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ÚVOD
K této práci mě motivovala vlastní účast ve fitness centru, kde jsem se
kaţdodenně setkávala s problematikou nadváhy a s klienty, kteří nejsou spokojeni
se svou fyzickou stránkou a rádi by to změnili. Stále více lidí si neuvědomuje, ţe
sedavé zaměstnání a nevyváţená strava můţe mít vysoce negativní důsledky na
jejich organismus. Dodrţování správné ţivotosprávy, tedy hlídání si příjmu
energie, který by měl být vyváţený s jejím výdejem, a zároveň neopomínat
adekvátní pohybovou aktivitu, je základem, který vede k zdravému tělu a
spokojené mysli.
Poptávka po pohybu však výrazně klesla a problematika obezity je dnes na
denním pořádku. Ovšem co se týče oblíbenosti fitness center, opak je pravdou.
Dnešní populace vyhledává centra nebo sportovní zařízení, kde by těmto špatným
vlivům mohla předcházet. Rozšiřují se cvičení, jejichţ náplní je cvičení s volnými
činkami a cvičení na posilovacích strojích, doplněné o aktivity aerobního
charakteru na speciálních trenaţérech. Cílem se pak stává rozvoj celkové
zdatnosti, zlepšení drţení těla, zpevnění postavy při současném působení na
upevňování zdraví a rozvoj síly. S tím vším je spojené i dodrţování určitého
dietního reţimu včetně pouţití doplňků výţivy. Skutečnost, ţe tyto komplexy plně
vytěţují svoji kapacitu a to především v době povánoční, kdy novoroční
předsevzetí přináší majitelům posiloven nemalé finanční potěšení značí, ţe lidé se
snaţí pro své často nepevné tělo „obohacené“ značnou mírou tukové tkáně něco
udělat. Nezadrţitelně vznikají nová fitness centra s různým specializovaným
zaměřením a s širokou nabídkou aktivit.
Kaţdý návštěvník těchto center má za cíl vypadat a cítit se dobře, ale jen
málo z nich si dokáţe samostatně poradit. A to se týká nejen špatného provedení
cviků, ale i skladby tréninku. Proto dnešní fitness komplexy nabízí i osobního
trenéra, který správnost těchto faktorů zajistí, nebo by alespoň měl. Navíc ne
kaţdý zákazník posilovny si uvědomuje, ţe zhubnout, není jen úbytek kilogramů,
ale důleţité jsou i jiné parametry jako úbytek tukové tkáně v těle, nárůst svalové
tkáně, apod.
Za pomoci odbornice na měření sloţení těla přístrojem Bodystat a fitness
trenérů jsme umoţnili deseti dobrovolnicím zúčastnit se osmi týdenního programu
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s cvičebními jednotkami dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) pod názvem „Do
formy“. Cílem bylo nejen zpevnit, posílit ochablé svaly a naučit se provádět
správně jednotlivé cviky, tak aby si klientky do budoucna dokázaly poradit
v posilovně samy, ale především ukázat jim, jak se jejich tělo s touto cvičební
změnou vypořádá. Polovina trénovala pod dohledem fitness trenérů v posilovně a
druhá polovina navštěvovala pod dohledem instruktorky spinning.
Zaměříme se proto na sloţení lidského těla, způsoby jeho měření, skladbu
tréninkového plánu, správnost provedení jednotlivých cviků a porovnáme jejich
počáteční a závěrečné výsledky měření. Které cvičení bylo na základě měření
Bodystatem z hlediska nárůstu svalové hmoty, či úbytku tukové sloţky účinnější,
se dozvíme v následujících kapitolách.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
1.1

Fitness
Fitness, speciálně kulturistika má v naší zemi dlouholetou tradici. Před rokem

1989 byla organizovaná v rámci ČSTV a tradičně se dělila tzv. kondiční
kulturistiku, tzv. posilovací cvičení s nesoutěţními cíli, a soutěţní kulturistikou.
Po roce 1989 došlo k rozsáhlé komercionalizaci tzv. kondiční kulturistiky,
došlo k obrovskému nárůstu počtu fitness a wellness center a i jejich vybavení je
stále dokonalejší. Bohuţel totéţ nemůţeme říct i o odborné úrovni v této oblasti, o
čemţ svědčí časté případy zdravotního poškození návštěvníků fitcenter. Tento
druh kondiční pohybové aktivity je označovaný jako fitness, nebo v posledních
letech wellness (Stackeová, 2008).
Definice fitness
Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehoţ náplní je cvičení s volnými
činkami a cvičení na trenaţérech, doplněné o aktivity aerobního charakteru na
speciálních trenaţérech, dodrţování určitého dietního reţimu včetně pouţití
doplňků výţivy a o celkový ţivotní styl, jehoţ cílem je rozvoje celkové zdatnosti,
zlepšení drţení těla, zlepšení postavy při současném působení na upevňování
zdraví a rozvoj síly.
Fitness chápáno v širším kontextu jako tělesná zdatnost je schopnost těla
efektivně fungovat s optimální účinností a hospodárností. Má pět sloţek a všechny
souvisejí se zdravím (Blahušová, 1995):


Kardiorespirační vytrvalost je nejdůleţitější součástí fitness. Je to
schopnost přenášet důleţité ţiviny a kyslík pracujícím svalům a
odstraňovat přebytečné produkty vzniklé fyzické zátěţe. To má za
následek zlepšení funkce srdce, cév, plic a revytrvalosti je aerobní cvičení.



Svalová síla je schopnost svalů vyvinout maximální sílu proti odporu.
Charakterizuje jí vysoká intenzita a krátká doba trvání výkonu. Příkladem
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je zvednutí těţkého břemene, cvičení rozvíjející silovou sílu se provádí se
zátěţí, zpravidla s činkami nebo na posilovacích strojích.


Silová vytrvalost je schopnost svalů opakovaně vydávat proti odporu
nebo výdrţ ve svalové kontrakci. Charakterizuje jí dlouhodobá aktivita
niţší intenzity. Příkladem cvičení rozvíjející svalovou vytrvalost je
kalanetika, posilování s lehkými činkami nebo s gumovými expandery.



Kloubní pohyblivost neboli flexibilita umoţňuje pohyb bez potíţí a
pomáhá předejít poškození kloubů, vazů a svalů. Starší lidé sníţenou
kloubní pohyblivost a z toho plynoucí problémy. Flexibilitu lze zlepšit
strečinkem.



Složení těla sleduje mnoţství podkoţního tuku a mnoţství aktivní tělesné
hmoty. Podíl podkoţního tuku vzhledem k aktivní tělesné hmotě je pro
úroveň fitness důleţitější neţ celková tělesná hmotnost (Stackeová, 2008).

Úroveň fitness souvisí se schopností vykonávat fyzickou činnost. Čím více
práce můţe tělo vykonat, tím lepší úroveň fitness má a čím lepší úroveň fitness
tělo má, tím více zdravotních účinků získává. Fitness je vedlejší produkt činnosti a
člověk nemůţe být fyzicky fit, kdyţ nebude fyzicky aktivní. Fyzická aktivita je
všechno, co děláme během dne: chůze, úklid, jogging, vaření oblékání, zvedání
činek. Některé činnosti jsou intenzivnější neţ jiné, ale všechny vyţadují fyzickou
práci a energii. Výběrem typu činnosti lze relativně jednoduše zlepšit nebo udrţet
úroveň fitness (Blahušová, 2005).
V této diplomové práci jsme pro srovnání vybrali tréninkové jednotky
v posilovně a spinningu, abychom porovnali, který z těchto cvičebních programů
je účinnější pro pozitivní změnu tělesného sloţení.
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1.1.1 Posilovací fitness program
Poţadavek nové koncepce cvičení ve fitness vychází nejen z rychlého vývoje
této oblasti, ale také ze změny spektra návštěvníků fitness center a jejich motivace
k této aktivitě. Zatímco dříve převládaly motivy kondiční a estetické (změna tvaru
těla ve smyslu zvýšení podílu svalové hmoty a redukce podkoţního tuku), v
současné době u řady návštěvníků fitness center nabývají na váze motivy
zdravotní (prevence a terapie bolestí zad, prevence a terapie civilizačních
onemocnění apod.), cvičení se stává součástí ţivotního stylu s důrazem na jeho
psychohygienický antistresový význam.
Nová koncepce posilovacích cvičení vychází vzhledem k tomuto faktu nejen
z metodiky kulturistického tréninku, ale také z fyzioterapie, kineziologie,
neurofyziologie, tělovýchovného lékařství, psychosomatiky a dalších oborů
(www.bodybuilding.cz).
1.1.1.1

Historie fitness- posilovna

Anglický název „Body Building“ dobře vystihuje hlavní účel tohoto cvičení,
tj. ovlivnění n tvaru a rozměrů těla. První systémy takového cvičení se začaly
objevovat jiţ na počátku minulého století. Nejznámější z nich je systém Angličana
Eugena Sandowa (1867-1925), který vypracoval speciální sestavu cviků se
zátěţemi, jejímţ cílem byl symetrický rozvoj všech svalových skupin. V r. 1903
vyšla v Londýně jeho kniha "Body Building", která dala později v anglosaských
zemích název celému hnutí. V počátcích tohoto sportu byl koncipován určitý
tréninkový systém, později nazvaný "Weiderovy tréninkové principy". Jeho cílem
bylo především budování svalové hmoty a byl určen pro závodníky. Chybou bylo,
ţe tyto tréninkové principy byly prezentovány v časopisech jako vhodné a účinné
pro kaţdého a dodnes se podle nich cvičí v řadě fitness center. Základními cviky
bylo cvičení s volnou zátěţí. Při sestavování tréninkových plánů vycházíme z
výchozího stavu pohybového aparátu (svalové dysbalance, trénovanost, předchozí
pohybové aktivity atd.) a cíle tréninku (Tlapák, 2008; Stackeová 2008,
www.bodybuilding.cz)
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Charakteristika posilovacího fitness programu

1.1.1.2

Kvalita posiloven se liší, kaţdá má své specifické vybavení a uspořádání. Je
většinou rozdělena na dvě základní části:


Posilovnu s izolovanými stroji, činkami a zónou pro cvičení s vlastním
tělem.



Kardio zónu, vybavenou stroji a pomůckami čistě na aerobní a anaerobní
cvičení jako jsou steppery, běhací pásy, spinningová kola, apod.

Posilovací program má tu výhodu, ţe ve fitness tréninku je moţnost
individualizace. Trénink je sestavován pro kaţdého klienta zvlášť a „na míru“.
Záleţí na klientovi, zda chce zvětšit objem, zlepšit kondici, nebo redukovat tuk.
Vše je přizpůsobováno a případné nedostatky jsou během cvičení upravovány a
dolaďovány. Dle vlastního uváţení si upravujeme při tréninkové jednotce
hmotnost závaţí a volíme takové metody, které nám umoţňují splnit vytyčené
cíle.

Metody a techniky posilovacího fitness programu

1.1.1.3

Základem této kapitoly jsou pojmy „série“ a „počet opakování“. Série značí
několik opakování téhoţ druhu cvičení (cviku) provedených nepřetrţitě, bez
přestávky. Na jednu svalovou skupinu se u začátečníků nejčastěji pouţívají tři
série. Počtem opakování je myšleno jedno provedení cviku čili cyklus dvou
pracovních fází: první fáze je nejčastěji zvednutí, druhá spuštění zátěţe. Za jedno
opakování se tedy povaţuje spojení koncentrického pohybu (svaly se zkracují) a
excentrického pohybu (svaly se prodluţují).
Pro správné schéma tréninkové jednotky je důleţité zvolit si takovou metodu,
která bude vhodná pro typ programu, který jsme si vytyčili. Mezi základní metody
posilovacího tréninku podle Tlapáka (2008) řadíme:


Metoda opakovaného úsilí- vyšší počet opakování ovlivňuje
intenzivněji výměnu energetických látek ve svalu.
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Metoda maximálního úsilí- základem je 100%, tedy zátěţ, s níţ je
člověk schopen vykonat jedno opakování.



Spojování sérií- cviky na tutéţ svalovou skupinu (supersérie),
- cviky na protilehlou svalovou skupinu (supersety).



Metoda izometrická- základem je svalový stah, při kterém se mění
napětí svalu, ale nemění se jeho délka., síla se tedy neprojevuje
pohybem, ale tlakem nebo tahem.



aj.

Základní technikou je myšleno, zda je cvik prováděn správně. Lze sem
zařadit správně dýchání, poloha těla a celkové dodrţování zásad jako jsou např.
neprohýbání se v bedrech, neprovádět cviky švihem, apod. Upravovat si jej
můţeme třeba změnou úchopu, postavením, nebo fázováním cviku. Ale i při této
modifikaci stále platí základní dodrţování zásad správného cvičení.

1.1.2 SPINNING® program
Spinning program je kondiční cvičení zaloţené na jízdě na speciálním
stacionárním kole, tzv spinneru. Koná se v prostředí fitcentrer v rámci specificky
zaměřeného tréninkového programu a přispívá k rozvoji a kultivaci zdatnosti,
zdraví i výkonnosti. Tento druh aerobní aktivity je zaloţena na skupinové jízdě na
stacionárních kolech, pod vedením odborně vyškoleného instruktora a za
doprovodu stimulující hudby (Hnízdil, 2005).
My jsme zvolili tento program, protoţe je jiţ několik let hojně navštěvován a
patří k oblíbeným aktivitám klientu ve fitcentrech. Je ideálním prostředkem pro
aerobní aktivitu, která nezatěţuje tolik klouby jako např. aerobik. Mnoho
účastníků pohybové aktivity si myslí, ţe tento druh cvičení jim zajistí tvarovanou
postavu, fyzickou kondici a je účinným pomocníkem při redukci tuku. Ovšem ne
vše je pravdou. Naše účastnice opět dvakrát týdně, po dobu 8 týdnů, pod vedením
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specializované lektorky navštěvovaly spinningové lekce a ve výsledcích následně
vyhodnotíme klady a zápory tohoto cvičení.

