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1. Souhrn
Disertační práce se zabývá pohybovou aktivitou (PA) seniorek, jako preventivní složkou
jejich životního stylu. Teoretická část práce shrnuje současné poznatky z oblasti gerontologie,
zátěžové fyziologie a kinantropologie ve vztahu k seniorské populaci. Pro experimentální část
práce byly sestaveny dotazníky a byl vytvořen skupinový (řízený) a individuální preventivní
pohybový program. Oba programy byly následně aplikovány u vybraných souborů žen
seniorského věku. Cílem disertační práce bylo posouzení vlivu těchto pohybových programů na
úroveň rizikových faktorů civilizačních onemocnění a na vybrané ukazatele kvality života.
Sledovaný soubor osob tvořily seniorky - posluchačky Univerzity třetího věku a Univerzity
volného času v Hradci Králové. Soubor byl dále rozdělen na experimentální skupinu, která
absolvovala řízenou skupinovou PA (SK1; 18 žen, 63±3 let), experimentální skupinu, která
absolvovala individuální PA dle cvičebního manuálu (SK2; 14 žen, 65±5 let) a kontrolní
skupinu, která neabsolvovala žádný pohybový program (SK3; 19 žen, 69±4 let). Pohybové
programy, obsahující prvky zdravotní gymnastiky, posilovacího cvičení, balančního cvičení,
relaxace a chůze, byly aplikovány v objemu cca 2 hodiny týdně po dobu 10 měsíců.
Sledovanými ukazateli byly tělesná hmotnost (TH), body mass index (BMI), krevní tlak
(TK), klidová srdeční frekvence, celkový a HDL cholesterol, index aterogenity (AI), glykémie
a vybrané ukazatele kvality života. Pro sběr údajů byl použit dotazník a lékařské vyšetření.
Po desetiměsíční aplikaci PA došlo k významnému snížení TH (p<0,05) a BMI (p<0,05)
u SK1 a SK2, k významnému zvýšení hladiny HDL cholesterolu u SK1 (p<0,05) a
k významnému snížení AI u SK2 (p<0,05) oproti hodnotám před intervencí. U SK1 došlo
k významnému zlepšení hodnocení vlastního zdravotního stavu (p<0,05) a významně se zvýšila
též účast na společenských aktivitách (p<0,05). U SK1 i SK2 došlo k nárůstu (p<0,05) pocitů
aktuální i dlouhodobé spokojenosti a pohody a ke zvýšení pocitu zodpovědnosti za své vlastní
zdraví (p<0,001). U SK1 došlo, ve srovnání s SK2, k celkově většímu množství pozitivních
změn (včetně statisticky nevýznamných). U kontrolní skupiny došlo pouze k významnému
snížení celkového cholesterolu (p<0,05) a AI (p<0,05) a k významnému zvýšení hladiny HDL
cholesterolu (p<0,05).
Posuzované pohybové programy redukovaly hladiny některých sledovaných rizikových
faktorů civilizačních onemocnění a pozitivně ovlivňovaly ukazatele kvality života u cvičících
osob ve srovnání s kontrolní skupinou. Skupinové cvičení bylo účinnější než cvičení
individuální. Zdá se, že dlouhodobé pohybové programy o relativně nízkém objemu a intenzitě
mohou hrát pozitivní roli ve zdravotní prevenci a kvalitě života seniorů.
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2. Summary
This dissertation deals with physical activity of senior women and its importance in health
prevention. Current knowledge in the areas of gerontology, exercise physiology and
kinanthropology was summarized in the theoretical part. For experimental part of the work,
questionnaires were compiled and group and individual exercise programs were created and
applied on a set of senior women. The objective of the dissertation was to assess the influence
of these programs on civilization diseases risk factors and on some indicators of quality of life.
Our study population was formed by healthy senior women recruited from the programs of
senior university education in Hradec Králové. The study population was further divided into
an experimental group which completed a group exercise program (G1; 18 subjects, 63±3 yrs),
an experimental group which completed an individual exercise program according to our
instructions (G2; 14 subjects, 65±5 yrs) and a control group without an exercise program (G3;
19 subjects, 69±4 yrs). Exercise programs were applied for 10 months, 2 hours/week and
contained remedial exercises, strengthening activities, balance and relaxation exercises and
walking. The variables examined included body weight (BW), body mass index (BMI), blood
pressure (BP), resting heart rate, total cholesterol, HDL-cholesterol, index of aterogenity (AI),
glycemia and selected indicators of quality of life. A questionnaire and medical examination
were used for data collection.
After a 10-month intervention there were significant reductions of BW (p<0.05) and BMI
(p<0.05) in G1 and G2, an increase of HDL cholesterol (p<0.05) in G1 and a decrease of AI
(p<0.05) in G2 compared to data pre-intervention. There was an improvement in self-reported
health status (p<0.05) and increased participation in social life (p<0.05) in G1 after the
intervention. Significant increments of feelings of wellbeing (p<0.05) and of personal
responsibility for one’s own health (p<0,001) were found in G1 and G2. More positive changes
(including those statistically insignificant) were found in G1 compared to G2. There were
reductions (p<0.05) of total cholesterol and AI and an increase (p<0.05) in HDL cholesterol in
G3. No other changes were found in the control group.
The examined exercise programs reduced levels of some civilization diseases risk factors
and positively influenced indicators of quality of life in exercise groups vs. control group. The
group program was more effective than the individual program. It appears that low-volume
low-intensity exercise programs can play a positive role in health prevention and quality of life
of seniors.
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3. Úvod do problematiky
Pravidelná pohybová aktivita je již dlouho považována za důležitou součást zdravého
životního stylu a je spojována s pozitivním vlivem na zdraví tělesné i duševní (Pate et al.
1995). Nedostatečná pohybová aktivita je ovlivnitelným rizikovým faktorem pro neustále se
rozšiřující spektrum chronických nemocí, kam patří především kardiovaskulární onemocnění,
diabetes mellitus II. typu, rakovina tlustého střeva a prsu, obezita, hypertenze, osteoporóza,
osteoartritida a deprese (Blair et al. 2001).
Senioři představují sociální skupinu, která je obvykle vymezena věkem. Nejčastěji je
udávána hranice od šedesáti, případně šedesáti pěti let (Kalvach et al. 2004). Počet seniorů
narůstá a předpokládá se, že během následujících čtyřiceti let dojde až ke zdvojnásobení
procentuálního zastoupení seniorů v české populaci (ÚZIS 2008). Seniorský věk s sebou
přináší mnohé individuální a celospolečenské problémy, neboť je spojen s vyšším výskytem
zdravotních komplikací a s postupným úbytkem soběstačnosti. Díky pokrokům v medicíně a
zvyšování úrovně zdravotní péče dochází sice k prodlužování délky života, avšak tato
skutečnost s sebou nepřináší automatické udržení kvality života (Dragomirecká a Šelepová
2004). Kvalita života představuje komplex prvků, který můžeme rozdělit do dvou rovin,
subjektivní a objektivní. Subjektivní kvalita života se týká lidské emocionality a všeobecné
spokojenosti se životem, může být chápána jako pacientův subjektivní názor na zdraví a
tělesné, psychické i sociální funkce. Objektivní kvalita života představuje splnění požadavků
týkajících se sociálních a materiálních podmínek života, sociálního postavení a fyzického
zdraví (Hnilicová, 2005; Dragomirecká a Škoda 1997).
Na uchování zdraví a kvality života seniorů má podíl, mimo jiné, i dlouhodobá a pravidelná
pohybová aktivita. Pravidelné cvičení podle výsledků řady studií snižuje mortalitu a na věku
závislou morbiditu seniorů (ACSM 1998; Vita et al 1998). Svými účinky přispívá pohybová
aktivita ke zdravému stárnutí a snižuje či oddaluje úpadek tělesných funkcí s tím spojený.
Pravidelný a správně sestavený pohybový program pomáhá zachovat nebo zlepšit
kardiovaskulární funkce a zvýšit submaximální výkon, předchází úbytku svalové hmoty a síly,
zlepšuje posturální stabilitu, zvyšuje pružnost a rozsah pohybu (Nied et al. 2002, Nelson et al.
2007). Kromě roviny fyzické se pohybová aktivita kladně podílí na zlepšení psychického stavu
seniorů. Poruchy nálad (depresivní stavy, úzkost) jsou častým problémem stáří, který ovlivňuje
kvalitu života tím, že narušuje společenský život. Pravidelná pohybová aktivita vede
k pozitivním změnám v oblasti deprese a úzkosti a tím zlepšuje duševní zdraví a kvalitu života
(Antunes et al. 2005, ACSM 1998).
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4. Cíle disertační práce
Na základě teoretických a praktických poznatků sestavit dlouhodobé preventivní pohybové
programy. Programy následně aplikovat u vybraného souboru žen seniorského věku a zhodnotit
jejich vliv na vybrané rizikové faktory civilizačních onemocnění a vybrané ukazatele kvality
života.

