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A. Teoretická část
1. Výživa člověka od základních živin
Lidské tělo pro svou správnou funkci potřebuje tři základní živiny – tuky
(triglyceridy), cukry (sacharidy) a bílkoviny (proteiny).

Tuky (triglyceridy)
Jsou nutnou součástí potravy z několika důvodů:
1. Izolují před chladem, obalují a chrání vnitřní orgány (ledviny, játra) – tuk
viscerální.
2. Jsou součástí buněčných stěn a obalují nervová vlákna. Jedná se o tuk
strukturální.
3. Jsou nezbytné pro vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K).
4. Jsou energetickým zdrojem. I bez příjmu tuků z potravy je jejich zásoba
v organismu velká – stačila by i na několik dní usilovné práce.

Tuky se dělí do dvou základních skupin:
1. Živočišné tuky – máslo, sádlo, tuky v červeném mase. Mají tuhou konzistenci a
vyšší bod tání. Jsou pouhým zdrojem energie. Mají ale jednu velkou nevýhodu –
obsahují cholesterol, který ucpává cévy (často následuje infarkt). Proto je vyšší
konzumace těchto tuků nevhodná. Jsou však i výjimky – například rybí tuky.
Obsahují omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, které naopak snižují hladinu
cholesterolu.
2. Rostlinné tuky – jsou obsaženy v olejích, v tekutém stavu. V této podobě by se
měla přijímat naprostá většina tuků. Obsahují nenasycené mastné kyseliny, které
mají charakter vitamínů, a tudíž jsou nezbytnou součástí výživy.
Tuky jako zásoba energie se uplatní až při vytrvalostní aktivitě, protože na jejich
spalování je potřeba velká dávka kyslíku.

Cukry (sacharidy)
Jsou základním zdrojem energie pro práci svalů, ale jen při krátkodobé zátěži, pak
funkci přebírají tuky.

-4-

Nejjednodušší formou cukrů jsou monosacharidy – glukóza (cukr hroznový) a
fruktóza (cukr ovocný). Cukry se nemusí enzymaticky trávit, ale pouze vstřebávat
(dostanou se během několika minut do krevního oběhu). Proto organismus při námaze
nejdříve spotřebuje zásoby energie z cukrů.
Další skupinou jsou disacharidy (složené ze dvou molekul jednoduchých cukrů) –
sacharóza, laktóza (cukr mléčný), maltóza (v ječném sladu). Ty mají nejmenší
uplatnění, některé dokonce mohou způsobit zdravotní problémy (např. nesnášenlivost
laktózy).
Nejvýznamnější skupinou jsou polysacharidy (škroby – cukry zásobní). Skládají se
z několika set až tisíců molekul jednodušších cukrů. Zvláštní formou polysacharidů je
živočišný škrob (glykogen), který se ukládá ve svalových buňkách a játrech. Zvláštní
formou polysacharidů jsou maltodextriny – ty mají velký význam ve výživě sportovců.
Existují však i pro člověka nestravitelné polysacharidy – vláknina (pektin, celulóza).
Tento polysacharid je však nezbytný pro správnou činnost trávicího traktu (umožňuje
průchod tráveniny a očišťuje klky ve střevě). Vláknina je obsažena především
v ovesných vločkách, zelenině a celozrnném pečivu.
Nedostatek cukrů může negativně ovlivnit regeneraci člověka. V extrémních
případech je organismus schopen si vyrábět cukry ze svalových bílkovin. Je však i
opačný extrém – nadbytek sacharidů ve stravě. Organismus v této situaci začne cukry
přetvářet na tuk, což může mít za následek přibývání na váze a následnou obezitu.

Bílkoviny (proteiny)
Jsou základní složkou svalové hmoty, všech enzymů a některých hormonů.
Při třídění bílkovin musíme zvážit dva základní parametry – kvalitu a množství.
Bílkoviny se skládají z velkého množství aminokyselin (až několik tisíc), které jsou
navzájem propojeny peptidickou vazbou.
Například ve svalu (kde jsou bílkoviny nejpotřebnější) je ale potřeba pouze dvacet
druhů těchto aminokyselin – osm z nich se nazývá esenciální (musí být dodány
potravou, lidské tělo si je neumí samo vyrobit nebo je nahradit).
Pokud byť jen jediná chybí, je bílkovina označena za neplnohodnotnou – všechny
rostlinné bílkoviny (kromě sójové). Žádná z těchto bílkovin nesmí chybět při tvorbě
svalů. Můžeme celou situaci přirovnat k řetězu – pokud jen jeden jediný článek chybí, je
řetěz nepoužitelný – nemůže probíhat syntéza bílkovin (tvorba svalové hmoty).
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Pro sportovce je tedy obsah bílkovin v potravě velmi důležitý, příjem bílkovin
z rostlinné potravy je pro ně nedostačující.
Plnohodnotnými bílkovinami (jsou tam zastoupeny všechny esenciální bílkoviny)
jsou všechny živočišné bílkoviny (maso, mléko, vejce). Živočišné bílkoviny jsou
středem pozornosti sportovců.
Přílišné množství rostlinných bílkovin je pro náš organismus prakticky nepoužitelné,
jen zatěžuje trávicí trakt. Hlavním zdrojem jsou živočišné bílkoviny (do celkového
příjmu musíme započítat i přílohy jako např. brambory, rýži).
Bílkoviny jsou zcela nezastupitelnou složkou potravy (lidské tělo není schopno si je
samo vytvořit). Příjem bílkovin je samozřejmě individuální, tabulka je pouze orientační.