1.1.2.1

Historie SPINNING® programu

Program vytvořil v 80. letech minulého století dálkový cyklista Johnatan
Goldberg, známy jako "Johnny G.". Ten při své přípravě na závod "Race Across
America" hledal moţnost, jak částečně přesunout svůj tréninkový program do
místnosti. V té době jistě netušil, ţe tím odstartuje vznik prvního
indoorcyclingového programu. Poté, co vytvořil spinning program pro svou
vlastní přípravu a systém nazvaný Five spokes of Balance (tréninkový program
pro tělo a mysl, který mu pomohl najít rovnováhu) si v roce 1989 otevřel své
první komerční „Johnny G Spinning Center" v Santa Monice v Kalifornii. Další
zlomový moment nastal v roce 1995, kdy podepsal smlouvu s renomovaným
výrobcem bicyklů, společností Schwinn, na výrobu speciálních kol spinnerů. Po
šesti letech vysřídala tuto firmu společnost Star Trac, která je dodnes oficiálním
dodavatelem spinnerů do autorizovaných fitness center. Dnes tento program
působí ve 100 zemích světa, ve 20 000 centrech a s více neţ 100 000 instruktory
(Hnízdil, 2005; www.fitpeople.cz; www.spinningafitness.cz).

1.1.2.2

Charakteristika SPINNING® programu

Spinning je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech,
které spojuje hudbu, motivaci a představivost do jednoho celku s přesně
dávkovaným tréninkem. Tento originální cyklistický program nabízí fyzické a
psychické prvky sportovního tréninku lidem kaţdého věku a úrovně zdatnosti.
Navíc kombinuje trénink podle srdeční frekvence s pěti styly jízdy a nabízí tak
účastníkům neopakovatelný způsob cvičení (www.fitpeople.cz).
Všechny

indoor-cyclingové

programy,

neboli

cyklistické

programy,

prováděné v uzavřeném prostoru a určené převáţně pro fitcentra, které se v dnešní
době objevují na českém trhu, mají několik společných znaků:
-

jsou prováděny na stacionárních kolech,
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-

ve skupině,

-

za doprovodu hudby,

-

pod vedením instruktora.

Stejně jako u jiným programů je zde nezbytné základní vybavení a pomůcky.
Kromě spinnerů jsou vhodné i boty s nášlapnými pedály, cyklistický dres a
kalhoty, ručník, cyklistické rukavice a láhev na vodu. Doporučujeme i přístroj na
měření tepové frekvence- sporttester.
U spinnerů je důleţité správné nastavení, na které by měl dohlédnout kaţdý
vedoucí lekce spinning programu předjetím zahájením. Pohodlí, bezpečnost a
ohled na zdraví kaţdého jezdce, to je základ optimálního výkonu na kaţdé
spinningové lekci. Můţeme jej nastavit ve třech základních prvcích:
-

výška sedla,

-

výška řídítek,

-

předozadní poloha sedla.

1.1.2.3

Metody a techniky jízdy spinning programu

Spinning nabízí několik typů technik jízdy na spinneru. Mezi základní patří:


Rovina v sedle- základní styl jízdy Spinning®
programu (obr. 1), který pomáhá rozvíjet stabilní
základ fyzické kondice, vytrvalost, vnitřní sílu a
odolnost.
Obr. 1: Rovina v sedle



Rovina ze sedla- styl, kdy tělo jezdce spočívá ve
vzpřímené pozici nad středem pedálů, se střední
zátěţí na setrvačníku (obr. 2). Tzv. „Running“
zapojuje především svaly středu těla, které ho
stabilizují. Rozvíjí vytrvalost i rychlost zapojení
svalových vláken.

Obr. 2: Rovina ze sedla
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Kopec v sedle- tento styl stimuluje zejména spodní
polovinu těla, formuje a rozvíjí sílu zadní strany
stehen a hýţdí (obr. 3).

Obr. 3: Kopec v sedle


Kopec ze sedla- simulace stoupání do kopce, kdy je
těţiště těla nad sedlem (obr. 4). Rozvíjí sílu svalstva
dolních končetin, zejména čtyřhlavý sval stehenní.

Obr. 4: Kopec ze sedla


Skoky- provádí se formou plynulých, kontrolovaných přechodů mezi
pozicemi v sedle a ze sedla (obr. 5). Tento styl
zlepšuje rovnováhu a rozvíjí celkovou sílu
střídavým zapojováním různých svalových skupin
(www.spinning.com)
Obr. 5: Skoky (www.spinning.com)

K pokročilejším technikám řadíme:


sprinty,



jízda ze sedla se zátěţí,



skoky v kopci,



sprinty v kopci.

Energetické zóny
Energetické zóny jsou stupně zatíţení, které v různém rozloţení pouţije
lektor ve cvičební jednotce a odvíjí se od toho, čeho chce ve svém spinningovém
programu docílit. Jako základní metodu rozvoje a stimulace organismu vyuţívá
jízdu v tzv. ENERGY zónách. Pro kaţdou z těchto zón je typická určitá intenzita
činnosti, hodnoty srdeční frekvence i techniky jízdy.
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Endurence (vytrvalost)- Vytrvalostní trénink by měl zaujímat největší část
tréninkového času. Vytrvalost je základem, na kterém stavíte svoje cíle
výkonnosti a kondice. Zrychlení metabolismu, lepší vyuţití tuků jako zdroje
energie, celkové „oţivení“ těla, zlepšení vytrvalostních schopností (tepová
frekvence 65% - 75% maxima).



Recovery (zotavení, regenerace) - aktivní forma odpočinku, která patří mezi
nejnáročnější, ale na druhou stranu nejsnazší typy tréninku, které spinning
program nabízí. Díky ní můţeme kompenzovat příliš velkou fyzickou zátěţ,
předejít přetrénování a sníţit náchylnost k nemoci nebo úrazu. Jednoduše
řečeno je to znovunabití energie (tepová frekvence 50% - 65% maxima).



Interval (intervaly)- jeho cílem je zvýšení výkonu, posílení zdraví i celkové
kondice. Intervalová lekce je zaloţená na střídavém zvyšování a sniţování
zátěţe s výrazným nárůstem a poklesem tepové frekvence. Dochází ke
zkrácení doby odpočinku, nutné pro znovuobnovení sil po předchozím
zatíţení (tepová frekvence 65% - 92% maxima).



Strength (síla)- tato energy zóna buduje svalovou sílu a vytrvalost,
současně posiluje kardiovaskulkární systém. Rovněţ zlepšuje činnost šlach
a vazů dolních končetin, aby byly schopny odolat vyšší tréninkové zátěţi, a
zvyšuje sílu nohou potřebnou pro jízdu v kopcích. Umoţňuje i posílení
duševní síly a odhodlání (tepová frekvence 75% - 85% maxima).



Race day (závod)- skutečná výzva pro zkušenější jezdce. Pomůţe nám
stanovit další cíle a směr našeho úsilí. Je moţností, jak dosáhnout výkonu
maximální intenzity. Vyţaduje maximální soustředění, odhodlání a plné
nasazení. Proto si musíme být jisti, ţe jste na takový výkon připraveni nejen
fyzicky, ale i psychicky (tepová frekvence 80% - 92% maxima). (Hnízdíl,
2005; www.spinning.com; www.spinningafitness.cz).
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1.2

Sestavení tréninkové jednotky
Většina zkoumaných osob v našem programu nemá s posilováním mnoho

zkušeností, měly by začít s obecným přípravným programem, v němţ se cvičí
s nízkou zátěţí a který se zaměřuje na učení se náleţité cvičební jednotce. Velmi
často chtějí začátečníci zvládnout příliš mnoho v krátkém čase, proto musíme
dohlédnout na to, aby se připravili, ţe do cvičení musí vloţit trpělivost a čas.
Musíme mít taky na paměti, ţe čím trénovanější jsme, tím pomaleji se
zlepšujeme.
Podle Miesnera (2004) a Blahušové (2005) můţeme říct, ţe skladbu
tréninkové jednotky rozdělujeme do tří základních fází:
A) Zahřátí (Warm-up)
B) Hlavní trénink
C) Zklidnění (Cool-down)

A) Warm-up- rozehřátí- úvodní strečink
Svaly lidského těla se nezahřívají automaticky působením vysoké teploty
vzduchu. V úvodu kaţdé cvičební lekce by mělo být zařazeno 15-20 minutové
cvičení na zahřátí. Organismus se tedy musí na tréninkovou zátěţ postupně
připravit. Proto se zahřívací začátek lekce nejčastěji odehrává na stacionárním
kole, šlapadle, běhacím pásu apod. Během této doby by se měla zvolna zvyšovat
tepová frekvence, krevní tlak a minutová spotřeba kyslíku. Zahřátí by dále mělo
slouţit k rozšíření cév, zvětšení pruţnosti aktivních svalů, které by měli vyrobit
teplo a zvýšit vnitřní teplotu těla. Zahřátí slouţí jako prevence náhlému
nahromadění krve v cévách a umoţňuje adekvátní přísun krve ke kosterním
svalům, srdci a plícím. Zahřátí redukuje riziko zranění a také dobu trvání
pocvičení únavy. Pro cvičence s rizikem kardiovaskulárních onemocnění je
zahřátí naprostou nutností. Úvodní strečink by měl za ideální situace obsáhnout
svaly celého těla, coţ je však časově náročné. Proto protahujeme ty svaly, které
má cvičící zkrácené, a především těch, které budeme v tréninku posilovat.
Nemusíme se bát pouţít dynamického tréninku. Pokud máme svaly jiţ dostatečně
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zahřáté je tento typ rozcvičení na místě. Skládá se od pomalejších krouţivých,
rotačních a obloukových pohybů, které postupně přechází k pohybům rychlejším,
navozujícím připravenost svalů a celého těla na náročnější činnost. Uspořádání
fáze warm-up se řídí podle individuálních předpokladů a způsobu zatíţení během
hlavní fáze tréninku (Miesner, 2004; Blahušová, 2005; Tlapák, 2008).

B) Hlavní část
Nejdůleţitější část tréninku je hlavní část, tedy fáze zatíţení, která e zaměřena
na osobní cíle. Tato fáze můţe sestávat ze samotného svalového a silového
tréninku, stejně jako z tréninku vytrvalosti nebo pohyblivosti. Na instruktorovi je,
aby vybral cviky, které neublíţí a přitom zároveň vyhovují cílům klienta.
Poţadavek klientů musí být korigován i v případě, ţe instruktor nemá k dispozici
výsledky z diagnostické prohlídky. Mnoho ţen se chce od počátku cvičení zaměřit
pouze na dolní část těla. Pro začátečníky je důleţité zpevňování celého svalového
korzetu. To pro ţeny znamená posilovat mimo jiné i svalstvo hrudníku a zad
(Tlapák, 2008).

C) Cool- down- zklidnění- závěrečný strečink
Opakované a postupné zklidňování organismu, tzv. cool-down a s následným
strečinkem, je stejně hodnotné jako warm-up. Dochází k protaţení svalů, které
byly převáţně namáhány v hlavní části. Strečink je cílené protahování svalů,
jehoţ funkcí můţe být sniţování svalového napětí, udrţování, nebo zvyšování
pohybového rozsahu v kloubně svalových jednotkách, prevence úrazů (natrţení
svalu, apod.). Strečink na konci cvičební jednotky. Po aerobní části sniţuje
tepovou frekvenci, pomáhá předejít náhlému nahromadění krve v cévách a
zajišťuje přiměřenou cirkulaci krve ke kosterním svalům, srdci a mozku.
Uklidnění můţe také přispět k prevenci pozdější svalové ztuhlosti a sniţuje
moţnost pocvičení (popř. potréninkové) únavy a bolestivosti svalů. Náhlé
přerušení můţe také nepříznivě působit zvětšenými nároky na srdce a pro
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oslabené srdce je to velké riziko. Délka fáze uklidnění by měla být v souladu
s délkou intenzitou aerobní části cvičení.
Podle Tlapáka (2008) rozlišujeme několik typů protahovacích metod:


Klasický strečink- pozvolné protaţení svalů do polohy, v nichţ cítíme
mírný tah, výdrţ 20-30 sekund, povolit a relaxovat 3 s. Následně znovu
opakujeme.



Metody PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)- jsou způsoby
strečinku, které vyuţívají různé reflexní mechanismy na utlumení
napínacích reflexů v protahovaných svalech. Vývoj těchto metod je spojen
s řadou jmen z oblasti medicíny, rehabilitace a sportu.
a) Protaţení svalů prohloubené současným zatnutím antagonisty.
b) Protaţení svalů následující po izometrické kontrakci antagonisty.
c) Postizometrická relaxace (Miesne 2004; Stackeová, 2008;
Tlapák, 2008).

1.2.1 Dodrţování zásad F. I. T. T.
Pro návštěvníky fitness center je důleţité, pokud chtějí ovlivnit svou skladbu
těla dodrţovat základní faktory, které výrazně ovlivňují naše postupování při
tréninku. Ve zkratce tvoří slovo F. I. T. T.


F- Frekvence

Pro získání optimálních výsledků je třeba cvičit nejméně třikrát týdně.
Někteří lidé si oblíbili aerobní činnost natolik, ţe se jí věnuje denně. Je třeba mít
na zřeteli, ţe tak časté cvičení můţe zvýšit pravděpodobnost rizika poškození
svalů, kostí a kloubů. V takovém případě lze sníţit riziko zranění tím, ţe se kaţdý
druhý den sníţí intenzita cvičení nebo se zařadí jiný typ aerobní činnosti, aby se
zapojily jiné svalové skupiny. Doporučuje se zařadit alespoň jeden den v týdnu
odpočinek.
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I- Intenzita

Aby aerobní činnost měla ţádoucí výsledky, je třeba provádět určitou
intenzitou. Příliš nízká intenzita činnosti přináší velmi malé nebo vůbec ţádné
výsledky, příliš vysoká intenzita můţe být pro někoho příliš náročná činnost
srdce. Za optimální intenzitu aerobní činnosti v souvislosti s jejich účinky je
povaţována intenzita, kdy se tepová frekvence pohybuje v takzvaném aerobním
pásmu, které je mezi 60%-85% maximální tepové frekvence, nejlépe 70%.
Obecnou zkouškou optimální intenzity aerobní činnosti je takzvaný mluvní test:
člověk by měl cvičit takovou intenzitou, aby byl současně schopen souvisle
mluvit bez „lapání po dechu“.


T- Trvání

Odborníci doporučují setrvat při aerobní činnosti 20-60 minut v aerobním
pásmu. Za nejkratší dobu, po kterou by měla trvat aerobní činnost, se povaţuje 15
minut.


