální
aminokyseliny. To znamená, že z přijatých aminokyselin se jich do vlastních
proteinů začlení jen tolik, kolik odpovídá množství nejméně zastoupené esenciální
aminokyseliny. Protože aminokyseliny se v organismu neskladují, ostatní
aminokyseliny jsou rozloženy, i když v organismu panuje celkový nedostatek
proteinů [28].
Wolfův zákon nadbytku esenciálních aminokyselin – varuje, že příjem libovolné
esenciální aminokyseliny ve velkém nadbytku (minimálně čtyřnásobném) zesiluje
projevy limitní aminokyseliny, zabraňuje metabolismu jiných aminokyselin, a tím
narušuje metabolické systémy [28].
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2.6 Doporučené množství příjmu proteinů u nesportovce
„Rostliny a některé mikroorganismy si dokáží syntézou vytvořit proteiny
ze základních složek, jako jsou oxid uhličitý, voda a anorganické dusíkaté
sloučeniny. Živočichové tuto schopnost nemají“ (Ferenčík M., Škárka B., Novák
M., Turecký L., 2000, s. 241). Živočichové si také neumí uložit proteiny ve
formě tělesných proteinů (svalové hmoty), a proto je musí konzumovat
pravidelně a v dostatečném množství. Proteiny jsou v organismu v neustálém
koloběhu a přeměně. U dospělého člověka se denně obnoví 3 g až 4 g proteinu na
1 kg tělesné hmotnosti (TH). K výměně poloviny všech proteinů dochází asi za 80
dní. Obměna proteinů spotřebuje až 20 % energie bazálního metabolismu [2,5].
Dlouhodobě diskutovaný problém v oblasti výživy je určit dostatečné
množství proteinů, které by zajistilo všechny potřebné funkce organismu, aniž by
došlo k jeho poruše. Tato dávka je určena jako minimální. Zdravý člověk
konzumující smíšenou stravu by neměl mít žádné zdravotní komplikace vzniklé
z nedostatku proteinů. Pouze u dětí, které jsou od časného dětství živeny
vegetariánskou stravou, je zaznamenán o 10 cm menší vzrůst oproti vrstevníkům
konzumujících stravu smíšenou [8,12].
Doporučený denní příjem proteinů u osob se sedavým způsobem života:
·

děti: 1 g/kg TH/den,

·

dospívající: 1,0 – 1,5 g/kg TH/den,

·

dospělí: 0,8 – 1,0 g/kg TH/den,

·

těhotné matky: 0,8 – 1,0 g/kg TH/den + 6 – 10 g/den,

·

kojící matky: 0,8 – 1,0 g/kg TH/den + 12 – 16 g/den [16].

Výpočet optimálního množství proteinů
Výpočet potřebného denního množství proteinů je pro sportovce velice
důležitý, a to hlavně pro silové sportovce. Z předchozího seznamu vyberte
položku, která se k Vám nejvíce hodí, a vynásobte ji svojí tělesnou vahou.
Výsledkem získáte optimální potřebu proteinů na den. Tento výpočet je pouze
orientační [1].
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2.7 Doporučené množství příjmu proteinů u sportovce
Tak jako u nesportovců, neexistuje shoda mezi odborníky na výživu ve
stanovení optimálního příjmu proteinů u sportovců. Při rozhodování, jaké
množství proteinů je optimální, se bere ohled na pohlaví, věk, zdravotní stav, BH
proteinů, velikost aktivní svalové hmoty, druh sportu, intenzitu tréninku,
trénovanost jedince, genetické předpoklady nebo rychlost metabolismu [7,9].
Z pohledu příjmu proteinů lze sportovce rozdělit do dvou skupin. První
skupinu tvoří siloví sportovci, kteří mají pocit, že proteinů není nikdy dost. Do
druhé skupiny spadají vytrvalci, triatlonisté, gymnasté atd., hlídající si pečlivě
svoji hmotnost. Intenzivním tréninkem dochází k mikroskopickému poškození
svalů. Při obnově poškozeného svalstva a regeneraci celého organismu se
uplatňuje ve zvýšené míře protein (aminokyseliny). Obě skupiny si mohou
zhoršit svoji výkonnost nevyváženou stravou [12].
Čím vyšší výkonnostní úrovně chce sportovec dosáhnout, tím více musí
zatížit svůj organismus. Aby se jeho organismus s takovou vysokou zátěží dokázal
vyrovnat a přizpůsobit se jí bez poškození, musí být zásoben velkým množstvím
výživových látek. Dovedete si představit to velké množství potravin, které by
musel sportovec zkonzumovat, aby dostal všechny potřebné látky v odpovídajícím
množství a kvalitě? Proto raději většina špičkových sportovců sáhne po
suplementovém koktejlu nebo tabletách, než aby snědli tak velké množství
potravin, které by jim možná dodalo stejnou nutriční hodnotu, ale za mnohem
vyšších finančních nákladů, nadbytečné energie a možných zažívacích problémů.
Tyto suplementy jim zabezpečí všechny potřebné látky přesně na míru a v lépe
stravitelnější formě. Zajistí tak dokonalou regeneraci i optimální trénink [7,9].
„Pokud se týče kulturistů a sportovců se specializací výhradně silového
zaměření (mužů), mohu konstatovat, že ideální poměr živin je: 25 % bílkovin : 20
% tuků : 55 % sacharidů“ (Fořt, 2001, s. 132). Někteří vytrvalostní sportovci jedí
stravu obsahující 85 % sacharidů. Daný nepoměr ohrožuje zdraví v důsledku
nedostatku esenciálních mastných kyselin a esenciálních aminokyselin [1,12].
Silový trénink vede k nárůstu objemu svalové hmoty, což ukazuje na
zvýšenou tvorbu aktinu a myosinu, a je tak zřejmé, že tento proces je závislý na
dostatečném množství proteinů. Vytrvalostní trénink má jen malý účinek na
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nárůst svalové hmoty, ale zvyšuje ve svalech obsah mitochondriálních proteinů,
zvláště těch, které jsou zapojeny do oxidativního metabolismu [12].
Nové studie však doporučují 2,4 – 3,2 g/kg TH/den čistých proteinů pro
intenzivně trénující silové sportovce. Vrcholoví kulturisté konzumují nárazově
3 – 4 g/kg TH/den čistých proteinů, jsou ale pod odborným lékařským dohledem.
Na závěr uvedu jednu kontrastní teorii: „Teoreticky pokud chceme zvýšit
svalovou hmotu o 0,5 kg za týden, potřebujeme pouze zvýšit příjem proteinů
o 14 g denně, což je pouhých 50 g až 60 g masa!“ (Bernadot, 1992) [1,9,19].
Z jednoho výzkumu, který se zabýval sprintery a kulturisty, vyplývá, že
tito sportovci potřebují 1,12 až 1,67krát více proteinů než nesportovci. Olympijští
vzpěrači potřebují až 4,4krát více proteinů, aby nabrali svalovou hmotu a sílu,
v porovnání s nesportovci. Lidé, kteří se věnují běhu, jízdě na kole nebo plavání,
potřebují 2krát více proteinů než nesportovci [16].
Doporučený denní příjem proteinů u sportovců:
·

rekreační sportovci (30 min. 4 – 5krát týdně): 0,8 – 1 g/kg TH/den,

·

vytrvalostní sportovci: 1,2 – 1,6 g/kg TH/den,

·

vytrvalostní sportovci se střední intenzitou: 1,2 g/kg TH/den,

·

vytrvalostní sportovci s velkým objemem tréninku: 1,6 g/kg TH/den,

·

sportovci ze silových disciplín: 1,2 – 1,7 g/kg TH/den,

·

nováčci ze silových disciplín: 1,5 – 1,7 g/kg TH/den,

·

sportovci ze silových disciplín při ustáleném stavu: 1,0 – 1,2 g/kg TH/den,

·

dospívající sportovci při růstovém spurtu: 1,5 g/kg TH/den [16].

2.8 Proteinové suplementy
Proteinové suplementy patří mezi základní, nejznámější a nejrozšířenější
suplementy

v

silových

sportech.

Nejpoužívanější

formou

proteinových

suplementů jsou proteinové prášky, ale existují i tablety, kapsle nebo nápoje. Na
100 g hmotnosti proteinového suplementu většinou připadá 50 g až 95 g čistých
proteinů. Doporučují se proteinové suplementy s nejméně 70 % obsahem čistých
proteinů [16].
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Výhoda tablet nebo kapslí spočívá v lepší stravitelnosti oproti hustému
nápoji z prášku, ale tato výhoda je překonána jejich vysokou pořizovací cenou.
Proteinové nápoje zahrnují již od výrobce předpřipravené nápoje balené
v lahvích. Proteinové suplementy jsou navíc obohaceny o různé aminokyseliny,
vitaminy a minerální látky [16].
Proteinové suplementy se vyrábí ze sušených a zpracovaných proteinů
obsažených v mléce, mase, vejcích či obilovinách. K nejrozšířenějším se řadí
živočišné proteiny, a to zvláště syrovátkový protein. Proteinové koncentráty je
vhodné rozpouštět ve vodě, nikoliv v mléce, z důvodu lepší stravitelnosti [16].
Dělení proteinů dle technologie výroby:
·

sušené proteiny – nejjednodušší forma výroby proteinů,

·

sušené koncentráty – ze sušeného základu se odstraní část sacharidů
a lipidů, tím vznikne proteinový koncentrát, avšak hůře stravitelný,
protože se zkoncentrují i nečistoty a odpadní látky,

·

filtrovaný protein – vznikne pomocí iontové filtrace, kdy se chemicky na
medium navážou čisté proteiny a zbytek se odstraní, dochází ale
k denaturaci (znehodnocení citlivých složek syrovátky) proteinu, přesto
nejrozumnější kompromis mezi kvalitou a cenou,

·

křížově mikrofiltrovaný protein (CFM) – se vyrábí mechanickým čištěním
proteinů na speciálních mikrotechnologicky vyrobených keramických
deskách, které na sebe navážou nečistoty a zanechají pouze čistý protein.
Za výhody se považují absence chemických médií, přírodní vlastnosti
a chuť. Výhody kompenzuje vysoká pořizovací cena [25].

