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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce je zaměřena na stravování u sportů s váhovými kategoriemi. Hlavním cílem
je zjistit, jak se profesionální sportovci před oficiálním vážením stravují, jaké volí metody snižování
hmotnosti a jestli pociťují během kariéry negativní důsledky na jejich zdraví. Teoretická část
shrnuje informace o sportech s váhovými kategoriemi, výživová doporučení pro dané sportovce,
formy snižování hmotnosti a analýzy složení lidského těla.
Praktická část je rozdělená na dva výzkumy. První výzkum je prováděn formou kvantitativního
dotazníku, ve kterém respondenti uvádění informace o stravovacích návycích a působení ve
váhové kategorii. Druhý výzkum se zaměřuje na pět lehkovážných veslařů, u kterých jsou
porovnány informace o složení jejich těla v mimosoutěžním a soutěžním období.
Dotazník vyplnilo 103 závodníků z 9 různých sportů s váhovými kategoriemi. Některé výstupy byly
velmi znepokojivé až alarmující. Méně než jedna třetina respondentů závodí ve své kategorii bez
větších váhových výkyvů či většího omezení z hlediska stravy. Porovnání údajů z obou měření,
mimo sezónu a před závodem, dopadlo podle očekávání, jen s drobnými změnami.

klíčová slova: váhové kategorie, hubnutí, sport, veslování

ABSTRACT
This bachelor thesis is focused on diets in sports with weight categories. The main goal is to find
out about the diets of the professional athletes before the official weighting, what methods of
weight reduction these athletes use and whether they experience any negative effects of the diet
on their health. Theoretical part focuses on the information about weight categories, nutrition
recommendations for particular athletes, forms of weight reduction and human body composition
analysis.
The practical part is divided into two researches. The first research is carried out in the form of a
quantitative questionnaire, in which the respondents provide information on dietary habits and
their presence in the weight category. The second research focuses on five light-weight rowers,
whose body composition information is compared in the non-competitive and competitive period.
The questionnaire has been filled in by 103 competitors from 9 different sports with weight
categories. Some outputs are quite worrying, or even alarming. Only less than one third of the
respondents races in their category without major weight fluctuations or greater dietary
restrictions. Comparing the data from both measurements of the body composition of the athlete
(out of season and before the race) turned out as expected with only minor changes.
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1. Úvod
U vrcholového sportu se výkony sportovců pohybují na hranici lidských možností. Pro nejlepší
možný výsledek je důležité správně načasovat mnoho vnějších i vnitřních faktorů. Jedná se
o propojení tréninků, kompenzace, aktivní i pasivní regenerace, kvalitního spánku či
zodpovědného stravování. U sportovců, kteří závodí ve váhové kategorii, jídelníček a stravovací
návyky představují velmi důležitý faktor. Plno jedinců drží před soutěží radikální diety a shazují
vysoké váhové přebytky, což může velmi negativně ovlivnit nejen sportovní výkon, ale hlavně
zdraví sportovce.
Sama jsem si váhovou kategorií ve sportu prošla a dopustila se ve stravování mnoho zásadních
chyb, které se odrazily na mém zdraví. Téma mé bakalářské práce jsem zvolila právě z toho
důvodu, že jsem chtěla zmapovat a zanalyzovat stravovací návyky a hubnoucí metody sportovců,
následně je porovnat s výživovými doporučeními, které jsem našla v nejmodernějších studiích
a publikacích, a tím pomoci ostatním závodníkům vyvarovat se případným komplikacím.
Důraz na stravování při výkonnostním sportu se v posledních letech velmi rozmohl. Plno
reprezentačních družstev úzce spolupracuje s odborníky na výživu a soustředí se na důkladné
sestavení jídelníčku závodníka. Stravou se podporuje regenerace, hubnutí nebo naopak nabírání
objemů svaloviny a celkový výkon sportovce. Jsem ráda, že dochází ke stále užšímu propojení
stravování a vrcholového sportu.
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2. Sporty s váhovými kategoriemi
Sporty s váhovými kategoriemi vznikly pro sportovce, kteří před vstupem do závodu musí splnit
váhový limit. Tímto způsobem jsou minimalizovány nevýhody, které spočívají ve váhových
či výškových rozdílech. V každém sportu se váhové limity i čas, kdy se závodník před závodem váží,
liší.

2.1. Box
U profesionálního boxu je podle pravidel 14 váhových kategorií, u amatérského pouze 10.
Nejprestižnější je těžká váha, kde se proti sobě může utkat jakákoli z kategorií. Kontrola váhy bývá
provedena 30 až 24 hodin před závodem. Přesnou dobu kontroly váhy určí pořadatel akce. Pokud
boxer nemá v daný čas určitou váhu, dostane dvě hodiny na to, aby mohl být kdykoli znovu
převážen. Celou dobu je pod dozorem dohlížitele. Další vážení proběhne bezprostředně před
začátkem zápasu, váha už není stanovena pravidly a může být libovolná.
Tabulka 1 Váhové kategorie v amatérském boxu

papírová
muší
bantamová
lehká
lehká velterová
velterová
střední
polotěžká
těžká
supertěžká

muži
do 49 kg
do 52 kg
do 56 kg
do 60 kg
do 64 kg
do 69 kg
do 75 kg
do 81 kg
do 91 kg
nad 91 kg

papírová
muší
bantamová
pérová
lehká
lehká velterová
velterová
střední
polotěžká
těžká

ženy
do 48 kg
do 51 kg
do 54 kg
do 57 kg
do 60 kg
do 64 kg
do 69 kg
do 75 kg
do 81 kg
nad 81 kg
(Česká boxerská asociace, n.d.)

2.2. Veslování
Muži i ženy mají jen jednu váhovou kategorii. Ostatní veslaři závodí v kategorii váhově
neomezené. Kontrola hmotnosti probíhá v závodním oblečení pod dohledem rozhodčích a musí
být provedena 1-2h před začátkem závodu. Pokud není limit splněn ani hodinu před závodem,
není závodník připuštěn na start. Lehká váha byla původně u veslařů zavedena kvůli výkonnostní
nevýhodě asijských států, které měly všichni průměrně nižší výšku, a tím teoreticky i nevýhodu
oproti ostatním vyšším veslařům. Postupem let se provedením a změnou techniky výkonnostní
rozdíly srovnaly, nižší lidé jsou schopni konkurovat vyšším jedincům, a uvažuje se o zrušení váhové
kategorie.
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2.3. Judo
U menších soutěží v judu se všichni ráno před zápasem zváží při oficiálním vážení a rozřadí do
kategorií. U větších (mezinárodních) soutěží vážení probíhá den před soutěží. I když zápasník splní
váhový limit, může být kdykoli náhodně převážen znovu, a pokud se nevejde do určité váhové
odchylky, není do zápasu připuštěn. Nejprestižnější je váhová kategorie neomezená, ve které
mohou zápasit závodníci napříč všemi váhami.
Tabulka 2 Váhové kategorií v judu

Senioři
Seniorky

superlehká pololehká
lehká
60 kg
66 kg
73 kg
48 kg
52 kg
57 kg

polostřední střední
81 kg
90 kg
63 kg
70 kg

polotěžká
těžká
100 kg
+100 kg
78 kg
+78 kg
(Český svaz judo, n.d.)

2.4. Řecko-římský zápas
Zápasník v řecko-římském zápase má proti zápasníkovi ve volném stylu omezenější zásobu
technik. Může útočit jen na vrchní část těla. Existuje přes 9 váhových tříd. Oficiální vážení na
menších závodech probíhá dvě hodiny před zápasem, při velkých soutěžích (mezinárodních) je
vážení posunuto na večer před zápasem.

2.5. Další sporty
I u ostatních bojových sportů není běžné, aby zápasník nezápasil ve své váhové kategorii, kde by
byl v nevýhodě. Jedná se například o kickbox, muay-thai (thajský box), teakwondo či ostatní
zápasy. Dalšími druhy sportů s důležitým rozdělením kategorií podle váhy jsou soutěže, kdy si
sportovci mezi sebou porovnávají sílu či objem svalů. Jedná se o silový trojboj, vzpírání,
strongman, ale i kulturistiku.
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3. Základy stravování u sportů s váhovými kategoriemi
Nutriční chování sportovce se odráží na udržení energetické bilance, zajištění potřeb
makronutrientů i mikronutrientů a adekvátní hydratace organismu. Stravování může ovlivnit
pozitivně i negativně sportovní výkon. Velmi důležité je to zejména u sportovců, kteří se snaží
zredukovat či udržet hmotnost pro svou váhovou kategorii. Pro tyto sportovce může být před
soutěží správné načasování stravy, suplementace i správná hydratace organismu naprosto klíčová
pro maximální sportovní výkon (Clark, 2014; Skolnik & Chernus, 2011).

3.1. Sacharidy
WHO pro běžnou populaci doporučuje, aby sacharidy v energetické potřebě jedince zastupovaly
až 55%.Podle publikace z Masarykovy univerzity s názvem „Regenerace a výživa ve sportu“ jsou
sacharidy hlavním zdrojem energie (Bernacíková a kol., 2013).Dělíme je podle počtu cukerných
jednotek. Monosacharidy mají jednu cukernou jednotku a jsou tak nejjednodušším sacharidem.
Už v dutině ústní je možné díky slinám tento cukr využít. Jedná se o glukózu, fruktózu a galaktózu,
které jsou obsažené převážně v ovoci, ale třeba i v mateřském mléce. Disacharidy mají dvě
cukerné jednotky a patří sem sacharóza, laktóza a maltóza. Jedná se o stolní nebo mléčný cukr.
Polysacharidy (komplexní cukry) jsou tvořeny z více jak deseti cukerných jednotek a patří sem
glykogen, škrob či vláknina, které se nachází v bramborách, luštěninách, obilninách či celozrnných
výrobcích. Monosacharidy by měly tvořit 1/6 z celkového denního příjmu sacharidů a zbylá část
je v zastoupení sacharidů složitějších (Velíšek & Hajšová, 2009).