5. Metodika
5.1. Etapy práce
•

Zhodnocení současného stavu poznatků v oblasti gerontologie, zátěžové fyziologie a
kinantropologie.

•

Vytvoření desetiměsíčních cvičebních programů – skupinového a individuálního.

•

Sestavení vhodného dotazníku pro zjištění zdravotní a pohybové anamnézy, vybraných
antropometrických, fyziologických a biochemických ukazatelů, vybraných výživových
a stravovacích návyků a vybraných ukazatelů kvality života.

•

Sestavení souboru žen seniorského věku a jeho následné rozdělení na 3 skupiny – na
skupinu absolvující řízené skupinové cvičení, na skupinu s individuálním programem
cvičení a na skupinu kontrolní bez pohybového programu.

•

Sběr dat před zahájením cvičebních programů.

•

Aplikace cvičebních programů.

•

Sběr dat po ukončení cvičebních programů.

•

Vyhodnocení vlivu desetiměsíčních cvičebních programů na vybrané ukazatele.

•

Posouzení výsledků intervence z hlediska zdravotní prevence a kvality života u seniorů.
Navržení zásad pro předpis rekreačních pohybových aktivit pro seniory.

5.2. Sledovaný soubor osob
Sledovaný soubor osob byl vytvořen ze seniorek - posluchaček Univerzity třetího věku
(U3V) Pedagogické fakulty University Hradec Králové a Univerzity volného času (UVČ)
v Hradci Králové. Podmínkou účasti ve sledování byl věk nad 55 let, zdravotní stav umožňující
pravidelné cvičení (potvrzeno lékařem) a ochota setrvat v programu po dobu deseti měsíců.
Všechny účastnice výzkumu absolvovaly v rámci svého studia na U3V nebo na UVČ
přednášky s časovou dotací cca 4 hodiny zaměřené na pohybovou aktivitu, zdravou výživu a
duševní zdraví.
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Program zahájilo 60 žen, dokončilo 51 žen (85 %) s průměrným věkem 65,7 ± 4,7 let.
Účastnice byly rozděleny do 3 skupin (dvou experimentálních a jedné kontrolní skupiny) na
základě jejich individuální preference. Rozdělení nebylo provedeno náhodným výběrem, neboť
některé z účastnic byly mimohradecké a pravidelné dojíždění dvakrát týdně pro ně nebylo
přijatelné. Skupina 1 a skupina 2 byly skupiny experimentální. Do skupiny 1 bylo zařazeno 23
žen, program dokončilo 18 žen (78 %). Tři účastnice ukončily program předčasně samy, dvě
byly vyřazeny pro nemoc. Skupina 1 absolvovala desetiměsíční program řízené skupinové
pohybové aktivity. Do skupiny 2 bylo zařazeno 15 žen, program dokončilo 14 žen (93 %).
Skupina 2 absolvovala desetiměsíční individuální pohybový program podle manuálu. Do
skupiny 3 bylo zařazeno 22 žen, program dokončilo 19 žen (86 %). Skupina 3 byla skupinou
kontrolní, bez programu pohybové aktivity. Účastnice byly požádány o zachování stávající
úrovně pohybové aktivity.
5.3. Charakteristika pohybového programu
Skupinová, řízená pohybová aktivita probíhala po dobu deseti měsíců, s frekvencí dvakrát
týdně, objemem do 60 minut a střední intenzitou zatížení. Cvičení bylo zaměřeno především na
zvýšení obecné kondice, zpevnění svalstva, gymnastiku zad, udržení či zvětšení pohyblivosti a
balančních schopností. Tempo cvičení si účastnice volily individuálně na základě svých
fyzických možností. Z důvodů adaptace organismu na zátěž byl obsah lekcí po 3 měsících
pozměněn, byly zařazeny nové cviky nebo náročnější varianty již osvojených.
Zaměření individuálního programu bylo stejné jako u skupinového cvičení. Před zahájením
programu každá účastnice obdržela podrobné písemné instrukce ke cvičení včetně zásobníku
vhodných cviků, byla zdůrazněna nutnost vedení záznamu o cvičení (den, čas, pocity). Zároveň
proběhly praktické ukázky cvičení a rozbor individuálního cvičení včetně případných korekcí a
specifických doporučení. Cvičení bylo sestaveno na dobu deseti měsíců, s minimální frekvencí
dvakrát týdně, s celkovým objemem 60 minut a se zařazením chůze střední intenzity zátěže,
s frekvencí 3x týdně a trváním minimálně 15 minut.
5.4. Sběr dat
Pro získání anamnestických dat a dat nutných pro posouzení změn v oblasti kvality života
byl použit dotazník vytvořený kombinací dotazníku Státního zdravotního ústavu v Praze
(používaného pro sběr dat v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva) a
dotazníku vytvořeného Centrem kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci. Dotazník byl rozdělen na 4 části:
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• Zdravotní anamnéza (včetně otázky směřující na subjektivní vnímání zdravotního stavu)
• Pohybová aktivita (druh a objem rekreační pohybové aktivity a některé aspekty habituální
pohybové aktivity)