Doporučované množství přijatých bílkovin
nesportující jedinec

0,8 g na 1 kg tělesné hmotnosti

vytrvalostní sportovec

1,2 – 1,4 g na 1 kg tělesné hmotnosti

silově vytrvalostní sportovec

1,6 – 1,8 g na 1 kg tělesné hmotnosti

silově rychlostní sportovec

2,2 – 2,5 g na 1 kg tělesné hmotnosti

pozn.: Jedná se o „čistou“ bílkovinu. Pokud je tedy v mase obsaženo 20 % bílkovin, je
ve 100 g masa 20 g bílkovin.

2. Potravinové doplňky
Strava je základním zdrojem bílkovin, cukrů, tuků, ale také vitaminů, minerálů a
dalších látek potřebných pro správnou funkci organismu. V ideálním případě by měly
být v takovém množství, že by potřeba doplňků byla minimální. Avšak toho je, obzvlášť
v některých ročních obdobích, velmi těžké dosáhnout.
Moderní zemědělství zapříčinilo, že množství živin v potravinách je nižší, vařením je
strava ochuzena o převážnou část vitamínů. To znamená, že se organismu nedostává
potřebné množství těchto látek, což může způsobit oslabení imunity a zdravotní
problémy.
Z toho můžeme vyvodit, že potravinové doplňky mají za úkol dodávat organismu
živiny, které potřebuje, ale nemůže je získat v dostatečné míře z potravy.
Jejich základní rozdělení je:
1. vitaminy (např. C, A)
2. minerální látky (např. Zn, Cr)
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3. vláknina
4. bylinné extrakty (guarana, ženšen)

Vitaminy
Vitaminy mají v těle funkci katalyzátorů biochemických reakcí. Dělí se na vitaminy
rozpustné v tucích (A, D, E, K) a vitaminy rozpustné ve vodě (C, B, B1, B2, B3, B5, B6,
B9, B12, H). Jsou nutné pro udržení mnohých tělesných funkcí. Pokud nejsme schopni
získat je z přirozené stravy, musíme je doplňovat jinou formou, např. v tabletách.

Minerální látky
Minerální látky jsou látky anorganického původu, které si náš organismus nedokáže
vytvořit sám. Dělí se podle toho, v jakém množství je tělo potřebuje – minerály a
stopové prvky.
Minerály tvoří až 4 % váhy našeho těla a vyskytují se v něm v množství až tisíce
gramů. V našem těle je obsažen vápník (mléčné výrobky, ořechy), draslík (ryby,
luštěniny), fosfor (maso, cereálie), hořčík (sója, ovesné vločky), sodík (sůl, mléčné
výrobky) a chlor (obiloviny, sůl). Jejich doporučená denní dávka se pohybuje v rozmezí
350 – 1800 g podle toho, o který minerál se jedná.
Stopové prvky naše tělo nepotřebuje ve velkém množství (denní spotřeba je
v miligramech), ale i tak jsou velmi důležité. Nejdůležitější z nich jsou železo (maso,
brokolice), zinek (luštěniny, ořechy), fluor (ovoce, zelenina, čaj) a jod (jodizovaná sůl,
mořské řasy, višně).

Vláknina
Vláknina je nestravitelná část rostlinné stravy. Váže na sebe určité látky z potravy,
např. cholesterol, pomáhá pohybu potravy trávicí soustavou a váže na sebe vodu –
zvětšuje objem a díky tomu navozuje pocit sytosti (kvůli této vlastnosti se často využívá
při různých dietách).
Dělí se na dva druhy – ve vodě rozpustnou a nerozpustnou vlákninu. Rozpustná
vláknina je lepkavá hmota, která se za působení bakterií rozpouští v tlustém střevě. Je
obsažena v luštěninách, psylliu, slupkách ovoce (jablko, hruška), slupkách obilných zrn.
Nerozpustná vláknina dokáže vodu velmi dobře absorbovat a je obsažena v ovoci,
zelenině, kukuřičných, pšeničných a rýžových otrubách.
Příjem u zdravého člověka by měl být 20 – 35 g vlákniny denně.
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Bylinné extrakty
Bylinné doplňky se připravují z léčivých rostlin, hlavně listů a květů, natě, kořenů
nebo kůry. Používají se buď v přirozené formě (sušené) nebo zpracované (masti,
tinktury, tabletky).
Užívají se hlavně k posílení imunitního systému a k udržování nízké hladiny
cholesterolu.

3. Látky tělu škodlivé
Alkohol
Mezi alkoholické nápoje řadíme například pivo, víno, medovinu, koktejly a lihoviny
jako rum, slivovice nebo vodka. Každý z nich obsahuje různý obsah ethanolu
(C2H5OH), který v menších dávkách způsobuje uvolnění a euforické stavy, ve větším
množství i nevolnost až otravu. Nadměrné užívání alkoholických nápojů také může
zapříčinit závislost, tedy alkoholismus.

