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ÚVOD

V dnešní společnosti se setkáváme s různými problémy, které působí na
nás a naše okolí. Jedná se o faktory, které ovlivňují náš život. Jedná se jak o
problémy globální jako je politika, ekonomie a různé jiné okolnosti. U jedinců už
se jedná o problémy individuální jako je psychická porucha, stres nebo nadváha a
obezita. Poslední zmiňované za poslední desetiletí je jedna z nejvýznamnějších
hrozeb, která se vleče spolu s dalšími onemocněními způsobené především
obezitou. Zdravotní rizika mají vliv na fyzický i dušení stav našeho těla.
Vítek (2008) uvádí, že obezita u zaměstnanců má až o 21% vyšší náklady
na zdravotní péči než zaměstnanec s běžnými hodnotami BMI. USA ročně
přichází o 13miliard právě kvůli obezitě pracujících zaměstnanců pracujících ve
výrobě a službách. 8miliard z toho činní pouze kvůli nedostatku pohybu.
Důvodem obezity je nedostatek pohybových aktivit a špatné stravovací
návyky. Cílem mé práce je zjistit, zda pravidelná pohybová aktivita má pozitivní
vliv na prevenci obezity.
Bakalářská práce bude rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitola bude
nabízet především stav dosavadních poznatků a rozbor zkoumané problematiky.
Dalším dílem budou cíle a úkoly vykonané práce, kde bude především určeno,
čeho chceme prací docílit a vyřešit. Třetí část bude obsahovat metodiku práce,
charakteristiku souboru a formu dotazníkového šetření. Část poslední nabídne
prezentaci výsledků a zhodnocení se stručným komentářem grafů.
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1.

FITNES ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PREVENCE
Fitness je především o pohybové aktivitě a stylu života určeného pro

zlepšení fyzického a psychického vlivu na naše zdraví, které by mělo působit
především jako prevence, zlepšovat naši kvalitu život a naše zdraví.

1.1.

Fitness
Anglické slovo fitness, bychom do češtiny mohli přeložit asi nejvhodněji

jako fyzická zdatnost, tělesná kondice a schopnost optimálně a efektivně fungovat
s pocitem zdraví. Fitness by se mělo chápat jako více charakteristických
dovedností, pohybů a pohyblivosti například svalová síla, flexibilita, výdrž a
zdatnost. Pod tímto termínem si mnoho lidí představuje masivní horu svalů, která
denně navštěvuje posilovnu a zvedá desítky kilogramů železa. Ostatní si zdatnost
mohou představit jako střízlíka, který dokáže 3 hodiny utíkat rychlostí, kterou
málo kdo z nás dokáže vydržet pouhých pár desítek minut. Ovšem co se stane,
když tyto dva jedince vyměníme ve svých disciplínách? Masivní hora na startu
maratonu a střízlík pod desítkami kilogramů železa? Největší pravděpodobnost je,
že oba dva neuspějí.
Fyzická zdatnost tudíž znamená, že jde o všestrannost. Za fyzicky
nejzdatnějšího muže planety je označován Američan Joe Decker. Za 24 hodin ujel
160 km na kole, uběhl maraton, uplaval deset kilometrů v kajaku a dalších 3,6 km
kraulem. Šestnáct kilometrů na terénním běžkařském trenažéru a dalších šestnáct
na veslovacím trenažéru. Následovalo tři tisíce sedů a lehů, tisíc sto kliků, tisíc sto
zdvihů nohou a tisíc sto poskoků na místě. Svůj fantastický výkon zakončil u
činek, když nazvedal celkem sto dvacet šest tun železa. Jestli je něco fitness, pak
je to fyzický výkon Joe Deckera.

1.2.

Fit
Fitness má kořen slova fit, které můžeme volně přeložit také jako zdraví

nebo dobrá kondice. Lidé většinou hledají způsob a důvod proč nejít sportovat,
přitom sport Vám zlepší jak fyzickou tak i psychickou stránku Vašeho
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každodenního života a dosahujete často lepších výsledků v práci. Má také vliv po
zdravotní stránce, jelikož je vyplavován hormon endorfin, který je nazýván
v literatuře rovněž hormonem štěstí.
Fit je zkratkou tří pro tělo nejdůležitějších a nejvhodnějších faktorů pro
pohyb celkově.
F (frekvence) – je počet opakování za určitou dobu.
I (intenzita) – je určitý stupeň síly zatížení.
T (trvání) – časová doba, za kterou je vykonáván pohyb.

1.3.

Zdraví
Zdraví je subjektivní pocit určitého idea. Slovo zdraví ve staré řečtině a

latině znamenalo „ celek “. Každý z nás si pod pojmem zdraví představí něco
jiného. Zdravím člověkem může být i handicapovaný. David Seedhouse (1995)
ukazuje na čtyřech příkladech to, co si lidé různého zaměření představují pod
pojmem zdraví:
Lékař – pojem „ zdraví “ rozumí nepřítomnost nemoci, choroby či úrazu.
Sociolog – rozumí pojmem „ zdravý člověk “ člověk, který je schopen
dobře fungovat ve všech jemu příslušných sociálních rolích.
Humanista – slovy „ zdravý člověk “ označuje takového člověka, který je
schopen pozitivně se vyrovnat s životními úkoly, které se před ním naskytnou.
Idealista – pod pojmem „ zdravý člověk “ si představujeme člověka,
kterému je dobře – tělesně, duševně, duchovně i sociálně.(Křivohlavý, 2003).
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1.4.

Zdravá výživa
Zdravý životní stav člověka je úzce spjat se zdravou výživou. Výživa je

