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Úvod

Název této bakalářské práce je „Specifika tréninku žen ve fitness centru.“
Jedením z hlavních důvodů, proč jsem si vybrala toto téma, je můj dlouholetý
vztah k posilování a ke cvičení vůbec. Jelikož částečně působím jako trenérka, často se
na mě obrací kolegyně, známé a kamarádky s prosbou o pomoc a radu při cvičení. To
mě vedlo k tomu více se věnovat právě ženám a jejich požadavkům. V dnešní době je
dost aktivních žen, které nechtějí ani při změně zdravotního stavu přestat cvičit
a pochopily, že určitým pravidelným cvičením lze jisté problémy odstranit.
Nastala doba, kdy se welness styl ocitl v popředí běžného života. I staří Řekové
věděli, že člověk potřebuje rozvíjet ve svém životě nejen duši, ale i tělo. V dnešním
světě je na ženy vyvíjen velký tlak jak po stránce fyzické, tak i psychické. Celkově jde
svět dopředu a ženy mají potřebu zvládat více věcí. Ženy v první řadě chtějí dobře
vypadat a mají na sebe vyšší nároky po stránce estetické než v dřívějších dobách.
Chtěli bychom běžné populaci žen přiblížit typ tréninku s ohledem na jejich
zdravotní stav či cíl, se kterým se rozhodly cvičit. Nechtěli bychom zapomenout na
psychickou a duševní stránku ženy. Je třeba pochopit, že necvičíme jen pro fyzickou
estetiku, ale i pro zdraví, kondici, psychickou pohodu a potěšení vůbec. Při pohybu se
vyplavují endorfiny, ty v dnešním světě napomáhají tomu, abychom zvládali jakékoliv
životní situace bez velkého stresu.
Pohyb samotný dokáže přirozenou cestou tělu pomoci, ať po stránce fyzické tak
i zdravotní. Léky některé problémy řeší, avšak jen na dočasnou dobu a problémy se nám
vrací.
Práce je členěna do pěti hlavních kapitol a do několika podkapitol. V úvodní
části se věnujeme naší motivaci pro výběr daného tématu. V první kapitole popisujeme
základní pojmy jako fitness apod., věnujeme se prvopočátkům cvičících žen
a současným trendům. Pohybům při gynekologických problémech a změnách stavu se
věnujeme v kapitole druhé. Nejčastější otázky typu jak často cvičit či jaký typ tréninku
volit se věnujeme v kapitole třetí. Pozornost věnujeme i zdravé výživě v kapitole čtvrté.
Vliv a úloha trenéra na klienta je neodmyslitelnou součástí cvičení, tomuto tématu se
věnujeme v kapitole páté. V závěru provádíme shrnutí celé práce a hodnotíme přínos
pro trenérskou praxi. Tato práce by měla poskytnout informace a rady ženám, které
chtějí pravidelně a správně cvičit ve fitness centru.
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Cíl práce

Hlavním cílem této práce je sestavení tréninkových programů pro ženy. Snažili
jsme se vytvořit několik programů, které jsou použitelné ve fitness centru a jsou vhodné
pro ženy v souvislosti s jejich požadavky či ohledem na jejich zdravotní stav. Pokusili
jsme se ženám objasnit zdravotní stav a postup jak pokračovat se cvičením, popřípadě
najít odpověď, jak daný stav či požadavek řešit cvičením. Zároveň při sestavování této
bakalářské práce nastíníme, co všechno dané stavy, problémy či požadavky obnáší. Se
svými trenérskými zkušenostmi ve fitness centru se domníváme, že bychom měli znát
odpovědi na požadavky žen i příklady jednotlivých tréninkových jednotek. Popřípadě
pokud budeme osloveni ženou, abychom vyřešili její tréninkový požadavek, nebudeme
dotazem zaskočeni; i když si danými zdravotními stavy neprojdeme, budeme všeobecně
vědět, jak jí pomoci.
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1. Fitness

1. 1. Charakteristika fitness

Jedná se o cvičení ve fitness centrech, jehož náplní je cvičení s volnými činkami
doplněné o aktivity aerobního charakteru na speciálních trenažérech. K fitness také patří
dodržování určitého dietního režimu včetně použití doplňků výživy a celkový životní
styl, jehož cílem je rozvoj celkové zdatnosti, zlepšení držení těla, zlepšení postavy při
současném působení na upevňování zdraví a rozvoj síly. [12]

1. 1. 1. Fitness či welness

Pojem fitness je v posledních letech nahrazován pojmem welness, který jeho
obsah rozšířil i o psychickou stránku – dobrou psychickou kondici a pocit životní
pohody. Fitness je míněno jako kondiční posilování, které vychází z kulturistiky,
z jejích tréninkových postupů, cvičební techniky, a tudíž je s ní i ztotožňováno. Jeho
cílem však není nárůst svalové hmoty jako u kulturistiky, takže tento přístup musí být
modifikován. Ženy tudíž necvičí ve fitness centru jako kulturistky a nemusí se bát
nárůstu svalové hmoty spojené se ztrátou jemnosti a ženskosti. [20]
Hlavní motivací ve fitness centru je pro většinu žen změna vzhledu a zlepšení
fyzické kondice. Prioritou žen bývá zeštíhlení a vytvarování postavy. V závislosti na
věku, vlastní hmotnosti i fyzickém fondu mají ženy různé představy o cílech
tréninkového snažení. V první řadě si musí každá žena vytyčit svůj cíl a stanovit jeho
prioritu ve svém životě. Po té teprve může přistoupit k řešení specifických požadavků
typu jak, kde, s kým a jak často cvičit, jak se stravovat a samozřejmě dokdy jednotlivé
postupné cíle splnit.
Požadavek nové koncepce cvičení ve fitness centru 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,
v současné době u řady návštěvníku fitness center nabývají na váze motivy zdravotní
(prevence a terapie bolesti zad, prevence a terapie civilizačního onemocnění apod.).
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. [20]
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1. 2. Historie

1. 2. 1. Ženy v antice

Svůj první rozvoj zažila tělesná kultura (fitness) už v antice. Tělesná cvičení se
zde provozovala s určitým sociálním aspektem. V Řecku a v Římě se rozlišovalo mezi
gymnastikou a atletikou. Účinky gymnastického cvičení znali staří Číňané ve třetím
tisíciletí př. n. l., bylo pro ně neoddělitelné starat se o duševní a fyzickou stránku.
Dodnes je v Číně gymnastika populární a i v antice si gymnastiku pochvalovali. Pod
pojmem gymnastika se rozumělo mnoho vědění, které pocházelo od gymnastů, učitelů
a trenérů tělesných cvičení při výchově a přípravě na soutěžení. Velkou pozornost
výchově žen věnovali ve starověkém Řecku Sparťané, nikoli ale z demokratických
důvodů, ale z důvodů ryze pragmatických, neboť zdatné ženy rodily zdatné vojáky,
budoucí obránce vlasti. Tak se Sparťanky věnovaly stejným tělesným cvičením jako
dospívající vojáci. Běhaly, zápasily, házely diskem a sváděly pěstní zápasy. Netřeba
dodávat, že cizinci, kteří navštívili Spartu, byli tímto chováním žen často šokováni. [17]

1. 2. 2. Ženy a jejich začátky ve fitness centru

Ženy se začaly výrazněji zajímat o kulturistiku a jiná odvětví tohoto sportu koncem 70.
let, kdy se začaly objevovat první soutěže, které se výrazně lišily od různých bojů
o královnu krásy. Přelom v pojímání kulturistiky žen nastal v roce 1980, kdy bylo
pořádáno Mistrovství Spojených států v kulturistice žen podle kulturistických pravidel.
Soutěže žen však dlouho nedokázaly nalézt svoji vlastní tvář. Soupeřily spolu dvě
koncepce. Jedna směřovala více ke zdůrazňování ženskosti a krásy ženské postavy,
druhá jednoznačně preferovala svalový rozvoj bez ohledu na celkový dojem. V ČR se
rozvoj kulturistiky žen zpozdil přibližně o pět let. Od roku 1986 byly organizovány
pravidelné kulturistické soutěže žen podle pravidel IFBB. U těchto soutěží je kladen
důraz hlavně na pohybový projev, který ovšem nebyl každému dán do vínku. Pohybové
sestavy soutěžících ve fitness nabyly po několika letech existence této disciplíny takové
náročnosti, že zájem o tuto soutěž výrazně klesl. [1]
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1. 3. Pozitivní vliv cvičení na psychickou a tělesnou stránku žen

1. 3. 1. Zdravotní přínos pohybové aktivity

Pohybová aktivita, je-li prováděna správně, má pozitivní efekt na řadu tělesných
i duševních funkcí. Svaly nejsou pro ženu něco nepřirozeného, naopak. Svaly tvoří tvar
těla, při pravidelném cvičení dosáhneme několika příjemných změn. [20]

Mezi nejdůležitější můžeme zařadit:

- zlepšení činnosti kardiovaskulárního systému,
- zvýšení energetického výdeje,
- pozitivní změny v látkové výměně,
- redukce tělesného tuku,
- potlačení osteoporózy,
- zvýšení odolnosti vůči banálnímu onemocnění (nachlazení atd.),
- zlepšení duševní pohody a odolnosti vůči stresu.