• Stravovací zvyklosti (údaje doplňujícího charakteru)
• Společenské aktivity a psychika (zaměřeno na zapojení do společenských aktivit a na
subjektivní pocity spojené s hodnocením vlastního života a možnostmi seberealizace)
Dotazníky byly vyplněny před a po intervenci. Cílem většiny otázek bylo zhodnotit výchozí
stav, porovnat vstupní údaje u jednotlivých skupin mezi sebou a sledovat, zda pohybový
program vedl ke změně stavu před a po intervenci. Mezi ukazatele, které sloužily k posouzení
případných změn v oblasti kvality života, bylo zařazeno subjektivní hodnocení svého zdraví,
zapojení do společenského života a pocity spojené s hodnocením vlastního života a možnostmi
seberealizace.
Hodnoty vybraných fyziologických a biochemických parametrů byly získány z vyšetření u
praktických lékařů, které podstoupily účastníce výzkumu před a po realizaci desetiměsíční
pohybové intervence. Vyšetření zahrnovala měření krevního tlaku a klidové tepové frekvence,
stanovení hodnot celkového cholesterolu a HDL cholesterolu a stanovení hladiny glukózy
v krvi. Vyšetření zahrnovala též posouzení možných rizik spojených s účastí v pohybovém
programu. Vyšetření byla prováděna standardně podle doporučených postupů Společnosti
všeobecného lékařství ČLS JEP. Tělesná hmotnost a výška byly měřeny na našem pracovišti.
5.5. Statistické metody zpracování dat
Pro zjištění fyziologické odezvy organismu na desetiměsíční pohybový program byly
v rámci jednotlivých skupin porovnány hodnoty antropometrických, fyziologických a
biochemických ukazatelů před a po intervenci. Zde byla naměřená data zpracována v podobě
aritmetických průměrů a směrodatných odchylek. Pro posouzení normality rozložení rozdílů
mezi zvolenými datovými soubory byl použit D’Agostinův test. Pro zhodnocení významnosti
rozdílů mezi datovými soubory byl použit párový parametrický t-test.
Pro zhodnocení vlivu pohybového programu na ukazatele kvality života a objemu
realizované pohybové aktivity byly zjištěné údaje zpracovány formou četnosti výskytu
jednotlivých odpovědí před a po intervenci. Pro zhodnocení významnosti změn byly použity
McNemarův test a Fisherův přesný test. K porovnání některých rozdílů napříč skupinami byl
použit Fisherův přesný test.
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6. Výsledky
6.1. Vstupní charakteristika sledovaných skupin
Základní anamnestické údaje jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1. Základní anamnestické údaje
Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

n (%)

n (%)

n (%)

63,3 ± 3,0

64,9 ± 5,4

68,6 ± 4,3

Vysokoškolské vzdělání

5 (28)

3 (22)

6 (31)

Středoškolské vzdělání

10 (56)

9 (64)

10 (53)

Základní vzdělání

3 (17)

2 (14)

3 (16)

Kouření

3 (17)

7 (50)

7 (37)

Dlouhodobé zdravotní problémy

2 (11)

3 (22)

6 (32)

Věk (roky)

Poznámky: n = počet osob
Ve skupině 1 se pravidelné pohybové aktivitě v minulosti věnovalo 67 % žen, aktuálně
(tj. v době před zahájením intervence) se pravidelné aktivitě věnovalo 6 (33 %) žen, z toho 3 se
účastnily organizované pohybové aktivity. Ve skupině 2 se pravidelné pohybové aktivitě
v minulosti věnovalo 64 % žen, aktuálně se pravidelnému pohybu věnovaly 4 (29 %) ženy,
z toho 2 se účastnily organizované pohybové aktivity. Ve skupině 3 se pravidelné pohybové
aktivitě v minulosti věnovalo 53 % žen, aktuálně se pravidelnému pohybu věnovalo 26 % žen,
všechny organizovanou formou.
6.2. Dodržování programu
Průměrná účast činila při desetiměsíčním skupinovém cvičení 63 dnů z 84 cvičebních dnů
(75 %). Jako důvody neúčasti na cvičení udávaly účastnice nejčastěji nemoc, pracovní
povinnosti a péči o vnoučata. Popsané ztráty cvičebních dnů odpovídají běžné účasti na
řízeném cvičení obecné populace (Jansa 2001). Průměrný počet dnů v případě individuálního
cvičení činil 52 z předpokládaných 84 (62 %), v případě chůze bylo z plánovaných 126
vycházkových dnů realizováno v průměru cca 83 dnů (66 %).
6.3. Změny vybraných antropometrických, fyziologických a biochemických ukazatelů
Vstupní

a

výstupní

hodnoty

vybraných

antropometrických,

fyziologických

biochemických parametrů u jednotlivých skupin jsou uvedeny v tabulkách 2-4.
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a

Tabulka 2. Vstupní a výstupní hodnoty antropometrických,
a biochemických ukazatelů u skupiny 1 (řízená pohybová aktivita)

fyziologických

vstupní hodnoty

výstupní hodnoty

p

(AP ± SD)

(AP ± SD)

(t-test)

Hmotnost (kg)

72,39 ± 6,84

70,72 ± 6,03

<0,05

BMI (kg/m2)