T- Typ cvičení

Výběr typu aerobního cvičení vyplívá z fitness úrovně cvičence, jeho zájmů,
času, vybavení, osobních cílů, finančních a dalších moţností (Blahušová, 2005,
www.sport-fitness-advisor.com).
Při sestavování cvičebního plánu v posilovně je dobré si určit několik
základních faktorů. Nejprve si stanovit kolik času máme na kaţdou jednotlivou
cvičební jednotku. Dále si musíme určit, kolikrát týdně můţeme cvičit.
V neposlední řadě je dobré si vymezit, jaké prostředky ke cvičení máme
k dispozici. Nakonec musíme posoudit cvičební úroveň klientů.
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1.2.2 Tréninková jednotka v posilovně
Posilování povaţujeme pro dnešního člověka za nenahraditelnou aktivitu, za
základ jakékoli struktury záměrné fyzické stimulace. Z našeho současného ţivota,
v porovnání s ţivotem našich předků, se nejvíce vytratily ty pracovní činnosti,
které vyţadovaly zapojení rychlých neuromotorických jednotek. Jinak řečeno
práce, při nichţ musíme „zabrat“, vyvinout velkou svalovou sílu (Kolouch, 2008).
Pravidla a obsah tréninku pro začátečníky:


Princip postupného zvyšování zatížení.



Princip střídání zatížení a odpočinku- mezi jednotlivými má následovat
buď lehčí trénink, nebo odpočinek a regenerace. Je třeba naslouchat svému
tělu a nic neuspěchat.



Princip specifičnosti- to, jakému typu tréninku se věnujeme, určuje, jakým
směrem se bude rozvíjet naše výkonnost.



Objektivnost- respektovat biologický věk .



Správné provádění cviků a regulace dýchání.



Názornost- techniku je dobré nechat si předvést od někoho zkušeného.



Všestrannost- je třeba zdokonalovat všechny funkce organismu.



Nepřetržitost tréninkového procesu- největší efekt je zaručen při
dlouhodobém, plynulém, pravidelném a nepřerušovaném tréninkovém
procesu.



Postupování od větších svalových partií k menším.



Zvolit všestranná pestrá cvičení zatěţující harmonicky celý pohybový
aparát.



Kombinovat cílené posilování s kompenzačním cvičením.



Před posilováním zařadit kvalitní rozcvičení.



Po posilování zařadit uvolňovací a protahovací cvičení (Osten, 2005;
Novotná, 2006).

Tělo se zhruba skládá ze šesti částí (dolní končetiny, horní končetiny,
hrudník, ramena, záda a břicho. Kaţdá tato skupina má být v týdenním reţimu

21

zatíţena dvakrát nebo vícekrát určitým počtem sérií. Při tomto reţimu zátěţe
dochází k výdeji energie, srovnatelnému s klasickými aerobními aktivitami, navíc
se navozují podmínky pro nárůst svalové hmoty, zvýšení hodnoty bazálního
metabolismu a tím i zlepšení podmínek pro celoţivotní úspěšnou kontrolu
hmotnosti (Kolouch, 2008; Welburn, 2007).
Většinou se cvičení provádí v tzv. sériích. Série je několik opakování téhoţ
cviku provedených bez přestávky. Počet sérií kaţdého cviku, které odcvičíme,
závisí na vyspělosti cvičence a účelu tréninku. Mezi jednotlivými sériemi bývá
přestávka. Příliš dlouhá přestávka je nevhodná, protoţe se sniţuje teplota
pracujícího svalu a klesá taky soustředěnost na cvičení. Obecně platí, ţe pro menší
svalové partie se pouţívá menší počet opakování, na větší svalové partie větší
počet pakování (Kopecký, 2000).
Po zhotovení tréninkového plánu je vhodné kontrolovat správnost
technického provedení navrţených cviků a eventuálně upravit nebo změnit cviky
tak, aby procvičovaly určenou svalovou partii. Pokud při cviku necítí klient
dotyčný sval, měl by instruktor najít účinnější techniku cvičení nebo cvik jiný
(Tlapák, 2008).
V následující tabulce (Tab. 1) jsme vypracovali tréninkový plán pro skupinu
testovaných osob v posilovně.
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Tabulka 1: Tréninkový plán posilovna
Pořadí
1.
2.

Název cviku
Břicho-šikmé
Veslování
s kladkou
Stahování horní

3.

4.

kladky
Výpady
s činkami

Počet

Počet

sérií

opakování

3

15-

Břišní svalstvo- šikmé

3

12

Zádové svalstvo

3

12

Zádové svalstvo

2-3

10-12

5.

Břicho- bosu

3

15-

6.

Zakopávání

3

12

7.

Dřepy s balonem

3

12

8.

Biceps- zdvihy

3

12

3

12

3

12

9.

10.

Tricepsstahování kladky
Ramenarozpaţky

Svalová partie

Svaly dolních končetinkomplexní
Břišní svalstvo- přímé
Svaly dolních končetinhamstringy
Svaly dolních končetin
Svaly horních končetinbiceps
Svaly horních končetintriceps
Svaly horních končetindeltové svaly

11.

Kliky na široko

3

10

Prsní svalstvo

12.

Břicho- výdrţ

3

1 min.

Komplexní cvik

3

15-

Břišní svalstvo- spodní část

Přednoţování
13.

jednonoţ v lehu
skrčmo
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Rozpis jednotlivých cviků:


Šikmý sed-leh o gymball
o Zapojené svaly:


Primárně: přímý břišní sval (musculus recrus abdominis),
šikmé

svaly

břišní

(ousculus obliqus externus
et internus).


Sekundárně: Pilovitý sval
přední (musculus seratus
anterior), flexory kyčle.
Obr. 6: Šikmý sed leh při záběru

o Provedení:
1) Leh skčmo s oporou o gymball, ruce v týl.
2) Při pohybu nahoru do sedu provádíme rotaci trupu do
pozice, kdy loket směřuje k levému (pravému) koleni (obr.
6).
3) Návrat do výchozí pozice, během opakování pohybu
vytočíme trup na druhou stranu, aby loket směřoval
k pravému (levému) koleni. Zdvih z lehu provádíme
plynule, tahem a sbaleně se zakulacenými zády, stejně tak
při přechodu zpět do lehu pokládáme obratel po obratli na
podloţku.
o

Poznámky: Ruce v týl můţeme snadno nahradit lehčími způsoby
jako je např. předpaţení. S pohybem nahoru vydechujeme.

o

Chyby: krčení loktů, švih trupem, úplné povolení v leţe,
odlepování bederní oblasti od podloţky.

24



Veslování s kladkou vsedě
o Zapojené svaly:


Primárně: trapéz- střední a dolní vlákna (musculus
trapezius), široký zádový sval
(musculus latissimus dorsi).



Sekundárně: Rombický sval
(musculus

rhomboideus),

zadní hlava deltového svalu
(musculus
dvojhlavý

deltoideus),
sval

paţní

(musculus biceps brachii).
Obr. 7: Veslování s kladkou vsedě
o Provedení:
1) Uchopení drţadel kladky paţemi nataţenými dopředu,
předkloníme trup. Kladku uchopíme nadhmatem.
2) Začínáme z vysunutých ramen tak, ţe během pohybu kladky
dolů aktivujeme mezilopatkové svaly, které začnou
přibliţovat (přitahovat) lopatky k sobě a poté se začínají
stahovat ramena vzad a dolů. Dochází k přitáhnutí drţadel
směrem ke spodní části hrudníku, lokty táhneme tak daleko
dozadu, jak je to jen moţné. Během pohybu postupně
napřimujeme trup a záda udrţujeme stále rovná a
nekulatíme se. Vypínáme hrudník a ramena tlačíme dolů.
Přetáčíme ruce z nadhmatu do polohy malíkovou hranou
k zemi (obr. 7).
3) Vrácení drţadel do výchozí pozice, nepouštíme, ale opět
pomalu tahem vracíme do výchozí polohy.
o Poznámky: Při předklonu trupu provádíme nádech, při dokončení
stahu kladky výdech.
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o Chyby: nadměrné pouţívání horních trapézů- krčení a zvedání
ramen v průběhu, ale i v závěru pohybu, ohnutý trup při záběru,
přitáhnutí kladky na prsa.


Stahování kladky s širokým úchopem za hlavou
o Zapojené svaly:


Primárně: široký zádový sval (musculus latissimus dorsi).



Sekundárně: zadní hlava deltového svalu (musculus
deltoideus), dolní část trapézu (musculus trapezius),
rombický sval (musculus rhomboideus), ohybače paţe (m.
biceps brachii, atd).

o Provedení:
1) Uchopení tyče nadhmatem s rukama o 15 cm (i více) dále
od sebe neţ je šíře ramen,
2) zaklesnutí kolen o válečky. Trup drţíme vzpřímeně a přímo
pod kladkou, lanko kladky je v prodlouţení páteře. Stáhnutí
tyče dolů za hlavu (dotek krční
páteře), lopatky směrem k sobě
a k hrudníku. Ramena tlačíme
dolů,

stejně

jako

u

cviku

veslování s kladkou vsedě (obr.
9).
3) Vrácení tyče zpět do výchozí
pozice nad hlavou.
Obr. 8: Stahování kladky s širokým uchopem
o Poznámky: Při spouštěné kladky provádíme nádech, při staţení
kladky výdech.
o Chyby- předsun hlavy (vysunutí brady vpřed spolu se záklonem
šíje), předklon hlavy a horní části trupu, dotahování tyče pod
úroveň ramen.
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Zakopávaní v sedě/ve stoje
o Zapojené svaly:


Primárně: hamstrigy- sval poloblanitý a pološlašitý (m.
semimembranosus, m. semitendinosus).



Sekundárně: hýţďové svaly (musculus gluteus maximus et
medius), lýtkové svaly (musculus gastroctenius et soleus).

o Provedení:
1) Sednutí na lavici a zapření se těsně nad kolenem o zaráţku
a paty o válečky, které jsou na spodní části bérce. Důleţité
je správné nastavení zaráţky a
válce. Ruce se drţí madel.
2) Přitáhnutí
k hýţdím

pat

směrem

a

ohybem

v kolenním kloubu zvedneme
závaţí.
3) Vrácení závaţí do výchozí
pozice pozvolným a táhlým
pohybem.
Obr. 9: Modifikované zakopávání na kladce
o Poznámky: Při pokrčení nohou vydechujeme, při natahování
nadechujeme. Můţeme provést i modifikaci cviku na kladce (obr.
9).
o Chyby: zapření válečku o lýtka, vysazování hýţdí, švihové
provedení cviku, propínání kolen, prohýbání beder, nepřiměřené
závaţí.
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Dřepy s gymballem
o Zapojené svaly:


Primárně: kvadriceps (musculus rektus femoris; musculus
vastus lateralis, intermedialis et medialis), hýţďové svaly
(musculus gluteus maximus et medius).



Sekundárně: hamstringy- sval poloblanitý a pološlašitý
(musculus semimembranosus, musculus semitendinosus).

o Provedení:
1) Stoj mírně rozkročný, opřeme se o gymball bederní částí
zad a gymball opřeme druhou stranou o zeď,
předpaţíme.
2) Pomalým podřepnutím rolujeme gymball maximálně do
pravého úhlu v kolenním
kloubu. Míč se přesune do
oblasti mezi lopatkami (obr.
10).
3) Návrat do výchozí pozice;
pozor, nepropínáme kolena,
aţ po dokončení daného
počtu opakování.
Obr. 10: Dřepy s gymballem
o Poznámky:

Při podřepu nadechujeme a na zpáteční cestě

vydechujeme.
o Chyby: ostrý úhel v kolenou (koleno nesmí jít před špičku),
„vlnění“ s trupem při návratu do výchozí pozice.


Výpady na kladce
o Zapojené svaly:


Primárně: kvadriceps (musculus rektus femoris; musculus
vastus lateralis, intermedialis et medialis; musculus gracilis;
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musculus femoris), hýţďové svaly (musculus gluteus
maximus et medius).


Sekundárně: hamstringy- sval poloblanitý a pološlašitý
(musculus semimembranosus, musculus semitendinosus),
adduktory.

o Provedení:
1) Stoj

přednoţný,

uchopení

kladek,

lanka

kladek

v prodlouţení s trupem.
2) Ze stoje přednoţného jdeme do kleku tak, aţ se koleno
zadní nohy dotkne země
(ale není to povinností).
Stehno přední nohy musí
být paralelně s podlahou.
Záda jsou rovná a pevná.
Koleno nesmí jít přes špičku
(obr. 11).
3) Návrat do výchozí pozice
s opakováním

na

druhou
Obr. 11: Výpad levou vpřed

nohu.

o Poznámky: Při výpadu se nadechujeme, při pohybu zpět
vydechujeme. Náročnější cvik, ale při pouţití kladky a ve výchozí
pozici stoje přednoţného jej mohou zvládnout i méně zruční a
začátečníci.
o Chyby: ostrý úhel v koleni, předklon trupu, nepřiměřená zátěţ,
apod.


Bříšní svaly na Bosu®
o Zapojené svaly:


Primárně: přímý břišní sval (musculus recrus abdominis).



Sekundárně: šikmé svaly břišní (ousculus obliqus externus).
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o Provedení:
1) V sedu do přední části Bosu, předpaţíme a lehce se
zakloníme. Dolní končetiny jsou pokrčeny a opřeny
rovnoběţně o podloţku (obr. 12).
2) S výdechem se pomalu zvedáme ale ne do úplného sedu,
snaţíme se vtáhnout bříško a „nevyvalovat“ jej.
3) Vracíme se zpět do výchozí polohy mírně v záklonu
s nádechem.
o Poznámky: Cvik provádíme velmi pomalu a můţeme jej
modifikovat různými polohami
rukou

(např.

v upaţení,

zkřiţmo na ramena).
o Chyby:

předsouvání

hlavy,

malý nebo příliš velký rozsah
pohybu, krčení ramen, apod.
Obr. 12: Výchozí poloha na Bosu®.


Triceps- stahování kladky
o Zapojené svaly:


Primárně:triceps (musculus triceps brachii- caput laterale,
caput mediale, caput longum).