V případě fitness aktivit můžeme dále hovořit o:

- formování postavy (boky, stehna, břicho),
- růstu svalové hmoty, tím i zvýšení bazálního metabolismu,
- zvyšování síly, vytrvalosti a pohyblivosti,
- odstraňování svalových dysbalancí,
- prevenci a odstraňování bolesti zad. [29]

Antidepresivní vliv:
- tlumí depresi, smutek a únavu,
- snižuje napětí či úzkost,
- navozuje pocity klidu,
- vyplavuje endorfiny, snižuje pocit únavy a navozuje pocit vitality,
- zvyšuje motivaci, sebehodnocení, zlepšuje náladu.
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Ženy vyhledávají častěji skupinová cvičení. Vysoká míra soudržnosti zvyšuje
prožitek členů této skupiny, participaci na společném úkolu, výkonnost, sebeuspokojení
a přináší další psychologické zisky. Domníváme se, že cvičící ženy se budou lépe
vyrovnávat i s dalšími stresovými faktory. Pravidelné cvičení je předpokladem zdravé
a pozitivní formy. Na ženu tak bude kladena vyšší zátěž, jež může být zvládána
spokojeností s mateřstvím, spokojeností s dětmi a dostatkem sociálních vztahů
přinášejících sociální oporu. [30]
Ženy ve věku střední a pozdní dospělosti jsou vystaveny vyšší míře stresových
faktorů, které vyplývají mimo jiné ze společenských změn struktury rodiny. Takovým
faktorem může být manželství (partnerství), mateřství mající vztah k životní
spokojenosti. [30]
Účast v pravidelné pohybové aktivitě slouží k rozšíření sítě sociální
opory. Adherence

ke

cvičení

je

jednak

podporována

skupinovou

kohezí

a dynamikou. Jednak je dána přednostním užíváním pozitivních zvládacích strategií.
Cvičení se stává zdrojem pozitivního copingu ovlivňujícího spokojenost ženy, což
se prolíná i do spokojenosti v oblasti rodinného života. [30]
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1. 4. Trendy ve fitness pro ženy

Fitness, spinning, powerjóga atp. jsou dávno zdomácnělé pojmy, avšak stále
navštěvované a oblíbené hodiny cvičení žen. Taebo, jumping nebo video dance jsou
nové formy pohybu. Pokud se nám tradiční fitness centra omrzela, můžeme se nechat
překvapit nedávnými objevy, které jsou jednoduše čerstvé a svěží. Slibují nejen
dokonalé protažení těla i mysli, ale také zábavu a radost z pohybu. [31]

1. 4. 1. Nové trendy

a) taebo
b) hip hop
c) video dance
d) afrika dance
e) core training
f) osobní trénink
g) trampolínky

Ad a) Taebo je intenzivní cvičení, které se skládá se z kopů a úderů bojových
sportů, které na sebe bezprostředně navazují, výsledkem cvičení je dobrá kondice
i probuzený bojovný duch.
Ad b) Hip hop – full body stretch je dynamická hodina, jedná se o lekci plnou
pohybu a rytmů z amerických ulic.
Ad c) Video dance je hodina aerobiku, kde se učí prvky taneční choreografie
světoznámého tanečníka Tonyho Stona, který spolupracuje s dalšími známými
tanečníky.
Ad d) Afrika dance seznámuje cvičící s vysoce energeticky nabitým tancem
vycházejícím z úzkého kontaktu se zemí a jejími rytmy v pojetí domorodých afrických
kmenů.
Ad e) Core training je cílený trénink, který trvá 30 minut (i méně) a je zaměřen
na zvýšení síly horní části těla, balanční cvičení, pružnost, aerobní cvičení a ztrátu tuku.
Také se může jednat o trénink zaměřený na posílení svalstva zad a břicha s prvky jógy
(posílení pružnosti). V tréninku by se měly objevit balanční cviky, pokud člověk trpí
dysbalancí levé a pravé strany těla. Trénink může být zaměřen na určitý cíl a ten
11

postupně naplňovat. Hybridní program je propojení technik na posílení jak těla, tak
mysli, jako je práce s dechem a meditace. Je stále populárnější.
Ad f) Osobní trénink je čím dál více žádanější, jelikož klientky vyžadují
kompletní servis a pozornost dvacet čtyři hodin denně. Osobní trenér by měl umět nejen
vést svoji svěřenkyni podle její potřeby, ale i správně ji motivovat. Měl by jí být
opravdovým přítelem.
Ad g) Trampolínky je aerobní cvičení s hudbou na speciálních trampolínách, je
vhodné ke zpevnění postavy. [31]
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2. Cvičení při gynekologických obtížích

2. 1. Bolestivá menstruace

2. 1. 1. Některé příčiny bolestivé menstruace

- křečovité stažení děložního hrdla
- příliš velké ohnutí dělohy zejména vzad (v obou případech je ztížen plynulý,
bezbolestný odtok krve)
- stres
- zácpa
- nepřiměřená fyzická zátěž [3]

2. 1. 2. Nedoporučené cvičení

- přetěžování břišních partií posilováním
- dřepy [24]

2. 1. 3. Pohyb týden před menstruací
V týdnu před menstruací je ženské tělo citlivé na podněty. Ženy se mohou cítit
podrážděné, náladové, možná i fyzicky unavenější. V tomto období mohou ženy spálit
až o 30 % více tuku. [24]

Soustředíme se na:

kardiotrénink

a) jízda na kole
b) squash
c) spinning
d) běh
e) veslování
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2. 1. 4. Pohyb během menstruace

Na několik dnů během menstruace doporučujeme volno, obzvlášť pokud toto
období ženy špatně snáší, mohlo by jim intenzivní cvičení uškodit. [3, 24]

2. 1. 5. Cvičení- uprostřed menstruačního cyklu

Hladina estrogenu se zvyšuje. Žena se v tomto období cítí dost unavená, ale je
nutné proti této únavě bojovat. Doporučuje se soustředění se na intenzivní cvičení, které
rozproudí krevní oběh. [24]
Cvičení
-

aerobic

-

lekce tance [24]

2. 1. 6. Pohyb týden po menstruaci

Nízká hladina estrogenu zpomaluje fungování celého organismu, proto se po
menstruaci snižuje i intenzita cvičení a množství spalovaného tuku. [24]

Cvičíme:
-

kalanetiku,

-

jógu,

-

relaxační cvičení. [3]

2. 1. 7. V době menstruace jsou pro břišní dýchání výhodné dvě nedující polohy

„Klubíčko“

a) v lehu na boku
b) v kleku sedmo s hlubokým ohnutým předklonem [3]
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Dotyk břišní stěny umožňuje kontrolu dýchání a zároveň se vytváří určité teplo,
které je potřebné pro zmírnění bolesti. Mezi menstruacemi můžeme uvolňovat
a prokrvovat pánev některým již uvedeným cvičením spojeným s různými pohyby
pánve, například kroužením a překlápěním pánve. [3]
Je prospěšné si vypěstovat návyk provádění těchto zdravotních cviků. Bolesti
břicha se mohou objevit týden před menstruací, u nich hraje významnou roli psychika.
Mizí právě menstruací, odtokem krve. Častější jsou bolesti v počátku menstruace. Je
dobré vždy navodit uvolnění pánevní oblasti. Při bolesti není chuť uvolňovat cvičením,
volíme proto formu hlubokého břišního dýchání, a to nejdříve v lehu na zádech, dolní
končetiny pokrčené, chodidla na zemi. [3, 24]

2. 2. Zakloněná děloha

Zakloněná děloha je více známá pod názvem obrácená děloha, který je ale
nesprávný. Normální uložení dělohy je v malé pánvi poněkud vlevo od její osy. [3]

2. 2. 1. Nejčastější příčiny vzniku

- vadné držení těla
- chabé svalstvo břišní, hýžďové i pánevního dna
- poruchy závěsných vazů děložních, vytažených někdy po porodu nebo také stářím,
někdy je jejich ochablost vrozená
- nedostatečné vyprazdňování močového měchýře
- zadržování moče
- zácpa [3]

2. 2. 2. Doporučené cviky

Sedneme si obrokčmo zády k žebřinám na lavičku, která je na tyto žebřiny
zavěšená – vytváří šikmou plochu. Zvolna předklonem trupu a zanožením přejdeme do
lehu na břicho a stejně zvolna zpět do základní polohy. První poloha je leh na zádech,
lýtka položená na židli, pánev zvednutá, druhá je leh vznesmo, nohy za hlavu, nezáleží
na tom, jsou-li pokrčené nebo natažené. [3]
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2. 2. 3. Obtíže s udržením moči

Příčiny vrozené i získané

-

choroby, infekce, záněty

-

nesprávný sklon pánve, a tím i nesprávné uložení orgánů v malé pánvi,
nedostatečné a nevčasné vyprazdňování močového měchýře

-

chabé svalstvo pánevního dna

-

náhlé zvýšení nitrobřišního tlaku (při kašli, kýchání)

-

náročné fáze aerobiku

-

zvedání těžkých předmětů [3]

2. 2. 4. Test ochablosti svalů pánevního dna

Spočívá v přerušení močení nejlépe po ránu, kdy je vydatné, pokud se nám to
podaří, máme svaly dostatečně silné, jejich sílu stačí udržovat a vlastní příčinu hledat
jinde. V případě nezdaru při testu musíme začít svaly intenzivně procvičovat několikrát
denně. Každá změna polohy dělohy, každé zvětšení jejího objemu způsobuje zvětšení
tlaku na močový měchýř vyvolávající pocit nutného okamžitého vyprázdnění. Cvičením
můžeme problém zmírnit, popřípadě odstranit. [3]

Jak se tedy chovat?

-

navštívit lékaře

-

neprochladnout

-

pravidelně cvičit [3]

a)

Okamžitou úlevu přinese snížení nitrobřišního tlaku hlubokým předklonem,

sevření, popřípadě překřížení nohou, také vtažením pánevního dna, z předklonu se však
narovnáváme zvolna. [3]
b)

Základní poloha: leh pokrčmo, ruce podél těla, malý míček položíme pod dolní

část hýždí (bederní páteř je přitisknutá k podložce). Pohyb: nádech do břicha, zvětšíme
břicho a postupně při výdechu podsadíme pánev, pak uvolníme a opakujeme.(viz obr. 1)
[21]
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Obr. 1

c)

Základní poloha: leh pokrčmo, ruce podél těla, malý míček dáme mezi kolena.