26,28 ± 1,73

25,68 ± 1,44

<0,05

TKS (mmHg)

132,67 ± 8,38

129,78 ± 6,04

NS

TKD (mmHg)

79,28 ± 6,73

78,33 ± 4,26

NS

SFklid (počet)

74,61 ± 6,65

73,56 ± 4,85

NS

GLU (mmol/l)

5,83 ± 0,62

5,63 ± 0,59

NS

T-CHOL (mmol/l)

5,16 ± 0,38

5,13 ± 0,33

NS

HDL (mmol/l)

1,47 ± 0,13

1,51 ± 0,16

<0,05

AI

2,53 ± 0,34

2,42 ± 0,36

NS

Skupina 1

Poznámky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; BMI = body mass index; TKS = systolický
krevní tlak; TKD = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi; TCHOL = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina HDL-cholesterolu; AI = aterogenní index

U skupiny 1 došlo po intervenci k významnému (p < 0,05) snížení tělesné hmotnosti a BMI
a k významnému (p < 0,05) zvýšení hladiny HDL cholesterolu
Tabulka 3. Vstupní a výstupní hodnoty antropometrických,
a biochemických ukazatelů u skupiny 2 (individuální pohybová aktivita)

fyziologických

vstupní hodnoty

výstupní hodnoty

p

(AP ± SD)

(AP ± SD)

(t-test)

hmotnost (kg)

69,43 ± 6,78

68 ± 5,64

<0,05

BMI (kg/m2)

25,63 ± 1,7

25,12 ± 1,32

<0,05

TKS (mmHg)

126,64 ± 7,5

126,36 ± 6,07

NS

TKD (mmHg)

79,86 ± 7,48

78,43 ± 4,65

NS

SFklid (počet)

75,57 ± 8,25

74,43 ± 4,99

NS

GLU (mmol/l)

5,34 ± 0,67

5,36 ± 0,64

NS

T-CHOL (mmol/l)

5,31 ± 0,41

5,26 ± 0,37

NS

HDL (mmol/l)

1,46 ± 0,2

1,51 ± 0,16

NS

AI

2,71 ± 0,7

2,54 ± 0,48

<0,05

Skupina 2

Poznámky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; BMI = body mass index; TKS = systolický
krevní tlak; TKD = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi; TCHOL = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina HDL-cholesterolu; AI = aterogenní index
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U skupiny 2 došlo po intervenci k významnému (p < 0,05) snížení tělesné hmotnosti a BMI
a k významnému (p < 0,05) snížení indexu aterogenity.
Tabulka 4. Vstupní a výstupní hodnoty antropometrických,
a biochemických ukazatelů u skupiny 3 (kontrolní skupina)

fyziologických

vstupní hodnoty

výstupní hodnoty

p

(AP ± SD)

(AP ± SD)

(t-test)

hmotnost (kg)

74,68 ± 5,78

74,32 ± 6,22

NS

BMI (kg/m2)

27,47 ± 1,33

27,33 ± 1,62

NS

TKS (mmHg)

132,53 ± 7,68

134,11 ± 8,67

NS

TKD (mmHg)

82,42 ± 6,53

80,26 ± 5,21

NS

SFklid (počet)

75,74 ± 4,64

76,89 ± 6,15

NS

GLU (mmol/l)

5,91 ± 0,84

5,83 ± 0,78

NS

T-CHOL (mmol/l)

5,46 ± 0,41

5,39 ± 0,41

<0,05

HDL (mmol/l)

1,39 ± 0,11

1,44 ± 0,12

<0,05

AI

2,96 ± 0,36

2,77 ± 0,35

<0,05

Skupina 3

Poznámky: AP = aritmetický průměr; SD = směrodatná odchylka; BMI = body mass index; TKS = systolický
krevní tlak; TKD = diastolický krevní tlak; SFklid = klidová srdeční frekvence; GLU = hladina glukózy v krvi;
T-CHOL = hladina celkového cholesterolu; HDL = hladina HDL-cholesterolu; AI = aterogenní index

U skupiny 3 došlo po intervenci vzhledem ke vstupním hodnotám k významnému (p < 0,05)
snížení hladiny celkového cholesterolu a indexu aterogenity a k významnému (p < 0,05) zvýšení
hladiny HDL cholesterolu.
6.4. Změny úrovně pohybové aktivity
Před intervencí nebyly mezi skupinami statisticky významné rozdíly v žádné oblasti úrovně
pohybové aktivity. Po intervenci došlo k významnému nárůstu úrovně pravidelné pohybové
aktivity u skupiny 1 (T-test, p = 0,0002) a skupiny 2 (T-test, p = 0,006). Tyto změny logicky
vyplývají z účasti v programu. U skupiny 1 došlo též k významnému zvýšení frekvence jízdy
na kole, jakožto formy dopravního prostředku (McNemarův test; p < 0,002). U skupiny 3
nedošlo k žádné změně.
6.5. Změny vybraných ukazatelů kvality života
U vstupních hodnot parametru „hodnocení vlastního zdravotního stavu“ nebyl mezi
skupinami významný rozdíl (Fisherův přesný test, p = 0,730). Po intervenci došlo ke statisticky
významnému pozitivnímu posunu v hodnocení vlastního zdravotního stavu pouze u skupiny 1
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(p = 0,038), ve všech individuálních případech se jednalo o pozitivní posun hodnocení. U
skupin 2 a 3 byl také zjištěn pozitivní posun, který však nedosáhl hladiny statistické
významnosti (p = 0,13 u skupiny 2; p = 0,66 u skupiny 3). Pro posouzení významnosti změn
byl použit McNemarův test. Změny u jednotlivých skupin jsou zobrazeny v grafu 1.
Graf 1. Hodnocení vlastního zdravotního stavu

Poznámky: SK1 = skupina 1, SK2 = skupiny 2, SK3 = skupina 3
V oblasti společenského života byly hodnoceny kategorie „návštěva přátel a známých“ a
„pravidelná docházka do klubů/spolků“. Před intervencí nebyly mezi jednotlivými skupinami
zjištěny významné rozdíly. Po intervenci došlo k významné změně (Fisherův přesný test;
p=0,04) pouze v kategorii „pravidelná docházka do klubů/spolků“ u skupiny 1 (tabulka 5).
Tabulka 5. Pravidelná docházka do klubů / spolků (více než 1x měsíčně)

Skupina 1

Před intervencí
n (%)
6 (33)