Zdroje proteinů:
·

syrovátka – má nejvyšší biologickou hodnotu. Nabízí celou řadu výhod,
např. nejvyšší obsah aminokyselin s rozvětveným řetězcem, zvýšenou
hladinu glutationu (nejdůležitější antioxidant), rychlou rozpustnost
a vstřebatelnost, uplatňuje se v imunitním systému, nezpůsobuje nadýmání
a plynatost jako ostatní proteiny. Dražší metoda výroby,

·

kasein – vysoký obsah glutaminu a glukogenních aminokyselin, nákladná
výroba, dlouhá doba trávení,
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·

mléko – mléčný protein se používá především ve směsích. Výhody
a nevýhody jsou podobné jako u syrovátkového proteinu nebo kaseinu,

·

vejce – využitelnost vaječných proteinů je vyšší než mléčných, ale pořád
nižší než syrovátkových nebo sójových, horší stravitelnost, finančně
náročný zdroj proteinů,

·

maso – využitelnost proteinů průměrná, pořizovací cena vysoká, využívá
se spíše u výroby aminokyselin,

·

sója – nejkvalitnější rostlinný protein obsahující všechny esenciální
aminokyseliny, poměrně vysoká BH, vynikající pro rýsovací diety,
pravděpodobný vznik zažívacích problémů, horší chuť,

·

směsi různých proteinů – biologická hodnota směsí bývá lepší než
u jednotlivých zdrojů, příznivější cena oproti jednotlivým kvalitním
zdrojům [25,29].

2.9 Dávkování proteinových suplementů
Ihned po tréninku se doporučuje přijmout 30 g – 40 g (0,5 g/kg TH)
čistých proteinů v závislosti na způsobu tréninku (vytrvalostní x silový). Ideální
je, když jednorázová porce čistých proteinů nepřesáhne 40 g a tyto porce jsou
rozděleny v průběhu celého dne, např. ve formě svačin. Organismus není schopen
strávit v jedné dávce víc než 40 g čistých proteinů. Udává se, že lidské tělo, ani to
maximálně trénované, není schopno účinně zpracovat více než 2,2 g/kg TH/den.
Nadbytečné proteiny, které organismus nepotřebuje, přemění na energii, tukové
zásoby nebo je vyloučí. Neměla by se také kombinovat klasická strava
s proteinovým koktejlem z důvodu horší stravitelnosti [1,9].
2.10 Aminokyselinové suplementy
Aminokyselinové suplementy se dělí do tří hlavních kategorií. První
skupina by měla obsahovat směs všech aminokyselin, ale složení většinou
odpovídá pouze obyčejnému proteinovému suplementu. Druhou skupinu tvoří
individuální – jednotlivé aminokyseliny. V třetí kategorii se nachází
aminokyselinové suplementy, které jsou složeny ze dvou či tří aminokyselin
tvořících komplex. Suplementy existují ve formě tablet, kapslí a tekutin [16].

29

Nejpoužívanější jsou aminokyseliny s rozvětveným řetězcem. Příkladem
uvedu nejrozšířenější komplex aminokyselin složený z valinu, leucinu
a isoleucinu, označovaný jako BCAA (branched chain amino acids). BCAA
podporuje tvorbu svalové hmoty a prokazatelně chrání před jejím rozpadem [16].
U aminokyselinových suplementů je důležité vybírat ty, které obsahují
pouze „L“ formu dané aminokyseliny, protože „D“ formu není naše tělo schopno
metabolizovat. Navíc může dojít k poruše metabolických reakcí „L“ formy [16].
Ještě jednou připomínám, že sebelepší suplement nebo velké dávky
proteinů nebudou nikdy účinné, pokud trénink sportovce nebude intenzivní, strava
optimálně vyvážená, regenerace dostatečně dlouhá a to vše realizované na osobní
individualitu sportovce.
Vědecky prokázané účinky nejdůležitějších aminokyselin pro silové sportovce:
alanin – v případě vyčerpání glykogenových zásob se používá jako zdroj energie,
arginin – jedna z nejdůležitějších aminokyselin pro sportovce a děti. Spolu
s ornithinem ovlivňuje produkci růstového hormonu, urychluje regeneraci po
fyzické zátěži, podporuje imunitu a zlepšuje přeměnu lipidů na energii. Je také
výchozí látkou pro tvorbu kreatinu,
glutamin – důležitý pro imunitní systém, má podobný účinek jako kreatin,
isoleucin – je využíván pro kosterní a srdeční svalstvo jako zdroj energie. Tím
šetří glykogenové zásoby organismu, zabraňuje katabolismu a podporuje
regeneraci. Je součástí komplexu aminokyselin BCAA,
leucin – umožňuje svalu ukládat a udržovat energii, zvyšuje proteinovou syntézu,
zabraňuje katabolismu, stimuluje tvorbu růstového hormonu, podporuje
regeneraci a je součástí komplexu aminokyselin BCAA,
l-karnitin – jedná se o specifickou aminokyselinu, protože netvoří součást
proteinů. Jelikož umožňuje spalování lipidů v buňkách, využívá se pro podporu
vytrvalostních výkonů, rýsovací diety,
lysin – jeho nedostatek má za následek pokles imunity, vzniku chudokrevnosti,
podílí se na tvorbě svalové hmoty a je součástí karnitinu,
valin – podporuje účinky leucinu a isoleucinu. Je součástí komplexu
aminokyselin BCAA [13,16,19].
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2.11 Načasování příjmu proteinových suplementů
Stejně jako v příjmu optimálního množství proteinů neexistuje shoda
v načasování jejich příjmu. Během dne je organismus schopen absorbovat stejné
látky s různou odlišností [16].
Všeobecné doporučení:
·

před snídaní – doporučuje se vzít aminokyseliny, které slouží k uvolnění
růstového hormonu (arginin, lysin a ornitin),

·

s jídlem – vhodná je konzumace aminokyselin ve volné formě nebo
s rozvětveným řetězcem,

·

ihned po tréninku – pro uspokojení potřeb svalů se může sáhnout po
proteinech nebo aminokyselinách,

·

svačina – nejvhodnější jsou proteinové nápoje (nejlépe mléčný, vaječný
či syrovátkový protein) nebo metabolické optimizéry,

·

před spaním – doporučují se aminokyseliny působící jako stimulátor
růstového hormonu, který se v největším množství vylučuje během
hlubokého spánku, nebo také proteinový nápoj (nejlépe kaseinový) [16].

2.12 Rizikovost suplementů
Všechny suplementy musí být schváleny Ministerstvem zdravotnictví na
podkladě přezkumu zdravotní nezávadnosti od Státního zdravotního ústavu.
Posuzuje se pouze zdravotní nezávadnost, nikoliv účinnost. „Platná legislativa
říká, označování doplňků stravy nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti
týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto
vlastnosti odkazovat.“ (§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 225/2008 Sb.). Tvrzení uváděná na
obalu a v doprovodných materiálech u doplňků stravy nejsou po odborné stránce
posuzována. Suplementy jsou převážně přírodního původu nebo pro organismus
přirozené, navíc nedostatkové. Zdravotní komplikace mohou nastat v důsledku
požití nadměrného množství, nesprávně načasovaném příjmu nebo kombinací
více druhů suplementů. Konzument by se měl vždy řídit návodem na etiketě
výrobku, v případě specifického použití se poradit s odborníkem. Měl by se
snažit kupovat výrobky bez konzervačních látek, barviv a sladidel, aby se vyhnul
potencionálním alergickým reakcím [9,16,26,27].
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2.13 Poruchy metabolismu proteinů
Zdraví sportovci, kteří konzumují doporučené množství proteinů, se
nemusí rizika poruchy metabolismu proteinů obávat. Jestliže člověk pociťuje
problémy při konzumaci proteinu, je doporučeno zkusit jiný proteinový preparát,
přestat je zcela konzumovat nebo navštívit lékaře [9,16].
Důsledky nadměrného příjmu proteinů:
·

poškození jater – přebytkem amoniaku a zaplavením ketogenními
kyselinami,

·

poškození ledvin – vlivem pseudouremického syndromu,

·

arterioskleróza – vyvolaná zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi,

·

zažívací potíže – nadýmání, hnilobná dyspepsie, alergie, akné,

·

ztráta energie – vysoké energetické nároky na zpracování nadměrného
množství proteinů,