Cigarety
Cigareta je výrobek tvořený tabákovou směsí zabalenou v cigaretovém papíru.
Do něj je přidáváno mnoho chemikálií, např. uhličitan vápenatý (CaCO3), který pomáhá
hoření nebo uhličitan hořečnatý (MgCO3), který zlepšuje barvu popela. Dnes je většina
cigaret opatřena filtrem. Kouření je škodlivé jak pro aktivní, tak pro pasivní kuřáky,
kteří vdechují tabákový kouř.

Drogy
Užívání drog je pro člověka velice nebezpečné, více než alkohol nebo cigarety. Jsou
to psychotropní látky, které vyvolávají závislost. Mezi legální drogy v České republice
patří alkohol, kofein a nikotin. Příznaky užívání drog jsou stav omámení, poruchy
koordinace, zrychlený puls, nepřirozená veselost, rozšířené zornice.
Obecně se drogy dělí na:
1. halucinogenní – vyvolávají halucinace – LSD, psylocybin (lysohlávky)
2. stimulační – stihomam – pervitin, kokain, nikotin
3. opiáty – tlumí bolest nebo depresi – opium, heroin
4. těkavé – poškozují dýchací cesty – toluen
5. konopí – změny ve smyslovém vnímání – konopí seté, hashish, marihuana
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4. Diety
Dieta je řízený příjem tekutin a pokrmů, abychom dosáhli určitého cíle – snížení
hmotnosti, zvýšení hmotnosti, růst svalové hmoty, dosažení lékařských cílů.

Nejznámější formy redukčních diet
Redukční dieta – dieta určená ke zhubnutí, k úbytku tukové tkáně, ne svalové.

Bodová dieta
Podstata této diety spočívá v tom, že je možné jíst v podstatě cokoliv. Každá
potravina je ohodnocena v určitém množství daným počtem bodů. Limit na den je 22
bodů. Za pohybové aktivity se body z jídla odečítají. Vysokoenergetická jídla mají vyšší
hodnotu než nízkoenergetická. Některé potraviny, např. ovoce a zelenina, mají 0 bodů a
mohou se jíst neomezeně.
Během 8 měsíců lze při této dietě zhubnout až 10 kg.

Tukožroutská dieta
Tato dieta je založena na konzumaci speciální „tukožroutské“ polévky. Má za úkol
rychlý úbytek hmotnosti (během týdne až 6 kg) a pročištění organismu. Polévka by
měla tvořit hlavní součást jídla každý den. První den by se měla jíst jen polévka a ovoce
(mimo banánů), potom se postupně může přidávat maso a zelenina.
Složení: 6 velkých cibulí, 6 rajčat, 2 zelené papriky, 1 bílé zelí, 5 karotek, svazek
celerové natě, svazek petržele, sůl, pepř, kari, chilli.

Dieta ze South Beach
Tato dieta byla vyvinuta lékaři v Miami. Může se během ní zhubnout 6 – 8 kg za 2
týdny. Principem je strava rozdělená na 5 porcí denně. Konzumují se zejména potraviny
s vysokým obsahem bílkovin a nízkým glykemickým indexem (pod 50), aby se udržela
nízká hladina inzulinu.
Dieta je rozdělena na dvě části. V první je zakázán chléb, těstoviny, rýže. Tím se
rychle nastartuje hubnutí. Důležitý je naopak příjem potravin bohatých na balastní látky.
Ve druhé fázi se pomalu zvyšuje příjem sacharidů, ale povoleny jsou jen celozrnné
produkty.
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Dieta modelek
Během této diety lze v ideálním případě zhubnout 3 kg během 3 dnů. K jídlu je jen
ovoce (kiwi, hroznové víno, ananas), protože účinek spočívá v enzymech v nich
obsažených, které se musí jíst v přesně stanoveném pořadí a ve stanovené kombinaci,
aby se předešlo vzájemnému rušení enzymů.
Jídelní plán:
1. den: 700 g čerstvého ananasu rozděleného na celý den, večer (minimálně 2 hodiny
po poslední porci ananasu) 2 banány (dohromady asi 200 g)
2. den: 10 kiwi a 200 g hroznového vína, rozděleno na celý den
3. den: 300 g hroznového vína, 300 g ananasu, 5 kiwi, rozděleno na celý den
Během dne je nutné vypít minimálně 2 l tekutin.
Denní příjem energie je asi 2520 joulů, což je velice nízká hodnota.

Makrobiotická dieta
Při této dietě se hubne za 2 týdny minimálně o 3 kg. Strava se skládá hlavně z obilí,
zeleniny a ryb. Měly by se jíst jen přírodní, chemicky neošetřované potraviny. Kromě
ryb jde o čistě vegetariánskou stravu. Nesmí se pít alkohol, kouřit a jíst sladkosti.
Na denním programu by se měl objevit sport – nejlépe běh, strečink, fitness, jóga,
pilates.
Jídlo by mělo být podáváno čerstvé, proto není vhodné se stravovat v restauracích.
Každé sousto by se mělo rozžvýkat minimálně 30x.
Při přísné disciplíně by makrobiotik už nikdy neměl přibrat.

Rizika při držení diety
Monotematické diety
Doporučuje se jen jeden druh potravin. Důsledkem je vyloučení určitých živin, které
následně organismu chybí. Proto se může dostavit únava, podrážděnost nebo i zdravotní
komplikace.