Po intervenci
n (%)
13 (72)

p
(Fisherův test)
<0,05

Skupina 2

3 (21)

3 (21)

NS

Skupina 3

5 (26)

4 (21)

NS

Poznámky: n=počet osob
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Pro posouzení vlivu hodnocené pohybové intervence na oblast psychiky bylo použito 18
otázek, obsažených v poslední části dotazníku. Každá otázka byla vyhodnocována zvlášť.
Otázky vyjadřovaly buď pozitivní, nebo negativní pocit. Hodnotící škála byla pro všechny
otázky stejná: 4 možnosti, charakterizující frekvenci výskytu daného pocitu (často – někdy –
zřídka – nikdy). Každé odpovědi bylo přiřazeno číselné vyjádření: často = 4, někdy = 3, zřídka
= 2, nikdy = 1. U otázek vyjadřujících pozitivní pocit či stanovisko bylo za žádoucí změnu
považováno zvýšení skóre (tj. zvýšení frekvence výskytu pozitivních pocitů), u otázek
vyjadřujících negativní pocit či stanovisko bylo za žádoucí změnu považováno snížení skóre
(tj. snížení frekvence výskytu negativních pocitů). V tabulce 6 jsou uvedeny pouze ty otázky,
u kterých došlo ke statisticky významným (McNemarův test, p < 0,05) změnám v hodnocení.

Tabulka 6. Statisticky významné změny v oblasti psychiky před a po intervenci
Skup. 1

Skup. 2

Skup. 3

Můj věk mi nedovolí dělat, co bych chtěla

---

---

↓

Mohu dělat to, co chci

↓

↑↑

↑↑

Nedostatek peněz mi nedovolí dělat to, co bych chtěla

---

↑

↑

Těším se na každý den

↑↑

↑↑

---

Mám radost z věcí, které dělám

↑↑

↑↑

↓

Mám radost ze společnosti druhých

↑↑

---

↑↑

Cítím se opomíjena

↑

↑

---

Často mám pocit, že se se mnou zachází nespravedlivě

↑↑

↑

---

Cítím, že můj život má smysl

↑↑

↑↑

↓

Myslím, že budoucnost vypadá dobře

↑↑

↑

---

Když se ohlédnu za svým životem, mám pocit štěstí

↑↑

↑↑

↓

V těchto dnech se cítím plná energie

↑↑

↑

↑

Být zdravá závisí na mně

↑↑

↑↑

↓↓

Poznámky:
↑ = pozitivní změna (p < 0,05)
↑↑ = pozitivní změna (p < 0,001)
↓ = negativní změna (p < 0,05)
↓↓ = negativní změna (p < 0,001)
--- = bez významné změny (p≥0,05)
Pozitivní změna = zvýšení výskytu pozitivních pocitů, popř. snížení výskytu negativních pocitů
Negativní změna = snížení výskytu pozitivních pocitů, popř. zvýšení výskytu negativních pocitů