3.1.1. Sacharidy při redukci hmotnosti
Dávkování sacharidů se mění v průběhu celého tréninkového roku v závislosti na individuálních
cílech sportovce. Pro udržení hmotnosti se vhodný příjem sacharidů pohybuje okolo 4-5g/kg, pro
rýsování postavy a shazování tuku 2-4g/kg a při nabírání silové hmoty v objemové fázi tréninku
až 5-7g/kg (Roubík, 2018).
Roubík (2018, str. 128) uvádí ve své knize, že „z perspektivy silových sportů a fitness mají
sacharidy několik nesmírně důležitých funkcí. Zaprvé, sacharidy spoluurčují objem svalu. Ve
skutečnosti tvoří bílkoviny jen cca 25-30% hmotnosti svalových buněk (soubor kontraktilních
bílkovin aktinu a myozinu) podobně jako maso ostatních savců. A ačkoliv samotný glykogen tvoří
jen cca 1% sušiny svalových buněk, přesto výrazně definuje objem a plnost svalů, protože na sebe
ve svalové buňce váže vodu a minerální látky.“
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3.1.2. Nízkosacharidová dieta
Nízkosacharidové diety jsou skupinou diet, kdy se sníží příjem sacharidů na 10-40% z celkového
denního příjmu a mohou být vhodné u sportovců s vyšším výchozím množstvím tělesného tuku
nebo u sportovců, jejichž sportovní výkon není primárně závislý na glykogenu (silový trojboj,
vzpěrači). Pokud se jedná o ketogenní dietu, příjem sacharidů nesmí přesáhnout 10% z celkového
denního příjmu. Podstatou je dosažení stavu ketózy, kdy tělo využívá ketolátky jako hlavní zdroj
energie. Tato dieta je vhodná zejména u lidí, kteří nesportují a usilují o snížení hmotnosti (Roubík,
2018; Mach & Borkovec, 2013; Reljic D. a kol., 2015).
Z dostupných informací vyšlo najevo, že cvičení, kdy jsou ve svalech vyčerpané či snížené zásoby
sacharidů (glykogenu), velmi výrazně ovlivňuje imunitu a sportovec se stává mnohem náchylnější
k různým onemocněním. Vedle imunity může na nedostatek glukózy trpět i CNS a narušení
koncentrace a koordinace, což může zapříčinit závažná zranění (Heidi & Andrea, 2011).

3.1.3. Sacharidová superkompenzace
Myšlenka sacharidové superkompenzace pochází již z 60. let minulého století. Metoda spočívá
v tom, že sportovec cca 1 týden před soutěží sníží příjem sacharidů a ponechá vysokou
tréninkovou zátěž. V následujících dnech před výkonem se opět sacharidy navýší a sníží
tréninkové zatížení. Svalové buňky, které pocítily velmi vysoký nedostatek glykogenu, mají
tendenci vytvořit si zásoby 2x větší. Tento princip se hodí zejména pro závody trvající více než 2
hodiny, ale využívá se hojně i mezi kulturisty (Vilikus, 2015).
Mistr světa v kulturistice Jiří Borkovec říká, že „sacharidovou superkompenzací vylaďuje formu
před kulturistickou soutěží stejně jako všichni závodníci. Tento proces zajistí svalům větší objem,
který je na soutěžích žádaný. Když svaly správně tzv. nacukruji, tak se mi váha během dvou dní
zvýší až o 3 kg. Každý uložený gram glykogenu na sebe naváže 4g vody, která však zůstává uvnitř
svalu, a ne v podkoží, takže nepůsobím zalitě. Tuto techniku před soutěží využívá většina
závodníků, ale mnoho z nich tento finální proces pokazí a na soutěži pak vypadají hladce a bez
potřebné ostrosti svalů“. (Mach & Borkovec, 2013, str. 19)
Tabulka 3 Svalový glykogen ve 100g svalu

Netrénovaný sval
Trénovaný sval
Trénovaný sval předzásobený glykogenem

13 g
32 g
35-40 g
(Clark, 2014, str. 107)
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3.2. Bílkoviny
Bílkoviny jsou pro lidský organismus nepostradatelnou živinou. Podle WHO je doporučeno 12-15%
B z celkového příjmu. Podle Bernacíkové a spol. je doporučováno jako minimální množství 0,8g/kg
a maximální množství 1,5g/kg, u sportovců až 2g/kg. Bílkoviny jsou nezbytné pro celý chod
organismu a jejich nedostatek i nadbytek může způsobit vážné zdravotní komplikace
(Bernacíková a kol., 2013).

3.2.1. Bílkoviny při redukci hmotnosti
Bílkoviny jsou jako hlavní pilíř mnoha diet (nízkosacharidová, paleo dieta, atd.). Přispívají budování
a udržování svalové hmoty a především snižují pocit hladu. Strava s vyšším obsahem bílkovin je při
snaze zhubnout dlouhodoběji udržitelnější. Proteiny můžeme po i před tréninkem suplementovat
formou syrovátkových proteinů (gainerů) či BCAA hlavně kvůli zvýšení fyzického výkonu a podpoře
urychlení regenerace (Helms a kol., 2014; Cribb, 2006).

3.2.2. Nadbytek a nedostatek bílkovin
Mach ve své knize uvádí, že maximální dávka bílkovin, které je tělo schopno efektivně použít, se
pohybuje kolem 2,2g/kg za den. Nadměrné množství bílkovin neadekvátně tréninku může vést
k nárůstu váhy, negativně zasáhnout do rovnováhy živin a zatížit ledviny, které se musí zbavovat
nadbytečných dusíkatých látek (Bernacíková a kol., 2013).
Chybí-li ve stravě bílkoviny, tělo začne rozkládat svalovou tkáň, aby pokrylo příjem, který
potřebuje (Zlatohlávek, 2016). Nedostatek bílkovin se může projevit nadměrnou únavou,
poruchou soustředění, vypadáváním vlasů a neustálou chutí na jídlo, kterou sportovci často
kompenzují sladkými jídly.
Helms a kol. v roce 2014 nechali publikovat studii, ve které zkoumali účinky diety s velkým
obsahem bílkovin. Výzkumu se zúčastnilo 14 mužů (vzpěrači, crossfit), kteří trénují minimálně 2x
týdně, mají v posledním měsíci stabilní silové výsledky, neužívají steroidy či drogy a mají pod 20%
tělesného tuku. Probandi se rozdělili na dvě skupiny. Oběma skupinám se zvýšil příjem bílkovin
a snížil příjem tuku. První skupina měla nastaveno ve svém jídelníčku 2,8g/kg/den, druhá skupina
1,6g/kg/den. Účastníci po dobu 14 dnů podléhali odborné kontrole a vyplňovali dotazník POMS
(Profil náladových stavů). Po ukončení doby výzkumu byli zúčastnění podrobeni silovému testu
a měření složení těla, údaje byli porovnány s výstupními informacemi. Ze studie vyplynulo,
že rozdíly v antropometrických parametrech byly minimální, ale autoři se shodují na tom,
že v případě potřeby zmírnění poruchy nálad, nespokojenosti s jídlem, únavy a stresu může být
režim s vyšším obsahem bílkovin a nižším obsahem tuků efektivnější (Helms a kol., 2014).
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3.3. Tuky
Tuk je v moderní době brán jako symbol obezity. Pravdou ale je, že tuky do našeho jídelníčku patří
a bez nich nemůže naše tělo správně fyziologicky fungovat. Podle WHO bychom tuků měli
zkonzumovat 30-35% z denního energetického příjmu. Jde o to, jaké druhy tuků konzumujeme
a v jakém množství. Zdravé tuky zastupují omega-3 (ryby, rostlinné oleje apod.) a omega-6 MK
(kvalitní margaríny, sezam, sója apod.). Regulují veškeré biologické funkce, činnost srdce a cév,
nervový systém, imunitní systém i činnost pohlavních orgánů. Ke „zlým“ tukům patří transmastné
kyseliny, které se nachází ve smažených jídlech, přepáleném oleji, sušenkách apod.
(Máček & Radvanský, 2011; Skolnik & Chernus, 2011; Velíšek & Hajšová, 2019).
Tabulka 4 Doporučení konzumace tuků

Tuky
mononenasycené (zdravé)
polynenasycené (zdravé)
nasycené
trans MK

Zdroje
olivový olej, řepkový olej, ořechy, avokádo
omega 6 (ořechy, semena, slunečnicový olej)
omega 3 (ryby, lněný olej, řepkový olej, ořechy)
maso, drůbež, máslo, sýr, smetana, plnotučné
mléko, ale i sušenky, chipsy, pečené potraviny
levnější margaríny, levné pokrmové tuky, sušenky,
cukrářské zboží, keksy, polevy, hranolky, smaženiny

Podíl z CEP
10-15%
až 10%
až 10%
čím méně,
tím lépe

(Mach & Borkovec, 2013)

3.3.1. Tuky při redukci hmotnosti
Podle Roubíka je vhodný příjem tuků u sportovců individuální a závisí na celé řadě faktorů. Pro
udržení hmotnosti a budování svalové hmoty odpovídá přibližně 1-1,2g/kg za den a pro rýsování
postavy a shazování tuku je ideální 0,5-1g/kg za den (Roubík, 2018).