Sekundárně: deltový sval (musculus deltoideus), svaly
předloktí

(musculus

brachioradialis;

musculus

anconeus,…).
o Provedení:
1) Uchopení lana (v našem případě ručník), připevněné
k horní kladce v šíři ramen. Cvik začíná na úrovni
hrudníku, lokty svírají úhel o něco větší neţ 90°.
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2) Začínáme pohybem z pravého úhlu v lokti do propnutí
paţe tak, aby dlaně směřovaly vzad. Rameno je staţené
dozadu

a

dolů,

loket

přitisknut k trupu. Při tlaku
dochází

k pohybu

pouze

v loketním nikoliv ramenním
kloubu (obr 13).
3) Návrat do výchozí polohy,
pomalým tahem. Paţe stále
v záběru aţ do odcvičení
počtu opakování.
Obr. 13: Stahování kladky- triceps
o Poznámky: Při stahování horní kladky se vydechuje. Při cvičení
hlídáme mírné podsazení pánve, abychom neţádoucím způsobům
neprohýbali páteř v bederní oblasti.
o Chyby: nepropnutí loktů, prohýbání v bedrech, švihové provedení
cviku, zvedání a předsouvání ramene.


Bicepsový zdvih s jednoručkou
o Zapojené svaly:


Primárně: biceps (musculus biceps brachii- caput longum,
caput breve).



Sekundárně:

hluboký

sval paţní (musculus
brachialis), sval vřetení
(musculus
brachioradialis), přední
hlava deltového svalu
(musculus

deltoideus

anterior), svaly
Obr. 14: Bicepsový zdvih s jednoručkou bez supinace
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předloktí (musculus palmaris longus, musculus pronator
teres,…).
o Provedení:
1) V sedu na lavici s oporou uchopíme jednoručky tak, aby
dlaně směřovaly k tělu, paţe jsou spuštěné podél trupu.
Stabilní zapření nohou o podloţku (obr. 14).
2) Střídavě jednu a druhou paţi zvedáme k rameni a rotujeme
s rukou tak, neţ se předloktí dostane do vodorovné polohy,
vytočíme zápěstí plynule směrem vzhůru (supinace).
3) Pohyb zakončíme zvednutím loktů a následně spustíme
jednoručky zpět do výchozí pozice a cvik opakujeme na
druhou ruku. Při pohybu dolů cvik brzdíme, aby se
zamezilo pohybu nadloktí, čímţ by se cvičení ulehčovalo.
o Poznámky: Se zdvihem nádech, při návratu do výchozí pozice
nádech.
o Chyby: švihání s činkou, rychlé spouštění, nestabilní trup,
prohýbání v bedrech.


Ramena- rozpaţky (upaţování)
o Zapojené svaly:


Primárně:

střední

hlava

deltového

svalu

(musculus

deltoideus lateralis).


Sekundárně: přední a
zadní hlava deltového
svalu

(musculus

deltoideus anterior et
posterior),

trapéz

(musculus trapezius),
sval

nadhřebenový
Obr. 14: Upaţování s jednoručkou

(supraspinatus).
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o Provedení:
1) V sedu vzpřímeném uchopíme jednoručky, paţe spuštěné
dolů.
2) Zvednutí paţí po stranách (upaţením) nahoru do úrovně
ramen.
3) Spuštění jednoruček do výchozí pozice.
o Poznámky: Pro snadnější cvik můţeme pokrčit paţe. Při zvedání
paţí vydechujeme, u připaţování nadechujeme.
o Chyby: krčení (zvedání) ramen, předsun hlavy, zvedání jednoruček
příliš vysoko.


Široké kliky (dámské)
o Zapojené svaly:


Primárně: velký sval prsní (musculus pectoralis major),
trojhlavý sval paţní (musculus triceps brachii)



Sekundárně: přední hlava deltového svalu (musculus
deltoideus

anterior),

sval

loketní

(musculus

brachioradialis),
přední

hlava

stehenního

svalu

(musculus

rectus

femoris).
Obr. 15: „Dámský“ klik
o Provedení:
1) Výchozí poloha je v podporu klečmo na podloţce
s paţemi 10-15 cm šíře neţ ramena. Hlava je
v prodlouţení s trupem.
2) Pokrčením paţí provádíme klik bez dotyku trupu na
podloţku. Trup klesá rovnoměrně a dá se říci, ţe je
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paralelně s podloţkou. V loketním kloubu vzniká pravý
úhel (obr. 15).
3) Návrat do výchozí pozice je postupným propínáním
loktů.
o Poznámky: S klesáním trupu nadechujeme a zpětným propínáním
loktů vydechujeme.
o Chyby: prohnutí v bedrech, hýţdě neklesají rovnoměrně s trupem,
nebo klesají dříve neţ trup.


Přednoţování jednonoţ v lehu skrčmo
o Zapojené svaly:


Primárně: Přímý břišní sval- dolní část (m. rectus
abdominis).



Sekundárně: Šikmé svaly břišní- zevní šikmý sval, pilovitý
přední sval (m. obliqus abdominis, m. serratus anterior),
flexory

kyčle-

bedrokyčlostehenní sval
(iliopsoas) a přímý sval
stehenní

(m.

rectus

femoris).

Obr. 16: Přednoţování jednonoţ s oporou o lokty
o Provedení:
1) Výchozí pozice je na zádech s paţemi podél těla (popřípadě
s lehce zvednutým trupem, nebo opřené o podloţku). Dolní
končetiny jsou přednoţeny pokrčmo.
2) Pro méně zdatné spouštíme nataţené nohy v kyčlích
střídavě, abychom zamezili zvedání beder od podloţky.
Přednoţená noha je stále pokrčená v kolenním kloubu. Pro
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pokročilejší jedince spouštíme obě nohy v kyčlích zároveň
(mohou být mírně pokrčena v koleni).
3) Zvednutím nohy v kyčli se vrátíme do výchozí polohy a
vystřídáme nohy (obr. 16).

o Poznámky: Tím, ţe přednoţujeme pouze jednu nohu, druhá fixuje
pánev co největším pokrčením přednoţmo. Koleno pokrčené dolní
končetiny by se nemělo během cvičení oddalovat od hrudníku a
bedra se nesmí odlepit od podloţky. Vydechujeme vţdy se
zvedáním nohu nahoru, nadechujeme se spouštěním.
o Chyby: prohnutí v bedrech, pokládání noh na podloţku


Výdrţ v podporu
o Zapojené svaly:


Primárně: Přímý břišní sval (musculus rectus abdominis),
přední a

střední hlava deltového

svalu (musculus

deltoideus, anterior et medialis), čtyřhlavý sval stehenní
(musculus rectus femoris).


Sekundárně: široký sval zádový (musculus latissimus
dorsi), dolní část svalu trapézového (musculus trapezius).

o Provedení:
1) Výchozí a zároveň průběţná poloha tohoto cviku je
v podporu leţmo, kdy hlava je v prodlouţení těla, a
dochází
k celkovému
zpevnění

postavy

(obr. 17).
Obr. 17: Výdrţ v podporu
o Poznámky: pravidelně dýcháme, v této statické poloze se snaţíme
setrvat co nejdéle, nebo na časový limit.
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o Chyby: neprohýbáme se v bedrech, nejsme ohnuti v kyčlích,
nepropadáme se v ramenou (Evans, 2007; Tlapák, 2008, Osten, 2005;
Kopecký, 2000; Delavier, 2007; Hojda, 2007).

1.2.3 Tréninková jednotka- spinning
Na rozdíl od posilovacího programu, nemá spinningová lekce takovou
variabilitu cviků, z které bychom mohli utvořit tréninkový plán. Proto se lekce
skládá z jiţ zmíněných několika typů technik jízdy na spinneru. Standardní lekce
trvá přibliţně 55 minut. Skládá se z těchto částí:
1) Přivítání se s klientem, pomoc s nastavením spinningového trenaţéru.
2) V hlavní části spinningové lekce, která trvá přibliţně 40- 45 minut, se
v jejím úvodu věnujeme vţdy zahřátí organismu, přípravě na zátěţ a závěr
je věnován volnému vyjetí.
3) Na závěr se protáhnou zatíţené svaly 5-7 minut.

1.3

Tělesná skladba a metody jejího měření
Působení tělesné zátěţe na lidský organismus je ze somatometrického

hlediska posuzováno hlavně změnami frakcionace tělesné hmotnosti- především
úbytku tukové a nárůstu svalové frakce. Úroveň jednotlivých frakci (komponent)
celkové tělesné hmotnosti rovněţ vypovídá o aktuálním zdravotním stavu a
výţivě. Pravidelné sledování tělesného sloţení můţe bát vyuţito k monitorování
efektivity pohybového zatíţení, ke sledování vhodně či nevhodně zvolených
tělesných cvičení při snaze o úpravu tělesné hmotnosti. Informace o
proporcionalitě lidského těla, konstituce a tělesné sloţení povaţujeme za jednu
z důleţitých komponent zdravotně orientované zdatnosti. Stavba těla, tělesné
sloţení a tělesné rozměry jsou podstatnými faktory motorické výkonnosti a
fyzické zdatnosti (Riegerová, 2006).
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1.3.1 Sloţení těla
Základním morfologickým parametrem, ze kterého je nutno vycházet při
hodnocení dynamiky lidského pohybu, je hmotnost těla. Vzhledem ke sloţitosti
tohoto parametru je však nutno zkoumat i jeho komponenty (frakce), které lze
z hlediska pohybových projevů označit jako aktivní a pasivní sloţky.
Skladba těla je definována několika modely. Původní pohled na komponenty
tělesného sloţení byl dán chemickým či anatomickým modelem (obr. 18).
Chemicky je tvořeno tělo tukem, bílkovinami, sacharidy a vodou. Tento
klasifikační systém je preferován ve vztahu k tělesným energetickým zásobám.
Anatomicky je tělo tvořeno tukovou tkání, svalstvem, kostmi, vnitřními orgány a
ostatními tkáněmi. Anatomický klasifikační systém je preferován v těch
případech, kdy jsou studovány vlastní otázky tělesného sloţení (Riegerová, 2006).

Obr. 18: Pětistupňový model tělesného sloţení a model tělesného sloţení na
molekulární úrovni (www.fsps.muni.cz).
Co se týče tělesného sloţení, hlavní součástí vnitřního prostředí je voda, jejíţ
mnoţství závisí na věku, hmotnosti a pohlaví jedince. Individuálně kolísá
mnoţství vody v těle především podle příjmu a výdeje tekutin. Celkové mnoţství
tělesné vody u novorozenců činí okolo 70%. U dospělého člověka se pohybuje
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mezi 50% (u ţen)- 60% (u muţů), přičemţ s věkem procentuální zastoupení vody
v těle postupně klesá (Kohlíková, 2004).
Dle Hainera (2004) vyšetření sloţení těla probíhá na 5 základních úrovních:
atomové, molekulární, buněčné, tkáňové a celotělové (tab 2).
Tab. 2: Základní úrovně vyšetření sloţení těla (Hainer, 2004).
Atomová

C, H, O, N a další prvky

Molekulární

Voda,

bílkoviny,

lipidy,

glykogen,

minerály
Buněčná

Buňky,

extracelulární

tekutiny,

extracelulární pevné látky
Tkáňové systémy

Tuková tkáň, kosterní svalstvo, skelet,
viscerální orgány a další tkáně

Celotělová

Celé tělo

Sloţení těla neboli poměr mezi tělesným tukem a základní tělesnou hmotou
má velký význam pro celkovou úroveň fyzického fitness. Tělesné sloţení je
ovlivněno geneticky a formováno exogenními faktory, ke kterým řadíme
pohybovou aktivitu pohybový komfort, případně cílené pohybové aktivity),
výţivové faktory a celkový zdravotní stav organismu (Riegerová, 2006).
S pojmem analýza hmoty lidského těla se setkáváme poprvé u Matiegky,
který se pokusil o kvantifikaci tělesných komponent na základě zevních
(antropometrických) rozměrů těla. Samotný rozměr lidského těla ještě neříká
zdaleka nic o kvalitě jednotlivých tkání. Tradiční kombinace dvou nebo více
antropometrických rozměrů, pouţívaná ve formě různých indexů, neřeší problém,
ţe základní rozměry, které se v těchto indexech pouţívají, tj. hmotnost těla, obvod
hrudníku jsou velmi sloţité. Zcela v nich zanikají jednotlivé tělesné tkáně, které
mají v těle různou funkci (kostra, svalstvo, tuk). Navrhl rozdělení hmotnosti těla
na 4 sloţky (tab. 3): O – hmotnost skeletu (ossa), D- hmotnost kůţe (derma) a
hmotnosti podkoţní tukové tkáně, M- hmotnost kosterního svalstva (musculi) a Rhmotnost zbytku- rezidua (Kohlíková, 2006).
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Tab. 3: Čtyři sloţky těla dle Matiegky (Riegerová, 2006).
MUŽI %

ŽENY %

Kosterní složka

21 – 17

14 – 20

Svalová složka

40 – 48

35 – 43

Tuková složka

12 – 16

16 – 29

Zbytek

20 – 28

15 – 30

Pro pouţití této metody je zapotřebí nejprve změřit tělesnou skladbu
přístrojem na měření koţních řas- kaliperem.
Spolehlivé stanovení mnoţství tuku v těle je však u člověka náročné a
v běţné praxi stěţí přichází v úvahu. Spokojujeme se proto zpravidla s přibliţnou
diagnostikou otylosti, spoléhajíce se zejména na poměr tělesné váhy a výšky,
tloušťky koţních řas měřené kontaktním měřidlem (kaliperem- obr. 19) a na
aspekci. Je ovšem známo, ţe vyšší tělesná váha nemusí být vţdycky známkou
otylosti, neboť např. podíl svalstva můţe být u aktivních sportovců vyšší neţ u
průměru našeho obyvatelstva. U naprosté většiny našeho dospělého obyvatelstva
znamená zvyšování tělesné váhy hromadění tuku v těle. Přibývání svalstva lze
v dospělosti očekávat jenom u intensivně trénujících sportovců a u osob, jeţ
teprve nedávno začaly s aktivní fyzickou zátěţí (Ošancová 1972).