Pohyb: s nádechem vtahujeme pochvu, močovou trubici a kolena tlačíme k sobě,
vydržíme 3 – 5 vteřin a s výdechem uvolníme. (viz obr. 2) [21]

Obr. 2
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d)

Základní poloha: leh, nohy opřené o velký míč, ruce podél těla. Pohyb: zvedáme

pánev postupně obratel po obratli. Vydržíme 3 – 5 vteřin a postupně se pomalu stejným
způsobem vracíme do původní polohy. Uvolníme. (viz obr. 3) [22]

Obr. 3

e)

Poloha: sed na míči. Pohyb: vztyčíme prsty u nohou, současně vtáhneme

pochvu, močovou trubici, držíme 3 – 5 vteřin a povolíme. (viz obr. 4) [22]

Obr. 4
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f)

Základní poloha: leh pokrčmo, nohy mírně od sebe. Ruce položíme na stehna.

Pohyb: ruce zatlačíme do stehen, vydržíme 5 – 7 vteřin, pak uvolníme. Při cviku volně
dýcháme a nezdviháme ramena k uším. (viz obr. 5) [21]

Obr. 5

g)

Základní poloha: leh pokrčmo, nohy mírně od sebe. Jednu ruku položíme na

stehno a druhou položíme na ni. Pohyb: ruce zatlačíme do stehna (zvýrazníme tlak
vrchní ruky), vydržíme 5 – 7 vteřin a pak uvolníme. Při cviku volně dýcháme
a nezdviháme ramena k uším. (viz obr. 6) [21]

Obr. 6
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h)

Základní poloha: leh, nohy mírně od sebe a podložené míčem. Hlavu si můžeme

podložit malým míčkem. Vzpažit skrčmo za hlavou. Pohyb: v klidu se nadechneme,
s výdechem zvedáme hlavu, ruce a ramena až po lopatky (obratel po obratli)
a s výdechem pomalu vracíme zpět. Cvik provádíme tahem nikoliv švihem a musíme
cítit přímé břišní svaly. (viz obr. 7) [21]

Obr. 7

ch)

Základní poloha: leh, nohy mírně od sebe a podložené míčem. Jedna ruka je

v upažení a druhá je skrčená za hlavou. Pohyb: v klidu se nadechneme a s výdechem
zvedáme pokrčenou ruku k opačnému kolenu. Cvik provádíme tahem nikoliv švihem
a musíme cítit přímé břišní svaly. (viz obr. 8) [21]

Obr. 8
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i)

Základní poloha: leh, nohy podložené velkým míčem, upažit. Pohyb: obě nohy

vytočíme společně s balonem doprava a hlava jde doleva. Totéž na druhou stranu. (viz
obr. 9) [21]

Obr. 9

j)

Základní poloha: leh skrčmo, přitáhneme obě kolena k břichu a obejmeme

rukama. Pohyb: při nádechu lehce tlačíme kolena proti rukám nahoru, vydržíme 3 – 5
vteřin a pomalu s výdechem povolíme napětí. Přitáhneme kolena k hrudníku tak, že
odlehčíme pánev z podložky. Nezvedáme ramena ani hlavu. (viz obr. 10) [21]

Obr. 10
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2. 4. Cvičení v těhotenství

2. 4. 1. Nejčastější fyziologické změny žen v době těhotenství

-

mění se činnost oběhového sytému, dochází k většímu okysličování

-

změna metabolismu

-

změna genitálií

-

změna sklonu pánve

-

změna termoregulace

-

zhoršená koordinace

-

nesnadnost při zaujímání poloh při cvičení

-

změna kardiovaskulárního systému: srdce se adaptuje na zvýšené požadavky
zvětšující se dělohy a plodu zvýšením srdečního výkonu až o 50 % během
těhotenství, nicméně když je těhotná žena v klidu, srdeční výkon poklesne
pod úroveň netěhotné ženy, která je v klidu. [3, 9, 19]

2. 4. 2. Doporučené cvičení v těhotenství

-

jakoukoliv aktivitu zkonzultovat s lékařem

-

volit takový pohyb, aby respektoval jiný stav

-

vyvarovat se skokům, dopadům, výpadům, visům, otřesům, dynamickým
cvičením typu kick – box

-

-

nepřemáhat se

-

necvičit do bolesti

-

vyvarovat se extrémní námaze, přehřátí

-

max. tepová frekvence – 140 tepů za minutu

-

nedoporučují se dlouhé pozice stání, skákání
v 1. trimestru necvičit vleže na břiše, může dojít k nedostatečnému přísunu
krve k plodu. [9, 19]
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2. 4. 3. Pro aktivně sportující ženy cvičící i před těhotenstvím

-

cvičit 3 – 6 krát týdně

-

délka – 30 – 40 minut

-

denní dávka – nepřekračovat dvě hodiny, pokud bychom chtěli cvičit déle
a méně často

-

max. tepová frekvence 140 tepů za minutu

-

nezadýchávat se (měli bychom být schopny konverzovat s okolím)

-

teplota – nepřesáhnout 38, 5 stupňů Celsia, docházelo by k dehydrataci [9]

2. 4. 4. Relativně nevhodné je cvičení pro ženy, které mají

-

vysoký krevní tlak,

-

poruchy srdečního rytmu,

-

poruchy štítné žlázy,

-

diabetes typu 1,

-

předchozí předčasný porod,

-

krvácení v současném těhotenství,

-

epilepsii,

-

chronický zánět průdušek,

-

extrémní nadváhu/ podváhu. [9, 19]

2. 4. 5. Absolutně nevhodné je cvičení pro ženy, které mají

-

poruchu srdečních chlopní,

-

krvácení dělohy, kýlu,

-

které mají za sebou předchozí tři spontánní potraty a více,

-

hrozící předčasný porod,

-

vícečetné těhotenství,

-

poruchu růstu plodu,

-

patologii placenty,

-

těžká plicní onemocnění. [9,19]
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2. 4. 6. Spinning

Spinning je kondiční tréninkový program zaměřující se především na rozvoj
kardiovaskulárního systému. Dochází k posilování základních svalových skupin,
především nohou. [9]
Výhodou spinningového kola je variabilita nastavení. Pro délku a intenzitu
tréninku pro těhotné platí stejná pravidla jako pro spinning program a není nutné ho
výrazně měnit a upravovat. Avšak tento způsob tréninku je vhodný pro ženy, které
nejsou začátečnice, ale pro ženy pokračující ve spinning programu. Zde není možné se
zranit. [9]

Nejdůležitější zásady pro těhotné ženy při lekci spinningu

-

Řídítka posouváme v průběhu těhotenství postupně nahoru, kvůli vyrovnání
těžiště.

-

Prioritou je jízda v sedle v nízké až střední intenzitě.

-

Žena si kontroluje tepovou frekvenci, která by neměla překročit 85 % maximální
tepové frekvence.

-

Žena se vyvaruje jízdě ve stoje a ze sedla.

-

Délka lekce by měla trvat 40 – 45 minut.

-

Žena se vyvaruje plného protažení. [9]

2. 4. 7. Chůze a běh
Trénink je určen pro těhotné ženy, které se aktivně věnovaly sportu před
těhotenstvím.

-

začátek pět minut rychlejší chůze

-

poté dvanáctiminutový běh (hlídáme tepovou frekvenci)

-

tři minuty ostré chůze

-

opět dvanáctiminutový běh

-

tři minuty ostré chůze

-

pět minut pomalé chůze ke zklidnění

-

v druhém trimestru ubírat v běhu na 10/ 5 minut
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-

ve třetím trimestru ubírat v běhu na 4/ 6 minut [9]

2. 4. 9. Posilování s náčiním

Pomůcky
Cvičení nesmí být silové a s otřesy, ale klidné a pohodové, proto se používají jen
lehké činky nebo předměty s lehčí zátěží. Nářadí se používá pouze k přidržení, např.
žebřiny, velmi vhodné je použití nafukovacích velkých míčů. [3]

Příklad tréninku
a) rozehřátí, rozdýchání
Dýcháme pomalu, pravidelně, nevkládáme do dýchání pauzu. Dýcháme vleže
se zavřenýma očima nejlépe břišním dýcháním. Pomalu a zhluboka se nadechujeme
nosem do břicha a dlouze pusou vydechujeme. Břišní dýchání upravuje tlak
v nitrobřišní dutině a děloha je schopna lépe pracovat. Dýchání nám zlepšuje okysličení
krve, zajišťuje dostatek kyslíku plodu a také působí proti zácpě. [3]
b) 6 minut rotoped střední zátěž
c) strečink
d) prsní svaly

Klek na patách, dyna-band držíme za zády, nádech, s výdechem střídavě
předpažujeme, lokty do propnutí. (viz obr. 11) [9]
Obr. 11

opakujeme 8 – 12krát
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5. Mezilopatkové svaly

Klek na patách, vzpažit, dyna-band držíme nad hlavou, s výdechem přejdeme do
upažení, dyna-band stahujeme za hlavu. (viz obr. 12) [9]

Obr. 12

opakujeme 8 – 10krát

6. Břicho a nohy

Leh pokrčmo na míči, záda opřená o míč, hýždě kousek nad zemí, nádech
a s výdechem se pomalu zvedáme, ruce skrčené za hlavou, záda jsou rovná, hlava je
v protažení páteře, chodidla na podlaze. (viz obr. 13) [9]

Obr. 13

opakujeme 8 – 12krát
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7. Hýždě a zádové svaly

Leh, nohy opřené lýtky o míč, paže podél těla, nádech a s výdechem
nadzvedneme pánev a zpevníme celé tělo s krátkou výdrží nahoře. (viz obr. 14) [9]

Obr. 14

opakujeme 8 – 12krát

8. Břicho: šikmé svaly břišní

Leh, nohy opřené lýtky a patami o míč, pravý úhel svírají stehna s břišní částí,
nádech a s výdechem pomalu otáčíme horní část trupu tak, že předpažená levá ruka
směruje nad pravé koleno, ve stejném tempu s nádechem opět pokládáme. (viz obr. 15)
[9]

Obr. 15

opakujeme 8 – 12krát
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9. Biceps