základním faktorem k úspěchu zdravého životního stylu. Další faktor, který
ovlivnit nelze je například genetická výbava.
Výživa poskytuje energii, která je nutná pro vykonávání práce
organismem. Dále živiny, které jsou pro organismus esenciální, ale také je
spojována s emocemi, takzvaným pocitem uspokojení.(Blahutková a kol., 2008).
Strava by měla být pestrá a po stránce energetické bilance vyvážená.
Životním stylem, sedavým zaměstnáním a dostupností různých potravin vznikla
situace, že příjem energie je daleko vyšší, než výdej energie. Tento jev zapříčiňuje
hromadění a ukládání tuku do tukových zásob, z čehož vyplývá zvýšení
hmotnosti, obezita a riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Obrázek 1: Pyramida stavy (WIllett, 2002)
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Skupina vědců z Harvardu, zejména profesoři epidemiologie a výživy,
předložili návrh přepracované pyramidy v prosinci roku 2002 (viz. Obr. 1
Pyramida stravy). Nová pyramida podporuje spotřebu zdravých tuků a celozrnné
stravy, ale doporučuje vyhýbat se rafinovaným sacharidům, máslu a červenému
masu.
Příjem energie (PE) = zahrnuje živiny sacharidy, bílkoviny, tuky.
Výdej energie (VE) = zahrnuje bazální metabolismus, trávení potravy,
fyzickou aktivitu.
PE = VE → Energetická Bilance je vyrovnána
Organismus si udržuje homeostázu.
PE > VE → Energetická Bilance je pozitivní
Energie se ukládá do tukových zásob – zvýšení hmotnosti,
nadváha, obezita, inzulínová rezistence, abdominální obezita, riziko
kardiovaskulárních chorob, negativní vliv na pohybový aparát, atd.
PE < VE → Energetická Bilance je negativní
Organismus čerpá energii z tukových zásob – hubnutí, ale také může
čerpat energii rozkladem svalových bílkovin, což je stav ze zdravotního hlediska
nechtěný, a téměř vždy vede k vážnému poškození organismu.(Blahutková a kol.,
2008)
1.4.1. Sacharidy
Je to hlavní zdroj energie organismu. Sacharidy dělíme podle chemického
složení na jednoduché a složité. Jednoduché sacharidy jsou glukóza, fruktóza,
sacharóza. Najdeme je v produktech jako cukr hroznový, ovocný a řepný. Mezi
složité sacharidy patří polysacharid, který nalezneme v obilovinách, ovoci,
zelenině. Důležitým sacharidem pro redukci hmotnosti je vláknina. Její
doporučené množství na den by mělo činit 30g/den. Vláknina zaměstnává naše
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střevo a zpomaluje průchodnost. Tím docílíme toho, že naše mikroflóra dokonale
vstřebá všechny potřebné živiny a nedostavuje se brzký pocit hladu.
1.4.2. Bílkoviny
Bílkoviny dělíme na živočišné a rostlinné. Živočišné obsahují esenciální
aminokyseliny, které si naše tělo neumí vytvořit. Kvalitní bílkovinu poznáme,
podle poměru právě esenciálních aminokyselin, proti podílu neesenciálních.
Bílkovina je tedy nenahraditelnou částí stravy, díky ní můžeme také regenerovat.
Má význam nejen stavební, ale i transportní. Při veganství je tudíž třeba
nahrazovat substituty formou luštěnin, aby byl dostatečný příjem vitamínu B12,
D, jódu, vápníku a omega 3- mastných kyselin.
1.4.3. Tuky
Do zdravé stravy tuky samozřejmě patří, neboť jsou základním stavebním
kamenem mnoha struktur. Dále obsahují také esenciální mastné kyseliny,
v kterých se rozpouští a vstřebávají vitamíny. Tuky jsou také největším nositelem
zdroje energie.
Doporučený poměr pro energetický příjem živin.(Blahůtková a spol,2008)
je:
Sacharidy: Bílkoviny: Tuky – 55-60% : 10-20% : 25-30%
Tuky by měli činit třetinu příjmu. Setkáváme se u většiny populace, že
právě příjem tuku je procentuálně na hranici doporučeného příjmu sacharidu, což
činní 55%. Nebezpečnou součástí živočišných tuku je cholesterol. Je to sice látka
nezbytná pro tvorbu membrán, ale denní dávka 300mg by se neměla překračovat,
neboť se člověk vystavuje riziku srdečně-cévních onemocnění a zvýšené hladině
cholesterolu. Cholesterol dělíme na dva typy HDL a LDL.
HDL – v krvi bychom měli mít více jak 1mmol/l, tvoří v těle ochranou
funkci tím, že zbavuje krev LDL cholesterolu. HDL označujeme často pojmem
,,Zdravý“ cholesterol.
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LDL – v krvi <3mmol/l. Ucpává cév, kornatění tepen (ateroskleróza) a
ischemické choroby.
1.4.4. Vitamíny
Vitamíny mají hlavní funkci při biochemických procesech v těle. Není
třeba vysokých dávek, tělu stačí malé množství v hodnotách miligramů. Vytváří
krvetvorbu, různé enzymy a živiny. Vitamínů je velká škála většina jich je
rozpustná ve vodě jako vitamín (A, D, E, K). Některé se rozpouští pouze v tucích,
zejména skupina B a vit. C.
1.4.5. Pitný režim
Voda je nezbytným prvkem pro fungování organismu. Lidské tělo se
skládá z 60% vody. Nejdůležitější funkcí vody je transport látek a udržení
homeostázy, další důležitou funkcí je termoregulace a schopnost rozpouštět látky.
Vodu obsahuje každá buňka v těle, proto je třeba ji řádně doplňovat. Minimální
denní pitný režim by neměl klesnout pod 2l.
Pro pitný režim byl zkonstruován také jednoduchý vzorec. Váha (kg) krát
koeficient (ml/kg), který činní 35ml na 1kg(0,035).
Pitný režim = Kg × 0,035
Úbytek tekutin vyvolává dehydrataci., Jako první alarmují mozkové
buňky, kdy začneme pociťovat bolest hlavy. Dalším nejčastějším symptomem
úbytku tekutin je žízeň. Ta je vyvolána aktuálním nedostatkem vody, při ztrátě 2%
tělesné hmotnosti.

1.5.

Příjem a výdej
Tělo pro své fungování potřebuje mít zajištěný určitý příjem energie.

Všichni, kdo se zabývají prevencí a léčbou obezity souhlasí, že základem je
udržování energetické rovnováhy. Pokud poměr příjmu a výdeje je stejný, tak se
také hmotnost a složení těla se nemění. Při delší převaze příjmu energie je nad
výdejem vzniká nevyužitá energie, která se v těle ukládá ve formě tuku,
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nejčastější v partiích stehen a pasu. Opakem je zvýšený výdej energie, kdy
dochází k využívání tukových zásob jako rezervní energie.
„Výzkumy bylo prokázáno, že u zdravého člověka není rovnováha mezi
příjmem a výdejem energie zachovávána denně. Platí však s pozoruhodnou
přesností pro zhruba čtrnáctidenní souhrny příjmu a výdeje energie. To prakticky
znamená, že přejídání trvající i několik dnů po sobě je u zdravého člověka
automaticky vyváženo několikadenním snížením příjmu potravy a naopak, takže
sumárně je udržována dynamická rovnováha a tedy stálá hmotnost daného
zdravého jedince” (Brodan, 1981).
Nemusíme se tedy obávat při příležitostných chvílích, jako jsou svatby,
křtiny atd., kdy se jedná pouze o občasnou záležitost najíst se po chuti. Tělo je
dokonalý systém, který má geneticky zabudovanou určitou korekci, kdy se snaží
při výkyvu režimu stravy o rychlé vyvážení do rovnováhy.
"Pokud se náš příjem energie pohybuje mezi 10000 až 12000 kJ (2500 až
3000 kcal) a výběr potravy není výrazně jednostranný, nemůže dojít k tomu, že
tělo nedostává doporučované dávky všech mikroživin a makroživin. Pokud se však
příjem propadne pod 8 000 kJ (2000 kcal), je nesnadné zajistit dostatečnou
dodávku všech potřebných složek pro zdravý chod organismu a to i v případě,
když stravu sestavuje zkušený dietolog. Přitom výzkum, který provádělo Centrum
pro zdravotní statistiku. Prokázal, že průměrná Americká žena ve věku 35 až 44
let udávala svůj denní příjem energie na hranici 6030 kJ (1439 kcal) za den"
(Zuckerman, 1985)
1.5.1. Příjem
Příjem potravy se liší v každé společnosti různě. V naší společnosti se
setkáváme s návykem, kdy snídaně je základem, následně si dopřejeme svačinku,
potom následuje velký oběd. Odpoledne opět svačinka a závěr dne končíme
energeticky bohatou večeří. Takto sestavené stravování se na nás promítlo z dob
minulých, kdy většina populace měla jako náplň práce fyzicky náročné povolání.
Dneska se setkáváme s tím, že pracovním vytížení již není u většiny populace
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takto koncipované, nahradilo ho sedavé zaměstnání a vysoká nezaměstnanost, kdy
lidé převážně tráví čas v pohovkách u televizoru. Ačkoliv fyzicky náročného
povolání ubylo, stravovací návyky z dob minulých si stále udržujeme, což se
právě projevuje na nerovnováze energetické bilance a tím vznikajícímu nárůstu
hmotnosti populace.
V dnešní době již můžeme částečně kontrolovat objem přijímané energie.
Většina různých výrobků a potravin, máme informativně označeny a víme, kolik
produkt obsahuje energie, tuků, bílkovin, sacharidů. To však nezaručuje správné
vedení k výživě. Bez toho, aby člověk nevěděl o hodnotě svého bazálního
metabolismu, struktury výdeje energie a dalších informací nejde příjem potravy
efektivně regulovat.
O udržení rovnováhy pouhým ovlivňováním příjmu potravy je pouze
narušování metabolismu a často končí tak, že jedince přivede k obezitě.
1.5.2. Výdej
Energetický výdej se skládá ze tří faktorů:
• Bazální metabolismus (60-70%)
• Energie potřebná na strávení potravy (10-15%)
• Energetický výdej na fyzickou námahu (20-50%)
Bazální metabolismus je koeficient, který spotřebovává energii potřebnou
k provozu základních životních funkcí organismu (dýchání, srdeční, metabolické
atd. funkce), za klidného stavu organismu. Bazální metabolismus spotřebovává
největší část energie. Tvoří až 70% a jeho hodnota je rozlišná podle věku a
pohlaví a množství svalové hmoty jedince. Jeho měření se podrobuje přísným
podmínkám, kdy se člověk nachází ve stavu bdělosti a klidovém režimu.
Pro měření existuje několik vzorců, v roce 1918 vytvořila dvojce Harris a
Benedict první významný vzorec pro odhad BM.
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U žen
BM=655,0955 + (9,5634 × hmotnost v kg) + (1,8496 × výška v cm) – (4,6756 × věk)