3.3.2. Nízkotučná dieta
Nízkotučné diety jsou všechny diety, kde snížíme doporučené množství tuků pod 30-35%z denního
energetického příjmu. Vzhledem k tomu, že většina energie je v tomto případě hrazená ze
sacharidů, je možné považovat diety za vysokosacharidové. Všeobecně se tento typ diet používá u
sportovců, kteří ke svému výkonu potřebují hradit energii převážně ze svalového glykogenu, např.
při veslování (Mach & Borkovec, 2013; Bernacíková a kol., 2013; Štern, 2011).
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3.4. Pitný režim
Z publikací Macha je zřejmé, že pitný režim ovlivňuje fyzický i psychický stav organismu. Tělo
obsahuje až 60% vody a je velmi důležité tuto hladinu udržovat pro správné fungování tělesných
orgánů. Lidský organismus vodu využívá k přeměně živin na energii, k odvádění odpadních látek
z těla, k regulaci tělesné teploty i k přenosu živin po těle.
Pravidelně trénující sportovec potřebuje více vody než průměrný člověk. Zda-li je hydratace
v normě ověříme podle změn tělesné hmotnosti. Výkyvy hmotnosti by neměly přesáhnout 1%
(Mach, 2017; Mach& Borkovec, 2013).
Podle Roubíka je při opravdu velikých ztrátách tekutin potem vhodné doplňovat pitný režim
formou hypotonického nápoje, který organismus rychle hydratuje a roztok se ze střeva velmi
rychle vstřebává do organismu. Není vhodné volit isotonický nápoj, který je hydratován pomaleji,
a už vůbec nepoužívat nápoj hypertonický, který naopak odvádí vodu z vnitřního prostředí
organismu do střeva (Roubík, 2018).

3.5. Vitaminy a minerální látky
Sportovci, kteří často podstupují diety s omezeným příjmem energie, i když dále naplno trénují,
jsou ohrožení nedostatkem vitamínů a minerálů. Obvykle platí, že když potravinový doplněk
zabere, je to tím, že v těle tato látka chybí nebo je jí nedostatek. To obvykle poznáme nejdříve
za jeden měsíc od začátku užívání.
Dobrý sportovní multivitaminový a multiminerálový přípravek obsahující DD je dobrou pojistkou
pro případ, že by naše strava byla na tyto látky chudší nebo byla méně pestrá. Potřeba vitamínů je
ve sportu samozřejmě vyšší než u průměrných osob a přirozená strava obvykle nestačí k jejímu
pokrytí (Mach, 2012).
Mezi doplňky stravy, které můžeme označit jako spalovače tuku a přípravky na hubnutí, patří
draslík, jehož nedostatek může způsobovat přebytek vody v podkoží. Dalším zástupcem je chrom.
Přípravky s chromem stabilizují hladinu krevního cukru, která omezí chutě na sladké. Vtéto
kategorii nesmíme opomíjet ani kofein, který napomáhá využití tuků a zlepšuje aerobní výkonnost
a karnitin, což je látka podobná vitamínům, podporující spalování tuku.
Většina sportovců nedá dopustit na doplněk stravy formou aminokyselin BCAA. Jejich
suplementace se hodí zejména pro silové a anaerobní sporty. BCAA se postará, aby nebyla brána
energie ze svalů, napomáhá regeneraci a podporuje růst svalové hmoty.
Doplňky stravy jsou od toho, aby základní stravu doplnily, ne nahradily (Mach, 2012; Clark, 2014;
Skolnik & Chernus, 2011; Vilikus, 2015).
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Tabulka 5 Přehled základních vitaminů

vitamin B1 (Thiamin)
vitamin B2 (Riboflavin)
vitamin B3 (Niacin)
vitamin B5 (Kys. pantotenová)
vitamin B6 (Pyridoxin)
vitamin B9 (Kys. listová)
vitamin B12 (Cyanokobalamin)
vitamin A (Axeroftol)
vitamin C (Kys. askorbová)

Hlavní funkce
sacharidový metabolismus,
udržování zdravého NS
energetický metabolismus,
okysličování buněk
produkce energie v buňkách,
podpora krevní cirkulace
produkce buněčné energie,
oxidace MK
tvorba hemoglobinu,
bílkovinný metabolismus
regulace růstu a dělení nových
buněk
energetický metabolismus,
tvorba červených krvinek
zrak, růst a regenerace
tělesných struktur, antioxidant
antioxidant, podpora imunity,
metabolismus tuků, podpora
vstřebávání železa

Základní zdroje
maso, celozrnné výrobky,
mléko, fazole
mléko, vejce, brokolice, lbové
maso
celozrnné produkty, cereálie,
arašídové máslo, ryby
téměř ve všech potravinách
celozrnné a cereální produkty,
banány, špenát, maso
listová zelenina, játra, houby
maso, vejce, játra ryby - jen
živočišné zdroje
mléko, zelenina, žloutek, játra
ovoce, zelenina, brambory

vitamin D (Kalciferol)

růst a struktura kostí, pomáhá sluneční světlo, vejce, ryby
vstřebávat vápník

vitamin E (Tokoferol)
vitamin H (Biotin)
vitamin K (Fyllochinon)

antioxidant
rozpad tuků
správná funkce jater, tvorba
glykogenu, srážlivost krve

rostlinné oleje, ořechy, klíčky
játra, vaječný žloutek
zelenina, jogurty, játra

(Mach, 2017)
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Tabulka 6 Přehled základních minerálních látek

Draslík (K)

Fosfor (P)
Hořčík (Mg)
Chrom (Cr)
Jod (I)
Měď (Cu)
Sodík (Na)
Vápník (Ca)
Zinek (Zn)
Železo (Fe)

Hlavní funkce
udržování rovnováhy tělesných tekutin,
nervová činnost, podporuje energetický
metabolismus

Základní zdroje
banány, brambory, pomeranč.
džus, další ovoce a zelenina

růst kostí, zubů a všech tělesných buněk,
stimulace svalové kontrakce
uvolnění svalového napětí, bílkovinný a
sacharidový metabolismus
regulace glukózové tolerance,
sacharidový a tukový metabolismus
regulace metabolismu, produkce energie
podpora tvorby hemoglobinu a produkce
energie, antioxidant
rovnováha tělesných tekutin, svalová
kontrakce a nervový přenos
růst kostí, enzymatická reakce, svalová
kontrakce a nervový přenos
růst tkání, posiluje imunitu, zlepšuje
plodnost
tvorba hemoglobinu, přenos kyslíku do
buněk

maso, ryby, vejce, ořechy,
perlivé vody
celozrnné pečivo, zelená
zelenina, ořechy, maso
celozrnné produkty, kukuřičný
olej, maso, sýry, pivo
jodizovaná sůl, mořské plody
celozrnné produkty, fazole,
ořechy, sušené ovoce, škeble
kuchyňská sůl
mléčné výrobky, mák, zelená
zelenina
živočišné bílkoviny, celozrnné
produkty
libová masa, fazole, šusené
ovoce, játra
(Mach, 2017)

4. Rizika a formy rychlého snižování hmotnosti
Sportovci, kteří musí do svého závodu či soutěže vstoupit s určitou hmotností, jsou pod velkým
tlakem. Nejen, že musí udržet nízkou hmotnost, ale současně zvyšovat svou výkonnost. Tlak na
štíhlou postavu se může snadno přeměnit k extrémním dietám, chaotickému stravování
a nebezpečným metodám hubnutí (sauny, dehydratace), které nejen zhoršují sportovní výkon, ale
mohou poškodit zdraví a někdy vést až ke smrti (Clark, 2014).

4.1. Pocení
Pocení je přirozený proces spojený s termoregulačními mechanismy, které regulují tělesnou
teplotu člověka (Silbernagl & Despopoulos, 2016).Mnoho sportovců se tímto stylem snaží zbavit
přebytečné vody v organismu pro slnění určité hmotnosti či vzhledu před soutěží. Kromě
saunování je velmi časté i pocení při sportování, kdy se závodník oblékne do oblečení
nepřiměřeně klimatu či do speciálních hubnoucích termooblečků a jde vykonávat lehkou aerobní
aktivitu. Další metodou pocení je i koupel a sprchování, kdy se závodník velmi dlouho sprchuje
pod horkou vodou a když zjistí, že se již potí, nabalí se do oblečení nebo se schová pod peřinu a
nechá tělo samo pracovat. Tento styl můžeme nazvat „pasivním pocením“.
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4.2. Krátkodobý energetický deficit
Velmi proslulý způsob snižování hmotnosti je restrikce energetického příjmu. Sportovci jsou
schopni se dostat až do příjmu energie hluboko pod hodnoty jejich BM. Dlouhodobě tento způsob
stravování není udržitelný a může dopadnout až zástavou metabolických pochodů a smrtí, protože
tělo nebude mít na další fungování energii. I z krátkodobého hlediska je tato varianta pro
organismus velmi nebezpečná (Roubík, 2018; Silbernagl & Despopoulos, 2016).

Graf 1 Průměrná denní energetická potřeba v závislosti na věku
(Klimešová, 2016, str. 17)

4.3. Rizika spojená s rychlým snižováním hmotnosti
Je jen málo sportovců, kteří mají svou váhu přirozeně tak, aby nemuseli svou hmotnost před
soutěží snižovat. Pokud je váha snižována více než o 2% své tělesné váhy, mohou se dostat do
komplikací s tím spojených. Tělo je svým způsobem dobře adaptovatelné, tudíž se rizika mohou
projevit až po delší době.