·

zvýšená tvorba tuku – vlivem zisku přebytečné energie,

·

aminokyselinová

dysbalance

–

v případě

konzumace

některých

izolovaných aminokyselin [9].
Nemoci vzniklé z nedostatku proteinů:
·

marasmus – nedostatečný příjem všech živin, pomalé odbourávání svalové
hmoty,

·

kwashiorkor – onemocnění způsobené výrazným nedostatkem proteinů
v potravě při jinak dostatečném energetickém příjmu tvořeném však jen
sacharidy. Patří do skupiny proteinenergetické malnutrice,

·

marasmický kwashiorkor – nedostatek všech výživových složek
s působením různých infekcí [10,20].
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Nemoci z metabolismu proteinů:
·

homocystinurie – nejčastěji způsobena poruchou aktivity cystathion betasyntázy,

tj.

enzymu

podílejícího

se

v organismu

na

přeměně

aminokyseliny methioninu na cystein,
·

fenylketonurie – při tomto onemocnění se hromadí phenylalanin
především v mozku a v játrech, a tím poškozuje jejich funkce,

·

tyrosinémie – vlivem poruchy metabolismu tyrosinu dochází k poškození
jater, ledvin a hrozí také vysoké riziko rozvoje hepatocelulárního
karcinomu,

·

organická acidurie – patří do skupiny metabolických onemocnění, které
jsou způsobeny poruchou funkce některého ze specifických enzymů
v katabolismu větvených aminokyselin (leucinu, valinu a isoleucinu),

·

celiakie – nesnášenlivost lepku, u nemocných touto chorobou dochází
k reakci antigen – protilátka na jednu ze složek lepku, a to alfa-gliadin
[21,22,23,24].
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3. Metodologie výzkumu
3.1 Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je na základě vytvořeného dotazníku zjistit rozsah
informovanosti a znalostí v oblasti výběru a konzumace proteinového
suplementu u předem vybraných fitness sportovců. Dále zanalyzovat přednosti
a nedostatky zkušebních vzorků proteinových suplementů dodaných firmou
Inkospor k posouzení daným respondentům. Provést komparaci webových
stránek zvolených výrobců proteinových suplementů dlouhodobě působících na
českém trhu na základě hodnocení jednotlivých respondentů. Posledním cílem
práce je vytvořit jednoduchou edukační brožuru, která by pomohla nejen
začínajícím fitness sportovcům zvolit správný postup při tvorbě efektivního
tréninku, kvalitního jídelníčku a při výběru optimálního suplementu.
Celý výzkum je veden ve spolupráci s firmou Inkospor, která má zájem
expandovat na český trh se svou nabídkou suplementů. Při analýze trhu firma
zjistila, že je potřeba zvýšit všeobecné povědomí o proteinech a proteinových
suplementech, sportovcům prohloubit znalosti v dané problematice, a to
především v oblasti výběru a konzumace vhodného proteinového suplementu.
3.2 Metodika výzkumu
Pro získání informací jsem vytvořil dotazník, jenž je rozdělený na dvě
části (viz Příloha 2). První část dotazníku zjišťuje informace pomocí otevřených
otázek, které oslovení respondenti hodnotí slovní a škálovou metodou. V druhé
části dotazníku je využívána pouze škálová metoda.
3.3 Výzkumné otázky
1. Mají fitness sportovci dostatečné znalosti potřebné k výběru optimálního
proteinového suplementu?
2. Je informovanost fitness sportovců o proteinech závislá na době jejich cvičení?
3. Je cena výrobku skutečně nejdůležitějším kritériem při jeho výběru?
4. Jaké sekce webových stránek prodejců proteinových suplementů jsou pro
uživatele nejdůležitější?
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4. Interpretace a vyhodnocení výzkumu
Vytvořené dotazníky jsem rozdal šestnáctičlenné skupině fitness
sportovců, zastoupené muži ve věku 23 až 35 let. Deset z nich navíc obdrželo
proteinový suplement X-TREME MUSCLE GAINER nebo X-TREME WHEY
PROTEIN různých příchutí od firmy Inkospor. Obdarovaní dlouholetí sportovci
v dotazníku vyjadřovali subjektivní spokojenost se vzorky, konkrétně např.
s chutí, vůní, složením, stravitelností suplementu, s jeho účinností. Měli také
možnost uvést své vlastní postřehy k danému výrobku.
Každou otázku z dotazníku hodnotím samostatně slovně, jelikož tato
varianta nabízí širší možnosti blíže specifikovat daný problém. Slovní hodnocení
je pro větší názornost a orientaci doplněno grafem či tabulkou.
4.1 Počet respondentů podle doby užívání proteinů
Výzkumný vzorek sportovců byl zvolený tak, aby začlenil nejen
začátečníky, ale i dlouholeté sportovce (viz Graf 1). Široká skupina odlišně
zkušených respondentů lépe poskytuje objektivní informace důležité pro ucelený
výzkum. Ve zvoleném vzorku fitness sportovců je pět začátečníků, cvičících do
dvou let. Skupina dále obsahuje tři mírně pokročilé, kteří se věnují fitness sportu
tři až šest let. Středně pokročilí respondenti, cvičící sedm či osm let, jsou
reprezentování čtyřmi zástupci. Poslední skupinu zkušených sportovců, kteří se
zabývají fitness sportem více než devět let, zaplňují čtyři dotázaní respondenti.
Počet respondentů podle doby užívání proteinů

Počet
respondentů

5
4
3
2
1
0
0 až 2 3 až 4 5 až 6 7 až 8 9 až 10 11 a
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Počet let konzumace proteinů

Graf 1: Počet respondentů podle doby užívání proteinů
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4.2 Zastoupení jednotlivých výrobců suplementů u respondentů
Z celkového

počtu

devatenácti

výrobců

suplementů

uvedených

oslovenými respondenty v dotazníku se jako nejoblíbenější ukázal český výrobce
Aminostar, následovaný americkým výrobcem Dymatize. Další český zástupce
Nutrend se stal třetím nejužívanějším výrobcem společně s americkým Weiderem.
Z Grafu 2 je dále zřejmé, že čeští výrobci společně s americkými jsou nejvíce
vyhledávanými producenty proteinových suplementů. Mezi devatenácti značkami
je zastoupeno sedm českých titulů. Americkým producentům připadá devět titulů
z devatenácti.

Zastoupení jednotlivých výrobců suplementů
u respondentů
8

Počet zastoupení

6

4

2

Weider (USA)
Bolid (CZ)
Champion Nutrition (USA)
Aminostar (CZ)
Promil (CZ)
Syntrax (USA)
PhD Nutrition (GB)
Dymatize (USA)
Vitalmax (CZ)
ATP (CZ)
SmartLabs (CZ)
AONE (SK)
Scitec Nutrition (USA)
Nutrend (CZ)
Cytosport (USA)
VPX (USA)
American Muscle (USA)
MuscleTech USA)

0

Výrobci proteinových suplementů

Graf 2: Zastoupení jednotlivých výrobců suplementů u respondentů
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4.3 Preferované způsoby nákupu suplementů
V dnešní elektronické době není nijak překvapujícím výsledkem
jednoznačná převaha nákupu přes internet nad zbývajícími způsoby nákupu
suplementů (viz Graf 3). Vysvětluji si to především tím, že internetové obchody
nabízejí zajímavé ceny, velmi rozsáhlý sortiment z celého světa, vyčerpávající
popis výrobku, přehledné vzájemné porovnání jednotlivých suplementů
a v neposlední řadě také pohodlný nákup přímo z domova. Ostatní způsoby
nákupu, kam patří prodej v pevných obchodech, ve fitness centrech či přes
kamaráda, jsou v porovnání s internetem zcela nepodstatné.

Preferované způsoby nákupu suplementů
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zastoupení
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Graf 3: Preferované způsoby nákupu suplementů
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4.4 Zastoupení jednotlivých zdrojů informací při výběru suplementu
Jako v předešlém hodnocení, tak i mezi používanými zdroji informací při
výběru suplementu, zvítězil internet. Z šestnácti dotazovaných se k využívání
výhod internetu přihlásilo jedenáct sportovců. Převaha internetu však nebyla
v tomto případě tolik markantní. Osobní zkušenosti kamaráda také podstatně
ovlivňují výběr suplementu a drží se u respondentů v závěsu za výběrem ve
virtuálním světě informací. Časopis a literatura hrají opět nepodstatnou roli při
výběru suplementu. Dva korespondenti překvapivě uvedli, že si žádné informace
před výběrem suplementu nezjišťují.

Zastoupení jednotlivých zdrojů informací při výběru
suplementu
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8
6
4

Bez
informací
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12
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Graf 4: Zastoupení jednotlivých zdrojů informací při výběru suplementu
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4.5 Preferovaný druh proteinu v suplementu
Syrovátkový protein je nejkvalitnější protein používaný pro výrobu
suplementů. Jeho preference respondenty je tedy oprávněná. Získal deset hlasů
z celkových šestnácti. Pět dotázaných neočekávaně odpovědělo, že nepreferují
žádný druh proteinu. Daní respondenti spadali téměř do všech skupin sportovců
rozčleněných podle doby cvičení. Mylně jsem mezi odpověďmi předpokládal
častější zastoupení proteinových směsí z důvodu, že při nižší ceně suplementu
mají vyšší biologickou hodnotu než samotný jednodruhový protein.