U mužů
BM=66,473 + (13,7516 × hmotnost v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × věk)

Energie potřebná na strávení potravy je nazýván také jako termický efekt
jídla a je to energie potřebná k vstřebávání a trávení přijaté potravy. Uvádí se
kolem 10-15% celodenního výdeje.
Energie vydaná fyzickou aktivitou, je to třetí ze složek výdeje energie, kdy
tato hodnota je variabilní podle stupně zatížení odhadujeme od 20% u lidí
neaktivních a okolo 50% u lidí sportovně aktivních.
Jako další složku uvádí mnozí odborníci tzv. adaptivní termogenezi, což je
energie spotřebována v souvislosti s projevy adaptace na prostředí (chlad, teplo,
vlhko, nemoc).
Lidé mají zkreslené informace o fyzické náročnosti. Většinou si myslí, že
svalová námaha určité činnosti spálí více energie než je pravdou. Právě takový
případ demonstruje následující úryvek. Ačkoliv je dlouhý vystihuje přímou
skutečnost, proto jsem
"Jednou v ordinaci jsem se vyptával otylé pacientky, zda skutečně dodržuje
předepsanou dietu. Odpovídala sice kladně, ale její odpovědi byly váhavé a
nakonec připustila, že občas sní nějaký rohlík nebo sušenku navíc. Hned však
dodávala, že teď zato chodí pěšky do schodů, takže se to určitě vyrovná. Ukázalo
se, že si přidává k doporučené a přesně rozepsané dietě nejspíše rohlík namazaný
taveným sýrem a pět až šest sušenek nebo jednu tatranku. Není to mnoho, ale
spočítáme-li energetickou hodnotu těchto potravin, vyjde nám asi 3010 kJ (720
kcal). Naše pacientka si představovala, že toto množství energie spotřebuje, vyjdeli dvakrát denně do třetího poschodí. Zkusme si to vypočítat. Na chůzi do schodů
potřebuje člověk opravdu hodně energie - asi 4 600 kJ (1 100 kcal) za hodinu.
Musí jít pochopitelně o stoupání dosti rychlé a ne co noha nohu mine. Při psaní
této stati jsem si šel zkusit, jak dlouho cesta do třetího patra trvá, a vyšlo mi, že 56
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schodů se vyjde za 40 sekund. Pro zjednodušení počítejme, že tato intenzivní
činnost trvá plnou minutu. Za tuto dobu spotřebuje tělo asi 75 kJ (18 kcal)
(4600:60). Vystoupí-li tedy naše pacientka do třetího poschodí dvakrát denně,
spotřebuje k tomu 150 kJ (36 kcal). Na první pohled je vidět obrovský rozdíl proti
3010 kJ (720 kcal), které pacientka jedla navíc." (Hejda, Šmrha, 1985).
Pro lepší představu o výdejích energie při fyzické námaze uvádím tabulku
energetické náročnosti vybraných pohybových činností.(Williams, 1992)
Tabulka 1: Energetická náročnost vybraných pohybových činností.(Williams, 1992)

1.6.

Životní styl
Slovo, životní styl, bylo vytvořeno rakouským psychologem Alfredem

Adlerem roku 1929. Hlubší význam tohoto slova je datováno až od roku 1961.
Životní styl jsou každodenní činnosti, zvyklosti a vztahy. Je ovlivňován dvěma
faktory (vnějším, vnitřním).

17

1.6.1. Vnější faktor
Životní podmínky tvoří tzv. mantinely, v nichž se jedinec pohybuje, jedná
se o bezprostřední vazbu životních podmínek a životního stylu. Změna životního
stylu vyvolaná změnou životních podmínek nemusí mít tutéž míru a kvalitu jako
změna životních podmínek a nemusí se projevovat v okamžité časové návaznosti.
Příčinou této skutečnosti je např. setrvačnost navyklého dosavadního způsobu
života, neochota či snížená schopnost změnit své chování (např. vlivem věku).
1.6.2. Vnitřní faktor
Životní styl zahrnuje samotný subjekt životních podmínek – tedy jedince
se všemi jeho specifickými až individuálními životními podmínkami, potřebami a
hodnotami. Jedinec mezi teoreticky existujícími i prakticky realizovatelnými
variantami životního stylu hledá tu, kterou ve svých specifických podmínkách
může naplnit a která by současně v daném okamžiku nejvíce odpovídala a
vyhovovala jeho potřebám, hodnotám a jeho představě o naplnění sociálních rolí,
jejichž je nositelem.(Tuček, 2003)

1.7.

Způsob života
Díky snížení Vaší tělesné hmotnosti se zlepšuje kvalita života, aspekty

každodenního procesu se v dlouhodobém časovém horizontu efektivně projevuje
na zdraví a celkovém stavu organismu. Člověk se snížením hmotnosti nabývá
výhod:
• Sebevědomí
• Více energie na různé aktivity
• Zlepšení sociální role
• Snižuje riziko zdravotních onemocnění (cukrovka, cholesterol, atd.)
• Nezatěžuje pohybový aparát a zlepšuje se kvalita pohyblivosti.
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1.8.