Odvodnění
V důsledku sníženého příjmu potravin může dojít k odvodnění. Tím se dočasně sníží
tělesná hmotnost, ale po přechodu na obvyklý režim se opět vrátí do původního stavu.
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Přejídání
Pokud se člověk řídí pevně daným režimem, znamená to odpírání určitých potravin.
Po ukončení diety se může stát, že se jich začne naopak přejídat. Tím se váha může
vrátit na svou původní hodnotu nebo i vyšší.

Jojo efekt
Jojo efekt je nejčastější u diet, které slibují velký úbytek váhy během krátké doby,
např. dieta modelek. Tělo si navykne na nízký příjem energie a po přechodu na obvyklý
režim se kilogramy opět vrátí.

5. Civilizační choroby
Nemoci, které jsou spojeny s životním stylem moderní společnosti. Hlavními
příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová velkovýroba, nadměrná konzumace
kalorických jídel, úbytek fyzického pohybu, alkohol, kouření a zvýšený stres.
Za civilizační choroby se považuje:
1. AIDS (HIV) – syndrom získaného selhání imunity
2. diabetes (cukrovka) – chronické onemocnění metabolismu glukózy způsobené
poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní
3. hypertenze – vysoký krevní tlak
4. deprese – duševní porucha projevující se dlouhodobě skleslými náladami
5. chronický únavový syndrom – porucha, při níž se postižený cítí stále unavený
6. obezita, cévní mozkové příhody, předčasné stárnutí, zácpa, únava

6. Bioprodukty
Bioprodukt je produkt vypěstovaný bez použití umělých hnojiv, chemických postřiků
nebo geneticky modifikovaných organismů.
Prostředky užité k pěstování nesmějí narušovat životní prostředí nebo být uměle
vyrobené. Každý producent bioproduktů musí mít uzavřenou smlouvu s úředně
uznávanou kontrolní stanicí, která při výrobě kontroluje dodržování zákonem
stanovených hranic a směrnic pro ekologické zemědělství. Pokud je producentovi
udělen certifikát bioprodukce, teprve potom je oprávněn označovat své zboží jako
bioprodukty.
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Bioprodukty v České republice jsou označovány „biozebrou“ a na obalu musí být
uveden nápis „Produkt ekologického zemědělství“, popřípadě může být označen
ochrannou známkou producentského svazu a firemním názvem výrobce. V Evropské
unii je zavedena celoevropská značka, která se však ještě moc nepoužívá.

Výhody bioproduktů
Na kvalitě výrobků se podepisuje celý zpracovatelský postup (od pěstování rostlin
nebo chovu zvířat, až po skladování a distribuci). Kvalita a postup výroby bioproduktů
se přísně kontroluje. Způsob zpracování je ekologičtější, šetrnější k životnímu prostředí,
neobnovitelným zdrojům surovin i ke zvířatům.

Nevýhody bioproduktů
Biopotraviny jsou řádově dražší o 20 – 40 % než produkty z konvenčního
zemědělství, protože celkové náklady na výrobu jsou vyšší – nelze nic uměle urychlit,
nesmí se chemicky konzervovat, zahrnují náklady spojené s certifikací.

Biokosmetika
Bioprodukty nemusejí být jen potraviny, ale také například kosmetika. Takto
označené výrobky obsahují nejkvalitnější rostlinné suroviny a produkty ekologického
zemědělství, nesmějí obsahovat ropné produkty, geneticky modifikované suroviny,
syntetické a konzervační látky, umělá barviva a parfemaci, nejsou testované
na zvířatech, neobsahují suroviny ze zvířat (mimo včelího vosku a lanolinu), UV filtry a
jiné.
Používání biokosmetiky je šetrnější pro lidský organismus, protože je vyloučen
potenciálně rizikový kontakt kůže s látkami, které nejsou tělu vlastní. Uživatel navíc
nepřichází do styku se zbytky syntetických hnojiv a chemikálií.
Používáním bioproduktů přispíváme k ochraně životního prostředí, zvířat a
nezatěžujeme svůj organismus syntetickými látkami.

Srovnání – biozmrzlina versus nanukový dort
Biozmrzlina
Vanilková smetanová zmrzlina 500 ml – BioBio vyrobeno pro PLUS Discount s. r. o.
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Složení: odtučněné mléko, smetana 30 %, cukr, sušené odtučněné mléko, glukózový
sirup (z pšenice), sušený vaječný žloutek, stabilizátor guma semen svatojánského
chleba, vanilkový extrakt, mleté vanilkové lusky 2 %.
Tento výrobek je označen jako „produkt ekologického zemědělství“ a označen
„biozebrou“. Je vyroben výhradně z přírodních produktů.

Nanukový dort
Mražený vanilkový krém 615 ml – AGT Zdounky
Složení: smetana, cukr, glukóza, sirup, sušené odstředěné mléko, stabilizátory E 401,
E 407, E 410, E 412, emulgátor E 471, sušená syrovátka, aroma vanilkové, čokoládové,
smetanové, beta karoten, kakao, kakaová poleva.
Oproti bioproduktu tento výrobek obsahuje mnoho syntetických látek (stabilizátory,
emulgátor), které zatěžují organismus.