4.3.1. Dehydratace
Podle Macha je mnoho sportovců chronicky dehydratováno, ale nemusí si toho určitou dobu
všimnout kvůli maskovacím mechanismům pocitu žízně. Kdo trpí dehydratací, může předčasně
pociťovat únavu a mívá potíže se soustředěním. Její příznaky se od jedince k jedinci liší, ale její
nejčastější projevy jsou bolesti hlavy, zarudlá pokožka, ztráta chuti k jídlu, nesnášenlivost tepla,
závratě a vnitřní pocit tělesné horkosti. Při extrémní dehydrataci může dojít až ke svalovým
křečím, rozmazanému vidění, blouznění až dokonce k ohrožení na životě.
Ztráta 1% tělesné váhy díky dehydrataci sice vyvolá negativní psychické reakce, ale výkon se příliš
nezmění. Pokud však ztratíte už 2% tělesné váhy v podobě potu, hned si všimnete zrychleného
srdečního rytmu a zvýšené tělesné teploty. Ztráta tělesné hmotnosti 3% ve formě potu už
znamená vždy zhoršení fyzické výkonnosti (Mach, 2017).
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Mach (2017, str. 25) ve své knize také uvádí, že „dehydratovaný sportovec, který ztratil 2% své
tělesné váhy, pocítí v teplém podnebí pokles výkonnosti o 40% oproti jedinci, který trénuje
v chladnějších podmínkách a hlásí subjektivní pokles výkonu o 25%.“

4.3.2. Chronická patologická únava
Termín přetrénování je v poslední době nahrazen termínem „nevysvětlitelný pokles výkonnosti“.
Důvodem není pouze špatně nadávkované tréninkové zatížení, ale i narušení životosprávy
sportovce (nedostatek spánku, alkohol, kouření, výživové dysbalance) (Bernacíková a kol., 2013).
Sportovci, kteří si váhu nedrží pravidelně po celý rok a před závody absolvují drastické diety
či používají k hubnutí metody, které nejsou tělu prospěšné, jsou velmi rizikovou skupinou
pro chronické přetrénování. Tělo přestane po čase drastický životní styl zvládat a začne se bránit.
Pro sportovce to může znamenat i ukončení své závodní kariéry.
U sportů s váhovými kategoriemi je důležité po závodní sezóně klást důraz na fyzický i duševní
odpočinek. Změnit prostředí, druhy sportů, volit vždy zábavnou formu tréninku a dát tělu možnost
odpočinout si od častého radikálního snižování hmotnosti a striktního dodržování diet (Lehnert,
2010).

4.3.3. Poruchy příjmu potravy
Podle Krcha jsou rizika vzniku PPP konstelací sociokulturních a rodinných faktorů, nepříznivých
životních událostí a osobnostních rysů. Uváděným rysem je například perfekcionalismus či
impulzivita, které jsou u sportovců frekventovaným jevem (Krch, 2004). U závodníků, kteří kvůli
váze dodržují striktní diety, je vznik PPP velmi častým problémem. Neustálé kontrolování příjmu
potravy či opakované snižování hmotnosti může být pro jedince stresovou událostí, která se
překlene až v záchvatovité přejídání, mentální bulimii či mentální anorexii. Kvůli metabolickým
rozvratům v těle sportovce se zhorší proces regenerace, poklesne výkon, motivace, chuť ke sportu
a může dojít dokonce ke katastrofálním následkům na zdraví.
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5. Analýza složení těla
Tělesné složení je jedním z nejdůležitějších ukazatelů úrovně zdraví, tělesné zdatnosti, výkonnosti
a stavu výživy. Opakované sledování je dnes velmi rozšířené u profesionálních sportovců, kteří
díky tomu zjistí efektivitu jejich tréninkového procesu.

5.1. Složení lidského těla
5.1.1. Svalová hmota
Svalovina je tvořena svalovými tkáněmi, které dohromady tvoří svalovou soustavu. Svaly mají
schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou energii a teplo. Růst svalové hmoty se
odehrává po tréninku. Jedná se o reakci spojenou s reparací poškozených svalů. Existuje několik
typů svalových vláken (typ i - SO, typ II - FOG, FG), která se zapojí do pohybu podle toho, jaká je
intenzita zátěže, doba trvaní a odpor, který musíme překonat. Optimální zastoupení svaloviny pro
běžného člověka v těle je 16,5% u mužů a 15,2% u žen. U sportovců se můžeme už pohybovat až
v zastoupení 40-60%.

5.1.2. Tuková hmota
Podle Vilikuse je pro většinu vrcholových sportovců k nejlepšímu výkonu vyžadován optimální
poměr množství tělesného tuku a tukoprostorové hmoty. Množství tělesného tuku by se mělo
pohybovat u mužů do 16% a u žen do 22%. U sportujících žen hodnoty množství tělesného tuku
mnohdy klesnout až pod 6%. V té chvíli je nutná velká opatrnost, aby nedošlo k sekundární
amenorey, mentální anorexii apod. (Vilikus, 2015).

Tabulka 7 Kritéria pro posouzení množství tělesného tuku (%)

Hodnocení
velmi nízké
nízké
snížené
normální
zvýšené
vysoké
velmi vysoké

Muži
pod 9,9
10,0-11,9
12,0-13,9
14,0-15,9
16,0-17,9
18,0-21,9
nad 22,0

Ženy
pod 12,9
13,0-15,9
16,0-18,9
19,0-21,9
22,0-24,9
25,0-30,9
nad 31,0
(Vilikus, 2015, str. 115)
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5.1.3. Kostní hmota
Kostní hmota je ukazatel hmotnosti kostí v těle. Lidé, kteří pravidelně cvičí, by měli mít kosti
silnější a zdravější. U sportovců, kteří často drží různé diety, je důležité hlídat si správný příjem
kalcia, který napomáhá proti řídnutí kostí a větší náklonnosti ke zlomeninám. U žen s hmotností
mezi 50-75kg se váha kostí pohybuje průměrně okolo 2,5kg. U mužů s hmotností mezi 65-95kg se
váha kostí pohybuje průměrně okolo 3,5kg.

5.1.4. Voda
Voda je neoddělitelně spjata se životem. V těle se její podíl během života velmi mění. Šestitýdenní
plod obsahuje přes 97% vody, novorozenec 77%, v dospělosti podíl činí 55 až 65% a ve stáří pak
okolo 45%. Ženy kvůli přítomnosti větší tukové tkáně v těle obsahují méně vody než muži
(Silbernagl & Despopoulos, 2016).

5.2. Faktory ovlivňující složení těla
Tělesné složení je charakteristické pro různé stupně lidského vývoje a ovlivňováno mnoha faktory.
Mezi nejdůležitější patří věk, pohlaví, způsob života, stravovací návyky a fyzická aktivita. Například
ukládání tělesného tuku narůstá v období puberty. U žen se ukládá tuk v dolní polovině těla
v oblasti hýždí a stehen (gynoidní charakteristika), u mužů je tuk distribuován v horní polovině
trupu v oblasti abdominální (androidní charakteristika), což představuje větší riziko pro vznik
ischemických chorob (Vilikus, 2015). Dalším důležitým faktorem je skladba potravin a stravovací
návyky, které v dlouhodobém měřítku dokážou ovlivnit množství tělesného tuku, aktivní tělesnou
hmotu i hydrataci buněk (Grasgruber & Cacek, 2008).

5.3. Příklady metod pro stanovení složení těla
Měření složení těla se provádí jako běžná praxe za účelem stanovení odchylek při růstu a vývoji
dětí, u pacientů trpící PPP či metabolickým onemocněním aj. Velmi důležitý význam má i při
posuzování předpokladů pro sportovní pohybové aktivity, při redukci hmotnosti i zhodnocení
a zkvalitnění tréninkového procesu (Pastucha, 2014).

5.3.1. Kaliperace
Kaliperace je nejčastější metoda používaná k měření množství tělesného tuku v těle. Provádí se
pomocí kaliperu, který měří tloušťku kožních řas na těle. Jedná se o metodu levnou, jednoduchou,
neinvazivní, aplikovatelnou ve všech podmínkách a umožňuje přesné stanovení somatotypu
(Vilikus, 2015).
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5.3.2. Podvodní vážení
Jednalo se o nejpřesnější metodu ke zjištění obsahu tělesného tuku v těle. Testovaná osoba
vydechla všechen vzduch z plic a následně byla zvážena zcela ponořená ve vodě. Výsledem byl
označen jako „hustota těla“, ze kterého je procento tuku matematicky vypočteno. Dnes už se tato
metoda příliš nepoužívá (Clark, 2014).

5.3.3. Bioelektrická impedance
Jedná se o nejpohodlnější metodu pro zjišťování složení těla. Jde o přístroj, který připomíná
domácí váhu opatřenou o držadla na ruce. Bioelektrická impedance funguje na principu měření
odporu těla vůči střídavému elektrickému proudu. Nevýhodou je možné zkreslení výsledku
vnějšími vlivy. Doporučuje se dvě hodiny před měřením nejíst, nepít a nesportovat (Clark, 2014).