Volný čas
Jednou z důležitých rolí životního stylu je volný čas. Je to nejsvobodnější

rozhodnutí člověka o jeho využití k oblíbeným zájmům a potřebám. Tak jak tělo
potřebuje určitou potravu, potřebuje také pohyb. V dnešním postmoderním a
dynamickém životě, kdy člověku nezbývá mnoho času na sebe a převládá sedavé
zaměstnání, je třeba volný čas využívat k pohybovým aktivitám z důvodů
správného fungování organismu a prevencí před stresem a chorobami například
diabetes, srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak (hypertenze), zvýšená hladina
cholesterolu (cholesterolémie) a v poslední době nejvíce diskutovatelné téma
obezita. Při absenci pohybových aktivit často vznikají nerovnováhy v těle, které
vyvolávají mnoho zdravotních komplikací a onemocnění, proto je třeba dbát na
správné využívání svého volného času k aktivní práci na svém zdraví formou
pohybu. Když získáme tělesnou a duševní rovnováhu dosáhneme aktivního
zdraví. Vytvořením rovnováhy vede také k zlepšení rovnováhy v rodině a tím
zlepšíme svůj stav, který se přirozeně většinou odrazí do širokého okolí i
zaměstnání.

1.9.

Cíl a motivace
Udělejte si chvilku čas a zamyslete se, jaký Váš život vlastně je?

Dopřáváte svému tělu to nejlepší? Tělo využíváme jako vnější schránku, o kterou
je třeba pečovat. Z tohoto důvodu bychom měli sami sobě dopřát určitou kvalitu a
smysl. Prvotní signál k dlouhodobému a trvalému zlepšení kvality života chce mít
určitý plán dostatečnou motivaci a jasný cíl. Cesta ke splnění cílů může být
krátkodobá nebo dlouhodobá. Pro každý s cílů platí určité pravidlo.
1.9.1. Krátkodobé cíle
Vytyčení cílů v krátkodobém horizontu (denní, týdenní, měsíční).
Začátkem týdne si určete menší cíl například výšlap na kopec v okolí, cíl musí být
splnitelný, který dokážete bez dlouhodobých příprav splnit a kdy přesně to bude.
Je to důležité pro udržení motivace a pocitu úspěchu. Navyknete si na postupné
plnění různých cílů, které jsou pro zlepšování kvality života nejpodstatnější.
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1.9.2. Dlouhodobé cíle
Dlouhodobé cíle už se liší větším časovým intervalem (měsíční, půlroční,
roční). Jsou to cíle, které nejsou momentálně pro jedince nesplnitelné, ale
v horizontu měsíců nejsou nesplnitelné např. zpevnění těla, snížení BMI, ujít
určitou délku za lepší čas. Tyto cíle jsou již určitými body, za kterými jsou vidět
výsledky (nižší hmotnost, lepší čas).
1.9.3. Motivace a cíl k úspěchu
1. Nespěchat – rychlé hubnutí nevede k úspěchu, pokud člověk hubne
rychleji než 1kg týdně, dochází nejčastěji k úbytku svalové hmoty
a vody. Sval potřebuje ke své práci energii, kterou bere z tuku.
Každý všímavý už v tuto dobu postřehl, že nebude moc tedy
hubnout tuk, pokud bude ztrácet svalovou hmotu. Člověk se tedy
uspokojí ztrátou hmotnosti, ale potěší pouze svoji mysl tím, že se
ručička na váze se nepřehoupne přes předcházející hodnotu.
Následně metabolismus reaguje tak, že zpomalí a vy začnete opět
přibírat na váze.
2. Plánovat – vhodně sestavovat stravovací návyky a volnočasové
aktivity. Vymezit si krátkodobé a dlouhodobé cíle. Upravte si
program pro sebe. Začínejte se změnami, které jsou snesitelné.
3. Dělat to kvůli sobě – nejdůležitějším je, aby si člověk uvědomil,
že to dělá kvůli sobě a ne kvůli okolí. Tělo máme propůjčeno
jenom jedno, a pokud chceme mít kvalitní život, musíme o něj
pečovat.

1.10. Měření, metody a indexy
Pro získávání informací o nadváze a obezitě máme mnoho metod a měření.
Jedná se zejména o délkové nebo váhové vzorce, které následně dle vyhovujících
tabulek rozřazujeme do skupin a kategorii.
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1.10.1. Index WHR
Testování metodou WHR (Waist Hip Ratio) je přímý ukazatel ukládání
tuku v těle, používá se pro vyhodnocení onemocnění KVO (Kardiovaskulárních
onemocnění).
Měření se provádí pomocí krejčovského metru a je matematicky vyjádřen
obvodem pasu (cm) podílem obvodu boků (cm)

WHR =

Tabulka 2: Typy distribuce tuku podle indexu WHR (www.bio-life.cz)
Spíše periferní

Vyrovnaná

Centrální

Riziková centrální

Ženy

< 0,75

0,75 – 0,8

0,8 – 0,85

Více 0,85

Muži

< 0,85

0,85 – 0,9

0,9 – 0,95

Více 0,95

Důležité je mít také pod kontrolou svůj obvod pasu, který také naznačuje
riziko kardiovaskulárního onemocnění (KVO).
Tabulka 3: Rizika kardiovaskulárních onemocnění (www.iscare.cz)
Zvýšené riziko KVO

Vysoké riziko KVO

Ženy

< 80

<88

Muži

<94

<102
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1.10.2. Měření tloušťky kožních řas
Měření tloušťky kožních řas se provádí speciálním měřidlem (Kaliper),
jeho čelisti se v okamžiku měření stisknou stanovenou silou. Existuje mnoho typů
kaliperů např.Best, Harpenden, Somet harpendenského typu, Lange, Lafayette,
digitální kalipery Skyndex aj.

Obrázek 2:Kaliper typu Best a Harpenden (Riegerová, 2006)
Tabulka 4: Standarty % fat mass pro muže a ženy dle Heywarda (Wagner, 2004)
Věk (v letech)
Muži

6 - 17

18 - 34

35 - 55

55+

Zdravotní minimum tuku

Méně 5

Méně než8

Méně než 10

Méně než 10

Nízká hodnota (podprůměr)

5 – 10

8

10

10

Střední hodnota (průměr)

11 – 25

13

18

16

Vysoká hodnota (nadprůměr)

26 – 31

22

25

23

Obezita

Více 31

Více než 22

Více než 25

Více než 23

Ženy

6 - 17

18 - 34

35 - 55

55+

Zdravotní minimum tuku

Méně 12

Méně než 20

Méně než 25

Méně než 25

Nízká hodnota (podprůměr)

12 – 25

20

25

25

Střední hodnota (průměr)

16 – 30

28

32

30

Vysoká hodnota (nadprůměr)

31 – 36

35

38

35

Obezita

Více než 36

Více než 35

Více než 38

Více než 35
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Tabulka 5: Standarty % fat mass pro muže a ženy dle Lohana (Lohan,1992)
Muži

Ženy

Zdravotní minimum tuku

Méně než 5

8 – 12

Nízká hodnota (podprůměr)

6 - 14

9 – 22

Střední hodnota (průměr)

15

23

Vysoká hodnota (nadprůměr)