7. Škodlivé potraviny
Fast food, neboli rychlé občerstvení, je dnes oblíbené zejména u mladších věkových
skupin. Hranolky, hamburgery, cola – to všechno způsobuje ve velkém množství
problémy po celém světě, nejvíce však v USA. Podle statistik navštíví průměrný
Američan fast food až 9x týdně, což vede k nadváze a obezitě, která ve výjimečných
případech může způsobit i smrt.
V roce 2004 bylo zjištěno, že 37 % amerických dětí a dospívajících trpí nadváhou,
dva ze tří dospělých obezitou. I kvůli tomuto faktu vznikl film Super Size Me, který
režíroval a hlavní roli ztvárnil Morgan Spurlock. Provedl na sobě velice nebezpečný
experiment, při kterém se celý měsíc 3x denně stravoval v rychlých občerstveních firmy
McDonald's. Nesměl přitom provozovat žádný sport a když mu bylo nabídnuto XXL
menu, nemohl odmítnout. I přes hrozbu vážného poškození jater tento pokus neukončil,
a tak na jeho konci přibral 11 kg a hladina cholesterolu mu prudce stoupla.
Fast food restaurace odborníci řadí mezi jednu z nejdůležitějších příčin vzniku
nadváhy a dalších civilizačních chorob. Důvodem je používání velkého množství tuků,
cukru, soli a poměrně malý podíl zeleniny v pokrmech. Poslední dobou jsou kritizovány
i neúměrně velké porce, jejichž výhodné ceny lákají ke koupi, vedoucí k přejídání. Je
lepší se tomuto typu restaurací vyhýbat.

- 13 -

Rozdíl mezi nadváhou a obezitou spočívá ve velikosti indexu tělesné hmotnosti
(BMI) daného jedince. Pokud se pohybuje v rozmezí 25 – 30, jedná se o nadváhu, 30 –
40 o obezitu a při BMI 40 a výš existuje vážné riziko onemocnění. Ideální BMI
u člověka by tedy mělo být asi 18,5 – 25.
Podle materiálů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky z roku
2004 trpí u nás nadváhou asi dvě třetiny mužů a polovina žen. Obezita byla zjištěna
u zhruba jedné pětiny mužů i žen. Obezita může být příčinou takových onemocnění,
jako je např. cukrovka, onemocnění dýchacích cest, rakovina prsu, rakovina tlustého
střeva, kardiovaskulární a žlučníková onemocnění, astma nebo zhoršení plodnosti.

8. Úrazy
Úraz (přibližným lékařským synonymem je slovo trauma) je těžší poranění
organismu. Vážnější úrazy mohou být smrtelné nebo mohou mít jiné trvalé následky.
Riziko úrazů lze snižovat opatrností a dodržováním bezpečnostních zásad a předpisů.

Úrazy podle příčiny
1. dopravní nehoda
2. poškození zdraví při práci (pracovní úraz)
3. pád (pád z vyvýšeného místa, uklouznutí na ledu nebo sněhu, zakopnutí,
bezvědomí nebo nevolnost)
4. náraz do předmětu nebo pád předmětu na tělo
5. poranění ostrým předmětem (plech, drát, kámen)
6. poškození nástrojem nebo strojem (pila, sekera, nůž, pohyblivá část stroje)
7. střelná rána
8. popálenina
9. napadení, týrání, mučení, tělesný trest
10. pokus o sebevraždu
Nejčastějšími úrazy bývají zlomeniny, otřesy mozku a popáleniny.
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9. Stres
Stres je stav živého organismu, kdy je vystaven nepříznivým životním podmínkám
(stresorům), a jeho následné obranné reakce.

Druhy stresu
1. Eustres – pozitivní zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším
anebo lepším výkonům.
2. Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění.

Psychické reakce na stres
Psychické reakce zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede k vyšším
psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří
k hlavním motivačním prvkům lidského konání. Pokud ovšem působení stresu trvá
příliš dlouho nebo přesáhne určitou mez – distres, může vést k rozhodnutím, jejichž
důsledkem je úzkostné (únik) nebo depresivní (ústup) chování.

Fyzické reakce na stres
Mozek, který vyhodnocuje zátěž, řídí nejen chování, které má za cíl tuto zátěž
překonat, ale zároveň vyvolává v těle fyziologické reakce umožňující krátkodobě
aktivovat rezervy pro útěk nebo boj.
Zvýšená činnost sympatiku (jedna ze složek vegetativních nervů, které neovládáme
svou vůlí) a stresové hormony ovlivní činnost většiny orgánů v těle. V případě reakce
typu útěk nebo boj je tedy potřeba dodat živiny a energii do svalů a dalších orgánů,
které mají podat zvýšený výkon. Proto se zvyšuje jejich prokrvení, a naopak se odvádí
krev např. z trávicího ústrojí a omezuje se jeho činnost. Stres stimuluje i srdeční činnost
a zvyšuje krevní tlak, a to právě kvůli zabezpečení dostatečné distribuce živin krevním
oběhem. Dochází k uvolnění energetických zásob organismu, v prvé řadě odbouráváním
zásobního polysacharidu glykogenu (rychlý zdroj energie), z něhož se do krve uvolňuje
glukóza – hlavní zdroj energie. Později se pak využívají tukové zásoby.
Popsaná obranná reakce je náročná na energii a vyčerpává rezervy organismu. Může
tedy být pro organismus užitečná, je-li krátkodobá. Vyžaduje následný odpočinek
pro regeneraci a pro doplnění energetických zásob.
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Psychosomatická onemocnění
Onemocnění, na jejichž vzniku se podílí psychická nepohoda, se souhrnně nazývají
psychosomatická, což vystihuje fakt, že stav duše (psyché) a těla (soma) se vzájemně
ovlivňují.