14

7. Diskuse
Po absolvování desetiměsíčního pohybového programu došlo u skupin s řízeným
skupinovým i individuálním pohybovým programem k významnému snížení tělesné hmotnosti
a BMI. U skupiny 1 to bylo v průměru o 1,7 kg, u skupiny 2 v průměru o 1,4 kg. V případě
BMI to znamenalo snížení o 0,6 kg/m2 u skupiny 1 a o 0,5 kg/m2 u skupiny 2. Jednalo se
o žádoucí jev, neboť hodnoty BMI se před intervencí u obou skupin pohybovaly v oblasti
nadváhy. U kontrolní skupiny k významnému poklesu nedošlo. Ke srovnatelným výsledkům
z hlediska snížení hmotnosti u seniorů dospěl Messier a kol. ve studii, která, stejně jako naše
studie, nebyla primárně orientována na snižování hmotnosti (Messier et al. 2004).
BMI má u seniorů inverzní vztah k tělesné výkonnosti (Fine et al. 1999). I mírný pokles
hmotnosti může snížit riziko ICHS a dalších chorob, neboť pozitivně ovlivňuje metabolické
abnormality. U seniorů s vysokým BMI je navíc pokles hmotnosti spojen se zlepšením
fyzických funkcí a kvalitou života (Villareal et al. 2005). Je velmi pravděpodobné, že
vytvořené a aplikované pohybové programy (skupinový i individuální) o relativně nízkém
objemu kladně ovlivnily u sledované skupiny žen seniorského věku tělesnou hmotnost a tím
přispěly ke snížení zdravotních rizik spojených s nadváhou a obezitou.
U žádné ze skupin nedošlo ke statisticky významné změně klidové srdeční frekvence ani
tlaku krve. U skupiny s řízeným skupinovým programem došlo k poklesu systolického
krevního tlaku zhruba o 3 mm Hg (z průměrných 133 na 130 mm Hg) a k poklesu
diastolického krevního tlaku o 1 mm Hg, což je v souladu s výsledky, které byly u seniorů již
popsány (Kelley et al. 2001). Někteří autoři uvádějí, že i mírný, statisticky nevýznamný pokles
tlaku krve může snižovat riziko kardiovaskulárních chorob (Whelton et al. 2002, Pescatello et
al. 2004). Lze se proto domnívat, že námi navržený pohybový program představoval, bez
ohledu na statistickou nevýznamnost změn, přínos ke zlepšení zdravotního stavu cvičících
osob. Jsem si vědoma skutečnosti, že při interpretaci takto malých změn TK narůstá význam
chyby měření.
Hodnoty glykémie u žen v řízeném pohybovém programu vykázaly snížení statisticky
nevýznamné, nicméně považuji za nutné zdůraznit, že se jednalo se o posun z oblasti hraniční
glykémie (5,83 mmol/l) směrem k hodnotám normálním (5,63 mmol/l). Ve studii s téměř
identickým pohybovým programem, který však trval pouze 3 měsíce, došlo k poklesu glykémie
výrazně nižšímu, z průměrné hodnoty 6,11 na 6,06 mmol/l (O’Leary et al. 2006). U skupiny
s individuálním pohybovým programem nedošlo prakticky k žádné změně a průměrné hodnoty
glykémie se před i po intervenci pohybovaly v oblasti normálu. Průměrná hodnota glykémie
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u kontrolní skupiny byla před i po intervenci v oblasti hraniční glykémie. I mírná dlouhodobá
hyperglykémie podmiňuje vznik mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací (Karen et
al. 2005). Naše výsledky naznačují, že skupinové řízené cvičení přispělo k normalizaci
glykémie a tím ke snížení rizik spojených s dlouhodobě zvýšenou hladinou glukózy v krvi.
Po desetiměsíční intervenci došlo k pozitivnímu ovlivnění celkového cholesterolu a HDL
cholesterolu a tím i aterogenního indexu u všech skupin, včetně skupiny kontrolní. Změny
u všech skupin dosahovaly podobných hodnot bez ohledu na to, zda z hlediska statistického
byly významné, či nikoliv. Rozborem stravovacích zvyklostí bylo zjištěno, že u všech skupin
došlo v průběhu desetiměsíční intervence ke zvýšení spotřeby rostlinných tuků a k poklesu
spotřeby živočišných tuků. Je obtížné posoudit, do jaké míry byly změny lipidového spektra
ovlivněny pohybovou aktivitou a jak se na výsledku podílela úprava stravovacích návyků
(skupiny 1 a 2). Jednodušší je situace u kontrolní skupiny, kde není znám jiný ovlivňující
faktor, než změna výživových zvyklostí. Výsledky studií zaměřených na vliv pohybové
aktivity na lipidové spektrum u seniorů se značně různí, a to i v případě velmi podobných
pohybových programů. V některých případech došlo vlivem cvičení k pozitivní úpravě
lipidového spektra (Fahlman et al. 2002, Halverstadt et al. 2007), v jiných ke změnám nedošlo
(Vincent et al. 2003), nebo pouze ke změnám nevýznamným (Schuit et al. 1998).
Kvalita života představuje rozsáhlý komplex prvků, který můžeme rozdělit do dvou rovin,
subjektivní a objektivní. Subjektivní kvalita života se týká lidské emocionality a všeobecné
spokojenosti se životem, může být chápána jako pacientův subjektivní názor na zdraví a
tělesné, psychické i sociální funkce. Objektivní kvalita života znamená splnění požadavků
týkajících se sociálních a materiálních podmínek života, sociálního postavení a fyzického
zdraví (Hnilicová, 2005; Dragomirecká a Škoda 1997). V naší práci jsme se při hodnocení
změn v oblasti kvality života zaměřili pouze na některé vybrané ukazatele, které kvalitu života
ovlivňují: subjektivní hodnocení svého zdraví, zapojení do společenského života, pocity
související s možnostmi seberealizace a pocity aktuální i dlouhodobé spokojenosti a pohody.
U cvičících žen se skupinovým i individuálním pohybovým programem byl zjištěn pozitivní
vliv pohybového programu na subjektivní vnímání zdravotního stavu. Ke statisticky
významnému posunu sebehodnocení však došlo pouze u skupiny žen s řízeným pohybovým
programem. V oblasti společenského života došlo k významnému zvýšení pravidelné účasti ve
spolkovém životě u skupiny se skupinovým pohybovým programem. Tento výsledek je možné
vysvětlit tím, že pravidelné setkávání seniorek při společném cvičení vedlo ke zvýšení zájmu
o další společenské dění. Vzhledem k tomu, že společenský život bývá spojován s vyšší
kvalitou života ve starším věku (Dragomirecká a Šelepová 2004), můžeme tuto změnu
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považovat za prospěšnou. U obou skupin cvičících žen došlo k nárůstu aktuální i dlouhodobé
spokojenosti a pohody a také se zvýšil pocit zodpovědnosti za své vlastní zdraví. I relativně
malý objem pohybové aktivity spojují s lepší kvalitou života seniorů další autoři (Stewart et al.
2003, Stiggelbout et al. 2004).
S ohledem na reálné možnosti většiny seniorů jsme vytvořili takový program, který by byl
pro seniory dlouhodobě akceptovatelný. Zvolený obsah cvičební jednotky byl přizpůsoben
časovým možnostem účastnic a zahrnoval všechny komponenty důležité z hlediska zdraví a
kondice seniorů: rozvoj síly, pohyblivosti, rovnováhy, koordinace a v menší míře i aerobní
zdatnosti. Z hlediska objemu a intenzity cvičení náš program nesplňoval zcela všechny
požadavky na „optimální“ zdravotně-preventivní pohybový režim. Například ženy ve skupině 1
cvičily pouze dvakrát týdně v celkovém objemu zhruba dvou hodin, což odpovídá nejnižším
doporučovaným hodnotám (Haskell et al. 2007, Máček a Máčková 2002). Ženy
s individuálním programem (skupina 2) měly sice vyšší týdenní frekvenci cvičení, avšak
celkový objem zatížení byl stejný jako u skupiny 1, tedy relativně nízký. Domnívám se, že tato
skutečnost je jedním z významných důvodů, proč nedošlo u vybraných fyziologických a
biochemických parametrů k výraznějším změnám (i když pozitivní posun hodnoty parametrů
byl zřejmý).
Z prezentovaných výsledků usuzuji, že skupinová forma cvičení je pro seniory efektivnější,
než individuální cvičení. Tento závěr je ve shodě s výsledky dalších autorů (Cyarto et al. 2006,
Cox et al. 2003, Fialová 2005).

Z důvodu nižšího počtu osob v hodnocených skupinách byla provedena i analýza
individuálních výsledků. Za nejdůležitější výsledky této analýzy považuji následující
skutečnosti:
•

K výraznějším pozitivním změnám u všech parametrů došlo u těch účastnic, které
v minulosti nebyly pohybově aktivní. Změny byly nejvíce patrné v oblasti subjektivního
vnímání zdravotního stavu a oblasti psychiky – po intervenci se u těchto účastnic
výrazně zvýšil pocit pohody, radosti ze života a ze společnosti druhých, narostlo
přesvědčení, že život má smysl a že za své zdraví si každý zodpovídá sám.

•

Účastnice, které byly před zahájením programu pohybově aktivní, měly před intervencí
výrazně lepší skóre v psychologickém dotazníku a také lépe vnímaly svůj zdravotní
stav. Vlivem pohybové intervence došlo i u těchto žen k pozitivním změnám, avšak
v menším rozsahu, než u žen bez předchozí pravidelné pohybové aktivity.
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Doporučení vyplývající z našich výsledků


Pohybový program musí vycházet z reality a přizpůsobit se možnostem seniorů.
Naplnění “ideálního doporučení“ především z hlediska frekvence cvičení je málo
pravděpodobné. Z našich zkušeností vyplývá, že většina seniorek je ochotna se
přizpůsobit režimu cvičení dvakrát týdně. Program proto doporučujeme sestavit tak, aby
jeho stěžejní část mohla být absolvována ve dvou cca hodinových cvičebních
jednotkách týdně.