Obr. 19: Kaliper typu Somet
Měřením sloţení těla se stanoví obsah tukové tkáně, beztukové tělesné hmoty
vody, kostních materiálů a dalších sloţek těla. Součástí antropometrie je mimojiné
stanovení relativní hmotnosti depotní tukové tkáně, která tvoří v organizmu
veškerý mobilizovatelný tuk. Stanovení hmotnosti tukové tkáně nám umoţňuje
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výpočet „tukuprosté“, nebo-li aktivní tělesné hmotnosti (ATH). Tato hodnota
zahrnuje kromě hmotnosti skeletu především hmotnost kosterního svalstva a
orgánů (játra, ledviny, slezina) s intenzivní látkovou přeměnou a úzkým vztahem
k zabezpečování pohybové činnosti (Kohlíková, 2006, Hainer, 2007).
Hustota svalů a jiných netučných tkání je těţší, neţ tělesný tuk. Abychom
byli přesní je to přesně o 0,2 g/cm3. Tuk má v těle funkci zásobní látky a
odečtením jeho hmotnosti od celkové hmotnosti těla se dostane základní tělesná
hmota, coţ jsou kosti, svaly, orgány a tekutiny. Extrémně velké i extrémně malé
mnoţství podkoţního tuku je ţivotu nebezpečné (Blahušová, 2005).
K diagnóze skladby těla se často pouţívá pouze hmotnosti a indexů
z hmotnosti odvozených, ale k přesnému stanovení obsahu tukové tkáně byla
vyvinuta řada více či méně přesných metod (Hainer, 1997).

1.3.2 Hmotnostně- výškové indexy
Posouzení hmotnosti ve vztahu ke zdravotním rizikům se provádí srovnáním
s hmotností dle tabulek, kde je za optimální povaţována hmotnost s nejmenší
mortalitou, nebo pomocí váhově- výškových indexů (Hainer, 2004).
 BMI
Jedno z nejznámější a nejjednodušších měření je bezesporu Body Mass Index
(BMI, Qutelův index- index relativní tělesné plnosti, informující o tom zda tělesná
hmotnost odpovídá tělesné výšce nebo zda jedinec je hmotnostně nadprůměrný či
podprůměrný). Pouţívá se k orientačnímu určení stupně obezity.
Ovšem pozor tento vzorec informuje pouze o poměru mezi hmotností a výškou
ale nebere v úvahu sloţení těla, přesněji řečeno při diagnostice nevěnuje
pozornost tomu, zda je nadprůměrná hmotnost způsobena aktivní (svalovou) nebo
pasivní (tukovou) tělesnou hmotou. Je nutné si tedy uvědomit, ţe veškeré tyto
indexy slouţí pouze jako základní orientační stanovení.
V následující tabulce (tab. 4) klasifikujeme bodové rozpětí BMI.
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BMI = Tělesná hmotnost (kg) / Tělesná výška 2 (m2)

Tab. 4: Klasifikace Body Mass Indexu (Hainer, 2004)
BMI

Kategorie podle WHO

Zdravotní rizika

< 18,5

Podváha

Vysoká

18,5-24,9

Normální váha

Minimální

25- 29,9

Nadváha

Nízká, lehce zvýšená

30,0-34,9

Obezita I. Stupně

Vysoká

35,0-39,9

Obezita II. Stupně

Vysoká

40 <

Obezita III. Stupně

Velmi vysoká

 Quetelet- Bouchardův index= hmotnost na 1 cm.
Hmotnost (kg) x 10 : výška (cm)
 Brocův index= udává normální váhu tak, ţe počet centimetrů nad 1 metr
tělesné výšky je vhodný jako orientační měřítko a pro vyšetřované jedince je více
nebo méně přiměřený. Nepřiměřenost tohoto vzorce je patrna uţ ze skutečnosti, ţe
vůbec nebere v úvahu věk jedince a ani pohlavní rozdíly v tělesné stavbě.
Hmotnost (kg) : (výška (cm) – 100)
 Kaupův index = index tělesné stavby
Hmotnost (kg) x 1000 : výška (cm)
 Pignet- Vearvekův index
[hmotnost (kg) + obvod hrudníku po norm. výdechu (cm)] x 100 : výška (cm)
V následující tabulce (tab. 5) můţeme vidět schéma pro výpočet PignetVearvekova vzorce.
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Tab. 5: Schéma pro výpočet Pignet- Vearvakova vzorce (Kohlíková, 2006)
Typ astenický

Do 70,0

Typ štíhlý

70,1-83,0

Typ střední

83,1-93,0

Typ silný

93,1-104,0

Typ hyperstenický

Nad 104,0

 Erismanův index= ½ výšky těla (cm)- obvod hrudníku po normálním
výdechu (cm)

 F- index (stout- lean index- Livi, Hirata)

á
ýš
Informace získané z

těchto indexů nejsou vţdy shodné. Z vývoje

jednotlivých indexů vyplývá, ţe Rohrerův index a F- index nejlépe reprezentují
ontogenetické změny- střídání období plnosti a vytáhlosti. Quetelův a Kaupův
index tyto změny neodráţí. Jejich průběh pouze probíhá ve shodě s přírůstky
výšky a hmotnosti. Totéţ platí pro BMI, jehoţ matematická forma je shodná
s Kaupovým indexem (Riegerová, 2006; Kohlíková, 2006).

1.3.3 Antropometrické metody
 Obvod boků a pasu
 Obvod pasu
Dalším pouţívaným měřítkem je velikost obvodu pasu. Jednoduchý
antropometrický ukazatel, který nejlépe koreluje s intraabdominálním obsahem
tukové tkáně, měřeným rovněţ s plochou intraabdominální tukové tkáně. Obvod
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pasu se měří v polovině vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního ţebra a crista
iliaca. Za zvýšené riziko se povaţuje u muţe hodnota nad 94 cm a u ţen nad 80
cm. Za vysoké riziko je potom povaţovány hodnoty nad 102 cm u muţů a 88 cm
u ţen.
 Obvod boků
Tato metoda měřená obvodu boků se měří ve výši maximálního vyklenutí
hýţdí v horizontální rovině.
 Poměr pás/boky
Často je také pouţíván poměr pas/boky (WHS=whist-to-hip ratio), za
rizikové povaţujeme hodnoty pro muţe WHR větší neţ 1,0 a pro ţeny větší neţ
0,9 (Adamková, 2009).
 Měření tloušťky koţních řas
Jednotlivé části depotní tukové tkáně, i kdyţ jsou lokalizovány na různých
částech těla, jako celek podléhají totoţným dynamickým změnám v souvislosti i
s dosti extrémními výkyvy rovnováhy energetického příjmu - výdeje. Toho se
vyuţívá při nejběţnějším nepřímém způsobu zjišťování relativní hmotnosti
depotní tukové tkáně pěřením tlouštěk koţních řas na deseti standardních místech
pomocí kaliperu (Kohlíková, 2006).
Nejrozšířenější metodou odhadu mnoţství podkoţního tuku je měření
tloušťky podkoţních řas kaliperem, a to zejména proto, ţe je to metoda
jednoduchá, poměrně přesná a nevyţaduje příliš mnoho času. Dle Blahušové
(2005) určení mnoţství podkoţního tuku touto metodou je zaloţeno na principu,
ţe přibliţně polovina tukové tělesné tkáně je uloţena přímo pod kůţí a velmi úzce
nevztahuje k celkové hmotnosti tuku. Vysoká validita a spolehlivost odhadu této
tkáně umoţňuje správné určení procenta podkoţního tuku. Nevýhodou tohoto
způsobu měření je moţnost chyby, pokud jej neprovádí odborník nebo je měřená
osoba velmi obézní a je obtíţné oddělit podkoţní tukovou řasu od svalové hmoty.
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U nás je nejčastěji pouţívano metodou odhad tělesného sloţení ze součtu
deseti koţních řas podle Pařízkové (obr. 20).

Obr. 20: Lokalizace deseti koţních řas dle Pařízkové (www.fsps.muni.cz).
Měření koţních řas se provádí na více místech těla a ze zjištěných hodnot se
určuje podíl tukové tkáně na celkové tělesné váze. Obecně je daný určitý počet
bodů a přesné označení míst měření, ale čím více těch bodů proměříme, tím
kvalitnější výsledek získáme. Hodnota je však odvozena pouze z měření
podkoţního tuku, ale tuk není obsaţen pouze tam. Nebezpečnější je tuk, který sice
obaluje a tím i chrání vnitřní orgány, ale zvýšené mnoţství uţ způsobuje váţné
zdravotní problémy (Riegerová, 2006).

1.3.4 Biofyzikální a biochemické metody


Hydrostatické váţení (denzitometrie)
V laboratořích je pouţíváno několik typů měření sloţení těla. Jedno z těch

nejstarších je ponoření osoby do vody a hmotnost naměřená ve vodě je srovnána
s hmotností osoby na vzduchu. Tento postup, zvaný hydrostatické váţení určí
obsah tělesného tuku výpočtem celkové hustoty těla. Váţení pod vodou se provádí
na hydrostatické váze. Při váţení je tělo nadlehčováno vzduchem, který se nachází
v dýchacích cestách a v plicích. Proto se váţení provádí v maximálním exspiriu a
výsledek je korigováno objem reziduálního vzduch. Čím méně pak organismus
ponořený ve vodě váţí, tím víc tělesného tuku obsahuje - tuk plave, protoţe jeho
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hustota je niţší neţ hustota vody (1.0 g/cm3). Naopak, naše hmotnost naměřená
ve vodě bude vyšší, je-li procentový obsah svalové tkáně v organismu větší, coţ
způsobí potápění či klesání těla ve vodě, protoţe má větší hustotu neţ voda.
Pokud je toto váţení prováděno správně, dává přesné a reprodukovatelné
výsledky. Tento test je však částečně subjektivní, protoţe záleţí na schopnosti
osoby vytlačit z plic všechen vzduch, jinak kyslík, který zůstane v plících, zkreslí
výsledky. Metoda je také náročná - jednak finančně, jednak časově (měření se
provádí několikrát a z výsledků se vypočítá průměr), proto se pouţívá především
pro výzkumné účely (www.aerobics.cz; Kohlíková, 2006; Riegerová, 2006;
Hainer, 2004).



Bioelektrická impedance (BIA)
Jedna z měřicích metod pro měření tuku a vody v těle, vyvinutá vědci z

celého světa, se nazývá bioelektrická impedanční analýza (bioimpedance) – BIA
(bioimpedance analysis). Při této metodě, která měří kompozici těla, prochází
tělem slabé, pro lidské tělo naprosto bezpečné a nepostřehnutelné elektrické
proudění. Měření je zaloţeno na skutečnosti, ţe elektrický proud prochází
snadněji tekutinou v našich svalech neţ tukem. Proto se při průchodu tukovou
tkání setkává s odporem, jelikoţ tělesný tuk funguje jako izolace – sniţuje
schopnost procházení elektrického proudění. Proudění prochází oběma nohama a
tím umoţňuje měřit kompletní elektrický odpor těla. Elektrický odpor je závislý
na mnoţství vody v těle. Naše svaly obsahují konstantní podíl vody. Změříme-li
elektrický odpor, můţeme pouţít tento údaj přímo pro vypočítání objemu svalové
hmoty v dolních končetinách. Druh pohlaví a tělesná výška se potom pouţívají při
výpočtu celkového objemu svalové hmoty. Z naměřené hodnoty impedance,
poměru výšky, hmotnosti a dalších korekcí přístroj na měření tělesného tuku
vypočítá procento tělesného tuku (Riegerová 2006; Blahušová 2005; Hainer,
1994; www.bodystat.cz).
Vzhledem k různým vlastnostem u různých tkání, které jsou pozorovány při
průchodu střídavého elektrického proudu tělem pacienta, můţeme BIA pouţít k
určení následujících veličin:
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• Percent body fat (procentuální mnoţství tuku).
• Percent lean body mass (procentuální mnoţství svalové hmoty).
• Percent body water (procentuální mnoţství vody v organizmu).



k určení sloţení těla (body composition assessment)



k určení stupně hydratace (zavodnění) organizmu a jednotlivých části těla

Bioelektrická impedance se vyuţívá a slouţí v:
• kardiologii- kvantifikace nahromadění tekutin u pacientů s kongestivním
selháním srdce (hromadění krve v ţilách)
• nefrologii- chronické selhání ledvin, stupeň poškození ledvin – schopnost
vyloučit přebytečnou tekutinu – over hydration, dehydratace,
hodnocení průběhu hemodialýzy
• k určení množství tuku v těle- velmi významné v dnešní době, kdy velkým
problémem se stává obezita stále větší a větší části populace –
nepříznivý vliv na kardiovaskulární systém, v mnoha případech
vede k cukrovce (www.old.lf3.cuni.cz; www.aerobics.cz).

BIA je metodou neinvazivní, relativně levnou, terénní, bezpečnou a
v poslední době velmi rozšířenou na celém světě. Lze ji vyuţít pro stanovení
konkrétních parametrů u zdravých jedinců i u pacientů s různými klinickými
diagnózami.
Pro odborné studie je vhodné pouţívat tetrapolárních přístrojů pro stanovení
BIA, kdy jsou k dispozici čtyři elektrody. V komerční sféře se vyuţívá
bipolárních přístrojů, neboli ručních, kdy elektrický proud probíhá pouze v horní
části těla nebo bipedálních, kdy elektrický proud prochází dolní částí těla. Tyto
dva typy jsou finančně dostupné, snadno se ovládají a měření netrvá déle neţ
minutu. Ovšem přesnost těchto bipolárních a bipedálních přístrojů je diskutabilní,
proto většina odborníků dává přednost jiným typům měření. Na tomto principu je
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zaloţen např. přístroj Bodystat (Riegerová, 2006; Blahušová, 2005; www.
aerobics.cz; Hainer, 2004).
Podmínky při měření BIA
-

8 – 12 hodin před měřením se nesmí pít alkohol.

-

Měření je moţné provést aţ 2 hodiny po jídle nebo pití.

-

Měření je nutno provést v průběhu 5 minut, kdy vyšetřovaná osoba leţí.

V následujícím obrázku (obr. 21) se můţeme podívat na jiţ zmiňované typy
přístrojů, které vyuţívají bioimpedanční analýzu k měření skladby těla.

Obr. 21: Typy bioimpedanční analýzy a příklady typů přístrojů, kterými se měří.
A) tetrapolární měření (Bodystat, InBody), B) bipolární měření (ruční přístroj),
C) bipedální měření (nášlapná váha), (www.fsps.muni.cz).
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1.3.4.1

Bodystat

Bodystat jak uţ víme z předchozí kapitoly je přístroj, kterým se zjišťuje
sloţení těla na základě bioimpedanční metody. Tento přístroj nám pomůţe odhalit
sloţení těla našich účastnic a pomocí počítačového programu si jeho výsledky
zobrazíme pomocí grafů a komentářů.
Zpráva z Bodystatu obsahuje:
- Mnoţství svalové hmoty v kilogramech a procentech.
- Mnoţství tukové tkáně v kilogramech a procentech.
- Hodnotu bazálního metabolismu - metabolická potřeba těla v klidovém stavu
(kJ).
- Hodnotu aktivního metabolismu - metabolická potřeba při pohybové aktivitě
(kJ).
- Celkové procento vody v organismu - hydratace těla.