16 - 24

24 – 31

Norma pro obezitu

Více než 25

Více než 32

1.11. Nemoci spojené s obezitou
Nemoci provázené obezitou jsou většinou i zdravotní komplikace
spojeny s vysokou hmotností jedince a zatěžují jak pohybový aparát tak také
vnitřní orgány.
1.11.1. Zdravotní komplikace
A. Mechanické
Tuto komplikaci obezity způsobuje vysoká tělesná hmotnost, kdy je právě
vahou přetěžovaný pohybový aparát, na kterém se projevují poruchy formou,
bolesti zad, onemocnění kloubu a chrupavek, poruchami dýchání a dušností. Do
této skupiny zahraňujeme rovněž komplikace spojené s chirurgickými zákroky a
porody.
Problémy vznikají, když jedinec například podlehne dopravní nehodě nebo
jinému druhu úrazu, či zápalu plic. Jeho velká váha značně zatěžuje srdce. To
může v těchto situacích vyvolat kolaps. Lidé s nižší tělesnou hmotností se s těmito
situacemi lépe vyrovnávají.
B. Metabolické
Od konce 80. let minulých je používán také pojem metabolický syndrom.
Toto definované onemocnění je častým tématem sporů a někteří ho neuznávají.
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Převažuje názor, že metabolický syndrom existuje a je to jedno z nejčastějších o
nemocnění, kterým trpí přes 50% - 60%.(Svačina, Bretšnajdrová, 2008)
1.11.2. Cukrovka1. a 2. Stupně
Jedná se o poruchu metabolismu. Léčí se pomocí inzulínu, který umožňuje
glukóze vstup do buňky. Toto onemocnění způsobuje závažné onemocnění ledvin,
infarkt myokardu nebo mrtvici. Může vést i k amputaci končetin, které nejsou na
úkor nějakého úrazu. V některých případech po dožití 20. roku života způsobila
slepotu.
K roku 2009 bylo hlášeno 950tis. osob s diabetem, aby mohly vést
normální aktivní život, musí být zajištěna zdravotnická péče v řádech milionů.
Tabulka 6: Průměrné roční náklady na jednoho diabetika 2. typu v ČR (www.vzp.cz)
Typ nákladů

Náklady (Kč)

Podíl na celkových
přímých nákladech (%)

Hospitalizace

15 824

61

Ambulantní péče

1741

5

Inzulíny

3974

15

Perorální anti diabetika

1026

4

Hypollpldemka

2191

9

Antihypertenziva

1102

4

Celkem

25 858

100

1.11.3. Artróza
Kvůli velmi vysoké tělesné hmotnosti je značně namáhán pohybový
aparát. Toto namáhání se projevuje na všech kloubech v těle ve formě artrózy.
Často je doprovázená i bolestí zad a omezuje jedince v pohyblivosti. V ČR trpí
tímto onemocněním 2 miliony lidí. Přitom, každý pátý je abonentem na kloubní
implantát. Finanční výše kloubního implantátu se pohybuje kolem 80tis.
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Podle šéfa pražského ORP centra doktora Františka Picka: „Artróza je
onemocnění, které nás nemine. Otázka jenom je, kdy nás začne obtěžovat.
Počínající artróze lze podle něj vyhlásit válku zvýšeným pohybem daného kloubu
a pomohou pravidelné protahovací cviky. “ (Picek, 2013)
1.11.4. Srdečněcévní onemocnění
Do této kategorie řadíme infarkt myokardu nebo mrtvici, které způsobují
až 60% úmrtí obézních lidí v pozdějším věku. Na nemoc umírá ročně 17,5mil.
populace na celém světě, v Evropě to je rovná polovina a ČR hlásí toto
onemocnění za zabijáka číslo jedna. U nás se jedná o 50,5tis lidí ročně, to
odpovídá intervalu 10minut. Vysoký cholesterol, obezita a kouření zapříčiňuje
toto závažné onemocnění
1.11.5. Vysoký krevní tlak (Hypertenze)
Hypertenze se řadí mezi civilizační choroby. Jedná se o zvýšený tlak
v arteriálních tepnách. Hodnoty zdravého jedince se pohybují kolem 120/80. O
hypertenzi se jedná, pokud je dlouhodobě naměřeno nad hodnotu 140/90.
Typy arteriální hypertenze
I.

Primární arteriální hypertenze - zvýšený tlak není důsledkem jiného
onemocnění

II.

Sekundární arteriální hypertenze - je důsledkem jiného zjištěného
onemocnění, pro léčbu je nutné tuto příčinu odstranit

III.

Samostatným onemocněním s odlišnými příčinami, projevy a
následky je hypertenze v plicním oběhu (Widimský, 1998)

Krevní tlak měříme pomocí rtuťového tonometru nebo tonometrem
automatickým. Před měřením se musí být nejméně 5minut v klidu. Pod manžetou
nenecháváme žádný oděv, manžeta musí přiléhat na tepnu. Při měření nesmíme
hýbat s manžetou a jedinec by se neměl rozptylovat. Mezi dalšími měřeními se
ponechává časový interval 3minut, aby se omezili chybě naměřené hodnoty.
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Obrázek 3:Zápěstní a pažní tlakoměr (www.tensoval.cz)
Tabulka 7: Klasifikace hypertenze (Widimský, 1998)
Krevní tlak

Systolický [mmHg]

Diastolický [mmHg]

Ideální hodnoty

120

80

Normotenze

140 a méně

90 a méně

Mírná hypertenze

140 – 179

90 – 104

Středně těžká hypertenze

180 – 199

105 – 114

Těžká hypertenze

200 a víc

115 a víc

Izolovaná systolická hypertenze

160 a víc

89 a méně

1.11.6. Nádorová onemocnění
Dalším onemocněním provázené obezitou je nádorové onemocnění.
Nejčastěji se jedná o rakovinu tlustého střeva, prsu, ledvin a dalších orgánů.
Nádory často vznikají v oblastech, kde se tkáň nejčastěji množí. To vysvětluje,
proč je obezita doprovázena právě touto nemocí.
1.11.7. Zvýšená hladina cholesterolu
Ohrožuje

jedince

formou

kornatění

tepen

LDL

cholesterolem

(ateroskleróza) a následných srdečněcévních onemocnění. Zvýšenou hladinou
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označujeme až tehdy pokud je koncentrace cholesterolu v krvi vyšší než 5mmol/l.
Ucpávání tepen zabraňuje průchodnosti krve a to vede k selhání.

Obrázek 4:Cholesterol v arterii (www.dreamstime.com)

1.12. Nadváha a obezita
Nadváhu a obezitu lze vnímat jako chronické metabolické onemocnění,
které se podílí na rozvoji somatických nemocí. Poslední dobu je označována jako
epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo víc lidí než všechny války
dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200
milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí.
U obezity jde vlastně o nadbytečné množení podkožního a útrobního tuku
v těle. Často také najdeme, že jde o nerovnováhu v energetické bilanci. Podíl tuku
v těle u normálního organismu tvoří zhruba 30% u žen a pouhých 20% u mužů.
V současné době stále přibývá lidí s obezitou a další s vysokou hmotností k tomu
pomalu spějí. Výdobytky postmoderní společnosti a jejich vynálezy častěji svádí
lidi k tomu, aby svůj volný čas trávili právě u těchto zařízení. Vyplývá z toho, že
člověk leniví a svůj čas tráví pasivně. Nedostatek pohybové aktivity a špatné
stravovací návyky potom mají za následek, že procento lidi s nadváhou a obezitou
rapidně stoupá. Rozdíl mezi nadváhou a obezitou poznáme podle hodnot BMI.
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1.12.1. Vývoj ve světě
Obezita dělá problémy nejenom vyspělým zemím ale paradoxně také u
rozvojových. Dle obr. 2. Odhaduje se, že nejméně135 mil. Obyvatel EU je
obézních a dalších 70mil. Lidí tuto hranici brzo překoná. V mnoha zemích, také
v ČR počet lidi přesahuje 50%. Kromě zdravotních rizik je hrozbou společnosti i
ekonomice. Odhaduje se, že v evropských zemích 8% prostředků na zdravotní
péči spotřebuje právě léčení lidi s obezitou. Děsivější zprávy ovšem hlásí USA,
kde tyto finanční náklady tvoří již 25%. Podle údajů z roku 2001 stála Velkou
Británii péče o pacienty s nadváhou 3 miliardy liber. Hlavním problémem je, že
není dostatek lékařů, kteří jsou v této problematice dostatečně erudování a správě
proškoleni.(Vítek, 2008)
Tabulka 8: Výskyt nadváhy a obezity v evropských zemích a USA (Health Data, 2006)
nadváha (%)

obezita (%)

CELKEM

Země
(BMI 25-30 kg/m2) (BMI >30 kg/m2)

(%)

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Česká Rep.