Obvyklé stresové faktory (stresory)
1. fyzikální faktory: prudké světlo, nadměrný hluk, nízká nebo vysoká teplota
2. události: narození dítěte, úmrtí, únos, znásilnění, válka, setkání, sňatek, rozvod,
stěhování, chronické onemocnění, ztráta zaměstnání, ztráta životní role
3. zodpovědnost: nezaplacené účty, nedostatek peněz
4. práce nebo škola: zkoušky, dopravní špička, termíny úkolů
5. frustrace, nesplněná očekávání
6. osobní vztahy: konflikt, nevěra, zklamání, týrání
7. životní styl: přejídání, nezdravé složení stravy, kouření, nadměrné pití alkoholu,
nedostatek spánku
8. vystavení stresu v raném věku může trvale zvýšit odpověď na stres, např.
u týraných a zneužívaných dětí
9. věk
Zvládání stresu
Stres se dá řešit jedině snahou o odstranění jeho příčin. Léky nebo potravní doplňky
mohou pomoci zvládnout některé průvodní obtíže (depresivní nebo úzkostné stavy).
Každodenní stres se lidé snaží zvládat různými způsoby, které mimo jiné zahrnují
fyzické cvičení, různé relaxační techniky, meditace.

10. Regenerace
Masáže
Jedna z nejlepších forem relaxace. Má lokální i celkový účinek na tělo. Je velice
prospěšná i kůži – třením se odstraní povrchová zrohovatělá kožní vrstva, zlepší se
prokrvení a funkce potních žláz, do tkání se lépe dostává kyslík. Také pomáhá šlachám
a kloubním pouzdrům, krevnímu a lymfatickému řečišti a periferním nervům.
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Masírování se provádí vždy směrem k srdci (na končetinách od prstů směrem
k trupu, na zádech podél páteře, na břiše krouživým pohybem podporujícím peristaltiku
střev). To vede k odtoku krve a lymfy z periferie do srdce.
Díky masážím se lépe hojí svaly, zkracuje se doba regenerace po zátěži, zlepšuje se
jejich tonus i trofika. Masáže mají také příznivý dopad na psychiku.

Pohyb
Přiměřený pohyb je velice prospěšný celému organismu. Jeho nedostatek vede
k civilizačním chorobám – obezitě, hypertenzi, cukrovce, poruchám metabolismu.
Vhodná fyzická aktivita může tyto vlivy významně zmírnit nebo i omezit. Vede
ke zvýšení fyzické zdatnosti a výkonnosti. Musí být ovšem pravidelná a přiměřená
(vrcholový sport už tak zdraví prospěšný není). Při sportu se také vyplavují endorfiny,
hormony štěstí, které pomáhají zlepšovat náladu, toleranci na stres.
Pokud se s pravidelným sportováním přestane, je disadaptace mnohem rychlejší
než adaptace na zátěž.
Při pohybu se každý člověk potí, proto je třeba dbát na dostatečný pitný režim a
potom i doplňování solí, aby se předešlo svalovým křečím.

Dýchací systém: Na začátku pohybu má tělo kyslíkový deficit, potom se adaptuje a
po skončení má naopak kyslíkový dluh. Plavci ho řeší výdechem do vody, aby dýchali
proti odporu, což dech rychleji zklidní.

Kardiovaskulární systém: Chvíli před začátkem námahy začne tepová frekvence
stoupat – úvodní, po začátku stoupá prudčeji – průvodní, až dosáhne svého vrcholu, a
potom klesá – následná. Po adaptaci se fyziologicky zvětšuje srdce a zvyšuje se jeho
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kontraktivita, zvýší se počet mitochondrií a kapilarizace, zvyšuje se zužitkování kyslíku
a snižuje se klidová tepová frekvence.

Při zátěži se zvyšuje srdeční frekvence a krevní tlak.

Energetický metabolismus: Ze začátku se spalují cukry. Anaerobní – vzniká laktát,
prvních asi 120 sekund. Aerobní – při konstantní zátěži je téměř neomezený, tělo je
schopno dodávat dostatek kyslíku tkáním. Lipidy se začínají spalovat při zátěži trvající
déle než 45 minut. Proteiny se spalují až při extrémní zátěži.

Aerobní: glukóza + O2 → 36 ATP + H 2 O + CO2
Anaerobní: glukóza → 2 ATP + 2laktát
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Svaly
V těle se vyskytují 2 druhy svalových vláken: červená – pomalá, a bílá – rychlá.
Červená vlákna vydrží déle, mají sníženou únavnost. Bílá vlákna vydrží kratší dobu,
způsobují zvýšený výkon, ale rychle se unaví.
Svaly s převahou bílých vláken napomáhají dynamickému pohybu a mají tendenci
rychle ochabovat, proto je musíme posilovat. Jsou to například hýžďové svaly, břišní
svaly nebo mezilopatkové svaly.
Svaly s převahou červených vláken jsou posturální svaly a mají tendenci se
zkracovat, proto je musíme protahovat strečinkem a cviky na posílení rovnováhy (míče,
nestabilní plochy). Jsou to například lýtkové nebo prsní svaly.