Konkrétní moţnosti diagnostiky sloţení těla na přístrojích Bodystat:
o Bodystat 1500 –„EKG obezitologa a nutričního poradce, pravá
ruka osobního a kondičního trenéra“
o Bodystat 1500 MDD - s dětskou rovnicí pro věk 6-12 let - přístroj
s dětskou rovnicí.
o Bodystat DualScan,Multi Scan - speciální monitory tělních tekutin
o Bodystat QUADSCAN - Čtyř frekvenční bioimpedance. Pomocník
sportovního vědce i klinika, slibná budoucnost . Analýza pitného
reţimu, svalové hmoty buněčné masy, speciální metabolické
výpočty.
 Princip technologie a její vývoj
Na začátku 90. let 20. století jiţ principy měření sloţení těla metodou
bioelektrické impedance postoupily z vědeckých laboratoří a experimentů do
praxe - byly vyvinuty sériové analyzátory sloţení těla a neustále zdokonalovány proces vyústil jak v konstrukci jednoduchých "tukoměřičů" k orientačnímu pouţití
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v domácnostech, tak na druhé straně k vývoji plně
profesionálních

analyzátorů

sloţení

těla,

pouţívaných v klinické a sportovní medicíně
(www.bodystat.cz).

Obr. 22: Celotělový analyzátor (old.lf3.cuni.cz)
Referenční metodiky (DEXA, magnetická rezonance, podvodní váţení,
izotopové diluční metody) k měření tuku, beztukové aktivní hmoty a vodních
podílů v těle jsou totiţ velmi drahé a u lůţka a v terénu nepouţitelné. Cestou k
odstranění těchto problémů a k získání kvalitních výsledků s těsným vztahem k
nejpřesnějším měřením se ukázala být celotělová bioimpedanční analýza
jednofrekvenční a vícefrekvenční (vícefrekvenční umoţňuje navíc stanovit podíly
buněčné a mimobuněčné tekutiny, některé indexy týkající se stavu výţivy a stavu
aktivní tělesné hmoty) - s podmínkou dodrţení podmínek měření a kvality
elektrod. U celotělových analyzátorů (obr. 22) - například Bodystat - slabý měřicí
proud prochází celým tělem, gelové elektrody měřicí a kontrolní jsou umístěny na
hřbetních částech pravostranných končetin tedy na místech, kde je standardně
tenký koţní kryt a nízká potivost. Následně změřené impedanční hodnoty
(resistance - odporová část, případně reaktance - kapacitní sloţka) jsou
zpracovávány tzv. predikčními výpočtovými rovnicemi, které ze zadaných dat
jedince a změřené impedance vypočítají pro určité jedince (normální dospělou
populaci, děti, sportovce, starší lidi) hodnoty sloţení těla (www.bodystat.cz).
 Kvalita měření a výsledků
Z uvedeného vyplývá, ţe kvalita měření a výsledků není dána " jakýmsi
odporem těla ", ale


průchodem měřícího proudu celým tělem (tedy ne jen převáţně
horní nebo dolní částí těla) technickou kvalitou přístroje a měřicího
signálu,
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vhodným výběrem místa uloţení elektrod, tedy ne na místech se
ztvrdlou kůţí a obvykle zvýšeně potivých apod.,



dodrţením metodiky měření - vleţe, po 3-5 minutách apod.,



kvalitou výpočtových rovnic a tedy hlavně doloţením výsledků ve
studiích porovnávající přístroj s referenčními metodikami v
různých situacích.

Měření je přesnější neţ u bipolárních či bipedálních přístrojů, protoţe
elektrody jsou rozloţené v horní a dolní polovině těla. Bodystat má paměť aţ na
100 vyšetření, dokáţe změřit BMI, index pas/boky, TF, aerobní kapacitu,
cholesterol, atd. Naměřené výsledky se převádí do počítače, kde se za pomoci
speciálního softwérového programu zpracovávají (www.bodystat.cz, www.
aerobics.cz).

 Způsob měření
Ze srovnání jasně vyplývá, ţe profesionální analyzátory s doloţenou kvalitou
výsledků a s programy vedení wellness parametrů klienta jsou volbou
profesionálů zabývajících se sportem a výţivou, a také volbou klientů
poţadujících správná data pro redukci nadváhy a výstavbu tělesné hmoty, stejně
jako vyladění sportovního výkonu.
Výsledkem tohoto moderního a ojedinělého přístupu je výrazné zvýšení
spokojenosti a motivace klienta.

 Umístění elektrod
Nejvhodnější místo pro měření Bodystatem, tedy tetrapolárním přístrojem je
v tom místě, kde je nejtenčí koţní vrstva (obr. 23). Není vhodné měřit impedanci
např. přes chodidlo, kde je tvrdá a zrohovatělá pokoţka a v místě nejmenší
potivosti, proto je nevhodné měření přes dlaň.

50

Obr. 23: Umístění elektrod na nártu a hřebu ruky (www.bodystat.cz)

 Vyhodnocování výsledků
Výsledek je vydán ve formě sestavy obsahující naměřené hodnoty a jejich
vztah k normálním hodnotám, přičemţ program umoţňuje přednastavení
výpočtových rovnic a hodnot procenta tuku u různých skupin (sportovci, děti,
starší lidé apod.), kaţdé měření je evidována zvlášť v individuální kartě klienta.
Software Bodystat dále obsahuje evidenci klientů, sledování dalších wellness
parametrů, vyhodnocení zdravotních rizik, sestavení individuálního plánu redukce
a pohybového programu. K výsledkům měření sloţeni těla jsou přiřazeny
metabolické výpočty - bazální a celková metabolická denní potřeba, coţ je základ
plánování dietních postupů.
Po změření dalších parametrů Polarem, ručním dynamometrem, a běţným
měřícím pásmem, případně zařazením laboratorních výsledků hladin cholesterolu
a příbuzných látek, zhodnocení plicních funkcí získáme moţnosti zařazení dalších
wellness parametrů do formy ucelené wellness zprávy nejen o sloţení těla - tuk,
aktivní tělesná hmota, tělesná voda, metabolické výpočty, ale také o stavu
kondice, aerobní kapacitě, vhodné tepové frekvenci při cvičení, svalové síle,
kloubní flexibilitě, hladině cholesterolu a srdečním riziku, plicních funkcích atd.
Ve speciální zprávě je moţno sestavit plán redukce nadváhy a plán vhodné
pohybové aktivity. Trendové zprávy umoţňují sledovat změny naměřených
hodnot v čase a představují pro klienty významný motivační prvek.
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Základní hodnoty změřené Bodystatem:
 Celková tělesná voda
Nejvýznamnější tělesnou sloţkou celkové tělesné hmotnosti je tělesná voda.
Její mnoţství je závislé na věku, pohlaví a tělesné hmotnosti. Průměrné mnoţství
tělesné vody u kojence se pohybuje od 80-85%, u dítěte okolo 75% a u dospělého
muţe (63%), u dospělé ţeny (53%). Nejvíce vody je v krvi a tělních tekutinách,
ve svalových tkáních a v kůţi. Podstatně menší mnoţství se nachází v tukové
tkáni a kostech. Podíl celkové tělesné vody se sniţuje v průběhu prenatálního
vývoje a v prvním roce ţivota, zatímco během raného a středního dětství zůstává
relativně konstantní. Míra hydratace se rovněţ sniţuje s věkem (Riegerová, 2006).

 Aktivní tělesná hmota- ATH
Aktivní tělesná hmota je beztuková hmotnost svalů, vody a kostí. Některá
literatura uvádí i vnitřní orgány, minerály a další sloţky, tedy veškerou netukovou
tkáň. Je nazývána aktivní, protoţe ke své činnosti potřebuje energii- spaluje tedy
kalorie. Bezvodá aktivní tělesná hmota je hmotnost svalstva a kostní hmoty
s vyloučením podílu vody. Tato aktivní hmotnost je organismem stále
vyhodnocována a zajišťována. Za normálních podmínek jsou její ztráty malé nebo
ţádné, fyziologicky ke ztrátě aktivní hmoty dochází v procesu stárnutí. ATH
nikdy nepouţíváme jako cílovou hmotnost (formulář zprávy bodystatu).
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2. CÍL, HYPOTÉZY A ÚKOLY PRÁCE
2.1

Cíl práce
Cílem této diplomové práce je zjistit, jakou efektivnost bude mít rozdílný

cvičební program v posilovně a spinningu na sloţení těla účasnic, které zjistíme
z naměřených hodnot přístrojem Bodystat. Ten nám pomůţe vyhodnotit, zda
dojde k pozitivním nebo negativním výsledkům za danou dobu a jestli zkoumané
osoby splňují normy, které by měly při jejich věku a dalších limitujících faktorů
splňovat.
Vybrané testované osoby budeme sledovat po dobu osmi týdnů u obou
tréninkových jednotek jak v posilovně tak spinningu. Trénink byl zaměřen na
zpevnění postavy, nárůstu svalové hmoty a odbourávání tělesného tuku. Výsledky
pak budou zpracovány na základě počátečního a závěrečného měření.

2.2

Hypotézy práce
Na základě osobních, praktických zkušeností a studia literárních pramenů,

jsme stanovili níţe uvedené výzkumné otázky:
H 1: Vyhodnocené výsledky Bodystatem ® 1500 budou po závěrečném měření
lepší a to především co se týče aktivní svalové hmoty a tělesného tuku neţ
při měření před zahájením programu.
H 2: Posilovací program má pozitivnější vliv na sloţení těla testovaných osob neţ
spinningový program.
H 3: Hladina Body Mass Indexu (BMI) klesne při sníţení tělesného tuku.
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2.3

Úkoly práce
Hlavní úkoly této práce vycházejí ze stanovených výzkumných otázek. Ke

splnění cílů práce a ověření výzkumných otázek, jsme si určili a vyčlenili
jednotlivé dílčí úkoly.
 Prostudovat odbornou literaturu, odborné články a internetové zdroje
týkající se dané problematiky.
 Vybrat testovanou skupinu nejlépe stejného pohlaví a podobného věku
abychom mohli výsledky lépe interpretovat.
 Zajistit měřicí přístroj Bodystat a odborně způsobilou osobu k jeho
obsluze.
 Vybrat vhodné prostředí pro experiment včetně posilovny a místnosti, kde
bychom mohli testování provést. Ověřit moţnosti dané posilovny, jakoţto
její přístrojové vybavení a pestrost.
 Sestavit vhodné tréninkové programy pro cvičební skupinu, která
trénovala v posilovně a pro skupinu, která se věnovala spinningu.
 Vytvořit časový harmonogram, který předem stanoví časové rozmezí
experimentu Předem naplánovat posloupnost a návaznost jednotlivých
testů a cvičebních lekcí.
 Vyhodnotit jednotlivé výsledky výzkumného měření Bodystatem.
 Ze získaných výsledků sestavit závěry pro praxi.
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3. METODIKA PRÁCE
V následující kapitole si představíme metodiku, kterou jsme pouţili na sled
jednotlivých úkolů práce, vyhodnocení výsledků, způsobu měření, vyhledání
jednotlivkyň na dané fitness aktivity a dalších podstatných faktorů, které ovlivnily
tvorbu této diplomové práce.

3.1

Popis zkoumaného souboru, způsob výběru
Kritéria pro výběr testovaných jedinců, byla po zaplnění kurzu do posilovny

upravena tak, aby výběr skupiny pro tréninkovou jednotku- spinning odpovídal
věkově a pohlavím jiţ vzniklé skupině - posilovna. Základními kritérii byly tedy
pohlaví a věk. Přihlašování do kurzu (do skupiny- posilovna) bylo zveřejněno
formou internetové reklamy na webových stránkách Sportareálu Druţstevní, kde
se testování a cvičební jednotky následně odehrávaly. Kurz byl nabízen pod
obecným názvem „DO FORMY“ a byly zde stanoven časový harmonogram
jednotlivých měření a především tréninkových jednotek. V rámci kurzu měly
účastnice moţnost změřit si skladbu těla pomocí přístroje Bodystat za odborného
vedení před zahájením a po skončení kurzu. Ten trval osm týdnů s dvěma
tréninkovými jednotkami týdně pro obě skupiny. Skupina v posilovně byla vedena
dvěma kvalifikovanými lektory a trénink byl přizpůsoben tak, aby splňoval náplň
kurzu pro kaţdého účastníka jednotlivě. Spinningové lekce byly vedeny jedním
kvalifikovaným lektorem na speciálních trenaţérech. Cvičební plán byl pro obě
skupiny uzpůsoben na spalování neboli redukci tuku.
Testované osoby jsou ţeny a to ve věku mezi 22 – 50 lety. Jednalo se o náhodný
výběr klientek, které nepravidelně nebo vůbec navštěvují cvičební programy ve
fitness centrech. Byly rozděleny do tréninkových skupin tak, aby přibliţně
korespondovaly alespoň s jednou účastnicí ve skupině druhé.
Program v rámci nabídky Sportareálu Druţstevní si musely uhradit, proto jsme si
nemohli pomoci dalšími výběrovými kritérii, které by nám lépe specifikovaly
výsledky. Proto vycházíme z předpokladu, ţe takto stanovené skupiny můţou být
brané jako výzkumný celek splňující základní výzkumná kritéria.
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Přístrojové vybavení a použité metody

3.2

Bodystat ® 1500
Tento typ Bodystatu je základní
tetrapolární

přístroj

měřící

bioimpedanční analýzu těla. Má dva
hlavní kabely, z nichţ kaţdý má dvě
krokosvorky, červenou a černou (obr.
24). Tyto svorky jsou připojeny k
vystavené kartě na elektrodách.
Obr. 24: Bodystat ® 1500 (www.bodystat.com)
Informace potřebné ke změření jsou pohlaví, věk, výška, váha a volitelně,
úroveň aktivity a pas / boky. Tyto jednotlivé body měření jsou zapsány pomocí tří
klávesnic. Přístroj pracuje tak, ţe projde bezpečná baterie generovaného signálu
přes tělo a měří impedanci na pevnou frekvenci 50 kHz. Jakmile je test proveden
pokračuje Bodystat kompletní analýzou sloţení těla se zobrazí ji na displeji
během tří sekund. Zahrnuje tělesný tuk, Lean Body Mass index, celkovou
tělesnou vodu a optimální normy (www.bodystat.com).