Stoj rozkročný pokrčmo, mírný předklon, navlékneme dyna-band na chodidlo
pravé nohy, loket pravé ruky opřeme o pravé koleno, nádech a s výdechem přitáhneme
dyna-band směrem k čelu, loket zůstává opřený o koleno, levá ruka je dlaní opřená
o levé koleno, totéž opakujeme na druhou stranu. (viz obr. 16) [9]

Obr. 16

opakujeme 8 – 12krát

10. Triceps

Gumičku svážeme a uchopíme před tělem zpevněnou levou rukou, pravou rukou
držíme druhý konec gumičky, nádech a s výdechem přejdeme do upažení pravou rukou.
(viz obr. 17) [9]

28

Obr. 17

opakujeme 8 – 12krát

11. Vnitřní strana stehen

Sed na míči, mezi kolena si dáme malý overball, nádech a s výdechem jej vší
silou stiskneme koleny k sobě, ruce si položíme na stehna a při návratu do základního
postavení jimi vytváříme uměle odpor. (viz obr. 18) [9]

Obr. 18

opakujeme 8 – 12krát
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12. Strečink
Leh, břišní dýchání. Relaxace – postupné uvolňování celého těla, zavřené oči,
ruce podél těla. Za přítomnosti relaxační hudby provádíme pomalé postupné
uvolňování rukou, nohou, trupu a hlavy. [9]

2. 5. Cvičení v šestinedělí

Šestinedělí znamená lékařsky stanovenou dobu pro zotavení maminky po
porodu. Při dobrém zdravotním stavu matky a dítěte je šestinedělí období radosti. Je
třeba myslet i na maminku a její rehabilitaci, regeneraci a rekondici. Jistě by měla
i hodně spát a odpočívat, dobře a správně jíst. Také však brzy cvičit, jak to jen zdravotní
stav dovolí. [3]

2. 5. 1. Cvičení v šestinedělí může podpořit

-

zavinování dělohy do původního stavu,

-

posílení ochablých svalů pánevního dna, vrátit jim pevnost a zabránit poklesu
orgánů v malé pánvi, především dělohy,

-

tvorbu mléka,

-

zpevnění prsních svalů,

-

zlepšení krevního oběhu,

-

prevenci proti zánětu žil,

-

obnovení svalové rovnováhy v oblasti kyčelního kloubu,

-

udržení dobré nálady,

-

obnovení tělesné kondice. [3, 9]

2. 5. 2. Doporučené cvičení v šestinedělí

S cvičením je třeba začít ve vhodný čas, plnit postupně, i když někdy současně
jednotlivé úkoly. Podle zdraví maminky je možné začít už druhý den. Po lehkém porodu
bez komplikací cvičí maminky dvakrát denně. Ženy, které měly těžší porod s velkým
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vypětím fyzickým i psychickým, začínají cvičit pomalu uvolňováním a hlubokým
dodýcháváním od břišního dýchání až po hrudní a celkové. Ty, které podstoupily
chirurgický zákrok, cvičí podle pokynů lékaře až po zahojení. Operovanou oblast šetří.
Více než jindy je třeba cvičit s vyprázdněným močovým měchýřem, aby netlačil na
zpočátku zvětšenou dělohu. Již poloha na břiše pomáhá správné poloze dělohy.
Můžeme ji vylepšit položením malého polštářku pod břicho v oblasti bederní páteře.
V této poloze pak můžeme odpočívat a také posilovat pánevní dno vtahováním.
Cvičením protáhneme svaly v bederní oblasti, posílíme svaly břišní, hýžďové
a mezilopatkové a tím obnovíme správnou polohu pánve a držení těla. [9]

2. 5. 3. Zásady při cvičení v šestinedělí

-

Při bolesti přestáváme cvičit.

-

Nepřepínáme se.

-

Necvičíme, pokud jsme vyčerpané či nemocné.

-

Po císařském řezu počkáme na zahojení rány, popřípadě se poradíme s lékařem.

-

V případě natržení hráze počkáme se strečinkem a cviky pánevního dna, než se
rána zahojí. [9]

2. 5. 4. Příklad tréninku

1. Vnitřní strany stehen

V podřepu si dáme míč mezi kolena a tiskneme je pozvolna k sobě a střídavě
povolujeme. (viz obr. 19) [9]
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Obr. 19

opakujeme 10 – 30krát

2. Hýždě a celá zadní strana těla

Leh, paže podél těla, nohy opřené lýtky o míč, nádech a s výdechem
nadzvedneme pánev a zpevníme celé tělo s krátkou výdrží nahoře. (viz obr. 20) [9]

Obr. 20

opakujeme 5 – 10krát

3. Spodní část břicha, ruce, ramena, záda

Vzpor ležmo na míči, pozvolna ručkujeme dopředu tak, až o míč se opíráme jen
holeněmi, nohy držíme natažené v rovině se zemí, nadechneme se a kolena přitahujeme
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po míči k břichu až do kleku na míči, s výdechem se vrátíme zpět do výchozího
postavení. (viz obr. 21) [9]

Obr. 21

opakujeme 5 – 12krát

4. Přímý sval břišní

Leh, nohy opřené lýtky a patami na míči, nádech a s výdechem pozvolna
zvedáme horní část trupu, ve stejném tempu s nádechem opět pokládáme. (viz obr. 22)
[9]

Obr. 22

opakujeme 8 – 15krát
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5. Zádové svaly, hýždě, zadní strana stehen, zlepšování svalové koordinace

Vzpor ležmo na míči, nadechneme se a s výdechem vzpažíme pravou ruku
a zanožíme levou nohu jen do vodorovné polohy a s výdechem zpět, totéž pak s levou
rukou a pravou nohou. (viz obr. 23) [9]

Obr. 23

opakujeme 10krát

6. Triceps, pletenec ramenní, vzpřimovač páteře, široký sval zádový

Klek, předklon, vzpažit, ruce opřeme o míč, hlava je v prodloužení trupu, nádech
a výdechem zatlačíme silou oběma rukama do míče, současně se s hrudníkem
vodorovně přiblížíme blíž k podložce. (viz obr. 24) [9]

Obr. 24

opakujeme 5 – 10krát
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7. Paže, ramena, hrudník

Vzpor ležmo, holeně se opírají o míč, nadechneme se a s výdechem jdeme do
kliku. (viz obr. 25) [9]

Obr. 25

opakujeme 5 – 10krát

2. 6. Neplodnost

2. 6. 1. Nejčastější příčiny

-

kouření

-

alkohol

-

nezdravá strava

-

stres

-

záněty

-

anatomické poruchy

-

svalová nerovnováha [3]

2. 6. 2. Svalová nerovnováha

Stav pohybového aparátu a jeho kondice přímo souvisí s vnitřními orgány
a jejich správnou funkcí. Nejčastější příčinou bolestí pohybového aparátu je muskulární
dysbalance, tedy svalová nerovnováha. Způsobeno je to tím, že příčně pruhované svaly
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jsou dvojího typu – fázické, které vykonávají převážně pohyb a mají tendenci
k ochabování, a svaly posturální, které drží naše tělo ve vzpřímeném stoji při chůzi nebo
sedu a mají tendenci ke zkrácení. Naše statické zatížení převážně v sedu nechává
některé svaly v kontrakci trvale. Zjednodušeně řečeno tato nerovnováha způsobuje
posuny kostí, tedy blokády, které hlásí bolesti. Stažením svalů pánevního dna dochází
ke snížení metabolismu v malé pánvi a tím vznikají problémy gynekologického rázu od
nepravidelného menstruačního cyklu přes bolestivou menstruaci až k absenci
menstruace. [18]
Vhodným cvičením lze posílit svaly pánevního dna a upravit svalovou
nerovnováhu v pánevní oblasti – nesprávný sklon pánve. Tím se upraví i poloha
vnitřních orgánů [18]

2. 6. 3. Mojžíšova metoda

Metoda první volby

Rehabilitační pracovnice Ludmila Mojžíšová dokázala svalovým cvičením
odstranit některé druhy funkční sterility žen pouhým uvolněním svalové spazmy (stahů)
v oblasti páteře a pánevního dna. [18]

a) Smyslem tohoto cviku je posílení břišních a hýžďových svalů a uvolnění svalů kolem
bederní páteře a svalů pánevního dna. (viz obr. 26) [18]

Obr. 26
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b) Opět posilujeme břišní a hýžďové svaly, fixujeme pánev ve správném postavení. (viz
obr. 27) [18]

Obr. 27

c) Tímto cvikem protahujeme svaly podél páteře, zároveň je posilujeme, protahujeme
prsní svaly, uvolňujeme svaly bederní a mobilizujeme bederní páteř. (viz obr. 28) [18]

Obr. 28

d) Při tomto cvičení dochází k silnému uvolnění svalů podél dolní hrudní a bederní
páteře a mobilizaci 4. a 5. bederního obratle a kosti křížové. (viz obr. 29) [18]
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Obr. 29

e) Posilujeme hýžďové svaly především jejich dolní třetiny. Lze cvičit s pomocí
partnera, který klade cvičící odpor. (viz obr. 30) [18]

Obr. 30

f) Protažení přitahovačů stehen, ohybačů kyčlí, uvolnění křížokyčlobederního
skloubení. (viz obr. 31) [18]
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Obr. 31

g) Smyslem cviku je uvolnění hrudní a bederní páteře. Protažení svalů šíje, posilování
svalů břišních a hýžďových. (viz obr. 32, 33) [18]

Obr. 32

Obr. 33
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h) Protažení svalů podél páteře, protažení svalů prsních a šíjových. (viz obr. 34) [18]

Obr. 34

ch) Cílem cviku je uvolnění krční, hrudní a bederní páteře do úklonu a protažení
příslušných svalů podél páteře. (viz obr. 35) [18]

Obr. 35

2. 6. 4. 1. Mojžíšovou metodou lze i ovlivnit

-

skoliózu u dětí mladších 15 let,

-

artrózy kyčlí,

-

opakované potraty,

-

zácpu,

-

pomočování u žen,

-

rychlý a zdárný průběh porodu. [18]
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3. Vzhled ženy