Preferovaný druh proteinu v suplementu
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Graf 5: Preferovaný druh proteinu v suplementu

39

Nezáleží

4.6 Preferované doplňující látky v suplementu
Při analýze oblíbenosti doplňujících látek v suplementu vyšlo najevo, že
převážná část oslovených sportovců, a sice deset ze šestnácti, si vybírá proteinové
suplementy podle rozsáhlosti spektra jednotlivých přítomných aminokyselin (viz
Graf 6). Jejich poměrné zastoupení ovlivňuje biologickou hodnotu proteinu, která
je pro účinnost proteinového suplementu nejpodstatnější. Vitaminy, které
upřednostňuje pět respondentů, i minerální látky obsahuje proteinový suplement
oprávněně z důvodu regenerace a posílení organismu. Sportovec však dané látky
snadno přijme do těla konzumací vyvážené stravy, proto není jejich zahrnutí do
proteinového suplementu až tak podstatné. L-karnitin a kreatin, které jsou také
dotazovanými ve značné míře vyhledávány jako součást proteinového
suplementu, se převážně doporučuje konzumovat před sportovním výkonem.
L-karnitin přenáší tukové buňky do mitochondrií, a tím podporuje jejich
spalování. Kreatin slouží jako zdroj energie v prvních sekundách sportovního
výkonu. Jejich nutnost a využitelnost ke kvalitnímu tréninku je velice diskutované
téma mezi odborníky na výživu. Navíc si tyto látky umí organismus vyrobit sám.
Preferované doplňující látky v suplementu
10

Počet zastoupení

8

6
4

Doplňující látky

Graf 6: Preferované doplňující látky v suplementu
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4.7 Dodržování dávkování stanovené výrobcem suplementu
U

otázky

zabývající

se

dodržováním

doporučeného

dávkování

stanoveného výrobcem suplementu jsem očekával jasnou převahu odpovědí
na kladné straně, což se potvrdilo jedenácti hlasy z celkových šestnácti (viz Graf
7). Pět respondentů, kteří odpověděli záporně, se řadí mezi dlouhodobé sportovce.
Konzumují suplement dle vlastního uvážení a potřeb s ohledem na množství
přijatých proteinů ze stravy během dne. Lidský organismus potřebuje proteinový
suplement na obnovu svalové tkáně poškozené při tréninku. Jeho konzumace je
doporučována ihned po tréninku v množství 30 g až 40 g čistého proteinu. Větší
množství proteinu v jedné dávce není schopen lidský organismus strávit. Z těchto
důvodů by se měli sportovci řídit návody jednotlivých výrobců proteinových
suplementů, kteří tyto zásady uvádějí a doporučují. Rozšiřující informace
k danému tématu lze najít v podkapitolách 2.9 Dávkování proteinových
suplementů a 2.11 Načasování příjmu proteinových suplementů.

Dodržování dávkování stanovené výrobcem
suplementu
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Graf 7: Dodržování dávkování stanovené výrobcem suplementu
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4.8 Znalost pojmu biologická hodnota proteinu
Přestože

pojem

biologická

hodnota

proteinu

udává

základní

a nejdůležitější informaci potřebnou pro správný výběr kvalitního proteinového
suplementu, jedna čtvrtina dotazovaných nedokázala jeho význam vysvětlit (viz
Graf 8). Pojem neznali čtyři začínající sportovci, kteří posilují do dvou let.
Zmíněná problematika je podrobněji popsána v podkapitole 2.3 Biologická
hodnota proteinů.

Znalost pojmu biologická hodnota proteinu
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Graf 8: Znalost pojmu biologická hodnota proteinu
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4.9 Znalost pojmu limitující aminokyseliny
O znalost pojmu limitující aminokyseliny se podělili pouze tři sportovci
(viz Graf 9). Jeden zástupce posiluje teprve rok, druhý sedm a třetí patnáct let.
Kvalitní proteinové suplementy obsahují zpravidla plnohodnotné proteiny, tj.
proteiny se zastoupením všech osmi esenciálních aminokyselin v optimálním
množství, proto znalost testovaného pojmu není pro spotřebitele až tak důležitá.
Dané téma je zpracováno v podkapitole 2.5 Limitující aminokyseliny.
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Graf 9: Znalost pojmu limitující aminokyseliny
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4.10 Znalost pojmu dusíkatá rovnováha
Význam pojmu dusíkatá rovnováha byl zřejmý polovině, tedy osmi
dotazovaným (viz Graf 10). Správné odpovědi byly rozloženy téměř rovnoměrně
po celém spektru skupin dotazovaných rozčleněných podle odcvičených let. Mezi
osmi neznalými respondenty bylo zastoupeno pět sportovců z řad začátečníků,
přičemž zbývající tři záporné odpovědi pocházely od zkušenějších skupin
respondentů. Důležitost definice dusíkaté rovnováhy bych přirovnal k biologické
hodnotě proteinů, na kterou může i navázat. Při konzumaci menšího množství
proteinů, než tělo vyžaduje pro svoji potřebu, po náročném tréninku nebo při
konzumaci biologicky nehodnotných proteinů v delším časovém období může
začít docházet k nechtěnému katabolismu. Podrobnější informace lze najít
v podkapitole 2.4 Dusíkatá rovnováha.

Znalost pojmu dusíkatá rovnováha
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Graf 10: Znalost pojmu dusíkatá rovnováha
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4.11 Vyhodnocení kritérií potřebných pro výběr suplementu
Při výběru vhodného proteinového suplementu se každý řídí jiným
kritériem podle toho, čemu dává momentálně přednost a co je pro něj aktuálně
významné. V dotazníku hodnotili respondenti důležitost dvanácti předem
zvolených kritérií pro výběr suplementu (viz Tab. 3 a Graf 11) číselnou škálou
1-5, přičemž hodnocení 1 znamená velice významné kritérium, hodnocení 5 zcela
bezvýznamné kritérium. Nejdůležitějším kritériem pro výběr proteinového
suplementu se u oslovených respondentů ukázalo obsažené množství čistého
proteinu s průměrným hodnocením 1,56. Cena (s průměrným hodnocením 1,94),
obdobně jako druh proteinu, také hraje významnou roli při koupi výrobku.
Naopak zcela nepodstatný význam (s průměrným hodnocením 4,25) má pro
dotazované kupující design obalu. Technologie výroby (viz podkapitola 2.8
Proteinové suplementy) a biologická hodnota proteinu by měly mít pro svůj
podstatný vliv na kvalitu suplementu u budoucích zákazníků větší váhu, než tomu
je u oslovených respondentů.

Tab. 3: Vyhodnocení kritérií potřebných pro výběr suplementu
Typ kritéria
Cena
Značka, výrobce
Design obalu
Druh příchutě
Obsah tuku
Doporučení známých
Množství čistého proteinu
Technologie výroby proteinu
Biologická hodnota proteinu
Množství doplňujících látek
Druh proteinu
Kvalita, země původu použitých surovin

Jednotlivé hodnocení
3,2,3,3,1,3,2,3,1,1,1,2,2,2,1,1,
3,4,1,3,4,3,2,4,2,2,4,3,4,2,1,2,
1,5,5,5,4,3,5,5,5,4,5,4,5,3,5,4,
3,4,1,4,4,2,2,4,2,3,3,3,4,2,1,2,
2,3,5,2,3,2,1,3,4,2,3,4,2,4,1,2,
2,2,2,2,1,1,3,4,3,3,2,3,2,2,5,2,
2,2,1,1,3,1,1,1,3,1,2,1,2,1,1,2,
3,3,3,3,4,1,2,1,5,2,5,4,4,3,1,2,
2,2,5,1,2,1,-,1,5,2,2,1,3,4,1,2,
2,4,3,1,3,2,1,1,3,2,3,2,4,2,1,2,
1,4,1,1,5,2,1,1,4,1,4,2,1,5,1,1,
2,2,3,3,1,2,2,2,4,2,4,3,1,5,1,3
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Průměrné
hodnocení
1,94
2,75
4,25
2,75
2,69
2,44
1,56
2,88
2,27
2,25
2,19
2,50
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Hodnocení
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Grafické vyhodnocení kritérií potřebných pro výběr
suplementu
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Graf 11: Grafické vyhodnocení kritérií potřebných pro výběr suplementu
4.12 Vyhodnocení zkušebních vzorků
Firma Inkospor se snaží proniknout se svými výrobky na český trh
suplementů určených převážně pro sportovce. Proto má v rámci zadaného
výzkumu zájem provést u konzumentů analýzu svých dvou hlavních proteinových
suplementů. Jedná se o vysoce koncentrované proteinové suplementy X-TREME
MUSCLE GAINER (vzorek č. 1) a X-TREME WHEY PROTEIN (vzorek č. 2).
Pět proteinových suplementů od každého druhu jsem rozdal deseti dlouholetým
fitness sportovcům, kteří tak mohou objektivně posoudit všechny klady a zápory
uvedených výrobků.
Oba dva výrobky obdržely od respondentů pozitivní hodnocení. Vzorek
č. 1 vyšel ze „souboje“ o něco lépe než vzorek č. 2 (viz Tab. 4). V hlavních
kategoriích, a sice chuť, vůně, druh proteinu, stravitelnost, doplňující látky
a množství čistého proteinu, dopadly výrobky velmi uspokojivě. Zajisté by si
našly zastání u nejednoho fitness sportovce. Za jedinou závažnou nevýhodu
daných produktů považuji vysokou prodejní cenu i přes to, že se jedná o špičkové
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suplementy s garancí německé kvality. Design obalu se také příliš nezamlouvá
českým konzumentům.
Respondenti měli dále možnost volnou formou uvést vlastní postřehy
k suplementu. Jejich podněty, jen mírně upravené, téměř doslovně uvádím níže.
Postřehy jednotlivých respondentů k vzorkům firmy Inkospor:
1. Neuzavíratelnost obalu, líbivý design – vzorek 1.
2. Mohla by být lepší rozpustitelnost, přijatelná cena – vzorek 1.
3. Přijatelná cena s ohledem ke kvalitě – vzorek 2.
4. Pro dosažení stanovených cílů ohledně cvičení mi stačí méně kvalitní
a levnější suplement – vzorek 1.
5. Protein je dle mého názoru kvalitní, ale jeho cena je oproti konkurenci
vysoká, proto bych si ho nekoupil a využil konkurenci. U konkurence jsou
obdobné proteiny levnější – vzorek 2.
6. Nekoupil bych si ho, neoslovil mne, vysoká cena – vzorek 2.
7. Chybí popis složení v češtině, rozpis jednotlivých aminokyselin, vadí mi
neuzavíratelnost obalu, vysoká cena, i když asi velmi kvalitní výrobek –
vzorek 1.