Náš skupinový program měl charakter zdravotně-kondičního cvičení, které působilo
především na rozvoj a udržení síly, pohyblivosti, rovnováhy a na správné držení těla,
méně již na aerobní zdatnost. Takto sestavená cvičební jednotka je pro praxi výhodná,
neboť svým obsahem působí velmi komplexně. Objem aerobní zátěže je však velmi
nízký, také u cvičení pro rozvoj a udržení pohyblivosti je žádoucí vyšší týdenní
frekvence.



Pro zvýšení objemu aerobní zátěže je vhodné doporučit účastníkům nad rámec
uvedeného programu ještě dodatečné aerobní cvičení, realizované dle individuálních
možností několikrát týdně, nejlépe denně, po dobu alespoň 20-30 minut. Vhodnou
intenzitu lze orientačně stanovit jako takovou rychlost, kdy je jedinec nucen zvýšeně a
pravidelně dýchat, ale je ještě schopen plynule komunikovat. K dosažení této intenzity
dostačuje většině seniorů svižná chůze. Některé seniory dále můžeme motivovat
k většímu využívání kola jako dopravního prostředku.



Účastnice skupinového programu vykazovaly vyšší disciplínu v dodržování programu,
než účastnice individuálního programu. Jako základ pohybového režimu seniorů proto
doporučujeme skupinové cvičení.



V případě preference individuálního cvičení je nezbytná instruktáž zahrnující
doporučení a společné procvičení vhodných cviků. Na místě je pravidelná kontrola
provádění cvičení a případné obměny či úprava intenzity cvičení.
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8. Závěry
Práce přinesla nové poznatky, týkající se odpovědi organismu žen seniorského věku na
dlouhodobé zatížení řízenou a doporučenou individuální pohybovou aktivitou nižší a střední
intenzity.
Sestavené pohybové programy redukovaly hladiny některých sledovaných rizikových
faktorů civilizačních onemocnění a pozitivně ovlivňovaly ukazatele kvality života u cvičících
osob. Skupinové cvičení se jevilo jako účinnější než cvičení individuální.
Zdá se, že dlouhodobé řízené pohybové programy o relativně nízkém objemu a intenzitě
mohou hrát pozitivní roli ve zdravotní prevenci a kvalitě života seniorů. Počty osob ve
sledovaných skupinách nedovolují formulaci obecnějších závěrů.
Z našich zkušeností vyplývá, že další výzkum v oblasti pohybových aktivit seniorů by měl
být zaměřen především na problematiku jejich motivace k zahájení a udržení pravidelného
cvičení. K tomuto účelu je nutné rozšířit nabídku skupinových cvičebních programů
zaměřených specificky na seniory a zajistit individuální přístup ke cvičícím osobám.
Mimořádnou pozornost je nutno věnovat přípravě cvičitelů, praktických lékařů a pracovníků
poradenských center, neboť cvičení seniorů má svá specifika, do velké míry ovlivněná nejen
poklesem celkové zdatnosti, ale i možnými zdravotními komplikacemi a omezeními.

19

9. Vybraná použitá literatura
1. American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for
older adults. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 992-1008.
2. Antunes HK, Stella SG, Santos RF, Bueno OF, de Mello MT. Depression, anxiety and
quality of life scores in seniors after an endurance exercise program. Rev Bras Psiquiatr.
2005; 27(4): 266-71.
3. Blair SN, Cheng Y, Holder JS. Is physical activity or physical fitness more important in
defining health benefits? [discussion S419-20]. Med Sci Sports Exerc 2001; 33: S379-399.
4. Bunc B. Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl Vých Sport Mlad,
1996, 62 (7), 2.
5. Cox KL, Burke V, Gorely TJ, Beilin LJ, Puddey IB. Controlled comparison of retention
and adherence in home- vs center-initiated exercise interventions in women ages 40-65
years: The S.W.E.A.T. Study (Sedentary Women Exercise Adherence Trial). Prev Med.
2003; 36 (1): 17-29.
6. Cyarto EV, Brown WJ, Marshall AL. Retention, adherence and compliance: important
considerations for home- and group-based resistance training programs for older adults. J
Sci Med Sport. 2006 Oct;9(5):402-12.
7. Dragomirecká E, Šelepová P.. 2004. „Kvalita života u seniorů – mezinárodní výzkum.“ Pp.
91-101 in Hnilicová, H. (ed.) Kvalita života. Sborník příspěvků z konference, konané dne
25.10 2004 v Třeboni. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky.
8. Dragomirecká E, Škoda C. Kvalita života. Vymezení, definice a historický vývoj pojmu
v sociální psychiatrii. Čes Slov Psychiat 1997; 2:102–108.
9. Fahlman MM, Boardley D, Lambert CP, Flynn MG. Effects of endurance training and
resistance training on plasma lipoprotein profiles in elderly women. J Gerontol A Biol Sci
Med Sci. 2002 Feb;57(2):B54-60.
10. Fialová, D. Pohybové aktivity v primární prevenci civilizačních onemocnění. Disertační
práce. Ústav hygieny a preventivního lékařství, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Univerzita Karlova v Praze, 2005.