Strečink
Strečink se používá k rozcvičení před výkonem i jako kompenzace po svalovém
zatížení, aby nedocházelo ke zkracování svalů.
Pro všechny strečinkové metody je charakteristický pomalý pohyb. Při protahování
nepřecházíme práh bolesti.
Strečink pro rozcvičení – pomalu protáhnout danou svalovou partii až k prahu bolesti
a vydržet v tomto bodě asi 6 až 8 sekund. Poté sval uvolnit. Opakovat asi 3x.
Strečink po skončení námahy – v dané poloze vydržet déle, kolem 20 sekund, ale
stačí jen 1x.
Při protahování je důležité cvičení provádět ve správných polohách a směrech a
nesmí se při něm zadržovat dech. Hmitání v krajních polohách je vzhledem k riziku
zranění nebezpečné.

Kompenzační cvičení
Cviky, směřující k vyrovnání a odstranění negativních následků jednostranné či
lokální zátěže. Kompenzační mohou být i obvyklá cvičení, avšak prováděná na méně
používanou stranu.

Pitný režim
Denně by měl člověk vypít 2,5 – 3 l tekutin, v létě až 5 litrů. Nejvhodnější je
minerální, stolní voda a zředěný džus. Je nutno pít s předstihem, dříve, než vznikne
pocit žízně. Pro zvýšení krátkodobé zátěže má smysl použít cukr, u vytrvalosti se
nedoporučuje. Při sportovním výkonu by se neměly pít minerální vody, protože mají
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velký obsah iontů, a limonády. Klasické sportovní nápoje je lepší ředit o třetinu víc,
než je doporučeno. Nedostatek tekutin se projevuje pocitem žízně, slabostí, snížením
výkonnosti, svalovými křečemi.
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B. Praktická část
1. Biuretova reakce
Pomůcky a chemikálie: modrá skalice – CuSO45H2O, hydroxid sodný – NaOH,
zkumavka, bílek, kahan

Postup: Do zkumavky nalijeme bílek, přidáme hydroxid sodný a několik kapek modré
skalice. Zahříváme.

Pozorování: V průběhu zahřívání se směs zbarvuje modrofialově.

Závěr: Bílkovina se zbarvila modrofialově – dokázali jsme peptidové vazby, kterými se
navzájem vážou aminokyseliny.

2. Xantoproteinová reakce
Pomůcky a chemikálie: zkumavka, kahan, koncentrovaná kyselina dusičná – HNO3,
bílek

Postup: Do zkumavky nalijeme bílek a přidáme koncentrovanou kyselinu dusičnou.
Zahříváme.
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Pozorování: Směs ve zkumavce žloutne.

Závěr: Po zahřátí bílek na spodu zkumavky vytvořil žlutou sraženinu – dokázali jsme
přítomnost bílkovin.

3. Důkaz CO2 ve vydechovaném vzduchu
Pomůcky a chemikálie: zkumavka, brčko, vápenná voda – Ca(OH)2
Postup: Vápennou vodu nalijeme do zkumavky. Vložíme brčko do roztoku a foukáme.

Pozorování: Vzniká bílý zákal.

Rovnice: CO2 + Ca (OH )2 → CaCO3 + H 2 O
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Závěr: Vápenná voda se zakalila sraženinou uhličitanu vápenatého – zvýšení
koncentrace CO2 z 0,04 % na 4 %.

4. Důkaz složení bílku
Pomůcky a chemikálie: zkumavka, zápalky, kahan, sušený bílek

Postup: Sušený bílek nasypeme do zkumavky a pomalu zahříváme.

Pozorování: Bílek zčernal, na stěnách zkumavky se objevily kapičky.

Závěr: Dokázali jsme, že se bílek skládá z uhlíku, vodíku a dusíku. Bílek zčernal –
uhlík, na stěnách zkumavky se objevily kapičky vody – vodík, pH papírek se zbarvil
modře, což dokazuje přítomnost amoniaku – dusík.

5. Rozklad sacharidů – elementární analýza ovesných vloček
Pomůcky a chemikálie: ovesné vločky, zkumavka, držák, kahan, zápalky

Postup: Do zkumavky nasypeme asi do výšky 1 cm ovesné vločky a zahříváme
v nesvítivé části plamene.
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Pozorování: Vločky zčernaly a vnitřní stěna zkumavky se orosila.

Závěr: Zjistili jsme, že sacharidy obsažené v ovesných vločkách jsou tvořeny uhlíkem
– vločky zčernaly, kyslíkem a vodíkem – kapky vody ve zkumavce.