3. 1. Redukce hmotnosti a tuku u žen

Při redukčním typu cvičení je podstatné, aby úbytek tělesné váhy pocházel
z tukových rezerv, nikoli ze svalové hmoty. Toho lze docílit tak, že je tělo během
cvičení udržováno co nejdéle v takzvaném aerobním pásmu, tj. ve fázi, v níž dochází
k nejintenzivnějšímu spalování tuků. Pro upozornění na stav můžeme využívat přístroj
na měření tepové frekvence, který nám ukáže, v jakém pásmu se nacházíme. [4]

3. 1. 1. Požadavky žen

Prioritním požadavkem žen bývá úprava hmotnosti a tvarování postavy. Ženy se
většinou zaměřují na oblasti břicha, hýždí a stehen. Bohužel často zapomínají ve svém
tréninku na ostatní partie (paže, záda, ramena), které nejsou pro ně tak zajímavé. To má
ovšem za následek celkovou disharmonii v rozvoji jednotlivých svalových partií, což se
může projevovat špatným držením těla, bolestí zad či kloubů.
[20, 27]
Komplexní posilování vede k pěkné postavě, a zároveň přispívá k potlačení výše
uvedených projevů souvisejících s ochablostí svalů. Přístup žen ke cvičení v posilovně
bývá ovlivněn mnoha mýty. Jedním z nich je přílišná obava před nárůstem svalů. A tak
většinu času tráví ženy na trenažérech a trénink probíhá víceméně nahodile. Díky
odlišným fyzickým dispozicím žen (rozmístění svalových buněk, hormonální
zastoupení) je obava ze zvětšení objemu svalu neopodstatněná a posilování představuje
pro ženy velmi efektivní metodu k dosažení pevné a štíhlé postavy. [6, 20]

3. 1. 3. Trénink žen by měl být postaven na

-

kombinaci postavení posilování,

-

aerobním cvičení,

-

strečinku. [7]
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3. 1. 4. Tepová frekvence

Klíčovým parametrem pro správné zvolení aerobní intenzity je tepová
frekvence (TF). Ta se určuje procentuálně z tzv. maximální tepové frekvence,
která je závislá na věku a trénovanosti cvičence. Existují metody na určení zcela
přesných hodnot, ale pro běžné účely stačí rovnice: max. TF = 220 – věk.[5]

Tab. č. 1: Jednotlivá procentuální pásma tepové frekvence a jejich efekt [5]
%
max. TF.

Pásmo

Pohyb pro
zdraví

Trvání
aktivity

Efekt

50 – 60

60 a více

Regulace
hmotnosti

60 – 70

30 – 60 min.

Rozvoj
kondice

70 – 80

10 – 30 min.

Zvyšování
výkonnosti

Závodní

80 – 90

90 – 100

5 – 10 min.

1 – 5 min.

Regenerace,
zrychlení
metabolismu,
spalování
tuků
Spalování
tuků,
zvyšování
výkonnosti
srdce a plic
Zlepšení
kondice
Zvyšování
aerobní
výkonnosti
Kladný vliv
na zdraví
sporadický,
ve fitness
nevhodné

Intenzita

nízká

střední

Příklad
aktivity

chůze 10 km

jogging 6 km

vyšší

běh 5 km

vysoká

rychlý běh
1,5 km

maximální

velmi rychlý
běh
400 – 800 m

3. 1. 4. Intenzita cvičení

-

65 – 90 % maximální srdeční frekvence

-

doba trvání 20 – 60 minut aerobního cvičení, délka trvání je závislá na
intenzitě (čím vyšší intenzita, tím kratší doba cvičení a naopak)

-

frekvence cvičení by měla být 3 – 5krát týdně [14]
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3. 1. 5. Příklad redukčního tréninku pro mírně pokročilé: kruhový trénink

a) 5 minut rychlé chůze na běžeckém pásu
b) 5 minut mobilizační cvičení a dynamický strečink
c) 1. Kruh
-

peck deck

20x

-

vyběhnutí na step

20x

-

stahování kladky za hlavu

20x

-

přeskoky přes švihadlo – snožmo

20x

-

předkopávání

20x

-

výskoky ze dřepu

8x

-

zakopávání vleže

20x

-

přeskoky přes švihadlo – střídavě

20x

-

kruh opakujeme 3x dokola

d) 2. Kruh
-

upažování pokrčmo

20x

-

výskoky ze dřepu

8x

-

zanožování na kladce P / L

20x

-

přeskoky přes švihadlo – střídavě

20x

-

stahování kladky nadhmatem

20x

-

1 minuta stepper

-

výpon ve stoji

-

kruh opakujeme 3x dokola

-

břicho – přitahování kolen vleže

-

stahování kladky v kleku za hlavu

-

+ 20 minut rychlá chůze na běžeckém pásu

-

+ 5 minut statický strečink [6]

20x
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3. 1. 6. Při regulaci hmotnosti
max. TF (%)

60 – 70

délka trvání

30 – 60 min.

efekt

spalování tuků, zvyšování výkonnosti srdce a plic

intenzita

střední

příklad aktivity

běh 6 km

[7]
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3. 2. Tvarování postavy – problematické partie žen

3. 2. 1. Tělesná kompozice je dána

-

somatotypem,

-

tvarem svalů,

-

délkou svalů,

-

hustotou a napětím svalů,

-

množstvím a rozložením tukové hmoty v těle. [28]

3. 2. 2. Kompozice těla

Aby se změnila kompozice těla, je potřeba intenzivně procvičovat vybrané partie
a harmonicky rozvíjet ostatní partie tak, jak je to vzhledem k individuální tělesné stavbě
možné. V praxi to znamená opticky potlačit tělesné nedostatky a vyzvednout přednosti.
Kompozici těla lze korigovat jedině cíleným a pravidelným tréninkem, protože
organismus má bohužel tendence se neustále vracet k původnímu tvaru. V programu
tvarování těla se asymetrie kompenzuje cvičením, které se zaměřuje na jejich nápravu.
Tvarovacímu programu předchází individuální sportovní diagnostika těla, která je
vhodná pro zjištění tělesné stavby a ujasnění si cíle. [7]

3. 2. 3. Vznik svalové hmoty a síly žen

Ženy průměrně mají 60 – 70 % síly mužů. Při civilizačním nepohybu však trpí
snížením svalové hmoty a síly stejně jako muži. Hormonální systém žen (díky
vylučování menších hodnot silotvorného testosteronu) jim při hypokynetickém způsobu
života snižuje šanci vůbec nějaké svaly vytvořit. Posilující začátečnice však vykazují
o cca 10 % větší procentuální přírůstky síly než začátečníci. Ženám posilování dokonce
svědčí, mnoho autorů se shoduje v názoru, že ženy potřebují dokonce více posilovat než
jejich protějšky (mužům naopak schází více strečink). Posilováním se zpevní klouby,
které mají u žen větší tendenci k uvolnění. To není způsobeno jen menší svalovou silou
a slabšími vazy, ale také menšími kloubními hlavicemi a mělčími kloubními jamkami
u žen oproti mužům. [7]
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3. 2. 4. Ženy by měly především posilovat

-

dolní část břišních svalů a dolní část svalů hýžďových,

-

dolní fixátory lopatek a vnější rotátory pažní kosti (držení a zpevnění zad
a ramen),

-

horní vlákna prsních svalů (zpevnění spojů mezi žebry a hrudní kostí),

-

hluboké flexory krční páteře (držení hlavy). [28]

3. 2. 5. Ženské svaly

Některé ženy dále vyžadují tvarovat ramena a paže a nevadí jim, když se svaly
do určité míry zviditelní. Jiné cvičenky zase mají obavy, aby jim svaly nenarostly.
Tento strach však postupně ztrácí, když při posilování zjistí, že vyrobit svaly není tak
snadné. U některých žen dochází k tendenci budovat svaly (hlavně stehenní a hýžďové)
i přes vysoké počty opakování. Proto se cvičení žen nevyhne jisté typologii podobně
jako u mužů. [6, 19]

3. 2. 6. Tělesné typy

Podle stavby těla – rozložení tělesného tuku, svalové hmoty, hrubosti kostry
a metabolismu je možno ženy dělit na tři tělesné typy. [10]

Základní tělesné typy

-

hubená ektomorfní

-

svalnatá mezomorfní

-

plná endomorfní

Toto základní dělení je uznávaným determinantem sportovního úspěchu, ale
nedokáže zcela obsáhnout rozmanitost a indivialitu lidského těla. Není třeba sázet na
diety a tréninkové režimy. Lepší cesta je, že budeme respektovat své tělo a doladíme své
tvary tak, aby naše postava působila harmonicky. Při změně a budování těla je třeba
znát svůj tělesný rámec. Zjistili bychom, jaký typ žena je, a podle toho bychom volili
trénink. [10]
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3. 2. 6. 2. Typ „ Y – sportovní typ“

Charakteristika

-

široká ramena

-

úzký pas i boky

-

hezky vytvarované štíhlé nohy

-

ploché břicho

-

drobné hýždě

-

tuk se neukládá tak často [10]

Vhodné cvičení pro „ Y- sportovní typ“ postavy

-

zaměření se na rozvinutí štíhlých horních i dolních končetin

-

zpevnění kolem páteře (z důvodů zdravotních hledisek se toto zpevnění týká
všech typů)

-

vybudování svalové hmoty v oblasti hýždí a břišního svalstva

-

silový trénink – krátký a intenzivní

-

dvakrát týdně posilovna jednou až dvakrát týdně jiná aktivita, například spinning

Aerobní aktivity není třeba přehánět, úbytek hmotnosti by mohl jít na úkor
svalové hmoty. Není dobré zůstávat dlouho u jednoho tréninkového programu.
V každém tréninku je třeba obměnit nějakou maličkost – cvik, intenzitu, počet
opakování, pořadí cviků, případně po šesti týdnech změníme trénink kompletně.
Vhodný trénink pro tento typ je squash a jóga. [10]

