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.