Vybavení posilovny Active fitness

Tréninkové jednotky našich dvou skupin se odehrávaly v nově otevřeném
Sportareálu Druţstevní v Brně- Řečkovicích (obr.
25). Komplex nabízí širokou škálu sportovního
vyţití nejen pro dospělé, ale i pro děti. Disponuje
kromě posilovny i bazénem a sálovými aktivitami
včetně spinningu.
Obr. 25: Logo Sportareálu Druţstevní (www.druzstevni.cz)
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 Posilovna
Posilovna Active Fitness, patřící do kompexu je plně vybavena novými stroji
Star Trac řady Impact. Všechny tyto stroje jsou pečlivě uzpůsobeny pro
komplexní trénink nejen pro profesionální sportovce, ale i pro širokou veřejnost.
Posilovna je navíc vybavena šesti dvoj-funkčními kladkovými stroji, fungujících
jako 12 cvičebních stanic a díky pouţití duálních zátěţových kotoučů, zajišťují
trénink celého těla a procvičení široké škály svalových partií. Human Sport
integruje zpevňování svalů středu těla s pohyby v různých rovinách, zvyšuje tedy
sílu středu těla. Tímto tréninkem získáváme celkovou sílu a rovnováhu, coţ nám
umoţní lepší výkon a získáme tak víc z posilování jednotlivých svalových skupin.
Komplexním pohybem můţeme trénovat svaly v nekonečném mnoţství úhlů,
získáváme tak širší spektrum pohybů, sílu, flexibilitu a rovnováhu.
Včetně posilovacích strojů nabízí posilovna tzv. kardio zónu, která umoţňuje
klientům zahřátí svalů před samotným tréninkem. Tato místnost je především
oblíbena u ţen. Je vybavena:


Běţeckými trenaţéry (obr. 26), vybavené
aktuálním zobrazení na displeji (rychlost, sklon,
srdeční frekvence, čas, vzdálenost, tempo,
kalorie, vertikální vzdálenost, profil trati, a
další.) a dvanáct nastavitelných programů (např.
fitness test).



Obr. 26: Běţecký trenaţér (www.startrac.com)

Cyklistickými trenaţéry (tzv.e-spinnery) s dotykovým LCD displejem,
integrovaným TV tuner pro příjem analogového a
digitálního vysílání a displejem ve všech světových
jazycích i v češtině. Neměnné aktuální je zobrazení
na displeji (kadence, srdeční frekvence, čas, úroveň
zátěţe, kalorie, vzdálenost, profil trati, a další) a
program upozorňující na nutnost regulace zátěţe
(obr. 27).

Obr. 27: E- spinner (www.startrac.com)

57



Eliptickými trenaţéry (obr. 28) s odpruţenými nášlapnými plochami,
madly pro trénink horní poloviny těla nastavitelné do tří poloh. Opět
neměnné aktuální zobrazení na displeji (srdeční
frekvence, profil trati,…), osm tréninkových
programů

a

integrovaný

přijímač

pro

bezdrátový přenos signálu z hrudního senzoru
srdeční frekvence (www.druzstevni.cz).
Obr. 28:Eliptický trenaţér (www.startrac.com)
 Spinningové trenaţéry
V suterénu Active fitness nabízí dva plně vybavené sály, jeden pro sálové
aktivity (aerobik, bosu, pilates,…) a druhý pro spinning. Spinningový sál je
vybaven 15 spinnery rovněţ firmou Star Trac, umoţňující třístupňové nastavení
(obr. 29):
-

výška sedla,

-

předozadní rovina,

-

výška řídítek.

Obr. 29: Spinner (www.startrac.com)
Star Trac Spinner kombinuje prvky zaměřené na uţivatele s vysokým
rozsahem nastavení, který zaručí nejlepší výkon ve své třídě pro cyklisty všech
tělesných typů a schopností.

3.3

Organizace práce (časový plán, strategie výzkumu)
 Výběr tématu
 Čerpání odborné literatury a shromaţďování informací
 Zpracování poznatků literatury
 Stanovení úkolů práce
 Medializace kurzu (výběr výzkumného vzorku)
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 Sestavení tréninkových jednotek
 Měření a zahájení kurzu
 Vedení kurzu
 Měření a ukončení kurzu
 Zpracování a vyhodnocování výsledků
 Grafické zpracování výsledků
 Komentáře a diskuze
 Stanovení závěrů
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4. VÝSLEDKY PRÁCE, DISKUZE
TESTOVANÁ OSOBA POSILOVNA 1
Jméno

TOP1

Výška

164 cm

Pohlaví

Ţ

Věk

28

Aktivita

Nízká/střední

Tab. 6: Výsledky měření Bodystatem TOP1
Meze
„normy“
kg/l

Naměřeno kg/l
Před
Celková
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk

Po

Před

Po

Meze
„normy“
%

-

-

Naměřeno %

60,0kg 61,2kg

57 – 62 kg

-

14,3kg 14,9kg

12 – 15 kg

23,8%

24,3% 20 – 26%

Aktivní
tělesná
45,7kg 46,3kg
hmota (ATH)

45 – 48 kg

76,2%

75,7% 74 – 80%

30 – 36 l

54,3%

53,9% 50 – 60%

-

-

Tělesná voda

32,6 l

Bezvodá ATH

33,0 l

13,1kg 13,3kg

-

-

Zhodnocení: TOP1 je v normě co se týče celkové hmotnosti, tělesného tuku i
aktivní tělesné hmoty. Po tréninkovém programu jsme zaznamenali mírný nárůst
u tělesného tuku a výraznější u aktivní tělesné hmoty a celkové hmotnosti.
Tab. 7: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOP1
Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %
I. měření
21,9%

54,3%

normální
normální
normální
normální
II. měření

Voda

21,8%

Tukový rozdíl

53,9%

Aktuální tuk
23,8%

Bezvodá ATH

24,3%

1,7%

2,2%

Graf 1: Změna rozloţení tělesných komponent TOP1
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TESTOVANÁ OSOBA POSILOVNA 2
Jméno

TOP2

Výška

177cm

Pohlaví

Ţ

Věk

30

Aktivita

Nízká/střední

Tab. 8: Výsledky měření Bodystatem TOP2
Meze
„normy“
kg/l

Naměřeno kg/l
Před
Celková
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk

Po

Před

Po

Meze
„normy“
%

-

-

Naměřeno %

75,0kg 74,6kg

66 – 71 kg

-

22,2kg 20,7kg

14 – 18 kg

29,6%

27,7% 20 – 26%

Aktivní
tělesná
52,8kg 53,9kg
hmota (ATH)

51 – 55 kg

70,4%

72,6% 74 – 80%

38 – 45 l

47,1%

47,5% 50 – 60%

-

-

Tělesná voda

35,3 l

Bezvodá ATH

35,4 l

17,5kg 17,7kg

-

-

Zhodnocení: Po absolvovaném kurzu jsou vidět výraznější pozitivní změny jak
v tělesném tuku, tak v ATH (aktivní tělesné hmotě). Stále se ale ani v jedné
komponentě nezařazuje do norem pro svou výšku a věk, proto doporučujeme
pokračování v pohybové aktivitě.
Tab. 9: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOP2
Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %

vysoká
vysoký
nízká
nízká
II. měření

I. měření
47,1%

23,3%

24,8%

Voda

47,5%

Nadbytečný tuk
26%

Cílový tuk

26%

Bezvodá ATH
1,7%

3,6%

Graf 2: Změna rozloţení tělesných komponent TOP2
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TESTOVANÁ OSOBA POSILOVNA 3
Jméno

TOP3

Výška

158 cm

Pohlaví

Ţ

Věk

40

Aktivita

Nízká/střední

Tab. 10: Výsledky měření Bodystatem TOP3
Naměřeno
Před

Po

Naměřeno

Meze
„normy“

Před

Po

Meze
„normy“

52 – 56 kg

-

-

-

Celková
66,0kg 65,7kg
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk
25,2kg 24,9kg

11 – 15 kg

38,2% 37,9%

21 – 27 %

Aktivní tělesná
40,8kg 40,8kg
hmota (ATH)

39 – 43 kg

61,8% 62,1%

73 – 79 %

33 l - 40 l

45,6% 45,8%

50 – 60 %

Tělesná voda
Bezvodá ATH

30,1 l

30,1 l

10,7kg 10,7kg

-

-

-

-

Zhodnocení: V tomto případě v podstatě bez hnutí zůstala jak tělesný tuk, tak
aktivní tělesná hmota. Můţe to značit zvýšený věk nebo nedostatečné dodrţování
stravovacích návyků.
Tab. 11: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOP3
vysoká
vysoký
nízké
nízká

Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %
I. měření
16,2%

II. měření
45,6%

Voda

16,3%

Nadbytečný tuk
Cílový tuk

27,0%

Bezvodá ATH

27,0%

11,2%

10,9%

Graf 3: Změna rozloţení tělesných komponent TOP3
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45,8%

TESTOVANÁ OSOBA POSILOVNA 4
Jméno

TOP4

Výška

173 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

50

Aktivita

Velmi nízká

Tab. 12: Výsledky měření Bodystatem TOP4
Naměřeno
Před

Po

Celková
94,5kg 94,0kg
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk
40,6kg 38,3kg
Aktivní tělesná
hmota (ATH)
Tělesná voda
Bezvodá ATH

53,9kg 55,7kg
38,8 l

Naměřeno

Meze
„normy“

Před

Po

69 – 75 kg

-

-

Meze
„normy“

-

16 – 20 kg

43,0% 40,7%

22 – 28 %

52 – 56 kg

57,0% 59,3%

72 78 %

47 – 57 l

41,1% 43,1%

50 – 60 %

40,5 l

15,1kg 15,2kg

-

-

-

-

Zhodnocení: TOP4 je dokonalou ukázkou sedavého zaměstnaní s velmi nízkou
aktivitou. Ovšem v případě kdy začala s tréninkem jsou vidět jasné změny v její
struktuře těla. Tělesný tuk šel výrazně dolů a ATH se začala zvyšovat. Stále ale
podíl tukové sloţky v jejím těle je abnormální.
Tab. 13: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOP4
Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %

vysoká
vysoký
nízké
nízká

I. měření
15,9%

41,1%

28%

II. měření
Voda
Nadbytečný tuk
Cílový tuk
Bezvodá ATH

16,2%

43,1%

28%
12,7%

15%

Graf. 4: Změna rozloţení tělesných komponent TOP4
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TESTOVANÁ OSOBA POSILOVNA 5
Jméno

TOP5

Výška

166 cm

Pohlaví

Ţ

Věk

51

Aktivita

Nízká/střední

Tab. 14: Výsledky měření Bodystatem TOP5
Naměřeno
Před

Po

Naměřeno

Meze
„normy“

Před

Po

63 – 70 kg

-

-

Meze
„normy“

Celková
86,5kg 86,8kg
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk
37,2kg 35,7kg

15 – 20 kg

43,0% 41,1%

22 aţ 30 %

Aktivní tělesná
49,3kg 51,1kg
hmota (ATH)

47 – 52 l

57,0% 58,9%

70 aţ 78 %

43 – 52 kg

42,2% 43,9%

50 aţ 60 %

Tělesná voda
Bezvodá ATH

36,5 l

38,1 l

12,8kg 13,0kg

-

-

-

-

-

Zhodnocení: Stejně jako TOP4 je TOP5 daleko za normami tělesného tuku i
ATH. Ale je viditelné, ţe po osmitýdenním programu se hodnoty naměřené před
programem pozitivně a rapidně změnily. Stouplo nám procento ATH a sníţila se
nám tuková sloţka i přesto, ţe celková hmotnost zůstala nezměněna.
Tab. 15: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOP5
vysoká
vysoký
nízké
nízká

Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %

II měření

I. měření
15%

42%

Voda

15%

43,9%

Nadbytečný tuk
Cílový tuk

30%

30%

Bezvodá ATH
13%

11,1%

Graf 5: Změna rozloţení tělesných komponent TOP5
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TESTOVANÁ OSOBA SPINNING 1
Jméno

TOS1

Výška

174 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

22

Aktivita

Střední

Tab. 16: Výsledky měření Bodystatem TOS1
Naměřeno
Před

Po

66,5kg

65,2kg

14,9kg

Aktivní
tělesná
hmota (ATH)
51,6kg

Celková hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk

Tělesná voda
Bezvodá ATH

Naměřeno

Meze
„normy“

Meze
„normy“

Před

Po

65 – 70 kg

-

-

-

15,3kg

14 – 18 kg

22,4%

23,5%

20 – 26 %

49,9kg

50 – 54 kg

77,6%

76,5%

74 – 80 %

34,6 l

33,6 l

33 – 40 l

52,0%

51,5%

50 – 60 %

17,0kg

16,3kg

-

-

-

-

Zhodnocení: V tomto případě nám TOS1 po osmitýdenním programu nabrala na
tukové hmotě a ubrala na svalové. Tedy naprostý opak neţ by se dalo čekat.
Můţeme tedy říct, ţe zde došlo k negativním změnám sloţení těla.
Tab. 17: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOS1
Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %

normální
normální
normální
normální

I. měření

II. měření
Voda

25,6%
52%

25%

Skutečný tuk
Bezvodá ATH

22,4%

51,5
%

Tukový rozdíl

3,6%

23,5
%

Graf 6: Změna rozloţení tělesných komponent TOS1
65

2,5%

TESTOVANÁ OSOBA SPINNING 2
Jméno

TOS2

Výška

175 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

30

Aktivita

Střední

Tab. 18: Výsledky měření Bodystatem TOS2
Naměřeno
Před

Po

65,2kg

66,6kg

12,4kg

Aktivní
tělesná
52,8kg
hmota (ATH)

Celková hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk

Tělesná voda
Bezvodá ATH

Meze
„normy“

Naměřeno %

Meze
„normy“

Před

Po

66 – 71 kg

-

-

-

10,8kg

14 – 18 kg

19,0%

16,2

20 – 26 %

55,8kg

51 – 55 kg

81,0%

83,8

74 – 80 %

36,8 l

39,3 l

33 – 39 l

56,4%

59,0

50 – 60 %

16,0kg

16,5kg

-

-

-

-

Zhodnocení: V tomto případě došlo k velmi výrazným změnám u obou
důleţitých komponent. Tuková sloţka se poníţila a ATH se navýšila dokonce o tři
kila. Tím se vyrovnala tělesná váha, která vzhledem k tomu, ţe sval je těţší neţ
tuk narostla o 1,4 kg.
Tab. 19: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOS2
Hmotnost těla nízká/normální
Tuk v %

nízký

ATH v %

vysoká

Voda v %

normální

I. měření

II. měření

Voda

24,6%

Tukový rozdíl
56,4%
19%

22,1
%

20,7
%

Skutečný tuk
Bezvodá ATH

7,3%

7%

Graf 7: Změna rozloţení tělesných komponent TOS2
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57,2
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TESTOVANÁ OSOBA SPINNING 3
Jméno