3. 2. 6. 3. Typ postavy „ X – krev a mléko“

Charakteristika

-

bujaré poprsí

-

šířka jejich ramen je stejná jako šířka jejich boků

-

výrazný úzký pas

47

-

tendence snadno nabírat tuk i svaly, ale při dodržení redukčního jídelníčku
a pravidelného pohybu se tuk rovnoměrně shazuje [10]

3. 2. 6. 4. Vhodné cvičení pro typ postavy „ X – krev a mléko“

-

zaměření na zpevnění svalového aparátu v okolí páteře, mezilopatkové svaly
(velké poprsí způsobuje kulatá záda)

-

zaměření na břicho a hýždě – pro správné postavení pánve

-

orientace na kruhový trénink k procvičení celého svalového aparátu a v tréninku
důraz na aerobní složku

-

vhodné posilování třikrát týdně zakončené třicetiminutovou aerobní zátěží
kombinovanou s jakoukoliv hodinovou aerobní aktivitou dvakrát týdně, tréninky
v posilovně by měly být vysokointenzivní [10]

3. 2. 6. 4. „ Typ postavy „A – hruška“

Charakteristika

-

horní část těla je štíhlá

-

směrem dolů se tělo rozšiřuje

-

úzká ramena

-

štíhlý pas

-

široká pánev

-

výrazná stehna

-

tendence k ukládání tukových zásob v oblasti boků a stehen [10]

Vhodné cvičení pro typ postavy „ A – hruška“

-

posilování horní části těla (záda, ramena, paže) se snahou o nabytí svalové
hmoty (při svém zvětšení v oblasti ramenou opticky zúží boky)

-

pouze protahujeme a zpevňujeme spodní část (posilováním s lehkými
váhami a hodně opakováním)
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-

aerobní činnosti (eliminují tuk uložený ve spodní části těla)

-

čtyřikrát týdně aerobní zátěž po 45 minutách (spinning, step aerobic, běh)
[10]

3. 2. 4. Typ postavy „ O – jablko“

Charakteristika

-

stejná šíře ramen a boků

-

horní i dolní končetiny jsou štíhlé a hezky tvarované

-

prsa i ramena mají ženy větší

-

hýždě naopak menší a ploché

-

tendence k ukládání tuku v oblasti pasu [10]

Vhodné cvičení pro typ postavy „O – jablko“

-

vyrovnaně zaměřený trénink na horní a spodní část těla

-

zaměření na rozšíření ramen a boků

-

bude docházet k úbytku tukových zásob v oblasti pasu pravidelným
tréninkem s aerobní zátěží, čímž bude výsledek viditelný v krátké době

-

zaměření na břišní svaly na závěr

-

po tréninku třicetiminutový aerobní trénink v podobě chůze na běžeckém
pásu nebo jízdě na stacionárním kole

-

třikrát týdně posilování s aerobní zátěží po tréninku [10]

3. 2. 5. Typ postavy „ I – kost a kůže“

Jen málo žen má postavu s názvem „ I – kost a kůže“, v trochu v přehnané míře
lze tenhle typ označit za anorektický. Tento typ má velký problém s nabíráním
hmotnosti, jelikož tělo je na pohled rovné, prakticky bez podkožního tuku. Svaly tento
typ postavy nabírá pomaleji a velice obtížně. [10]
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Charakteristika
-

úzká ramena

-

štíhlé boky

-

plochý hrudník

-

hubené končetiny [10]

Vhodné cvičení pro typ postavy „ I- kost a kůže “

-

třikrát týdně posilování s nízkou intenzitou, zaměřením na celkové zpevnění
a vybudování svalové hmoty

-

nutné cvičit cviky zasahující hluboká svalová vlákna se střední až velkou
zátěží, mezi sériemi delší pauzy

-

nutné vyhnout se aerobním a vytrvalostním aktivitám

-

nutné zařadit kvalitní a důkladný strečink

-

nutné myslet na úsporu energie při všech činnostech [10]
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3. 3. Vybudování svalové hmoty u žen

Východiska pro silový trénink jsou daná především fyzickými dispozicemi žen.
Oproti mužům mají v průměru o 30 % méně svalů a odlišné je především rozložení
svalové hmoty. Většina hmoty je v oblasti stehen, hýždí, boků, méně pak v oblasti zad,
hrudníku a břicha a nejméně obalené svaly bývají paže a ramena. Celkově slabší
konstituce navádí k myšlence, že posilování není pro ženy vhodné. To podporuje obavy
mnoha žen před získáním nadměrného množství svalů. Pro podobné úvahy ale
neexistuje reálný podklad. [7]
Vzhledem k odlišnému hormonálnímu principu ženského organismu je
anabolicky efekt nepatrný. Růst svalů vychází z hladiny testosteronu, kterého je
v ženském těle pouze stopové množství. [26]
Co se týká fyzických daností, díky komplexnosti posilovacích cviků je možné
stanovit vhodnou metodu posilování, aniž by byl ženský organismus nebyl přetěžován.
[6]
Za nadměrné ukládání tuků jsou zodpovědné především genetické předpoklady,
specifický metabolismus a s ním související nevhodné stravovací návyky. [7]
Vzhledem k nečinnosti a svalové nerovnováze si ženy často stěžují na bolesti
v zádech. Nedostatek pohybu se také projevuje na vzhledu paží. Z toho je patrné, že
v tréninku by rozhodně neměla být zanedbávána horní polovina těla. [20]

3. 3. 1. V tréninku pro ženy se hlavně soustředíme

-

vytvarování stehen,

-

vytvarování boků,

-

vytvarování hýždí,

-

posílení zad,

-

posílení mezilopatkových svalů,

-

posílení bederních svalů,

-

zpevnění břišního lisu,

-

posílení trupu,

-

posílení paží,

-

posílení ramen. [7, 26]
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3. 3. 1. 1. Součást tréninku

Nedílnou součástí tréninku by měla být aerobní činnost. Především díky
aerobnímu tréninku spolu se změnou výživy je možné odstranit nadbytečné tukové
zásoby. Kromě spalování tuků má aerobní aktivita vliv na srdeční systém a posiluje
celkovou kondici. Důležitá je důsledná změna stravovacích návyků. K odstranění
tukových zásob a nežádoucí celulitidy je možné zařadit speciální výživové doplňky
a minerály. [7]
Svalová hmota má největší tendence růst v prvních týdnech cvičení, následně
dochází k jejímu pochopitelnému snížení. V této fázi je důležité nalézt a kombinovat
takový způsob cvičení, který je účinný a vede k plynulému a rovnoměrnému rozvoji
svalové hmoty, při kterém se omezí stagnace v nárůstu svalů na minimum. [7]

3. 3. 1. 2. Skrytý typ obezity
Objemový trénink není určen výhradně mužům. Spousta žen, které mají ideální
váhu, trpí takzvaným skrytým typem obezity. Ta je klasifikována větším poměrem tuků
než kvalitní svalové hmoty. V důsledku sníženého množství svalů je téměř nemožné
přebytečné tukové zásoby redukovat, a to proto, že ke spalování tuků dochází právě ve
svalech. Čím je tedy množství svalové hmoty větší, tím je též spalování tuků
intenzivnější. [7]
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3. 3. 1. 3. Příklad objemového tréninku pro pokročilé cvičící ženy

a) pět minut zahřátí na rotopedu
b) pět minut mobilizační cvičení a dynamický strečink

1. den: hrudník a biceps
hrudník

triceps

břicho

aerobní činnost

pull-over

3 x 12

tlak s jednoručkami

3 x 10

rozpažování

3 x 10

tlak jednoručky za hlavou

3 x 10

klik na bradlech

3 x 10

stlačování břicha na stroji

3 x 12

zvedání nohou ve svisu

3 x 12

15 minut rychlé chůze na běžeckém páse

strečink

2. den: odpočinek

3. den: záda, biceps a lýtka
záda

biceps

lýtka

shyb na stroji

3 x 12

přítah kladky k pasu

3 x 10

hyperextenze

3 x 15

zdvih velké činky

3 x 10

zdvih s jednoručkami

3 x 10

výpon v sedu

3 x 15

výpon ve stoji

3 x 15

tlak s jednoručkami

3 x 10

upažování na stroji

3 x 10

upažování v předklonu

3 x 10

strečink

4. den: odpočinek

5. den: ramena a stehna
ramena
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stehna

předkopávání

3 x 12

dřep na multipressu

3 x 10

leggpress

3 x 10

zakopávání ve stoji

3 x 12

strečink

6. - 7. den: odpočinek
[7]
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3. 4. Cvičení žen po čtyřicítce

Ženy by měly vycházet ze svého aktuálního zdravotního stavu. Měly by
naslouchat svému tělu a pamatovat si, že se nic nemá přehánět. [6]

3. 4. 1. Zásady při cvičení žen po čtyřicítce

-

cvičit s vahou vlastního těla

-

vyhnout se nadměrné zátěži a těžkým dřepům, které přetěžují osový skelet
a navíc značně zvyšují krevní tlak

-

během tréninku vycházet z toho, že horní polovina těla má tendenci
k ochabování (využívejme zejména posilovacích cviků se střední zátěží)

-

oblast boků, břicha a hýždí – typické zvýšením hromadění podkožního tuku
(na nohy si vybíráme cviky s vysokým počtem opakování)

-

tréninkové plány – postaveny na bázi kruhového tréninku

-

aerobní trénink – vhodná například jízda na rotopedu (při této činnosti
nedochází k přetěžování kloubů a páteře

-

důležitá součást – regenerace a dostatečný odpočinek [7]