20

11. Fine JT, Colditz GA, Coakley EH, et al. A prospective study of weight change and healthrelated quality of life in women. JAMA 1999;282: 2136–42.
12. Halverstadt A, Phares DA, Wilund KR, Goldberg AP, Hagberg JM. Endurance exercise
training raises high-density lipoprotein cholesterol and lowers small low-density lipoprotein
and very low-density lipoprotein independent of body fat phenotypes in older men and
women. Metabolism. 2007 Apr;56(4):444-50.
13. Haskell, W. L., Lee IM, Pate PP, Powel KE, Blair SN, Franklin BA et al. Physical Activity
and Public Health: Updated Recommendation for Adults from the American College of
Sports Medicine and the American Heart Association. Med. Sci. Sports Exerc. 2007; 39(8);
pp. 1423–1434.
14. Hnilicová, H. (2005). Kvalita života a její význam pro medicínu a zdravotnictví. In: Payne,
J. et al. (2005). Kvalita života a zdraví. Praha:Triton. s. 205 – 216.
15. Kalvach Z et al. Gerontologie a geriatrie. Praha: Grada Publishing 2004. 864 s.
16. Karen I, Kvapil M, Býma S, Herber O. Diabetes mellitus. Doporučený diagnostický a
léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. Praha: CDP-PL, 2005.
17. Máček M., Máčková J. Tělesná zdatnost, pohybová aktivita a délka života. Praktický lékař,
2002, 82 (7), s. 389-395.
18. Messier SP, Loeser RF, Miller GD, Morgan TM et al. Exercise and Dietary Weight Loss in
Overweight and Obese Older Adults With Knee Osteoarthritis. Arthritis and Rheumatism,
2004; 50 (5): 1501–1510.
19. Nelson ME, Rejesky WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, et al. Physical Activity and
Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports
Medicine and the American Heart Association. Medicine & Science in Sports & Exercise.
2007; 39(8): 1435-1445.
20. Nied, RJ, Franklin, B. Promoting and Prescribing Exercise for the Elderly. American
Family Physician 2002; 65(3); 419-426.
21. O’Leary VB, Marchetti CM, Krishnan RK, Stetzer BP, Gonzalez F, and Kirwan JP.
Exercise-induced reversal of insulin resistance in obese elderly is associated with reduced
visceral fat. J Appl Physiol 2006; 100: 1584 - 1589.

21

22. Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, et al. Physical activity
and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention
and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995;273:402-7.
23. Pescatello LS, Franklin BA, Fagard R, Farquhar WB, Kelley GA, RC. American College of
Sports Medicine position stand. Exercise and hypertension. Medicine & Science in Sports
& Exercise. 2004; 36(3):533-553.
24. Schuit AJ, Schouten EG, Miles TP, Evans WJ, Saris WH, Kok FJ. The effect of six months
training on weight, body fatness and serum lipids in apparently healthy elderly Dutch men
and women. Int J Obes Relat Metab Disord. 1998 Sep;22(9):847-53.
25. Stewart KJ, Turner KL, Bacher AC, DeRegis JR, Sung J, Tayback M, Ouyang P. Are
fitness, activity, and fatness associated with health-related quality of life and mood in older
persons? J Cardiopulm Rehabil. 2003 Mar-Apr;23(2):115-21.
26. Stiggelbout M, Popkema DY, Hopman-Rock M, de Greef M, van Mechelen W. Once a
week is not enough: effects of a widely implemented group based exercise programme for
older adults; a randomised controlled trial. J Epidemiol Community Health. 2004
Feb;58(2):83-8.
27. ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Populační prognóza ČR do r. 2050.
Retrieved 20.12.2008 from: http://www.czso.cz./csu/edicniplan.nsf/p/4025–04
28. Villareal DT, Apovian CM,Kushner RF, Klein S. Obesity in older adults: technical review
and position statement of the American Society for Nutrition and NAASO, The Obesity
Society. Am J Clin Nutr 2005;82:923–34.
29. Vincent KR, Braith RW, Bottiglieri T, Vincent HK, Lowenthal DT. Homocysteine and
lipoprotein levels following resistance training in older adults. Prev Cardiol. 2003 Fall; 6
(4): 197-203.
30. Vita AJ, Terry RB, Hubert HB, Fries JF. Aging, health risks, and cumulative disability. N
Engl J Med 1998; 338:1035-41.
31. Whelton PK, He J, Appel LJ, et al. Primary prevention of hypertension: clinical and public
health advisory from The National High Blood Pressure Education Program. JAMA 2002;
288: 1882–1888.

22

10. Přehled publikační aktivity autora
Původní články v recenzovaných časopisech
Kubrychtová V., Olson TP., Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Heart rate
recovery and prognosis in heart failure patients. European Journal of Applied Physiology 2009;
105(1): 37-45. IF: 1.931
Kubrychtová V., Olson TP., Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Prognostický
význam poklesu srdeční frekvence u pacientů s chronickým srdečním selháním. Hygiena 2007;
52(3): 79-81.
Vlastníková (Kubrychtová) V., Kubrycht L., Fialová D. Doplňky sportovní výživy ve stravě
sportující mládeže. Hygiena 2009 54(3): 88-91.
Přehledové články
Kubrychtová V. Pohybová aktivita u pacientů s chronickým srdečním selháním. Practicus
2007; 2: 32-33.
Statě v recenzovaných sbornících
Fialová D., Vlastníková V. Pohybová aktivita seniorů. Sborník příspěvků z mezinárodní
konference Výchova ke zdraví a kvalita života II. České Budějovice : Jihočeská univerzita,
2009: 75 – 79.
Fialová D, Vlastníková V. Porovnání pohybové aktivity žen seniorské a střední generace. In:
Soubor referátů „Sport a kvalita života 2008“ Brno: Masarykova universita v Brně, 2008. CDROM.
Fialová D., Vlastníková V. Ovlivnění zdravotního stavu seniorů pohybem. Interdisciplinární
konference s mezinárodní účastí Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka „Optimální
působení tělesné zátěže“. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009: 190-194.
Vlastníková V., Kubrycht L. Doplňky sportovní výživy ve stravě českých veslařů juniorské
kategorie. Sborník příspěvků z XV. Ročníku konference Optimální působení tělesné zátěže –
Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008: 164-168.
Abstrakt v recenzovaném časopise
Kubrychtová V., Olson TP.,Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Prognostický
význam poklesu srdeční frekvence u pacientů s chronickým srdečním selháním. Cor et Vasa
2007;49(3): (K101).
Přednášky na odborných setkáních
Kubrychtová V., Olson TP.,Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Heart rate
recovery and prognosis in heart failure patients. Konference studentů doktorského studia
(Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 24.10. 2006).

23

Kubrychtová V., Olson TP.,Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Prognostický
význam poklesu srdeční frekvence u pacientů s chronickým srdečním selháním.XVI. lázeňské
kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních - X. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární
rehabilitace České kardiologické společnosti (Konstantinovy Lázně, 26.-28. 1. 2007).
Kubrychtová V., Olson TP.,Bailey KR., Thapa P., Allison TG., Johnson BD. Prognostický
význam poklesu srdeční frekvence u pacientů s chronickým srdečním selháním. Liškutínovy
dny (Hradec Králové, 13.-14.6.2007).
Vlastníková V., Kubrycht L. Doplňky sportovní výživy ve stravě českých veslařů juniorské
kategorie. Mezinárodní konference „Optimální působení tělesné zátěže. Kinantropologické dny
MUDr. V. Soulka“ (Hradec Králové, 1.10.2008).

24