Tab. 4: Vyhodnocení zkušebních vzorků
Hodnocení
Ø
Hodnocení
vzorku č. 1
vzorku č. 2
2,1,2,1,2,
1,2,1,3,2,
Chuť
1,6
2,1,2,1,1,
2,2,1,3,2,
Vůně
1,4
2,1,2,1,2,
2,2,1,1,3,
Stravitelnost
1,5
3,2,2,2,2,
1,1,2,2,1,
Obsah tuku
2,2
3,1,3,3,2,
3,2,2,2,3,
Design obalu
2,4
2,2,2,2,2,
1,1,2,2,1,
Druh proteinu
2,0
2,2,1,2,1,
2,3,3,2,3,
Rozpustitelnost
1,6
2,2,2,2,2,
2,2,2,2,1,
Doplňující látky
2,0
2,1,2,2,1,
2,1,1,3,2,
Množství čistého proteinu
1,6
3,2,1,2,2,
2,2,2,2,3,
Účinnost vzorku (spokojenost)
2,0
Vyhodnocení
1.
1,83
2.
Legenda:
vzorek č. 1: X-TREME MUSCLE GAINER
vzorek č. 2: X-TREME WHEY PROTEIN
Typ kritéria
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Ø
1,8
2,0
1,8
1,4
2,4
1,4
2,6
1,8
1,8
2,2
1,92

4.13 Preference kvality vzhledem k ceně suplementu
Při srovnání kvality a ceny proteinového suplementu preferovala jedna
čtvrtina dotázaných méně kvalitní, a tudíž i levnější výrobek. Daný výsledek
převážně koresponduje s finanční situací jednotlivých respondentů. Dva
respondenti, kteří si kupují levnější proteinové suplementy, studují vysokou školu.
I když mají určitý příjem, investice do dražších proteinových suplementů pro ně
není prioritní. Pokud by se jim příjem zvýšil, rádi by si zakoupili dražší
suplement. Obdobně smýšlel i další, tentokrát již ekonomicky aktivní, dotázaný.
Poslední – čtvrtý – respondent upřednostňující levnější produkty byl toho názoru,
že by si dražší přípravek nekoupil, protože rozdíly v poměru cena/kvalita doposud
nepoznal. Menší část z dvanácti respondentů kupujících dražší proteinové
suplementy uvedla, že cena pro ně hraje rozhodující roli hned po kvalitě. Ačkoli
dávají přednost kvalitě, výrazně dražší suplementy by si nezakoupili. Dražší
výrobek neznamená automaticky kvalitnější.

Preference kvality vzhledem k ceně suplementu

Počet
respondentů

12
9
6
3
0
Kvalitní / dražší

Méně kvalitní /
levnější

Kvalita / cena suplementu
Graf 12: Preference kvality vzhledem k ceně suplementu
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4.14 Komparace analýzy webových stránek vybraných výrobců suplementů
Firma Inkospor si klade mimo jiné za cíl zlepšit firemní webové stránky.
V rámci výzkumu jsem přišel s návrhem provést komparaci webových stránek
firmy Inkospor se stránkami její přímé konkurence v podobě nejrozšířenějších
českých výrobců suplementů. Zvolil jsem firmy Promil, Aminostar a Nutrend
z důvodu dlouholetého rozsáhlého působení nejen na trhu České republiky. Jako
kritéria srovnání slouží jednotlivé sekce na webových stránkách, které umožňují
uživateli např. jednoduše se na stránkách orientovat, rozšířit si znalosti nebo
získat přehled a informovanost k jednotlivým produktům.
Korespondenti zcela po právu vyhodnotili webové stránky firmy Inkospor
za nejméně uživatelsky přívětivé, a to se ztrátou téměř jednoho hodnotícího bodu
(viz Graf 13 a Tab. 5). Za nejslabší místa webových stránek firmy považuji stejně
jako dotazovaní málo propracované, nedostatečně obsáhlé nebo dokonce zcela
chybějící sekce, a sice v oblasti informací k jednotlivým produktům, v oblasti
odborných článků, poradny, diskusního fóra, filtrů pro vyhledávání či nabízených
slev.

Inkospor by se měl tedy hlavně zaměřit na úpravu celkové přehlednosti

stránek, členění a přehlednosti nabízených produktů, popisu a informací
k jednotlivým produktům (složení, doporučené dávkování výrobku atd.), jelikož
tato kritéria řadí korespondenti k nejdůležitějším. Nezastupitelné místo by na
webových stránkách našla bezplatná poradna, která by firmě zvedla prestiž, nebo
kvalitní odborné články týkající se výživy či tréninku. Slevy, soutěže nebo
věrnostní program se řadí v dnešní době téměř k nezbytnostem.
Do části dotazníku, týkající se komparace webových stránek výrobců
suplementů (viz Graf 14 a Tab. 5), jsem začlenil otázku zaměřenou na důležitost
jednotlivých sekcí webových stránek pro každého uživatele. Z výsledků analýzy
vyplývá, že za nejdůležitější sekci uživatelé vyhodnotili popis a informace
k jednotlivým produktům (celková průměrná váha 1,07). Členění a přehlednost
nabízených produktů na ně úzce navazuje (váha 1,36). Celková přehlednost
stránek a portfolio nabízených výrobků jsou neméně důležité (oba váha 1,43).
Nabízené slevy, soutěže nebo věrnostní program mohou zlákat potencionálního
zákazníka ke koupi u konkurenčního výrobce (celková průměrná váha 1,79).
Ostatní sekce jsou vcelku pro uživatele nepodstatné.
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Graf 14: Grafické vyhodnocení důležitosti jednotlivých sekcí na webových
stránkách výrobců suplementů
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Tab. 5: Vyhodnocení komparace webových stránek výrobců suplementů
Jednotlivé sekce / www
stránky
Grafické zpracování
stránek
Přehlednost stránek
Portfolio nabízených
produktů
Členění a přehlednost
nabízených produktů
Popis a informace k
produktům
Filtry pro vyhledávání
Poradna
Diskusní fórum,
přehlednost,
návštěvnost,…)
Odborné články
(trénink, výživa,…)
Nabízené slevy, soutěže
a věrnostní program

www.promil.cz

Ø

www.aminostar.cz

Ø

www.nutrend.cz

Ø

www.inkospor.cz

Ø

Důležitost sekcí

Ø

CH

3,2,3,2,2,3,2,2,2,1,4,3,4,3, 2,57 2,1,2,1,2,2,2,3,1,3,3,2,2,2, 2,00 1,3,2,1,2,2,1,1,1,3,2,1,2,2, 1,71 -,1,3,2,3,2,3,2,3,2,3,3,4,3, 2,62 2,1,2,2,2,1,4,1,1,4,3,2,2,3, 2,14

5.

3,2,3,1,2,1,1,1,1,1,2,1,3,2, 1,71 1,1,2,1,2,1,2,2,2,2,1,2,2,2, 1,64 3,3,2,2,2,2,1,2,1,2,2,2,2,2, 2,00 -,1,3,2,2,2,4,2,3,2,2,2,3,2, 2,31 1,1,2,1,1,1,2,1,2,2,2,1,1,2, 1,43

3.

2,2,2,1,3,1,2,2,2,2,2,2,3,2, 2,00 2,1,2,1,2,1,2,2,1,2,1,1,3,2, 1,64 2,2,2,1,2,1,2,1,1,3,1,1,3,2, 1,71 -,3,4,2,3,1,3,3,3,1,2,2,3,2, 2,46 1,1,1,1,1,2,1,2,1,1,3,2,2,1, 1,43

3.

2,2,2,1,3,1,1,2,2,3,1,2,3,2, 1,93 1,1,1,1,2,1,2,2,1,2,2,2,2,2, 1,57 2,3,1,2,2,2,2,2,1,2,1,1,2,2, 1,79 -,1,4,2,2,2,4,2,3,2,2,2,4,2, 2,46 1,1,1,1,1,1,2,1,1,2,2,2,2,1, 1,36

2.

2,3,1,1,2,1,1,2,2,2,2,2,2,1, 1,71 2,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1, 1,14 1,3,2,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1, 1,29 -,1,5,1,2,1,5,1,3,3,3,2,2,2, 2,38 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1, 1,07

1.