43

31

13

16

51

Slovensko

42

25

15

16

48

Polsko

38

27

10

12

43

Maďarsko

39

30

20

18

53

Německo

44

29

14

12

49

Rakousko

54

21

9

9

46

Řecko

41

30

26

18

57

USA

42

28

28

33

66

1.12.2. Vývoj v České republice
Ročně v ČR umírá 10 000 lidí na obezitu a nemoci s ní spojené. Česká
republika se potýká s tím, že více než polovina populace trpí nadváhou či
obezitou, to ukazuje již studie vedená v roce 2006. V roce 2010 však proběhl
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průzkum VZP v rámci preventivní kampaně s názvem „ Žíj zdravě “, kdy se
ukázalo, že procento lidí s nadváhou a obezitou se zvýšilo na 55% (obr. 3).
Všeobecná zdravotní pojišťovna, také jasně ukazuje, že s přibývajícím věkem
přibývá lidi trpící na nadváhu a sklony k obezitě obr. 4.
K udržení ideální váhy pomáhá především zdravý životní styl. Průzkum
prokázal, že lidé, kteří sportují a dávají přednost ovoci a zelenině na úkor tučných
jídel, si častěji drží ideální váhu i ve vyšším věku.(Svačina, 2011)
V grafu č. 1 je znázorněn vývoj nadváhy a obezity v ČR. Rokem 2000
počínaje do roku 2010 konče. Jedná se pouze o horizont 10let, kde vidíme
markantní nárůst o 10% z 10mil. populace. Nadváhou a obezitou už trpí téměř
polovina obyvatelstva.
Graf 1: Vývoj nadváhy a obezity v České Republice (www.vzp.cz)

Na grafu č. 2 je zachycen podíl nadváhy a obezity rozdělen dle věku
jedince. Obezitou začínají trpět lidé především po 30roku života, kdy se jejich
fyzická aktivita začíná snižovat.
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Graf 2: Podíl nadváhy a obezity podle věku (www.vzp.cz)

1.13. Typy obezity
Gynoidní typ – tzv. Hruška (periférní), jedná se o hromadění tuku na
dolních částech těla a hýždích, nejčastěji se setkáváme u žen a přirovnáváme k
Věstonické Venuši.
Androidní typ – tzv. Jablko (centrální), zde se jedná o způsob uložení
tuku spíš na horních částech těla a břicha, což je typičtější u mužů.

Obrázek 5:Typy obezity (Richards, 2008)
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1.14. Tělesné složení
Tělesné složení je určitá frakce těla. Ovlivňujeme ji geneticky a především
životním stylem. Jedním a nejdůležitějším je vnější faktor jako výživa a pohybová
aktivita. Celková hmotnost těla lze rozdělit na části.
1.14.1. Tuk (Fat Mass)
Tuk a tuková tkáň má pro lidské tělo samozřejmě velmi důležitou roli,
plní celou řadu důležitých funkci. Slouží jako stavební kámen buněčných
membrán, zásobárna energie, transportní systém pro vitamíny rozpustné v tucích
(A, D, E, K), mechanická ochrana, endokrinní, termoregulační a imunitní orgán.
Tuk je proto nezbytnou součástí v těle pro zdravý vývoj. Mozek je z něj tvořen
dokonce z 70%.(Vítek, 2008)
1.14.2. Tukuprostá hmota (FMM)
FFM je aktivní tělesná hmota, která se skládá z kostry, svalstva a ostatních
tkání její hodnota se liší v závislosti faktoru (věk, pohybová aktivita atd.)
Z největší části FFM tvoří ovšem skupina svalová, která tvoří až 60%. Největší
změny tělesného složení přicházejí v období adolescentů. Po zbytek věku zůstává
podíl tukuprosté hmoty relativně stejný.

1.15. Stavba člověka
Popisem tělesné stavby se zabývá konstrukční typologie, ta je určena
popisem morfologických charakteristik (Kutáč, 2009)
Každý člověk je různě specifický stavbou těla. Diagnostika daného
somatotypu se dá využít především v předpokladu pro vhodnou sportovní
disciplínu. Správě určený somatotyp slouží hlavně k lepšímu přizpůsobení
tréninkové jednotky.
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1.15.1. Dle Kretschmera
V roce 1921 byl Ernst Kretschmer jedním z prvních, kdo pracoval na
rozdělení tělesné typologii. Do typologie zapojil také souvislost s psychikou.
Rozdělil člověka do tří typů:
A. Astenický typ – vyznačuje se normální výškou, omezenou šířkou, tento
typ je charakteristický tím, že nepřibírá na váze, chybí mu podkožní tuk
má nevyvinuté svalstvo, štíhlé prsty, ploché břicho působí tichou povahou.
B. Atletický typ – střední výšky, velmi dobře vyvinutá kostra a svalstvo,
svalnaté břicho, široká ramena, slabá vrstva podkožního tuku, povaha je
klidná a vyrovnaná.
C. Pyknický typ – velký obvod hrudníku, vystouplé břicho, vysoká tuková
zásoba také na lýtkách a bocích, často podrážděný s rychlým střídáním
nálad.

Obrázek 6:Schematické znázornění somatických typů (Kretschmer, 1921)
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1.15.2. Dle Shelodona
Roku 1940 publikoval Shledon a spol. knihu „ Varieties of human
physigue “, ve která se pojednává o tělesné stavbě člověka. Byla to první odlišná
typologie od předcházejících. Definuje ji pojmem somatotyp, jedná se o tři
komponenty, jenž nazval endomorfní, mezomorfní a ektomorfní. Každý
komponent dostal sedmibodovou stupnici a celý somatotyp vyjádřil určitým
trojčíslím.(Riegerová, 2006)
I. Endomorf – 711
II. Mezomorf – 171
III. Ektomort – 117
Převod dat do somatotypu
Endomorfie (I) – do sektoru „ podkožní tuk “ zapíšeme výsledky měření
kaliperem.