5.3.4. Váhy
Váhy, neboli měřiče hmotnosti, jsou jedny z nejstarších přístrojů pro měření. Vážením rozumíme
porovnávání tíhy těles za účelem zjištění hmotnosti. V dnešní době se již můžeme setkat
s nespočtem druhů od osobních vah, měřící jen hmotnost, až k specializovaným lékařským váhám,
které nám udávají informace o celém složení těla.
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6. Cíl práce
Hlavním cílem mé závěrečné práce je zmapovat stravování a způsoby hubnutí u aktivních
sportovců, kteří závodí ve váhové kategorii. Zjistit, zda-li sportovci mají váhu spíše přirozeně nebo
se musí ve stravě omezovat a držet různé diety či dokonce volit rychlé shazování hmotnosti pár
dní před soutěží, které může být v mnoha případech až velmi nebezpečné pro zdravotní stav
jedince.
V druhé části výzkumu se zaměřím na malou část sportovců, konkrétně veslařů, a porovnám jejich
složení těla v mimosoutěžním a soutěžním období. Zjistím, jestli jim závodění ve váhové kategorii
vyhovuje nebo spíše ohrožuje jejich sportovní výkon či dokonce zdraví.

7. Metodika
V rámci své bakalářské práce jsem nejprve prováděla kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového
šetření. Anonymní dotazník (viz Příloha 1)obsahuje 11 otázek a byl sportovcům poskytován
elektronicky pomocí internetového odkazu přes sociální sítě. Každý vybraný sportovec aktivně
soutěží ve váhové kategorii v různých sportech a byl srozuměn se zpracováním dat pro tento účel.
Nakonec se mi podařilo získat 103 řádně vyplněných dotazníků. Výstupy z dotazníku informují
například o tom, jak se nejčastěji sportovci před závody stravují, jaké metody využívají
k rychlému hubnutí či jaké negativní příznaky při snižování hmotnosti pocítili. Všechny údaje byly
zpracovány pomocí grafů či tabulek a doplněny o textový komentář. V rámci diskuze budou
výsledky zhodnoceny a porovnány s informacemi z odborné literatury.
V druhé části mého výzkumu jsem oslovila 5veslařů a veslařek, kteří závodí v lehkovážné kategorii.
Po dobu tří dnů účastník zaznamenával svůj jídelníček (čas, gramáž) a následně byl zvážen na
osobní váze iHealth CORE HS6, která poskytla informace o hmotnosti, procentu tělesného tuku,
procentu celkové tělesné vody, hodnotu svalové hmoty a metabolického věku. Vážení probíhalo
nejprve v mimosoutěžním období po skončení sezóny (prosinec 2018) a poté znovu těsně před
závodním dnem (duben 2019). Výstupní hodnoty byly porovnány pomocí grafů a doplněny o
informaci, jak se lišil energetický příjem jedince tři dny před každým zvážením.
Vybraní veslaři a veslařky poskytli informovaný souhlas (viz Příloha 2), ve kterém byli s celým
procesem seznámeni. Informovaný souhlas sloužil i jako souhlas se zpracováním osobních údajů
podle GDPR. Vše bylo schváleno Etickou komisí VFN na prosincovém zasedání v roce 2018.
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8. Výsledky
8.1. Interpretace výsledků z dotazníkového šetření
Otázka č. 1 Pohlaví a věk

Pohlaví

Věk
5%

52%

48%

15-21 let

Ženy

34%

Muži

Graf 2 Záznam odpovědí na otázku č. 1 (a)

61%

22-29 let
30+ let

Graf 3 Záznam odpovědí na otázku č. 1 (b)

Osloveno bylo celkem 103 respondentů, kteří všichni aktivně soutěží ve váhové kategorii různých
sportů. Dotazník řádně vyplnilo 49 žen a 52 mužů. Nejvíce byla zastoupena kategorie od 15 do
21 let, přitom se našlo i 5 sportovců starších 30 let. Závodníci byli vybíráni mezi nejlepšími ve svém
sportu. Můžeme si tedy povšimnout, že ve váhové kategorii závodí převážně mladší generace, než
starší jedinci.

Otázka č. 2 Vykonávaný sport
Sport, který vykonávám
Tabulka 8 Odpovědi na otázku č. 2

1. box
2. judo
3. veslování
4. kickbox
5. řecko-římský zápas
6. thajský box
7. jiné

28
25
19
9
7
4
11

25

27%
24%
18%
9%
7%
4%
11%

Vykonávané sporty respondentů
4%
7%

1. box
11%

2. judo

27%

3. veslování

9%

4. kickbox
18%

24%

5. wrestling
6. thajský box

Graf 4 Záznam odpovědí na otázku č. 2

Sportovci, kteří řádně vyplnili dotazník, jsou spíše zástupci bojových sportů. Jednalo se o 32
boxerů, z čehož 4 z nich zápasí v boxu thajském, 25 judistů, 9 zástupců kickboxu a 7 zápasníků
řecko-římských (wrestling). Dále se zapojilo i 19 lehkovážných veslařů. Do kategorie „jiné“ patří
i zástupci vzpírání či silového trojboje. Všichni byli osloveni soukromě pomocí sociální sítě a
souhlasili se zpracováním dat pro tento účel.

Otázka č. 3 Kolísání váhy v průběhu sezóny
V průběhu sezóny si
Tabulka 9 Odpovědi na otázku č. 3

1. váhu držím v limitu po celou dobu
2. vždy si hlídám 1-2kg přes váhový limit
3. přiberu podle pocitu a před soutěží hubnu
4. snažím se hlídat 1-2kg přes limit, ale občas přiberu víc

9
16
46
31

9%
16%
45%
30%

Kolísání váhy v průběhu sezóny v procentech (viz Tabulka 9)
1…
2…

9
16

3…

46

4…

31

Graf 5 Záznam odpovědí na otázku č. 3

Z grafu vyplívá, že polovina všech dotazovaných přibere mimo závodní období hmotnost podle
pocitu a před soutěží hubne. Jen velmi málo respondentů (9%) si váhu drží v limitu po celou dobu
sezóny. Ze zdravotního a výkonnostního hlediska by bylo nejlepší hlídat si stále hmotnost v limitu
nebo 1-2kg nad váhovou kategorii, ale tyto možnosti dohromady volilo v dotazníku jen 25%
respondentů.
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Otázka č. 4 Nejvyšší snižovaná váha v průběhu pěti dní před závodem
Váha, kterou jsem 5 dní před závodem nejvíce shazoval/a

Největší snižovaná váha před závodem
2%
8%

v limitu po celou sezónu
25%

0,5-2kg

29%

3-4kg
5-6kg
36%

více

Graf 6 Záznam odpovědí na otázku č. 4

Podle výsledků pouze 27% respondentů udržují svou váhu v limitu po celou sezónu či hubli
maximálně 2kg v průběhu pěti dní před soutěží. Nejvíce dotazovaných sportovců (36%) shazovalo
3-4kg. 30 závodníků (29%) snižovalo váhu 5-6kg. Ve variantě „více“ se objevily údaje jako 7, 9
i dokonce 12kg. Celkový průměr vyšel 4kg na jednoho dotazovaného sportovce. U mnoha
sportovců se jedná o více než 6% standardní váhy.
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Otázka č. 5 Forma snižování hmotnosti před soutěží
Pro shazování hmotnosti před soutěží používá nejčastěji

Tabulka 10 Odpovědi na otázku č. 5

1. saunování
2. pocení při sportování
3. pocení pomocí horké vody
4. omezení příjmu tekutin
5. omezení příjmu potravy
6. jiné

36
72
42
54
71
9

35%
70%
41%
52%
69%
9%

Nejvíce dotazovaných sportovců uvedlo, že snižuje hmotnost před závodem pomocí pocení při
sportování (70%) a omezením příjmu potravy (69%). Velké oblibě také čelí pocení pomocí horké
vody, které se zamlouvá skoro polovině respondentů. Ve variantě „jiné“ pouze jeden člověk uvedl,
že nikdy snižovat hmotnost před závodem nemusel. To neodpovídá odpovědím v předchozích
otázkách (viz Otázka č. 3 a Otázka č. 4), kde sportovci uvádějí, že si „váhu drží v limitu po celý rok“.
Další z jiných neuvedených variant bylo například odvodnění pomocí zvýšeného příjmu tekutin,
které ledviny donutí k hyperaktivitě a odvodňování probíhá rychleji. Jedná se o způsob, který je
velmi rizikový pro funkčnost ledvin (Stránský & Ryšavá, 2014). Jeden respondent uvedl použití
speciálního „sauna obleku“, ve kterém se při sportu vypotí až 3x více než běžně. Další respondent
nahrazuje speciální potící obleky zabalením do potravinové folie či igelitu.

Otázka č. 6 Způsob stravování dle subjektivního názoru
Dle mého subjektivního názoru se stravuji

Tabulka 11 Odpovědi na otázku č. 6

1. dodržuji nekompromisně všechny zásady zdravé výživy
2. snažím se dodržovat všechny zásady správné výživy, ale občas mám volnější
3. zásady správné výživy znám, ale spíše je nedodržuji
4. jím vždy co chci a kdy chci

2
76
18
7

2%
74%
17%
7%

Naprostá většina (76%) respondentů uvádí, že se snaží dodržovat všechny zásady zdravé výživy,
ale občas mají volnější režim. V otázce předpokládáme, že sportovci mají určité povědomí o
zdravé výživě. Dohromady 24% respondentů zásady převážně nedodržuje a většinou jí co chce a
kdy chce.
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Otázka č. 7 Stravování a hubnutí v soutěžním období
Hubnout a stravovat v soutěžním období

Získání informací o hubnutí a stravování

26%
6%

1. knihy a internet

20%

2. trenéři a starší závodníci
3. doktor či odborník
48%

4. intuitivně

Graf 7 Záznam odpovědí na otázku č. 7

Z grafu vyplývá, že se většina dotazovaných sportovců naučila hubnout a stravovat se před závody
díky informacím od trenérů a starších závodníků (58%). 32% ze všech dotazovaných intuitivně
dělá, co si myslí, že je správné bez jakékoli rady odborníka. Pouze 8 lidí z celkového počtu
respondentů vyhledalo pomoc odborníka na výživu či doktora.