2,3,5,0,3,0,-,3,0,0,0,0,3,4, 4,08 1,1,3,0,2,0,-,2,2,3,1,2,2,2, 2,38 2,3,2,2,2,3,-,2,2,3,3,3,1,2, 2,31

3,83 1,1,4,3,2,1,3,4,2,3,4,2,2,1, 2,36

6.

-,3,2,2,2,3,2,3,1,3,3,2,3,2, 2,38 2,3,5,0,3,0,0,4,3,2,0,0,3,2, 3,71 2,3,3,1,2,1,3,2,1,3,2,2,3,2, 2,14 -,3,5,0,0,0,0,3,4,3,0,3,0,5, 4,31 3,1,4,1,1,2,5,3,4,2,3,2,4,1, 2,57

7.

2,0,2,2,3,3,2,2,2,3,3,2,3,3, 2,64 2,0,5,0,2,0,0,3,0,2,0,0,3,5, 4,07 3,0,5,0,0,0,0,3,0,3,0,0,3,5, 4,43 -,0,5,0,0,0,0,2,0,2,0,0,0,5, 4,54 4,2,4,3,3,4,5,3,5,2,3,3,4,1, 3,29

11.

2,0,3,3,3,3,2,2,1,2,2,2,3,2, 2,50 1,0,3,2,2,2,2,3,3,1,1,1,3,2, 2,21 2,0,3,1,3,1,0,3,1,2,1,1,3,2, 2,36 -,0,5,0,0,0,0,3,0,2,0,0,0,5, 4,62 5,2,4,2,3,3,4,3,4,4,1,2,3,1, 2,93

9.

-,3,4,2,3,2,-,1,2,1,3,3,2,4,

2,50

-,3,3,2,3,2,-,1,2,1,1,1,2,2,

1,92

-,4,2,1,2,1,-,1,3,3,1,2,3,2,

2,08

-,2,5,0,3,0,-,3,4,3,0,4,4,3,

-,4,4,0,4,0,-,1,0,2,4,3,4,5,

3,83 5,1,2,2,2,2,1,1,2,2,1,1,2,1, 1,79

Certifikáty, laboratorní
-,0,4,0,3,0,-,2,1,2,2,1,0,2, 3,08 -,0,4,0,1,0,-,1,0,2,0,0,0,5, 4,00 -,0,4,0,1,0,-,2,0,3,0,0,0,2, 3,92 -,0,3,1,3,1,-,2,0,3,2,1,0,3, 2,83 5,2,4,2,1,3,3,3,2,3,3,3,3,1, 2,71
testy produktů
Doplňující info. o firmě
-,0,2,1,3,1,1,3,2,3,3,3,2,1, 2,31 -,0,2,1,2,1,1,3,3,1,2,2,2,1, 2,00 -,0,2,1,1,2,5,3,3,3,1,2,2,1, 2,38 -,0,3,1,3,2,4,3,4,2,4,3,4,2, 3,08 5,2,3,3,2,4,3,3,4,3,4,3,3,1, 3,07
a e-shopu
-,0,4,3,2,3,-,3,1,3,2,2,-,2, 2,73 -,0,5,2,2,2,-,3,0,2,2,2,-,2, 2,91 -,0,5,1,2,1,-,3,4,3,1,1,-,2, 2,55 -,0,5,2,3,2,-,3,3,3,2,2,-,2, 2,91 5,5,5,3,4,4,5,3,4,3,5,4,-,3, 4,08
Sponzoring firmy
Celkové hodnocení
3.
2,47
2.
2,40
1.
2,36
4.
3,24
---------------------------(CH)

Legenda:
· hodnocení: 1 – vynikající až 5 – nedostatečné,
· sekce se dle korespondenta na webu nenacházela: 0 (hodnocení jako 5 – nedostatečné),
· sekce nebyla korespondentem ohodnocena: „-“ (do hodnocení nezahrnuto).
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4.
8.
10.
12.
----

4.15 Edukační brožura
Posledním úkolem této diplomové práce je vytvořit edukační brožuru pro
začínající fitness sportovce, která by jim pomohla zorientovat se v oblasti
sportovní výživy adekvátní k jejich zvolenému typu tréninku. Podnět vyhotovení
edukační brožury zadala firma Inkospor. Firma při analýze trhu shledala
nedostatek spočívající v chybějícím jednoduchém edukačním materiálu, který by
obsluze fitness center i samotnému začínajícímu sportovci napověděl správný
postup při tvorbě efektivního tréninku, sestavení kvalitního

jídelníčku

a výběru optimálního suplementu.
Požadavek firmy Inkospor na vytvoření stručné jednoduché brožury
komplikovala rozsáhlost a odbornost výše zmíněné problematiky. Sestavit kvalitní
tréninkový plán s odpovídajícím jídelníčkem je individuální záležitost vzhledem
ke specifickým vlastnostem a potřebám každého jedince. Najít jednotný postup,
který by vyhovoval všem sportovcům, je téměř nemožné. Z daného důvodu
schéma neobsahuje konkrétní tréninkové plány ani jídelníčky. Vedle základních
ucelených zásad a informací o konzumaci proteinů poskytuje obecné kroky, jak
docílit chtěného výsledku a kde získat potřebné odborné informace. Jednotlivé
kroky jsou doplněny doporučenými produkty firmy Inkospor.
Konečnou grafickou podobu vyhotoveného schématu si firma Inkospor
zajistí ve vlastní režii dle svých firemních požadavků na úpravu a design.
Původní navržené schéma je uvedeno v Příloze 3.
4.16 Závěrečná diskuze
Po vyhodnocení všech šestnácti dotazníků zjišťuji, že znalosti sportovců
v oblasti proteinových suplementů jsou na dobré úrovni. Začátečníkům bych však
doporučil důkladněji nastudovat problematiku týkající se proteinů a pokročilým
sportovcům její občasné opakování. Studium literatury, pojednávající o sportovní
výživě, by mělo být základní povinností každého sportovce. Bez optimální výživy
není schopen sportovec podávat takový výkon, jaký by si představoval. Výživa je
velice důležitá součást tréninku a regenerace organismu. Nemůže-li sportovec
z různých důvodů dodržovat zásady sportovní výživy, měl by uvažovat o koupi
suplementu, který mu chybějící látky nahradí a doplní. Pokud ovšem konzumuje
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vyváženou stravu a cvičí rekreačně, nadměrné zatěžování organismu trávením
suplementu, který organismus plně nevyužije, je nadbytečné.
Z výzkumu je zřejmé, že čím sportovec cvičí déle, tím více si upravuje
a nedodržuje podmínky výběru a konzumace suplementu oproti začátečníkům,
kterým zase částečně chybí znalosti a praktické zkušenosti. Všichni respondenti
by se měli více řídit rady jednotlivých výrobců suplementů.
Při volbě proteinového suplementu je důležité řídit se především podle
druhu proteinu, obsahu čistého proteinu a způsobu výroby proteinu. Daná tři
kritéria nejvíce ovlivňují biologickou hodnotu proteinu, tudíž jeho využitelnost
pro organismus. Cena proteinového suplementu má velkou váhu pro většinu
sportovců, i když za kvalitu jsou si někteří ochotni připlatit. Neměla by však mít
rozhodující vliv při jeho výběru, protože dražší výrobek nemusí znamenat vždy
kvalitnější suplement. Myslím si, že pravidlo zlaté střední cesty se může osvědčit
i při výběru optimálního suplementu. Konzumenti by se také měli více zajímat
o metodu výroby suplementu.
Vzorky proteinových suplementů dodaných firmou Inkospor by dopadly
u korespondentů velmi dobře, nebýt jejich vysoké ceny a designu obalu. Na
obranu výrobků však mohu podotknout, že vzhled obalu vyhodnotili respondenti
jako nejméně důležité kritérium při výběru suplementu. Připomínky se objevily
také na straně horší rozpustitelnosti u výrobku X-TREME WHEY PROTEIN.
Firma Inkospor si klade za cíl zlepšit vlastní webové stránky, a to zcela
oprávněně. Ve srovnání se třemi největšími českými výrobci suplementů dopadla
nejhůře téměř ve všech dílčích oblastech hodnocení. V dnešní internetové době
jsou kvalitní webové stránky více než důležité. Danou úvahu potvrzuje i výsledek
analýzy, ze které je zřejmé, že značná převaha respondentů si kupuje suplementy
na webových stránkách jednotlivých výrobců suplementů. Stejně tak většina
dotazovaných upřednostňuje internet i jako jeden z hlavních zdrojů informací
potřebných k výběru vhodného proteinového doplňku.
V době závěrečných úprav diplomové práce firma Inkospor učinila první
pozitivní kroky ke zkvalitnění svých webových stránek, a sice doplnila
podrobnější informace k jednotlivým produktům, začlenila sekci akčních nabídek,
mírně zpřehlednila strukturu stránek.
53

Odpovědi na výzkumné otázky.
1. Mají fitness sportovci dostatečné znalosti potřebné k výběru optimálního
proteinového suplementu?
Ano, jako rekreační sportovci mají znalosti na dobré úrovni. Respondenti
by však měli důsledněji dodržovat pravidla při výběru a konzumaci suplementu.
2. Je informovanost fitness sportovců o proteinech závislá na době jejich cvičení?
Ano, déle cvičící sportovci mají rozsáhlejší znalosti oproti začátečníkům.
Na druhou stranu nedodržují tak důsledně zásady výběru a konzumace
proteinových suplementů.
3. Je cena výrobku skutečně nejdůležitějším kritériem při jeho výběru?
Tato otázka je zcela individuální podle finančních priorit každého
sportovce.