Sečteme

zakroužkujeme

na

hodnoty
stupnici

prvních
neblížší

tří

kožních

hodnotu

a

řas

a

označíme

endomorfní komponenty.
Mezomorfie(II) – vztahuje k svalově kosternímu rozvoji, při kterém hraje roli
vztah k tělesné výšce. Nízkými hodnotami označujeme jedince se
slabou kostrou a s málo vyvinutým svalstvem, vysokými
hodnotami označujeme jedince s velkým kosterně svalovým
rozvojem.
Ektomorfie (III) – skládá se z podílu výšky k třetí odmocnině hmotnosti,
nejbližší vhodné číslo označím na souřadnicové síti.
Vzorec pro stanovení souřadnic x, y:

x=III – I
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y=2xII – (I+III)

Obrázek 7: Somatotyp dle Sheldona (1954)

1.16. Pohybová aktivita
Pohyb v dnešním rychlém a sedavém životním stylu má důležitý význam
pro každého z nás. Udržuje naše tělo v určitém stavu fyzické i duševní kondice. Je
to nejdůmyslnější systém, který je přizpůsoben pro pohyb a pokud není takto
využíván, ztrácí svalovou hmotu a nahrazuje ji tukem. Tělesná hmotnost se tím
pádem zvyšuje a způsobuje různé zdravotní komplikace a problémy formou
bolestí kloubů kostí ale také vysokým krevním tlakem, zvýšeným cholesterolem a
cukrovkou.
Pro přeměnu tuku na svalovou hmotu je třeba pohybová aktivita, bez
pohybu se snižování hmotnosti neobejde. Spalování energie je úměrné délce a
intenzitě fyzické aktivity, což vede k rychlejšímu odbourávání tuku.
Do fyzické aktivity nespadá jenom čas propocený ve fitcentru nebo dlouhé
hodiny běhání, zahrnujeme sem veškerou aktivitu během dne, kterou bychom měli
při snaze o snížení hmotnosti absolvovat a postupně zvyšovat. Důležitým
předpokladem pro to, abychom zvyšovali pohybovou aktivitu je zvolit si vhodný
druh aktivity, která nás bude hlavně bavit a vyhovovat. Pokud člověk není vůbec
zvyklý na zátěž, začínejte pomalu ale pravidelně aby si tělo zvyklo na konstantní
zátěž.
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1.16.1. Aerobní cvičení
Je to pohybová aktivita, kde je vykonávána středně intenzivní svalová
práce za přístupu kyslíku po delší časovou dobu (<30min). Do této skupiny
cvičení patří jakékoliv cvičení probíhající v rozsahu mezi 65-75% maximální
tepové frekvence jedince. Během tohoto cvičení je spotřebováván kyslík k
přeměně

hmoty

tukové.

Pomocí

glukosy

a

tuku

probíhá

produkce

adenosintrifosfátu, který je jedním ze základních zdrojů energie pro buňku. Tělo
zásobuje energii také glykogen, ten se však brzy vyčerpá a díky tomu můžeme
pomocí dlouhodobé aktivity využívat energii z tuků a tak je spalovat. Všechny
pohybové aktivity spadající do aerobních, patří k nejefektivnějším způsobům
nejen spalování tuku, ale také k zlepšení činnosti srdce, plic a kardiovaskulárního
systému.
Aerobní cvičení má zdravotní přínosy:
• Snižuje riziko onemocnění srdce
• Snižuje krevní tlak
• Snižuje cholesterol
• Zlepšuje krevní oběd, činnost srdce a plic
• Snižuje poměr tuku v těle

1.17. Tepová frekvence při cvičení
Puls neboli tep je krevní vlna vyvolaná stahem srdce, která putuje aortou
do tepen a celého tělního řečiště. Pro tělesný pohyb důležitá veličina. Tep
můžeme nahmatat u větších arterií v blízkosti povrchu kůže. Nejčastějším a
nejlépe proveditelným místem pro zjišťování tepové frekvence je krkavice a
vřetenní tepna. Tep postupem věku má tendenci se snižovat, kvůli tomu se ve
výpočtu objevuje věk jako veličina pro výpočet.
Tepová frekvence je pro ideálně zvolenou intenzitu zatížení nejlepším
ukazatelem. Jedná se o veličinu reagující na činnost srdeční frekvence, proto
člověk, který chce hubnout, musí dbát, aby při svém redukčním plánu měl přehled
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o intenzitě fyzického zatížení, ve kterém se pohybuje a tím dosahoval optimálního
výkonu k zvýšení energetického výdeje. Jak známe, pro spalování tuků volíme
aktivity aerobní. Mají největší efektivitu na spalování. Je ovšem důležité udržovat
tepovou frekvenci v tomto aerobním pásmu. Pro každého jedince je tepová
frekvence individuální. V dnešní době mají přístroje ve fitcentrech zabudované
měřiče tepu, takže není problém si udržovat činnost srdce v optimálním zatížení.
Správná tepová frekvence zajišťuje nejenom adekvátní spalování tuků, ale také
udržuje tělo v ideálním prostředí pro pohybovou aktivitu.
Pro výpočet tepové frekvence používáme obecný vzorec:
• Muži: (220 – věk) x pásmo TF
• Ženy: (230 – věk) x pásmo TF
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Příklad: Muž, 22let
Horní tepová frekvence aerobního pásma
(220-22) × 0,8 = 158
Dolní tepová frekvence aerobního pásma
(220-22) × 0,6 = 119
Výpočtem zjistíme, v jakém rozsahu tepové frekvence udržujeme vhodně
vybranou pohybovou aktivitu za cílem zlepšování fyzické kondice a redukci tuku.
V grafu č. 3 je zachycena tepová frekvence a její rozdělení. Jedná se o
intenzitu úderů srdečního svalu za minutu a její věkový rozsah. Rozděluje se do
pásma maximální tepové frekvence, anaerobní práh a optimální oblast pro
odbourávání tuku, zvyšování fyzické kondice nebo regenerace.
Graf 3:Tepová frekvence a její rozdělení.
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2.

CÍLE

2.1.

Cíle práce
Cílem mé bakalářské práce je zjistit pomocí dotazníkového šetření a

měření BMI, zda pravidelná pohybová aktivita má pozitivní vliv na prevenci
obezity.

2.2.

Úkoly
• studium literatury
• vypracování dotazníku
• distribuce dotazníku mezi klienty fitcentra
• vyhodnocení a zpracování výsledku
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3.

METODIKA

3.1.

Charakteristika souboru
Vyhodnocení dotazníků se zúčastnilo 77 respondentů, z toho 50 žen a 27

mužů ve věku od 18 do 28let. Vybral jsem pouze jedince s pravidelnou
pohybovou aktivitou, takže 7 dotazníků bylo vyřazeno. Procento respondentů u
mužů činní 4,5% u žen jsou to 2%.

3.2.

Průběh šetření
Dotazníkové položky byly prezentovány na webových stránkách fitness

centa. Každý návštěvník webových stránek mohl anonymně odpovídat do
vyvěšených formulářů. V dotazníku byly dvě důležité položky (váha, výška), pro
zjištění Body Mass Indexu. Pomocí měření byly poskytnuty informace o
hodnotách nadváhy a obezity u populace.
3.2.1. Body Mass Index
Body Mass Index (BMI), neboli index tělesné hmotnosti je jeden
z nejznámějších a nejčastěji používaných způsobů výpočtu hodnoty nadváhy a
obezity u populace.
BMI je vyjádřeno matematicky vyjádřeno jako podíl hmotnosti
(Kg) k druhé mocnině výšky (m).
BMI =
Klasifikace obezity podle hmotnosti (kvantitativného měřítka) je uvedena
tabulka. 2. Platí, že čím je BMI vyšší, tím je životní prognóza horší. To nedávno
znovu ukázaly studie na stovkách tisíc Američanů. Čím je BMI vyšší, tím je
úmrtnost vyšší. Například při BMI 40 (obezita 3. stupně) je úmrtnost asi 1,5 až
1,7krát vyšší.
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Tabulka 9: Kategorie Body Mass Index (Vítek, 2008)
BMI

Kategorie

Zdravotní rizika

Méně než 18,5

Podváha

Vysoká

18,5 – 24,9

Norma

Minimální

25,0 – 29,9

Nadváha

Nízká až lehce vyšší

30,0 – 34,9

Obezita 1. stupně

Zvýšená

35,0 – 39,9

Obezita 2. stupně (závažná)

Vysoká

40,0 a více

Obezita 3. stupně (těžká)

Velmi vysoká

Jedinou nevýhodou tohoto měření je opomenutí jedinců s vyšší svalovou
hmotou, vzorec nerozpozná tuk, sval a kosti z toho vyplývá, že součet všech
proměnných zařadí jedince do skupiny obézních či trpících nadváhou.
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3.3.