Otázka č. 8 Důvod účasti ve váhové kategorii
Jsem ve své váhové kategorii, protože

Tabulka 12 Odpovědi na otázku č. 8

váha mi nedělá žádný problém, vyhovuje mi to
váha není úplně ideální, ale vyhovuje mi to
váha není úplně ideální, ale jinak bych se ve svém sportu neuchytil
váha není úplně ideální, ale líbí se mi menší konkurence
jiný důvod

55
22
19
4
3

53%
21%
18%
4%
3%

Z grafu i tabulky vyplívá, že více než polovina respondentů soutěží ve své kategorii pro to, že jim
váhá nedělá žádný problém. Při porovnání s výsledky ostatních otázek se obávám, zda-li nebyl
tento údaj zkreslený (viz otázka č. 10). Minimum dotazovaných sportovců (4%) zvolilo svou
kategorii kvůli menší konkurenci. Mezi výsledky odpovědí ve variantě „jiný důvod“ se objevilo
například, že se jedná o kategorii olympijskou či v jeho věkové kategorii je jen snížené množství
váhových možností a kvůli menší konkurenci je lepší hlídat si váhu pod své osobní limity. Jeden
respondent dokonce uvádí, že by volil variantu nižší váhové kategorie, ale v České republice by
nenašel žádného soupeře.
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Otázka č. 9 Styl stravování
Pro shazování či udržování hmotnosti se nejvíce přikláním k tomuto stylu stravování

Tabulka 13 Odpovědi na otázku č. 9

1. racionální stravování (jen omezení příjmu)
2. nízkosacharidové diety
3. nízkotučné diety
4. vysokosacharidové diety
5. paleo stravování
6. bezlepková dieta
7. jiné

63
33
15
1
2
6
10

61%
32%
15%
1%
2%
6%
10%

Styl stravování v procentech (viz Tabulka 13)
1.

63

2.

33

3.
4.
5.
6.
7.

15
1
2
6
10

Graf 8 Záznam odpovědí na otázku č. 9

Mezi variantami odpovědí nejvíce figurovalo racionální stravování s omezením příjmu potravy
(61%) podle potřeby. Velice oblíbené jsou také nízkosacharidové (32%) a nízkotučné (15%) diety.
Minimum lidí volilo stravování vysokosacharidové či paleo. Mezi variantou „jiné“ se objevila
například proteinová dieta, rýžová dieta s ovocem či ketonová dieta, kdy se docílí toho, že tělu
chybí energie ze sacharidů, kterou musí kompenzovat energií z tukových zásob.
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Otázka č. 10 Negativní důsledky snižování hmotnosti
Dle subjektivního pocitu můžu říci, že během svého působení ve váhové kategorii jsem pocítil/a

Tabulka 14 Odpovědi na otázku č. 10

1. poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, …)
2. dehydratace (bolest hlavy, malátnost, pocity na omdlení)
3. přejídání (nadměrný energetický příjem několik dní po sobě)
4. zkolabování (po závodě, při hubnutí, při tréninku)
5. nadměrná únava
6. svalové křeče
7. poruchy spánku
8. deprese, pocit hladu a pocit osobního selhání
9. žádné z uvedených

7
55
46
6
53
24
21
32
8

7%
53%
45%
6%
51%
23%
20%
31%
8%

Negativní důsedky v procentech (viz Tabulka 14)
1.

7

2.

55

3.
4.

46
6

5.

53

6.

24

7.

21

8.
9.

32
8

Graf 9 Záznam odpovědí na otázku č. 10

Více než polovina respondentů se během působení ve své váhové kategorii setkala s příznaky
dehydratace nebo s nadměrnou únavou. Častým jev je také deprese, pocit hladu a pocit osobního
selhání (31%), svalové křeče (24%) či poruchy spánku (21%). 7% z dotazovaných se dokonce
setkalo s poruchou příjmu potravy. Pouze 8 sportovců uvedlo, že se nikdy nesetkali za své
sportovní kariéry s žádným uvedeným příznakem. Tato informace se neshoduje s výsledky otázky
č. 8, kdy váhová kategorie vyhovovala přes polovině respondentům.
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Otázka č. 11Potravinové doplňky
Vypište, jaké potravinové doplňky používáte (vitamíny, podpůrné prostředky, minerály, …)

Mezi nejčastější odpovědi v této otázce patřily různé vitamíny a minerály. Byly suplovány formou
multivitaminových tablet či samostatně (vitamin C, vitamin D, B-komplex). Zástupci nejčastěji
uváděných minerálů jsou hořčík (uvedeno u 43% respondentů), draslík, vápník, železo a zinek.
Během tréninků či závodů sportovci ve velké míře užívají iontové nápoje (uvedeno u 33%
respondentů). V6% respondenti užívají MK omega-3, 6 i 9 na podporu regenerace a nárůstu
svalové hmoty.
Další velmi často užívané suplementy jsou aminokyseliny BCAA (uvedeno u 46% respondentů).
Bílkoviny byly také doplňovány v denním energetickém příjmu formou syrovátkových nápojů,
proteinových palačinek a tyčinek. V menší míře měla zastoupení animokyslina glutamin či gainery
(sacharidovo-proteinové koncentráty).
Dotazovaní sportovci užívají v menší míře i spalovače tuků (karnitin uvedlo 6% respondentů),
přírodní diuretika na odvodnění organismu, různé energetizéry (kreatin uvedlo 9% respondentů,
nitrox) a kofein.
Mezi speciální uvedené doplňky patří například zelený ječmen, chlorella, plazma, kotvičník,
olivový olej, extrakt ze zeleného čaje, hroznový cukr, ale i například kořenová zelenina či pivo.
Žádné vitamíny, minerály ani doplňky stravy nevyužívá podle výsledů 11% všech dotazovaných.
Jednalo se o jedinou otevřenou otázku v tomto dotazníku, tudíž výsledky mohou být zkreslené.
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8.2. Interpretace výsledků o analýze složení těla

Účastníci výzkumu
Tabulka 15 Přehled účastníků výzkumu

Proband 1
Proband 2
Proband 3
Proband 4
Proband 5

Pohlaví
dívka
dívka
dívka
chlapec
dívka

Věk
22 let
22 let
27 let
20 let
19 let

Výška
170cm
175cm
163cm
189cm
169cm

Nejčastější způsob hubnutí
omezení přijaté energie, pocení
omezení přijaté energie, pocení
úprava jídelníčku
omezení přijaté energie, úprava jídelníčku
úprava jídelníčku, pocení

Byli vybráni dobrovolně čtyři veslařky a jeden veslař. Všichni sportují na vrcholové úrovni cca
15 hodin týdně. Mezi nejčastější způsoby snižování hmotnosti před závodem volí pouze omezení
přijaté energie, mírnou úpravu jídelníčku (s omezením sladkých či slaných pochutin) a velmi často
také pocení při sportování.

Hmotnost

Porovnání hmotnosti v kilogramech
Mimosoutěžní období

Soutěžní období

61,1 59,2

64,2

61

63,4 59,6

73,3 72,5

62,3 59,1

Proband 1

Proband 2

Proband 3

Proband 4

Proband 5

Graf 10 Porovnání hmotností

První vážení probíhalo v prosinci 2018, kdy byli veslaři pouze v plném tréninku a nehlídali si
striktně svou hmotnost. Druhé vážení probíhalo před jarním Mistrovstvím České republiky na
dlouhé dráze na začátku dubna, kdy závodníci už museli splnit váhový limit. Největší hmotnostní
rozdíl byl 3,8 kg.
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Procenta tělesného tuku
Porovnání procent tělesného tuku
Mimosoutěžní období
27

23,4

25,1

20

23,4

Soutěžní období
27,6

24,8

19,1

18,6
10,3

Proband 1

Proband 2

Proband 3

Proband 4

Proband 5

Graf 11 Porovnání procent tělesného tuku

Tělesného tuku se snaží každý závodník co nejvíce zbavit a přeměnit na svalovou hmotu. Při tomto
měření se nejedná o přesnější metody pomocí kaliperačních kleští, nýbrž o měření na chytré váze.
Proto se hodnoty nemohou porovnávat s tabulkovými doporučeními a jde jen o porovnání
výstupů z obou měření. Je zajímavé sledovat, že všem zúčastněným výzkumu se procento
tělesného tuku zmenšilo.