TOS3

Výška

175 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

41

Aktivita

Nízká/střední

Tab. 20: Výsledky měření Bodystatem TOS3
Naměřeno
před

po

Celková
62,7kg 63,3kg
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk
12,5kg 13,1kg
Aktivní tělesná
50,2kg 50,2kg
hmota (ATH)
Tělesná voda
Bezvodá ATH

36,3 l

Naměřeno %

Meze
„normy“

36,2 l

před

po

-

-

64 – 70 kg

Meze
„normy“

-

15 – 19 kg

19,9% 20,7%

22 – 28 %

48 – 52 kg

80,1% 79,3%

72 – 78 %

31 – 38 l

57,9% 57,2%

50 – 60 %

13,9kg 14,0kg

-

-

-

-

Zhodnocení: TOS3 je při svém věku a výšce velmi subtilní postavy. Dokazují to i
výsledky z naměřených hodnot, kde tuková sloţka je zastoupena pod hranicí
normy a ATH je lehce nadprůměrná.
Tab. 21: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOS3
Hmotnost těla

nízká

Tuk v %

nízký

ATH v %

vysoká

Voda v %

normální

I. měření
21%

8,1%

22,1
%

Voda
57,9%

19,9%

II. měření
Tukový rozdíl
Skutečný tuk
Bezvodá ATH

57,2
%

20,7
%
7,3%

Graf 8: Změna rozloţení tělesných komponent TOS3
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TESTOVANÁ OSOBA SPINNING 4
Jméno

TOS4

Výška

159 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

49

Aktivita

Velmi nízká

Tab. 22: Výsledky měření Bodystatem TOS4
Naměřeno
Před

Meze
„normy“

Po

Naměřeno %
Před

Po

-

-

Meze
„normy“

Celková
69,9kg 69,2kg
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk
25,5kg 24,1kg

13 - 18 kg

36,5% 34,8%

22 – 30 %

Aktivní tělesná
44,4kg 45,1kg
hmota (ATH)

42 – 47 kg

63,5% 65,2%

70 – 78 %

50,5% 51,3%

50 – 60 %

Tělesná voda
Bezvodá ATH

57 – 63 kg

35,3 l

35,4 l

35 – 42 l

9,1 kg

9,3 kg

-

-

-

-

-

Zhodnocení: TOS4 se s celkovou hmotností a tělesným tukem pohybuje hluboko
nad hranicí norem pro svůj věk a výšku. Naopak ATH zůstává pod hranicí normy.
Po uplynutí osmitýdenního programu jsou ale viditelné pozitivní změny ve všech
těchto komponentech.
Tab. 23: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOS4
Hmotnost těla
Tuk v %
ATH v %
Voda v %

normální
normální
normální
normální
II. měření

I. měření
13%

Voda
50,5%

30%

Nadbytečný tuk
Cílový tuk

13,9
%

30%

Bezvodá ATH
6,5%

4,8%

Graf 9: Změna rozloţení tělesných komponent TOS4
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51,3
%

TESTOVANÁ OSOBA SPINNING 5
Jméno

TOS5

Výška

158 cm

Pohlaví

Ţena

Věk

50

Aktivita

Střední

Tab. 24: Výsledky měření Bodystatem TOS5
Naměřeno
Před
Celková
hmotnost
(Složení/skladba)
Tělesný tuk

Po

Meze
„normy“

Naměřeno

Meze
„normy“

Před

Po

-

-

72,5kg 72,3kg

59 – 64 kg

26,3kg 27,7kg

14 – 48 kg

36,3% 38,3%

22 – 28 %

Aktivní tělesná
hmota (ATH)
46,2kg 44,6kg

45 – 48 kg

63,7% 61,7%

72 – 78 %

36 – 44 kg

49,4% 47,4%

50 – 60 %

Tělesná voda
Bezvodá ATH

35,8 l

34,3 l

10,4kg 10,3kg

-

-

-

-

-

Zhodnocení: V tomto případě došlo k negativním změnám u komponent
s tělesným tukem a ATH i přes dodrţování pohybové aktivity a stravovacích
návyků. Problém bude asi hlubšího zdravotnického charakteru a určitou roli zde
můţe hrát i věk.
Tab. 25: Vyhodnocení výsledků dle norem Bodystatu TOS5
Hmotnost těla

vysoká

Tuk v %

vysoký

ATH v %

nízká

Voda v %

nízká
II.měření

I. měření

14,
3%

Voda

14,3%

Nadbytečný tuk
49,4%

Cílový tuk
Bezvodá ATH

28%

8,3%

Graf 10: Změna rozloţení tělesných komponent TOS5
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47,
4%

28%
10,
3%

V závěru vyhodnocení výsledků je důleţité říci, ţe nemůţeme hodnotit čistě
podle vydané aktivity ve fitness centru. Přesto, ţe byl testovaným osobám jak
v posilovně tak spinnngu doporučen stravovací plán a další rady v rámci redukce
tuku, apod. nemůţeme 100% tvrdit, ţe všechny zúčastněné toto doporučení
dodrţovaly. Proto se mohou výsledky odráţet i od ostatních aktivit a stravovacích
návyků, kterým jsme nemohli zabránit.

VÝSLEDKY HYPOTÉZ
H 1: Předpokládali jsme, ţe vyhodnocené výsledky Bodystatem ® 1500 budou po
závěrečném měření lepší a to především co se týče aktivní svalové hmoty a
tělesného tuku neţ při měření před zahájením cvičebního programu v posilovně a
spinningu.
Dle výše uvedených tabulek a následného grafu (graf 11) můţeme usoudit, ţe
ne u všech testovaných osob došlo ke zkvalitnění komponentů skladby těla.

100
80
60
40
20
0
TOP1 TOP2

TOP3 TOP4

TOP5 TOS1
TOS2 TOS3
TOS4 TOS5

Tělesný tuk po v %
Tělesný tuk před v %
ATH před v %
ATH po v %

Graf 11: Shrnuté porovnání procent tělesného tuku a aktivní tělesné hmoty před
zahájením a po ukončení cvičebního programu v posilovně a spinningu.
Hypotéza H 1 nebyla potvrzena
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H 2: Předpokládali jsme, ţe posilovací program bude mít vyšší vliv na základní
komponenty sloţení těla (tělesný tuk a aktivní tělesná hmota) testovaných ţen neţ
čistě aerobní program spinning.
Tab. 26: Výpočet rozdílu pozitivního přírůstku ATH a negativního přírůstku
tělesného tuku testovaných osob v posilně a spinningu.

Testovaná
osoba

TOP1
TOP2
TOP3
TOP4
TOP5
TOS1
TOS2
TOS3
TOS4
TOS5

Tělesný tuk
před %

Tělesný tuk po
%

ATH před %

ATH po %

23,8
76,2
29,6
70,4
38,2
61,8
43,0
57,0
43,0
57,0
22,4
77,6
19,0
81,0
19,9
80,1
36,5
63,5
36,3
63,7

24,3
75,7
27,7
72,6
37,9
62,1
40,7
59,3
41,1
58,9
23,5
76,5
16,2
83,8
20,7
79,3
34,8
65,2
38,3
61,7

Pozitivní x
negativní
přírůstek %

Sečtení
pozitivních a
odečtení
negativních
přírůstků

- 0,5
+ 1,9
+ 0,3

+ 5,9 %

+ 2,3
+ 1,9
- 1,1
+ 2,8
- 0,8

+ 0,6 %

+ 1,7
- 2,0

Podle následující tabulky zhodnocených výsledků došlo k výraznějším
změnám u skupiny, která se věnovala posilovně. Přesně došlo k nárůstu ATH
v průměru o 5,9 % a ke stejnému úbytku na tělesném tuku. U skupiny věnující se
spinningu došlo k průměrnému nárůstu ATH pouze o 0,6 % a ke stejnému úbytku
tělesného tuku.
Hypotéza H 2 byla potvrzena
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H 3: Předpokládali jsme, ţe hladina Body Mass Indexu klesne na základě sníţení
tělesného tuku. Jelikoţ je váha základním faktorem pro výpočet BMI očekáváme,
ţe při úbytku tělesného tuku se logicky sníţí i celková tělesná hmotnost.
Na základě výsledků, které jsme změřili na začátku a konci cvičebního
programu, jsme vypočítali BMI a procenta tělesného tuku všem zúčastněným
ţenám a porovnali jej v následujících tabulkách (č. 27, 28). Pro výpočet Body
Mass Indexu, o kterém jsme se jiţ zmiňovali v předchozích kapitolách, jsme
pouţili vzorec:
BMI = Tělesná hmotnost (kg) / Tělesná výška 2 (m2)
Tab. 27, 28: Výpočet BMI z naměřených hodnot testovaných osob v posilovně a
spinningu před zahájením a po ukončení cvičebního programu.
POSILOVNA
Testované
osoby

Věk

TOP1

28

TOP2

Výška
(cm)

Váha (kg)

Tělesný tuk
%

BMI

Před

Po

Před

Po

Před

Po

164

60,0

61,2

23,8

24,3

22,3

22,8

30

177

75,0

74,6

29,6

27,7

23,9

23,8

TOP3

40

158

66,0

65,7

38,2

37,9

26,4

26,3

TOP4

50

173

94,5

94,0

43,0

40,7

31,6

31,4

TOP5

51

166

86,5

86,8

43,0

41,1

31,4

31,5

SPINNING
Testované
osoby

Věk

TOS1

22

TOS2

Výška
(cm)

Váha (kg)

Tělesný tuk
%

BMI

Před

Po

Před

Po

Před

Po

174

66,5

65,2

22,4

23,5

22,0

21,5

30

175

65,2

66,6

19,0

16,2

21,4

21,7

TOS3

41

175

62,7

63,3

19,9

20,7

20,5

20,7

TOS4

49

159

69,9

69,2

36,5

34,8

27,6

27,4

TOS5

50

158

72,5

72,3

36,3

38,3

29,0

29,0
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Dle uvedených výsledků je zřejmé, ţe při poklesu procenta tělesného tuku
nelze se skutečností tvrdit, ţe dojde téţ k poklesu Body Mass Indexu.
Hypotéze H 3 nebyla potvrzena
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5. ZÁVĚR
Diplomová práce je věnována seznámení se s měřením a testováním
tělesného sloţení konkrétním přístrojem Bodystat ® 1500 v rámci osmitýdenního
cvičebního programu ve fitness. K tomu nám dopomohly testované osoby
rozdělené do dvou skupin, věnující se rozdílné cvičební aktivitě v posilovně nebo
spinningu. Cílem bylo zjistit, která z těchto dvou skupin bude v testování
úspěšnější v závislosti na tělesném sloţení.
Jistými neţádoucími prvky byly krátkodobý úsek osmi týdnů, malý počet
výzkumných osob a jejich rozdílné tělesné kompozice. Navíc jsme je mohli vést
k dokonalejší skladbě jen v době, kterou strávily při společném tréninku ve fitness
centru. V době kdy nebyly pod naším dohledem, nemůţeme s určitostí říci, ţe se
drţely správného ţivotního stylu v závislosti na našem měření.
Bodystat jakoţto bioimpedanční analyzátor tělesné skladby je více vyuţívám
v dietologii jako pomocník při léčbě obezity. Po ukončení tohoto výzkumu
musíme usoudit, ţe by měl patřit jako pomocník nejen dietologům ale především
fitness trenérům. Díky kvalitám měření totiţ mohou upravovat tréninkový plán
dle výsledků jednotlivých komponent tělesné skladby. Bavíme se tedy o cvičební
jednotce v posilovně, jelikoţ spinning nemůţe vynahradit širokou škálu moţností
a posilovaných svalů. V této aerobní aktivitě totiţ nelze v lekci uskutečnit tak
razantní změny, aby se měnilo tělesné sloţení tam, kde právě potřebujeme nebo
chceme.
Tato diplomová práce je vhodná pro trenérskou a pedagogickou praxi
Závěrem uţ snad lze jen říci, ţe kaţdé lidské tělo je originál a člověk by se o
něj měl za jeho neustálou fungující práci dobře starat a při dnešním vysokém
rozvoji sedavého zaměstnání nepovolit v otázkách zdravého ţivotního stylu.
Správný rozvoj, racionální zdravá výţiva a radost z pohybu je přece jen to nejlepší
co pro svou tělesnou skladbu a zdravého ducha můţeme udělat.
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RESUMÉ
Tato

diplomová

práce

je

zaměřena

bioimpedanční analýzou- Bodystatem.

na

měření

tělesného

sloţení

Pro testování změn jsme vybrali dvě

skupiny věnující se speciálním cvičebním programům v posilovně a spinningu.
Testování bylo ukončeno po osmi týdnech. V teoretické části jsme zpracovali typy
sloţení lidského těla a metody jejího měření. Praktická část popisuje porovnání
naměřených výsledků. Měření proběhlo na vzorku 10 ţen, různého věku a
tělesného sloţení.
Informačními zdroji při studiu problematiky byly především literární a
multimediální prameny, dále také vlastní zkušenosti.
Výsledkem této práce je soubor podrobných vyhodnocení výsledků
Bodystatem pomocí grafů a tabulek. Cílem bylo dokázat, které ze dvou
speciálních cvičení bylo kvalitnější a mělo lepší vliv na tělesnou skladbu.

SUMMARY
This thesis is focused on measuring body composition by bioimedance analysisBodystat. For testing of changes we selected two groups to dedicated special gym
and spinning training programs. The testing was done after eight weeks. In
theoretical part we worked up types of composition and methods of measuring of
human body. The practical part describe comparison of measured results. The
measuring was realized on test pattern 10 women, different ages and body
composition.
Information sources during studiing this problematics were mainly literature
sources and world wide web sources and my own experiencies.
The result of this thesis is the complex of mesurable values of Bodystat by graphs
and charts. The main objective was to prove, which training programs was better
influence on body composition.
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