Obecně

lze

z výzkumu

konstatovat,

že

cena

je

druhým

nejvýznamnějším kritériem rozhodujícím o koupi suplementu.
4. Jaké sekce webových stránek prodejců proteinových suplementů jsou pro
uživatele nejdůležitější?
Nejdůležitější je ta sekce, ze které se zákazník dozví konkrétní informace
o nabízených suplementech. Významnou roli při tom hraje přehlednost a snadná
orientace v široké nabídce produktů.
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ZÁVĚR
Pravdivé, srozumitelné a přesné informace jsou velice důležité faktory pro
správnou orientaci sportovce v oblasti výživy, tréninku a v bohatém světě
suplementů. V dnešní době, kdy se s mohutnou propagací suplementů různého
druhu setkáváme snad na každém kroku, si obvykle sportovci pod tlakem reklamy
ani neuvědomí, že tyto suplementy často pro zdravé a efektivní sportování
nepotřebují. Vyvážená strava a poctivý trénink si nevyžadují podporu suplementů,
zvláště u rekreačních sportovců, kteří nejsou tolik fyzicky přetěžováni jako
sportovci závodní. Dané tvrzení podporuje i má bakalářská práce Výživa ve
sportu, na kterou jsem navázal prací diplomovou. Ta se soustřeďuje na dílčí
problematiku proteinů.
V teoretické části diplomové práce, složené z kapitol Biochemie proteinů
a Proteiny ve výživě a sportu, komplexně shrnuji srozumitelnou formou důležité
informace o proteinech a proteinových suplementech. Ty by měly sportovci
prakticky posloužit jako podklad ke správnému rozhodnutí při výběru a koupi
proteinového suplementu.
K získání informací potřebných do empirické části práce jsem vytvořil
stručný dotazník, jehož složení bylo konzultováno se zástupcem firmy Inkospor
i s vedoucí diplomové práce. Spolupráce probíhala na profesionální úrovni, avšak
byla provázena drobnými komplikacemi z důvodu časové vytíženosti všech tří
účastníků. Při společných debatách zástupce firmy Inkospor zprvu požadoval
obsáhlý výzkum, který by se vztahoval na všechny okruhy sportovní výživy. Tak
rozsáhlý požadavek nebylo možné zrealizovat v požadované kvantitě a kvalitě už
jen kvůli úzké specializaci již zadaného tématu mé diplomové práce. I když jsem
projevil zájem podílet se na komplexním výzkumu, konečná reakce ze strany MU
v Brně zněla zamítavě. Výsledkem spolupráce je dotazník, který získal potřebné
informace důležité pro kvalitní zpracování výzkumné části.
Při kontrole vyhodnocených otázek dotazníku jsem občas narazil na
neúplnou, nebo dokonce chybějící odpověď. Nezbylo mi, než se opětovně spojit
s respondenty a dané odpovědi upřesnit, aby byly úplné a validní. Až příliš pozdě
jsem si ze zpětné reakce dotázaných uvědomil, že ne všechny otázky byly
položeny zcela srozumitelně, a tudíž těžkosti se shromážděním odpovědí byly
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oprávněné. Na základě nově nabytých praktických zkušeností bych některé části
dotazníku drobně poupravil, popřípadě doplnil.
Zadání požadavku na vytvoření edukační brožury předcházelo zjištění
firmy Inkospor, že nejen začínající sportovci, ale i obsluhy fitness center neznají
základní pravidla týkající se správného výběru optimálního proteinového
suplementu. Obsluha často neumí kvalifikovaně poradit začínajícím sportovcům
se základními obecnými postupy při formování postavy. Sportovci nemají znalosti
o pravidlech sportovní výživy, konzumaci proteinů a proteinových suplementů.
Edukační brožura tedy měla obsahovat hlavní zásady sportovní výživy,
problematiku výběru a konzumace proteinového suplementu i základní postup pro
formování postavy. Takové množství informací nebylo možné technicky zahrnout
do stanoveného malého formátu brožury. Po mnoha bouřlivých schůzkách se
podařilo vyjasnit si rozdílné postoje ohledně brožury a najít kompromis
vyhovující oběma stranám. Konečnou grafickou úpravu brožury si firma Inkospor
zajistí ve vlastní režii dle svých představ.
Všechny informace a vyhodnocení získané z dotazníku, včetně srovnání
webových stránek vybraných výrobců suplementů, využije firma Inkospor pro
vlastní potřeby k rozvoji na českém trhu suplementů. Myslím si, že zadané
požadavky byly splněny dle očekávání firmy. Vážím si možnosti spolupracovat
s firmou Inkospor, a rozšířit si tak teoretické i praktické znalosti či zkušenosti
získané studiem na Fakultě sportovních studií MU v Brně.
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Příloha 1: Struktura, názvy, symboly a izoelektricé body proteinogenních
aminokyselin [17]

Příloha 2: Dotazník k výběru a hodnocení proteinového suplementu,
ke komparaci webových stránek výrobců suplementů

Výběr a hodnocení proteinového suplementu
1. Jak dlouho (v letech) a jak často konzumujete proteinové suplementy?
………………………………………………………………………………………
2. S jakými výrobci proteinových suplementů máte zkušenosti? Uveďte
konkrétní názvy výrobků.
………………………………………………………………………………………
3. Jaký způsob nákupu suplementu upřednostňujete (internet, fitness, obchod,
časopis,…)? Uveďte konkrétní zdroj nákupu.
………………………………………………………………………………………
4. Zjišťujete si informace potřebné k výběru proteinu před jeho nákupem? Pokud
ano, tak z jakého zdroje?
………………………………………………………………………………………
5. Jaký druh proteinu v proteinovém suplementu upřednostňujete (sójový,
syrovátkový atd.)?
………………………………………………………………………………………
6. Jaké doplňující látky v proteinovém suplementu vyžadujete (aminokyseliny,
l-karnitin, kreatin, vitaminy, minerální látky atd.)?
………………………………………………………………………………………
7. Řídíte se doporučeným dávkováním suplementu uvedeným na obalu výrobku?
…………………………………………………………………………….…...……
8. Dokážete vysvětlit pojem biologická hodnota proteinu? Pokud ano, stručně
popište.
………………………………………………………………………………………
9. Dokážete vysvětlit pojem limitující aminokyseliny? Pokud ano, stručně
popište.
………………………………………………………………………………………
10. Dokážete vysvětlit pojem dusíkatá rovnováha? Pokud ano, stručně popište.
………………………………………………………………………………………

11. Jaká jsou vaše kritéria při výběru suplementu? Ohodnoťte podle významu
(1 nejdůležitější – 5 nepodstatné ). Pokud máte jiná kritéria, napište na volný
řádek.
cena………………….

doporučení známých…………

značka/výrobce……...

množství čistého proteinu……

design obalu…………

technologie výroby proteinu…

druh příchutě………...

biologická hodnota proteinu…

obsah tuku…………...
množství doplňujících látek (aminokyseliny, L-karnitin atd.).…...
druh proteinu (syrovátkový, sójový atd.)…………………………
kvalita/země původu použitých surovin……………………...…...
………………………………………………………………………………………
12. Jak hodnotíte vlastnosti zkušebního vzorku? (1 vynikající – 5 nedostatečné)
chuť…………………

druh proteinu…………….……

vůně…………………

rozpustitelnost………………....

stravitelnost…………

doplňující látky………………...

obsah tuku…………..

množství čistého proteinu……...

design obalu………...

účinnost vzorku (spokojenost)....

13. Koupili byste si raději dražší, ale kvalitní proteinový suplement (např.
s vysokou biologickou hodnotou proteinu, CFM technologie výroby proteinu, ze
syrovátkového proteinu, s velkým množstvím doplňujících látek, z kvalitních
surovin atd.), než levný a méně kvalitní? Proč?
………………………………………………………………………………………
…….……...…………………………………………………………………………
14. Zde můžete uvést vlastní postřehy k výběru proteinového suplementu a názor
na zkušební vzorek proteinového suplementu (poměr cena/kvalita, jestli byste si
ho koupili atd.).
………………………………………………………………………….…..……….
………..……………………………………………………………………..………
15. Uveďte název zkušebního vzorku.
………………………………………………………………………………………

Komparace webových stránek výrobců suplementů
Jednotlivé sekce / www stránky

www.promil.cz

www.aminostar.cz

www.nutrend.cz

www.inkospor.cz

Důležitost sekcí

Grafické zpracování stránek
Přehlednost stránek
Portfolio nabízených produktů
Členění a přehlednost nabízených produktů
Popis a informace k produktům
Filtry pro vyhledávání
Poradna
Diskusní fórum (přehlednost, návštěvnost,…)
Odborné články (trénink, výživa,…)
Nabízené slevy, soutěže a věrnostní program
Certifikáty a laboratorní testy produktů
Doplňující informace o firmě a e-shopu
Sponzoring firmy

Legenda:
· ohodnoťte přehlednost a informovanost výše uvedených webů (1 vynikající – 5 nedostatečná),
· pokud se daná sekce na webu nenachází, zapište 0,
· do posledního sloupce uveďte, jak moc jsou pro vás jednotlivá sekce na webu důležitá (1 nejdůležitější – 5 zcela nepodstatné).

Příloha 3: Stručný doporučený postup při cvičení se základy výživy pro začínající fitness sportovce
Chci cvičit!