Dotazník
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4.

VÝSLEDKY A DISKUZE
Hodnoty získané z dotazníku jsem rozdělil do skupin podle pohlaví.

Většina grafů je vyhodnocena v procentech odpovídajících. U mužů se jedná o
4,5% u žen jsou to 2%.
Jako první máme graf č. 4, jedná se o průměr BMI mezi muži a ženy na
počet respondentů. Zajímavým faktem je zjištění, že ženy mají nižší Body Mass
Index než muži. Průměr všech respondentů splňuje hodnoty18,5 až 24,9kg/m2
čímž se řadí do kategorie normy, kde nehrozí žádné rizika.
Graf 4: Průměr BMI na počet respondentů.

U grafu č. 5, zjišťujeme, že na otázky týkající se hubnutí a zdravé stravy
spíše odpovídaly kladně ženy než muži. Z tohoto důvodu nás nutí přemýšlet, jestli
předcházející graf č. 4, na kterém se hodnoty BMI u žen vyskytly s nižšími
hodnotami proti mužům, můžeme dát za následek také především různým dietám
a snahou o redukci hmotnosti. U mužů může být horní hranice BMI způsobena
především snahou o zvýšení svalové hmoty objemovým tréninkem. Vzorec na
BMI nebere v potaz celkovou stavbu těla, takže pokud se jedná o jedince se
velkým podílem svalové hmoty, bude ukazatel vyhodnocovat jedince se sklony
k obezitě.
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Graf 5:Hubnutí a redukce váhy

Graf č. 6 odhaluje, že ženy mají daleko více zkušenosti s aktivitami
aerobními, přičemž muži navštívili fitcentrum v 73% a pouze 18% zkusilo aerobní
aktivitu. Dokazuje to fakt, že muži navštěvují fitcentra spíše kvůli objemovému
tréninku, než redukci váhy. Ženy si v aerobní aktivitě vedly lépe, kdy 62%
navštěvuje fitcentrum především právě kvůli aerobním aktivitám. U mužů se
jedná o vypracované svalstvo. „Pokud má člověk s mírnou nadváhou vypracované
svalstvo, je na tom zdravotně lépe než štíhlý jedinec s ochablým svalstvem.“
(Šimůnková, 2013)
Graf 6: Pohybová a aerobní aktivita

Graf č. 7 pojednává o volnočasových aktivitách a relaxaci. U mužů se
jednalo o jednoznačnou odpověď, ženy pouze o 8% méně. U obou pohlaví se
jednalo o více jak 80% pohybových aktivit s obdobným výsledkem při následné
regeneraci.
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Graf 7: Volnočasové aktivity a regenerace

Graf č. 8 pojednává o způsobech stravovacích návyků, téměř ¾
dotázaných má ranní příjem. Pravidelně se stravuje už něco málo přes polovinu.
Stejných hodnot se v případě mužů dosahuje při otázce na počet jídel během dne.
Ženy jsou na tom o 5% lépe.
Graf 8: Stravování
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Graf č. 9 se táže respondentů, zda si myslí, že trpí nadváhou či obezitou. U
žen hodnota vyšplhala na 23% u mužů je podstatně nižší pouhých 14%.
Spokojený život vede 86% mužů a pouze 75% žen. Můžeme v tomto případě
předpokládat i určité psychické problémy jedinců.
Graf 9: Nadváha a spokojený život

Z dotazníkového šetření vyplývá, že optimální hodnoty BMI

jsou

zapříčiněny především častou a pravidelnou pohybovou aktivitou spolu
s vhodnými stravovacími zvyklostmi. Částečnou roli tam může hrát i snaha o
redukci hmotnosti pomocí různých diet, ale je to pouze malý faktor omezující
energetický příjem. Pohybová aktivita a správný životní styl má pozitivní vliv na
prevenci před obezitou.
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ZÁVĚR
Výsledky bakalářské práce podaly informace o pravidelné pohybové
aktivitě a stravovacími návyky jako o vhodné prevenci před obezitou.
Ze zjištěných výsledku vyplývá, že průměrné BMI mužů se pohybuje
24,61kg/m2 . U žen je tato hodnota pouze 20,35kg/m2, což zařazuje obě pohlaví do
pásma optimálních hodnot.
Paradox je, že muži ačkoliv tráví volný čas svými aktivitami a koníčky
více než ženy, s horšími stravovacími zvyklostmi nedosahují nižších hodnot BMI
i přes to, že splňují optimální kategorii. Bude to nejspíš zapříčiněno větším
nárůstem svalové hmoty, na který vzorec pro výpočet body mass indexu
zapomíná.
Předpoklad, že ženy budou mít daleko nižší BMI díky zkušenostmi
s aktivity aerobními se potvrdilo. O 40% více navštěvují fitcentrum především
kvůli aerobním aktivitám. Při porovnání stravovacích zvyků dopadly taktéž lépe,
než muži jednalo se průměrně zhruba o 10%, takže můžeme tvrdit, že pohybová
aktivita spolu se stravovacími návyky je vhodná prevence.
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Resumé
Bakalářská práce se zabývá problémem nadváhy a obezity, jakým
způsobem jí lze předcházet nebo jej následně vhodně řešit. Výzkum byl veden
dotazníkovým šetřením, kdy pomocí webových stránek fitcentra byly poskytnuty
cenné informace k dané problematice.
Do šetření se zapojili zejména lidé ve věku od 19 do 28 let. Princip
dotazníku spočíval v určení BMI, ze kterého se určilo procentuální rozdělení
hodnot u mužů a žen, kdy v závěru všichni splnili očekávané cíle a umístili se
v optimálních hodnotách. Pomocí sestavených otázek se zjišťovali informace o
jejich způsobů vedení běžného dne a volnočasových aktivit. Do výsledků byli
vybrání zejména jedinci aktivní, kdy byl očekáván pozitivní vliv pohybových
aktivit na organismus.
Vyhodnocením dotazníku se tyto předpoklady potvrdily, takže můžeme
říci, že práce byla úspěšná a pohybová aktivita spolu s vyváženou stravou může
být vhodnou prevenci před nadváhou a obezitou.

Summary
My bachelor paper deals with the issues of overweight and obesity and
how it can be prevented or treated. The research for this paper was conducted by
issuing questionnaires via a web site of a fitness centre which obtained valuable
information.
In the research I included mainly people between 19 and 28 years of age.
Using the values gained from the questionnaire I calculated the average BMI and
from that point I could determine how close particular respondents are to the
average. Using various questions I gathered information about the daily routines
and leisure time activites of the respondents. In the final results I only included
the most active individuals as I tried to demonstrate a positive influence of
physical activities on one's organism.
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Concluding the questionnaires I can affirm that I was able to prove that
physical activity combined with balanced nutrition can be an adequate prevention
against overweight and obesity.

51