Procenta celkové tělesné vody

Porovnání procent celkové tělesné vody
Mimosoutěžní období

Soutěžní období
61,5

51,2 53,7

52,8 53,6

53,2 56,1

51,6

Proband 1

Proband 2

Proband 3

Proband 4

52,3

55

Proband 5

Graf 12 Porovnání procent celkové tělesné vody

Celkový podíl tělesné vody se zvyšuje, pokud se snižuje podíl tělesného tuku. Když člověk snižuje
svou hmotnost, měl by se obsah vody v těle zvyšovat a pohybovat v ideálním rozmezí. Tento
výstup je velmi ovlivněn stravou, menstruačním cyklem, nemocí, konzumací alkoholu, ale i zátěží
sportu.
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Svalová hmota
Porovnání svalové hmoty v kilogramech
Mimosoutěžní období

Soutěžní období

42,3 43,1

45,6 43,7

44,2 45,7

50,4 60,2

43,4 46,1

Proband 1

Proband 2

Proband 3

Proband 4

Proband 5

Graf 13 Porovnání svalové hmoty

Svalová hmota je u sportů s váhovými kategoriemi velmi důležitá, protože v celkové hmotnosti
závodníka zahrnuje velmi vysoké procento zastoupení. Je zajímavé porovnat, jak se svalová hmota
měnila v souvislosti se změnou zastoupení procenta tělesného tuku a vody.

Energetická bilance a metabolický věk
Tabulka 16 Porovnání energetické bilance a metabolického věku

Proband 1
Proband 2
Proband 3
Proband 4
Proband 5

MIMOSOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
Energie
B
T
S
2650kcal 19% 22% 59%
2710kcal 21% 18% 61%
2450kcal 22% 17% 61%
3110kcal 26% 17% 57%
2360kcal 18% 23% 59%

Met. věk
20
18
22
23
18

Energie
2110kcal
1540kcal
2100kcal
2300kcal
2010kcal

SOUTĚŽNÍ OBDOBÍ
B
T
S
23% 19% 58%
30% 18% 52%
25% 17% 58%
21% 20% 59%
24% 25% 51%

MV
14
16
12
12
16

Účastníci výzkumu po dobu tří dnů před kontrolním vážením zaznamenávali svůj jídelníček, ze
kterého bylo následně vypočítáno zastoupení živin a celkové energie. Údaj o metabolickém věku
je informace z chytré osobní váhy a můžeme podle ní objektivně zjistit, zda-li hubnutí závodníkovi
vyhovuje či naopak.
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9. Diskuze
9.1. Dotazníkové šetření
V první části praktickému výzkumu odpovědělo 49 žen a 54 mužů na 11 otázek v rámci mého
anonymního dotazníkového šetření. Vždy se jednalo o sportovce, kteří aktivně závodí ve váhové
kategorii různých sportů. Cílem bylo zmapovat jejich stravování a způsoby hubnutí před závodem.
Nejčastější zastoupení respondentů spadalo do bojových sportů jako je box, judo či kickbox.
Výsledky byly občas znepokojivé až alarmující.
Díky odpovědím ze třetí, čtvrté a páté otázky jsem zjistila, že jen minimum (9%) z vybraných
sportovců si svou váhu drží v limitu po celý rok. Většina závodníků (46%) přiberou podle pocitu
a před závodem hubnout. Více než polovina dotazovaných (55%) shazovala 5 dní před závodem 3
až 6kg, ale našli se i jedinci, kteří udávali mnohem vyšší čísla jako 7, 9 až 12kg.Zda-li by se jednalo
o jev častý, mohlo by to přinést velmi riskantní zdravotní následky. Nejčastěji respondenti
ke shazování hmotnosti před závodem volí pocení při sportování (72%) a omezení příjmu potravy
(71%) a tekutin (54%). Z dlouhodobého hlediska neustálé přibírání a drastické hubnutí může vést
ke zhoršené regeneraci, poruchám příjmů potravy, stagnaci výkonu, narušenému metabolismu
a oběhových funkcí až dokonce k srdečnímu selhání (Bernacíková a kol., 2013; Roubík, 2018).
Kdyby si sportovci hlídali vždy jen 1-2kg přes váhový limit, mohli by tak zlepšit svou výkonnost či
dokonce prodloužit svou závodní kariéru až o několik let.
V šesté otázce, která se zabývala stravováním dle subjektivního názoru, absolutní většina
respondentů (74%) uvedla, že se snaží dodržovat zásady správné výživy, ale občas mají volnější
režim. To by mělo být v rámci vrcholového sportu naprosto v pořádku, ale musíme brát v potaz, co
pro každého dle subjektivního názoru můžou zásady správné výživy znamenat. 7 lidí z 103
dotazovaných uvedlo, že jedí vždy co a kdy chtějí. U této skupiny sportovců si myslím, že by bylo
vhodné vyhledat odborníka na výživu, který by mohl zlepšit pomocí stravy jejich regeneraci,
tréninkový proces a celkový sportovní výkon.
Odpovědi na otázku č. 7, kde jsem zjišťovala, podle jakých informací a zdrojů respondenti hubnou
a stravují v soutěžním období, pro mě byly velmi znepokojivé. Jen 8 sportovců z 103 dotazovaných
uvedlo, že vyhledali pomoc odborníka na výživu či doktora. Dle mého názoru by sportovci, kteří
jsou ve váhové kategorii a musí často snižovat svou hmotnost, měli konzultovat svůj jídelníček
či zdravotní stav s odborníkem mnohem frekventovaněji. Vyhnuli by se tak případným negativním
důsledkům, které mohou mít nepříjemný vliv na jejich výkon či celou sportovní kariéru. Nejčastěji
respondenti uváděli, že jim se stravováním a hubnutím pomohli trenéři a starší závodníci (58%)
či intuitivně dělají, co si myslí, že je správné (32%). Podstatné je také zmínit, že každý jedinec
je individuální, tudíž rady od starších závodníku či trenéru nemusí vždy mít na sportovce pozitivní
efekt. Poslední dobou se stravovací návyky závodníků často s vrcholovým výkonem spojují a řada
reprezentačních družstev napříč všemi sporty začaly svůj personální tým rozšiřovat vedle trenérů,
fyzioterapeutů a psychologů i o nutriční terapeuty, které se starají o stravování sportovců a vedou
nad nimi odborný dohled. Jsem ráda, že se povědomí o důležitosti jídelních návyků dostává stále
více do podvědomí.
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Na otázku č. 8 a č. 10 odpovídali respondenti velmi rozporuplně. Zjišťovala jsem, proč sportovci
závodí právě ve své váhové kategorii a jaké negativní důsledky během svého působení v ní už
subjektivně pocítili. Více než polovina závodníku (53%) uvedlo, že jim váha nedělá žádný problém
či váha není sice ideální, ale i tak jim vyhovuje a zvládají se bez problémů ve své váhové kategorii
udržet (21%). I přes to všechno respondenti také uvedli, že již během svého působení ve váhové
kategorii pocítili dehydrataci (53%), nadměrnou únavu (51%), nadměrné přejídání několik dní po
sobě (45%), deprese, pocit hladu a pocit osobního selhání (31%), svalové křeče (23%) či poruchy
spánku (20%). V menší míře respondenti uvedli, že po závodě či při hubnutí zkolabovali (6%) nebo
se setkali s poruchou příjmu potravy (7%). Obávám se, že i když momentálně může respondentům
tento stav vyhovovat, dlouhodobě z hlediska negativních důsledků není perspektivní a velmi
zkracuje jejich závodní kariéru. V této situaci bych opět volila volbu vyhledání nutričního
terapeuta, odborníka na výživu či lékaře, který by ze zdravotního hlediska zhodnotil, zda-li není
pro závodníka účast ve váhové kategorii nebezpečná nebo pomohl individuálně nastavit určitý
druh diety a stravování, díky které by se jedinec vyvaroval případným komplikacím jako je pocit
dehydratace, nadměrná únava, křeče i poruchy příjmu potravy.
Otázka č. 9 a 11 byla zaměřená na styl stravování a potravinové doplňky. 61% respondentů
uvedlo, že se pro shazování a udržení hmotnosti nejvíce přiklánějí k racionálnímu stylu stravování
pouze s omezením množství přijaté energie. Jako další dva nejčastější stravovací styly byly
uvedeny nízkosacharidové (32%) a nízkotučné (15%) diety. Uvedené potravinové doplňky
obsahovaly všechny standardní vitamíny a minerály, bílkovinné preparáty a energetické substráty.
Velmi málo respondentů (11%) uvedlo, že žádné suplementy nepoužívá, ale obávám se,
že výsledky byly zkreslené, protože se jednalo o jedinou otevřenou otázku v mém dotazníku
a vypisování odpovědí mohlo plno spěchajících respondentů odradit.

9.2. Analýza složení těla
U všech pěti účastníků výzkumu se jednalo o profesionální veslaře, kteří se snaží probojovat
do reprezentačního týmu pro následující sezónu. První vážení probíhalo v prosinci 2018. Veslaři
byli prozatím před vrcholnou zimní přípravou a před jarními soustředěními. Bylo zajímavé
sledovat, jak po této etapě přípravy v dubnu 2019 jejich složení těla změnilo.
Největší změny nastaly v porovnání procent tělesného tuku s kilogramy svalové hmoty. Všem
zúčastěným se bez výjimky snížil tělesný tuk a byl nahrazen svalovou hmotou. Pouze u jedné dívky
(Proband 2) se s tělesným tukem zmenšila i svalová hmota o 1,9kg, ale pravděpodobně to velmi
ovlivnil faktor, že se hmotnost veslařky v mimosoutěžním a soutěžním období lišila o 3,2kg
a při hubnutí muselo dojít i ke ztrátě svaloviny, aby byl splněn váhový limit. Nejvíce zajímavý byl
jediný chlapec (Proband 4), který se výzkumu zúčastnil. Během jarní veslařské přípravy dokázal
přeměnit 17,3% tělesného tuku na 10,2kg svalové hmoty.