Chci si udržet současnou kondici a postavu.

Chci si zvýšit kondici a zpevnit postavu.

Chci si zvýšit kondici a vybudovat velký objem svalové
hmoty.

Vydržet v započatém úsilí. Získat informace od
kvalifikované osoby, případně z odborné literatury.

Vím jak cvičit. Nadále získávat další informace od
kvalifikované osoby, nebo studiem odborné literatury.

Nutná konzultace s kvalifikovanou osobou v oblasti
sportovního tréninku a sportovním lékařem.

Sestavit kvalitní tréninkový plán.

Sestavit kvalitní tréninkový plán a jídelníček.

Sestavit kvalitní tréninkový plán a jídelníček.

Vybrat suplementy k dosažení stanoveného cíle.

Vybrat suplementy k dosažení stanoveného cíle.

Vybrat suplementy k dosažení stanoveného cíle.

60 – 30 min. před tréninkem je vhodná konzumace tyčinky
Active Balance, případně Active Energy pro dodání
energie potřebné ke kvalitnímu tréninku.

60 – 30 min. před tréninkem je vhodná konzumace tyčinky
Active Energy pro dodání energie potřebné ke kvalitnímu
tréninku.

30 – 45 min. před tréninkem je vhodná konzumace tyčinky
X-treme creatine nebo X-treme low GI pro dodání energie
potřebné k náročnému tréninku.

V průběhu tréninku se doporučuje sportovní nápoj z řady
Active, který optimálně doplňuje vitaminy a minerální látky
ztracené během tréninku.

V průběhu tréninku se doporučuje sportovní nápoj z řady
Active, který optimálně doplňuje vitaminy a minerální látky
ztracené během tréninku.

V průběhu tréninku se doporučuje nápoj X-treme amino +
protein - drink, který optimálně doplní energii a všechny
důležité látky potřebné při náročném tréninku.

Ihned po tréninku je nutné doplnit ztracenou energii a
dodat kvalitní proteiny proteinovým nápojem Balance Low
Carb, Active soja plus nebo Active pro 80.

Ihned po tréninku je nutné doplnit ztracenou energii a
dodat kvalitní proteiny proteinovými koncentráty Active
soja plus nebo Active pro 80.

Ihned po tréninku je nutné doplnit ztracenou energii a
dodat kvalitní proteiny proteinovým koncentrátem z řady
X-treme.

Zdroje: www.inkospor.cz a www.fsps.muni.cz

Důležité zásady a informace o konzumaci proteinů:
· ihned po tréninku (max 30 – 45 min.) se doporučuje přijmout 30–40 g (0,5 g/kg tělesné hmotnosti – dále jen TH) „čistých proteinů1“,
· lidský organismus je schopen strávit v jedné dávce max. 40 g „čistého proteinu“,
· lidský organismus, ani ten maximálně trénovaný, není schopen účinně zpracovat více než 2,2 g proteinu na 1 kg TH/den,
· výhody suplementu s vysokým obsahem „čistých proteinů“ (80 – 95%):
o čím je vyšší obsah „čistých proteinů“ v suplementu, tím menší dávku je potřeba přijmout,
o menší dávka přijatých proteinů nezatěžuje tolik trávící systém,
· nejvyšší biologickou hodnotu2 (BH) z živočišných proteinů má syrovátkový protein, z rostlinných sójový protein,
· kombinací různých druhů proteinů se může BH suplementu ještě zvýšit,
· je velmi důležité, aby protein byl plnohodnotný tzn. aby obsahoval všechny esenciální aminokyseliny3,
· je vhodné zvolit proteinový suplement s vysokým počtem doplňujících látek4, a to pro vyšší účinek proteinového suplementu,
· nedoporučuje se kombinovat klasickou stravu s proteinovým koktejlem z důvodu horší stravitelnosti,
· nejmodernější a nejšetrnější způsob získávání proteinu, který zachovává jeho nutriční hodnotu, je Cross Flow Microfiltration (CFM).
Načasování příjmu proteinových suplementů pro rekreační – fitness sportovce:
·
ihned po tréninku – pro uspokojení potřeb svalů se může sáhnout po proteinech nebo aminokyselinách.
Načasování příjmu proteinových suplementů pro velmi výkonnostní silové sportovce:
·
před snídaní – doporučuje se vzít aminokyseliny, které slouží k uvolnění růstového hormonu,
·
s jídlem – vhodná je konzumace aminokyselin ve volné formě nebo s rozvětveným řetězcem,
·
ihned po tréninku – pro uspokojení potřeb svalů se může sáhnout po proteinech nebo aminokyselinách,
·
svačina – nejvhodnější jsou proteinové nápoje (nejlépe syrovátkový protein),
·
před spaním – doporučují se aminokyseliny působící jako stimulátor růstového hormonu nebo také proteinový nápoj.
Doporučený denní příjem proteinů u sportovců:
Průměrný obsah proteinů v některých potravinách
·
rekreační sportovci (30 min. 4 – 5krát týdně): 0,8 – 1 g/kg TH/den,
(v g / 100 g)
·
vytrvalostní sportovci: 1,2 – 1,6 g/kg TH/den,
·
vytrvalostní sportovci se střední intenzitou: 1,2 g/kg TH/den,
tvarůžky
30,0 měkký sýr
15,0
·
vytrvalostní sportovci s velkým objemem tréninku: 1,6 g/kg TH/den,
ryby
28,5 salámy, klobásy
15,0
·
sportovci ze silových disciplín: 1,2 – 1,7 g/kg TH/den,
tvrdý sýr
25,0 vejce
13,0
·
nováčci ze silových disciplín: 1,5 – 1,7 g/kg TH/den,
luštěniny
24,2 těstoviny
11,8
·
sportovci ze silových disciplín v ustáleném stavu: 1,0 – 1,2 g/kg
zvěřina
21,5 bílek
11,0
TH/den,
hovězí maso
21,0 pšeničná mouka
10,4
·
dospívající sportovci při růstovém spurtu: 1,5 g/kg TH/den.
Doporučené zdroje k rozšíření informací:
drůbež
21,0 bílé pečivo
8,5
·
Nancy Clarková – Sportovní výživa,
tvaroh
19,4 mouka žitná
7,6
o Phil Embleton, Gerard Thorne – Suplementy ve výživě.
žloutek
16,0 rýže
6,7
vepřové maso
15,5 zelenina
2,0-2,6

1

BH různých zdrojů proteinů v procentech
Celé vejce

Fazole

72

Maso

92 - 96

Rýže

70

Ryby

94 - 96

Brambory

70

Mléko

88

Chleba

70

82 - 85

Čočka

60

Sýry

100

Sója

84

Pšenice

56

Zelené řasy

81

Hrách

56

Žito

76

Kukuřice

54

Čistý protein je protein zbavený všech ostatních látek.
Biolologická hodnota proteinů značí, kolik gramů tělesných proteinů může být vytvořeno ze 100 g přijatých proteinů. Začíná číslem 100% (celé vejce), postupně se snižuje s klesající
kvalitou proteinu, která závisí na množství a poměru jednotlivých esenciálních aminokyselin a jejich stravitelnosti.
3
Esenciální aminokyseliny jsou ty aminokyseliny, které si organismus neumí syntetizovat a musí je přijímat v potravě.
4
Mezi doplňující látky patří např.: vitaminy, minerální látky, L-karnitin, kreatin a co nejširší spektrum aminokyselin.
2

Resumé
Tématem diplomové práce jsou „Proteiny ve sportu“.
Práce si klade za hlavní cíl komplexně a srozumitelně shrnout problematiku
týkající se proteinů a proteinových suplementů. Pomocí dotazníku zjišťuje u
fitness sportovců úroveň znalostí o výběru a konzumaci proteinových suplementů.
Dále hodnotí zkušební vzorky firmy Inkospor a srovnává webové stránky
vybraných výrobců suplementů. Posledním cílem práce je vytvořit stručnou
edukační brožuru se základy sportovní výživy určenou pro začínající sportovce.
Výsledkem výzkumu je prokázání dostačujících znalostí oslovených fitness
sportovců v oblasti proteinů. Hodnocení zkušebních vzorků suplementů dopadlo
příznivě. Webové stránky by měla firma Inkospor nutně vylepšit. Edukační
brožura byla vytvořena dle požadavků firmy.
Přínos práce ocení všichni fitness sportovci, kteří se neumí orientovat
v problematice proteinů a proteinových suplementů. Dále firma Inkospor, která
výsledky práce zužitkuje při svém rozvoji na českém trhu se suplementy.
Summary
The subject of the thesis is „Proteins in sport“.
The main purpose of this work is to summarize the protein and protein
supplements dilemma complexly in comprehensible form. Through the use of
questionnaire it detects the knowing level about choice and consummation of the
protein supplement among fitness sportsmen. Then it evaluates supplements
specimens by company Inkospor and compares web sites of several chosen
supplements producers. The last purpose of the thesis is to create a brief
educational booklet with nutrition principles given to beginning sportsmen.
The result of my research is approving of adequate knowledges of addressed
fitness sportsmen in the proteins field. The evaluation of supplements specimens
felt out favourable. Company Inkospor should urgently improve their web sites.
The educational booklet was created according to the company requirements.
Benefit of my thesis appreciate all the fitness sportsmen, who can’t orientate
themselves in the protein and protein supplements dilemma. So do company
Inkospor, which utilize the results of this work in its expansion on the Czech
supplements market.