3. 4. 2. Příklad tréninku pro pokročilé ženy po čtyřicítce

1. den: záda a paže

zahřátí

5 minut jízda na rotopedu

strečink

mobilizační cvičení a dynamický strečink

záda

stahování kladky za hlavu

3 x 12

přítah v sedu na stroji

2 x 12

hyperextenze

3 x 12

zdvih pomocí kladky

2 x 12

střídavý zdvih jednoruč

2 x 12

stahování kladky

2 x 12

zapažování

2 x 12

biceps

triceps

aerobní činnost

20 minut na rotopedu
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strečink

statický

2. den: odpočinek

3. den: hrudník a břicho

hrudník

břicho

pullover na stroji

3 x 12

tlak na stroji v sedu

2 x 12

rozpažování

2 x 12

stlačování břicha na stroji

3 x 12

přítah kolen na stroji

3 x 12

aerobní činnost 20 minut chůze na běžeckém pásu
strečink

4. den: odpočinek

5. den: ramena a nohy

ramena

stehna

lýtka

upažování na stroji

2 x 12

upažování vleže na břiše

2 x 12

předkopávání na stroji

2 x 15

zakopávání ve stoji

2 x 15

leggpress

2 x 15

výpon v sedu

3 x 15

strečink
[7]
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4. Životospráva

Téma životospráva je nedílnou součástí cvičení. Úprava stravy je důležitá nejen
při redukci hmotnosti, ale i při samotném zpevnění těla nebo při cvičení seniorů. Je také
vhodné se pozastavit nad skladbou stravy před a po cvičení. Výživa cvičících by se
měla lišit od výživy necvičících. Udržování a snižování hmotnosti výživou a pohybem
jsou podstatně shodné s důvody pro zvyšování hmotnosti, tedy zlepšit zdraví, vzhled
a výkon. V dnešní době je náš trh zahlcen řadou preparátů a přístrojů „zaručujících“
snížení a následně udržení hmotnosti. Existuje řada diet na snížení hmotnosti, většina
jich je jednostranně zaměřená či nutričně nevyvážená. [8]
Přestože osvěta v této oblasti je již poměrně obsáhlá a informace jsou všeobecně
dostupné, je třeba konstatovat, že značná část naší populace se dosud stravuje nevhodně,
a to jak z hlediska celkového množství (energetické hodnoty), tak co se týče skladby
jednotlivých základních složek potravy. [8]
Zajímavá informace je, že množství prodaných potravin na jednoho obyvatele je
téměř o polovinu vyšší, než je požadavek zdravé výživy (zdroj: Ministerstvo
zdravotnictví České republiky).

4. 1. Podíl tělesného tuku
Tab. č. 2 Vyhodnocení podílu tělesného tuku podle věku a pohlaví [15]

Ženy
Věk
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 a více

Vynikající
(v procentech)
18,8
18,8
19,5
21,1
22,5
24,1
26,5
27,3

Dobrý
(v procentech)
22,0
22,0
22,6
23,8
22,5
27,2
29,5
30,9
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Průměrný
(v procentech)
24,8
25,4
26,3
27,7
29,2
30,8
33,0
32,2

Špatný
(v procentech)
29,6
29,8
30,5
31,5
32,7
32,1
36,2
38,9

Tab. č. 3 Muži [15]
Věk
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 a více

Vynikající
(v procentech)
10,8
12,8
14,5
16,1
17,5
18,6
19,8
20,3

Dobrý
(v procentech)
14,9
16,5
18,0
19,3
20,5
21,5
22,7
23,5

Průměrný
(v procentech)
19, 0
20,3
21,5
22,6
23,6
24,5
25,6
27,0

Špatný
(v procentech)
23,0
24,3
25,2
26,1
26,9
27,6
28,7
29,8

4. 1. Optimální tělesná hmotnost a množství tuku

-

Řídí se podle tzv. BMI (Body mass index).

-

U žen se pohybuje okolo 18 – 30 %.

-

Při snižování hmotnosti vycházíme z hodnoty BMI.

-

Rozumné snižování hmotnosti se pohybuje okolo 5 – 10 % naší hmotnosti.

-

Za optimální se považuje úbytek 0,5 – 1 kg tělesné hmotnosti týdně.

-

Pokud jsou úbytky větší, jedná se většinou o ztrátu svalové hmoty na úkor
tukové tkáně. [8]

4. 2. Omezený přívod energie

Navíc v prvních dnech při omezeném přívodu energie může být hubnutí
snadnější. Organismus používá svoje rezervy (tuky, cukry) k pokrytí energetické
potřeby. Jedná se především o zásoby sacharidů v podobě svalového glykogenu.
Glykogen na sebe navíc váže vodu (1g glykogenu váže 3 g vody), jejíž ztráta
představuje v prvních dnech až 70 % ztráty hmotnosti. Je fakt, že organismus při
hubnutí potřebuje postupně méně a méně energie podle toho, jak se snižuje naše
hmotnost. Pokud se rozhodneme hubnout zmíněných 0,5 – 1 kg týdně, pak bychom si
měli uvědomit, že k této ztrátě potřebujeme deficit zhruba 15 000 – 30 000 kJ denně.
O toto množství by měl být snížen náš denní příjem energie. Optimální je sledovat 1x
týdně hmotnost a popřípadě kontrolovat procento tuku a naše tělesné odvody. [8]
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4. 3. Nejdůležitější zásady při sestavování jídelníčku ke snižování hmotnosti

-

Nutné je jíst pravidelně 4 – 5 x denně.

-

Strava by měla obsahovat denně o 2 000 – 4 000 kJ méně.

-

Ze sacharidů volíme převážně polysacharidy (obiloviny, luštěniny,
brambory).

-

Vynecháváme sacharidy s vysokým glykemickým indexem a jednoduché
sacharidy (med, džus, víno).

-

Spotřebováváme 10 – 25 % energie z tuků, a to především rostlinných.

-

Živočišné tuky omezujeme.

-

Jíme minimálně 100 g sacharidů denně.

-

Máme dostatek kvalitní netučné bílkoviny (drůbež, ryby).

-

Konzumujeme dostatek ovoce, zeleniny, 25 – 30 g vlákniny.

-

Pijeme dostatek tekutin (2 – 3 litry neslazených tekutin).

-

Užíváme 100 % DDD vitamínů a minerálních látek.

-

Pokud strava obsahuje méně než 600 kcal a 50 g sacharidů, měla by být
prováděna pod lékařským dohledem. [8]

4. 4. Nahrazování nevhodných potravin vhodnými

Obvykle se snažíme postupně nahrazovat méně vhodné potraviny potravinami
zdravějšími, například uzeniny zeleninou, sladkosti ovocem, bílé pečivo celozrnným
apod. Potraviny s vyšším obsahem tuku se nahrazují s nižší hodnotou tuku. Nevhodné
technologické úpravy jako smažení, fritování, grilování by mělo být nahrazováno
dušením a vařením. Postupně zvyšujeme příjem polysacharidů, ovoce a zeleniny, a tak
stravu obohacujeme o vlákninu, vitamíny a minerální látky. Strava se stává méně
energetickou a při kvantitativně vyšším příjmu více zasytí. Rozhodně by tento způsob
neměl přinášet pocity hladu a utrpení. Účelem je snížit příjem tuků a přitom neztrácet
svalovou hmotu. Jíst pravidelně pětkrát denně a dostatečně pít vhodné tekutiny. [8]
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4. 5. Příklad jídelníčku při udržování a snižování hmotnosti

snídaně: celozrnný chléb (100 g), šunka (50 g), 1 paprika, neslazený čaj (250 ml)
svačina: 1 ks ovoce (100 g), 250 ml vody
oběd: kuřecí prsa (100 g), rýže (50 g), míchaný zeleninový salát, 300 ml džusu
naředěného 1 : 1
svačina: celozrnný rohlík (60 g), nízkotučný sýr (50 g), 250 ml kefíru
večeře: těstoviny (75 g) s tuňákem (100 g), rajčatový salát (250 g), neslazená minerální
voda (250 ml)
+ doplňovat průběžně celý den tekutiny až do objemu 2 – 3 litrů. [8]
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5. Vliv osobního trenéra

5. 1. Nezbytné otázky na klienta

Je několik otázek, které by měly zaznít na každé hodině. Je třeba se zeptat, zda
je klient kardiak, astmatik, epileptik, zda bere antibiotika nebo zda je žena těhotná.
Když by někdo při tréninku začal kolabovat, víme nebo alespoň tušíme příčinu. Je
vhodné se klienta ještě zeptat, zda je ještě něco, co bychom měli vědět. Pak je na řadě
klient, aby začal komunikovat (migréna, stres, namožené svaly). To vše jsou
informace, které je dobré od klienta vědět, abychom ho během hodiny zbytečně moc
nepřetěžovali a nevyžadovali maximální úsilí, když víme, že je unavený. Trenér by
měl také zjistit, zda si klient chce „dát do těla“ nebo raději zmírnit zátěž. Někdy je
vhodné hodinu přizpůsobit. Opravdu dobrý trenér by měl být schopen v rámci
základního vymezení lekce variovat na základě momentálních požadavků klienta. Je
třeba se i zeptat, jakou hodinu by klient preferoval. Tím lektor dává najevo svým
klientům maximální snahu vyjít jim vstříc. [11]
Trenér se však může vydávat i mezi cvičící a poopravit je v jejich technice,
avšak ne každému to může být příjemné. Ovládání vlastního těla je u většiny lidí
mizivé. Někteří nejsou schopni zaujmout správnou polohu, aby jejich cvičení bylo
efektivní, natož v poloze vydržet a efektivně cvičit. Klient by měl pochopit, že
správným polohám by se měl naučit a pak je provádět. Trenér by měl být schopen
reagovat na klientovy momentální problémy (náhlý úbytek nebo nárůst váhy, svalové
přetížení). Znát křestní jméno svého klienta je velkou devízou a tím může navázat
lepší vztah. Trenér by měl mít základní vědomosti o zdravé výživě a o jídelníčku
v rámci sportovního tréninku. [11]