37

Zvětšená procenta tělesné vody u všech účastníků výzkumu odpovídaly navýšení svalové hmoty.
Údaje vyšly v souladu s odbornými informacemi, které říkají, že 1g glykogenu uloženého ve svalu
na sebe váže 3g vody (Vilikus, 2015), u tělesného tuku tomu tak není. Veslaři při jarní přípravě
a hubnutí do své váhové kategorie zaměňovali tělesný tuk za svalovou hmotu, tudíž zvětšovali
procento tělesné vody v těle.
Probandi výzkumu zaznamenávali po dobu tří dnů před kontrolním vážením svůj jídelníček.
Pomocí kalorických tabulek(Kalorické tabulky, n.d.) jsem vypočítala jejich průměrný energetický
příjem s procentuálním zastoupením jednotlivých živin. Porovnala jsem údaje v mimosoutěžním a
soutěžním období a zjistila, že naprosto všichni snížili svůj příjem potravy, průměrně o 24%.
Nejextrémnější byl údaj od veslařky (Proband 2), která shodila do soutěžního období 3,2kg a svůj
energetický příjem omezila o 44%. Podle hodnot metabolického věku, který se u všech účastníků
výzkumu snížil, můžeme hodnotit změnu složení těla jako pozitivní. Bohužel bez lékařských
prohlídek a dlouhodobého monitoringu veslařů nemůžeme tento údaj hodnotit objektivně.
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10. Závěr
Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat stravování, způsoby hubnutí a negativní
důsledky, které pociťují závodníci ve sportech s váhovými kategoriemi a porovnat je s odbornými
informacemi vypsanými v teoretické části této práce. Podle kvantitativního dotazníkového šetření
jsem zjistila, že většina respondentů své stravování a zdravý životní styl nebere příliš vážně. Mimo
soutěžní období se svou váhou velice oddálí od své váhové kategorie a ke snižování hmotnosti
využívají velmi často až radikální metody. Myslím si, že pokud by sportovci více začali
spolupracovat a konzultovat svou stravu s lékaři či odborníky na výživu, mohli by si prodloužit
svou závodní kariéru a zlepšit své dosavadní výsledky a především se uchránit před PPP,
chronickou únavou nebo jinými riziky spojenými s nárazovým snižováním hmotnosti.
Ve druhé praktické části své bakalářské práce jsem analyzovala a porovnávala složení těla veslařů
v mimosoutěžním a soutěžním období. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se po zimní vrcholné
přípravě a jarních soustředěních tuková hmota přeměnila z velké části na hmotu svalovou.
Nikomu nevyšly hodnoty, které by neodpovídali fyziologickým předpokladům jedince, bohužel ale
nedokážeme určit, zda-li jsou pro tyto účastníky studie váhové limity dlouhodobě udržitelné.
Jsem ráda, že všeobecný zájem sportovců o stravování a zdravý životní styl roste a doufám, že tato
práce pomůže závodníkům vyvarovat se případným komplikacím způsobených nevhodným
stravováním a zlepší jejich dosavadní výsledky.
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Seznam zkratek
B - bílkoviny
BM - bazální metbolismus
CEP - celkový energetický příjem
CNS - centrální nervová soustava
DD - denní dávka
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kg - kilogram
kys. - kyselina
MK - mastné kyseliny
MV - metabolický věk
NS - nervový systém
PPP - poruchy příjmu potravy
SO - slowoxidative, pomalá oxidační svalová vlákna
WHO - WorldHealthOrganization, Světová zdravotnická organice
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Příloha 1 Dotazník pro respondenty

Dotazník
V rámci praktické části své bakalářské práce na téma „Stravování u sportů s váhovými kategoriemi“
si Vás dovoluji požádat o vyplnění anonymního dotazníku, jehož cílem je zjištění stravovacích návyků,
hubnoucích metod a případného výskytu zdravotních rizik u kategorií sportů, které jsou podmíněny
váhovými kategoriemi.
Prosím vždy vybírejte jen jednu odpověď, pokud není uvedeno jinak, a Vámi vybranou odpověď
zakroužkujte, případně dopište. Za vaši ochotu a čas, které jste vyplňováním dotazníku věnoval/a, děkuji.

1a. Jsem:
1b.Můj věk:

a) muž
b) žena
doplňte: _________

2. Sport, který vykonávám:

a) box
b) judo
c) veslování

3. V průběhu sezóny si:

a) váhu držím v limitu po celý rok
b) vždy hlídám 1-2kg přes váhový limit
c) přiberu podle pocitu a před soutěží hubnu
d) snažím se hlídat 1-2kg přes váhový limit, ale občas přiberu víc

d) teakwondo
e) kulturistika a fitness
f) doplňte jiné:___________

4. Váha, kterou jsem nejvíce 5 dní před závodním váženým shazoval/a:
a) váhu si držím v limitu po celý rok
b) 0,5-2kg
c) 3-4kg
d) 5-6kg
e) více (doplňte:_____kg)
5. Pro shazování hmotnosti před soutěží používám nejčastěji (zakroužkuj i více možností):
a) saunování
b) pocení při sportování
c) pocení pomocí horké vody
d) omezení příjmu tekutin
e) omezení příjmu potravin
f) jiné (doplňte: ____________________________________________ )
6. Dle mého subjektivního názoru se stravuji:
a) dodržuji nekompromisně všechny základy správné výživy
b) snažím se dodržovat základy správné výživy, občas mám volnější režim
c) základy správné výživy znám, ale spíše je nedodržuji
d) jím vždy co chci a kdy chci

7. Hubnout a stravovat v soutěžním období (zakroužkuj i více možností):
a) naučil jsem se sám pomocí knih a internetu
b) pomohli mi trenéři, starší závodníci a jejich zkušenosti
c) vyhledal jsem pomoc odborníka na výživu či lékaře
d) intuitivně sám dělám, co si myslím, že je správné
8. Jsem ve své váhové kategorii, protože:
a) váha mi nedělá žádný problém, vyhovuje mi to
b) váha není úplně ideální, ale vyhovuje mi to
c) váha není úplně ideální, ale jinak bych se ve svém sportu neuchytil
d) váha není úplně ideální, ale líbí se mi menší konkurence
e) doplňte jiný důvod ____________________
9. Pro shazování či udržení hmotnosti se nejvíce přikláním k tomuto stylu stravování (zakroužkujte i více
možností):
a) racionální stravování (jen snižování energetického příjmu)
b) nízkosacharidové diety
b) nízkotučné diety
c) vysokosacharidové diety
d) paleo stravování
e) bezlepkové stravování
f) doplňte jiné: _____________
10. Dle subjektivního pocitu můžu říci, že během svého působení ve váhové kategorii jsem pocítila/zažila
(zakroužkuj i více možností):
a) poruchy příjmů potravy (anorexie, bulimie, …)
b) dehydrataci (bolest hlavy, malátnost, pocity na omdlení)
c) přejídání (opravdu vysoký energetický příjem i několik dní po sobě)
d) zkolabování (po závodě, při hubnutí, v tréninku)
e) nadměrná únava
d) svalové křeče
f) poruchy spánku
g) depresi, pocit hladu či osobní selhání
11. Vypište, jaké potravinové doplňky využíváte (vitamíny, podpůrné prostředky, minerální látky,..)

Příloha 2 Informovaný souhlas

Informace pro subjekty hodnocení
Vážená paní/vážený pane,
děkuji Vám, že jste souhlasil/a se svojí účastí na výzkumu k mé práci s názvem „Stravování
sportovců s váhovými kategoriemi“, která bude sloužit jako závěrečná práce k ukončení mého
bakalářského studia Nutriční terapie na 1. lékařské fakultě v Praze. Prosím o pozorné přečtení níže
uvedených informací. Tento dokument bude sloužit jako informovaný souhlas a souhlas se
zpracováním osobních údajů podle GDPR.
Popis studie:
Po dobu tří dnů bude účastník zaznamenávat svůj jídelníček (čas, gramáž) a odtrénovaný čas
(množství hodin aktivního tréninku), následně bude zvážen na osobní váze iHealth CORE HS6,
kterou poskytne zkoušející. Budou zaznamenány informace o výšce, pohlaví, věku, hmotnosti,
procenta tělesného tuku, celková beztučná hmota, svalová hmota, kostní hmota, objem vody v
těle a poměr vnitřního orgánového tuku.
Toto měření proběhne celkem dvakrát, v mimosoutěžním (leden 2019) a soutěžním období
(březen 2019). Záznamy budou porovnány a zanalyzovány.
Souhlasím, že:
Při zařazení do studie budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti dle
platných zákonů ČR a budou užita pouze pro účely bakalářské práce „Stravování u sportů s
váhovými kategoriemi“ v anonymizované podobě.
Souhlasím se zpracováním osobních dat podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR). Uvědomuji si, že zjištěná data z obou měření budou nejprve porovnány a zanalyzovány a
až následně do bakalářské práce pohlednou plné anonymizaci.
Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s publikací dat
ve výše zmíněné bakalářské práci, a že jsem měl možnost si řádně a v dostatečném čase promyslet
všechny aspekty, který daný pokus obnáší a zeptat se na vše potřebné, co se mé účasti ve
výzkumu týče. Byl jsem poučen o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Datum podpisu:
Jméno a příjemní účastníka:
Podpis účastníka:
Jméno, příjemní a podpis řešitele studie:

Příloha 3 Evidence výpůjček

Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do
zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné
práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená
v předchozím odstavci.
Příjmení, jméno
(hůlkovým písmem)

číslo dokladu totožnosti
vypůjčitele
(např. OP, cestovní pas)

Signatura
závěrečné práce

Datum

Podpis