5. 2. Úloha osobního trenéra

Trénovat znamená vést a řídit. Trenér má velkou moc nad svými klienty, což
znamená také to, že má velkou zodpovědnost a může udělat hodně chyb. Stát se
úspěšným trenérem je velkou výzvou. Mít dobrá předsevzetí však nestačí. Je nutné se
seznámit se všemi dostupnými poznatky ve svém oboru. [11]
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Základní funkcí trenéra je zařídit, aby práce byla udělána včas a kvalitně.
Jinými slovy trenér dohlíží na jedince a řídí jej. [14]
Hlavními faktory úspěšného vedení je schopnost tvořivého a kritického
pohledu na řešení problémů (tj. organizační schopnost, výkonnost apod.) Také musí
byt uvážlivý (tj. sociální citlivost, uznání, porozumění potřebám klientů). [14]

5. 3. Úspěšný trenér by měl mít následující vlastnosti

-

citlivost, přátelskost, ochota

-

sebejistota, emoční kontrola

-

uvolněnost, přirozenost, nenucenost

-

veselost, vtipnost

-

inteligence, výkonnost a rozhodnost

-

empatie [14]

5. 4. Trenérova empatie

Právě trenérova empatie má velký vliv na vedení úspěšné hodiny. Práce se
ženami či muži může být stejná až výrazně odlišná. Trenér by se měl umět naladit na
klienta, přizpůsobit hodinu jeho očekávání a temperamentu tak, aby klient byl
maximálně spokojen jak po stránce fyzické, tak i psychické. Trenér by měl umět
i klienta pochválit a správně ho motivovat k větším výsledkům. Při prvních trénincích
se ženami je třeba brát v potaz, že většina žen se cítí nejistě. Mají pocit, že se všichni
na ně dívají, že určité cviky neprovádí dobře a celkově jsou při prvních trénincích
nervózní. Je třeba navodit příjemnou atmosféru, správný tón hlasu, aby se žena s námi
cítila dobře a měla pocit, že jí rozumíme a vnímáme, jak se cítí.

5. 5. Hodnoty trenéra

Úspěch či neúspěch trenéra není jen výsledkem jeho znalostí. Trenér musí
mít mimo jiné výtečné komunikační schopnosti, musí nechat klienta nahlédnout do
svého nitra, aby poznal, jak si u něj stojí. Měl by klientovi dokázat přesně vysvětlit,
co od něj očekává a také vyslechnout, co on očekává od něho. Klienti chtějí svému
trenérovi věřit. [14, 20]
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Souhrnně můžeme říci, že osobnost trenéra je základem jeho práce.
Vzhledem k velkému psychickému vytížení je velmi důležité zachovat chladnou
hlavu a chovat se dle zásad slušného chování a etických norem. Ne každý toto
dokáže, a proto ne každý může být trenérem. Důležitá je sebereflexe. Pokud chceme,
aby klienti poznali sebe samotné, i trenér musí znát sebe sama. Pokud je vyrovnaný
a má jasno v zaměření tréninku, je zodpovědný, může tyto vlastnosti předávat také
druhým. Lidé si vždy hledají své vzory, přijímají za své to, co obdivují u svých
učitelů a trenérů. [20]

5. 6. Specifika osobního trenéra ve fitness centru

Osobní trenér ve fitness centru má určitá specifika, která ostatní trenérské
profese nemají. [20]

-

Jedná se o komerční službu placenou z pravidla hodinově.

-

Věnuje se zpravidla jen jedné osobě.

-

Funguje jako „rozcestník“, předává klienta v případě potřeby dalším
odborníkům.

-

Délku spolupráce určuje klient. [14]

5. 8. Psychologická specifika tréninku žen a mužů

Při trénování žen a mužů nemusí být až tak velký rozdíl, avšak ženy jsou obecně
citlivější. Při práci s nimi doporučujeme citlivější přístup, zejména při první návštěvě
fitness centra. Přístup by měl být natolik profesionální, aby se žena cítila příjemně.
Pokud trenér cítí, že žena má příjemný pocit a není nervózní, může přidávat na intenzitě
či kreativitě tréninku. Ženy často řeší své psychické stavy (od bolesti hlavy až po
deprese), a pokud si sami uvědomí, jak příjemné cvičení pro jejich tělo i mysl může být,
budou cvičit pravidelně a nenuceně. Ženy ve fitness centru neoplývají sebevědomím
jako někteří muži, a tak je třeba jim dát dostatek chvály a sebevědomí, i to by mělo být
prací trenéra. Muži jsou od přírody drsnější než ženy. Ti většinou do fitness centra
chodí s jasnou představou a nedostatek sebevědomí u nich nehraje tak velkou roli. Při
práci s muži se zaměřujme na kvalitu provedení cviků. Jelikož některým mužům uniká
kvalita provedení cviků před množstvím dané činky. S muži nemusíme jednat tak citlivě
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jako se ženami, protože muži rádi překonávají sami sebe, způsob tréninku může být
drsnější.
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6. Závěr

Hlavním cílem této práce je sestavení tréninkových programů pro běžnou
populaci žen. Snažili jsme se vytvořit několik programů, které jsou vhodné pro ženy
v souvislosti s jejich požadavky či ohledem na jejich zdravotní stav a které jsou
použitelné ve fitness centru.
V první části bakalářské práce popisujeme základní pojmy fitness, seznamujeme
se s prvopočátky cvičících žen, věnujeme se pozitivnímu vlivu cvičení na ženy vůbec
a v závěru se seznamujeme s novými trendy ve fitness. Chtěli jsme přiblížit vývoj
přístupu a myšlení žen ke cvičení a způsob volby tréninku od antiky až po současnost.
V druhé části jsme se pozastavili nad ženskými problémy, co se zdravotního
stavu ženy týče, jelikož každá druhá žena se setkala s vypsanými problémy či změnou
zdravotního stavu. Chtěli jsme poskytnout dostačující informace aktivním ženám, ale
i těm, které o cvičení v takovém stavu možná jen slyšely, a taky těm, které vnímají, že
jen léky jim nepomohou. V dnešní době dokážeme vhodným cvičením spoustu
problémů odstranit. Cvičení v těhotenství či po porodu pomůže ženě rychleji se vrátit do
kondice nebo předejít porodním komplikacím. V dnešní době ženy mají zájem být fit,
aktivní, krásné a nechtějí podléhat zdravotnímu stavu nicneděláním.
Příklady tréninků při redukci hmotnosti, budování svalové hmoty, tvarování
problematických partií a v závěru i vytvoření tréninku pro ženy po čtyřicítce jsme se
věnovali v kapitole třetí, kde jsme uvedli konkrétní tréninky, aby si ženy vytvořily
představu, jak úspěšně dojít ke splnění účelu, se kterým přišly cvičit.
Avšak dosažení výsledků není možné bez úpravy stravy, kterou jsme rozebíraly
v kapitole čtvrté. Efektivní a logický tréninkový plán spojený s kvalitní životosprávou
vede k naplňujícímu výsledku.
Motivací žen ke cvičení je i dobrý trenér, který k dané lekci patří jak po stránce
profesionálního vzdělání v oblasti sportu a zdravotní tělesné výchovy, tak i po stránce
psychické, neboť by měl umět se na danou klientku naladit tak, aby se žena cítila dobře
a měla chuť ve cvičení pokračovat. Toto jsme se zmínili v kapitole páté.
Problematika pohodlného způsobu života se stále více odráží na nemocnosti
a v neposlední řadě i vzhledu žen. Toto téma jsme pro bakalářskou práci vybrali proto,
abychom svým způsobem upozornili, že existují metody, které život zpříjemní, ale
hlavně upevní zdraví a celkovou kondici. Je potřeba, aby se možnosti cvičení dostaly do
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podvědomí žen a ony samy pochopily, že je to cesta, která sice není někdy snadná
a pohodlná, ale vede ke zdravému způsobu života.
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Cíl práce

Tématem bakalářské práce je „Specifika tréninku žen ve fitness centru“.
Hlavním cílem této práce je sestavit tréninkovou jednotku, která plně respektuje
možnosti běžných návštěvnic fitness center. Dále také shrnout informace především pro
ty, kteří se rozhodli začít cvičit, a vysvětlit některé tréninkové metody, se kterými se
mohou setkat.
Pro dosažení cíle jsme použili poznatky získané na základě naší vlastní
zkušenosti a studia odborné literatury a internetových stránek zabývajících se danou
problematikou.
Výsledkem této práce je sestavení programů, které jsou nejvíce žádány ve fitness
centru, a to tréninkový program pro redukci tuku, pro budování svalové hmoty, pro
cvičící ženy po čtyřicítce. Také programy pro těhotné, v šestinedělí a pro zdravotně
omezené ženy. Na závěr jsme k programům vytvořili zásobník cviků.
Bakalářskou práci jsme se snažili vypracovat tak, aby pomohla běžné populaci
žen při vlastním cvičení ve fitness i pro trenéry a jejich inspiraci.
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Resumé

Cílem práce bylo popsat komplexně ženské aspekty, které mohou provázet
začínající nebo pokročilou či zdravotně omezenou ženu. Budou jí nápomocny
v jakémkoliv životním období či při požadavku změny fyzického vzhledu.
Veškeré poznatky byly čerpány z odborné literatury, časopisů a internetu, kdy
následně došlo k jejímu roztřídění a logické kategorizaci do jednotlivých kapitol
a podkapitol.
Výsledkem této práce by měla být schopnost sestavení ideální tréninkové
jednotky pro konkrétní ženu.
Tato práce by měla mít význam nejen pro trenéry fitness, ale i pro běžnou
populaci. Trenéři by měli být schopni podle této práce sestavit tréninkovou jednotku,
která bude efektivní a ohleduplná k současnému zdravotnímu stavu či požadavku ženy.
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Abstract
The main target of the work was to describe all women aspects in complex
way. Beginners advanced or even women with healt restriction could find these
aspects helpful in different life situations or in requirement of changing their look.
All information here were found in literature magazines and internet. They
were classified and logically categorized into chapters and subchapters.
The result of this work should have the ability to compile an ideal training
session for a specific woman. This work should be helpful for fitness trainers but also
normal people using it should achieve their goals as well. Trainers should compile
exact and effective training session that is considerate to health state or a specific
requirement of a woman.
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