6. Příprava mýdla
Pomůcky a chemikálie: 2 kádinky, porcelánová miska, zkumavka, zápalky, kahan, 4 g
tuku, 10 cm3 ethanolu, 5 cm3 destilované vody, 3 g hydroxidu draselného – NaOH,
25 cm3 roztoku chloridu sodného – NaCl

Postup: Do kádinky vložíme tuk, ethanol, destilovanou vodu a chlorid sodný. Roztok
zamícháme, kádinku přikryjeme porcelánovou miskou se studenou vodou (roztok nesmí
vzkypět – voda jej ochlazuje) a asi 10 minut zahříváme. Potom část odlijeme
do zkumavky s vodou a protřepeme. Zbytek směsi smícháme s roztokem chloridu
sodného – tzv. vysolení.

Pozorování: Ve zkumavce vzniká bohatá pěna – mýdlo. V kádince po chvíli plave
na hladině vrstva mýdla.
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CH 2 − OOC − R

Rovnice:

CH 2 − OH

CH − OOC − R + 3 NaOH → CH − OH + 3R − COONa
CH 2 − OOC − R

CH 2 − OH

(při zvýšené teplotě a v ethanolickém roztoku – reakce probíhá rychleji, protože ethanol
tuk rozpouští)

Závěr: Reakcí tuku a hydroxidu sodného jsme vytvořili glycerol a sodnou sůl vyšší
mastné kyseliny – mýdlo, které však bylo velmi zásadité – dokázali jsme pH papírkem.
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7. Denaturace bílkovin různými metodami
Pomůcky a chemikálie: 5 kádinek, 2 vejce, vřelá a studená voda, ocet, citronka,
nasycený roztok soli

Postup: Oddělíme žloutky od bílků. Bílek smícháme se stejným množstvím vody a
rozdělíme rovnoměrně do pěti kádinek, dolijeme vždy do čtvrtiny jednou z látek –
studená voda, vřelá voda, ocet, citronka a nasycený roztok soli. Pozorujeme změny
po 10 minutách.

Pozorování:
Směs

pozorované změny

denaturace bílkovin

nic se nestalo

neproběhla

bílek + vřelá voda

vznikla sraženina

proběhla

bílek + ocet

vznikla sraženina

proběhla

bílek + citronka

vznikla sraženina

proběhla

bílek + nasycený roztok

vznikla sraženina

proběhla

bílek + studená voda

soli

Závěr: Zjistili jsme, že vřelá voda, ocet, nasycený roztok soli a citronka poškodily
bílkoviny obsažené v bílku. Toto poškození bílkovin se nazývá denaturace. Pokud
takovéto změny nastanou v organismu, může dojít k vážným poruchám, které v horším
případě mohou končit až smrtí.
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8. Důkaz redukujících cukrů a vitaminu C v jablku
Pomůcky a chemikálie: jablko, třecí miska s tloučkem, 4 zkumavky, držák, kahan,
zápalky, Fehlingův roztok, vodný roztok manganistanu draselného – KMnO4

Postup: Rozdrtíme asi třetinu jablka v třecí misce, část odejmeme a vložíme
do zkumavky s vodou. Přidáme Fehlingův roztok, poté směs zahřejeme, pozorujeme.
Do druhé zkumavky vložíme druhou část jablka a přidáme vodný roztok manganistanu
draselného.

Pozorování: Směs jablka s vodou se zbarvila do světle žluté, s Fehlingovým roztokem
do modré a po zahřátí do sytě oranžové barvy. Roztok KMnO4 – původně růžový – se
po přidání směsi jablka s vodou odbarvil.

- 27 -

Závěr: Po zahřátí směsi s Fehlingovým roztokem vznikl oranžový oxid měďný (Cu2O)
a zjistili jsme, že jablko obsahuje redukující cukry. Reakcí KMnO4 s jablkem jsme
dokázali, že v něm je obsažen vitamin C (kyselina askorbová).

9. Rozpouštění oleje v benzínu
Pomůcky a chemikálie: 2 zkumavky, olej, benzín, voda

Postup: Do první zkumavky nalijeme trochu oleje a vodu. Do druhé trochu oleje a
benzín. Zkumavky protřepeme.

Pozorování: Ve zkumavce s vodou se vytvořila emulze, ale ve zkumavce s benzínem se
olej rozpustil.
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Závěr: Dokázali jsme, že tuky se nerozpouští ve vodě, ale v benzínu ano.

10. Ptyalinové trávení
Pomůcky a chemikálie: 2 zkumavky, stojan, kádinka, chléb, destilovaná voda,
Lugolův roztok

Postup: Část chleba žvýkáme asi 5 minut a vyplivneme ho do kádinky. Do stojanu si
nachystáme 2 zkumavky. Zbytek chleba rozdrobíme a nasypeme do první zkumavky.
Naředíme destilovanou vodou 1 : 1. Do druhé zkumavky nalijeme trochu rozžvýkaného
chleba a také naředíme destilovanou vodou 1 : 1. Do obou zkumavek nakapeme trochu
Lugolova roztoku a protřepeme.

Pozorování: Obsah první zkumavky se zbarvil modře. Ve druhé zkumavce modré
zbarvení nevzniklo, obsah se zbarvil jen slabým nádechem růžovo-hnědé.
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Závěr: V první zkumavce byl přítomen škrob z chleba, a proto se její obsah zbarvil
po přidání Lugolova roztoku modře. Ve druhé zkumavce vzniklo růžovo-hnědé
zbarvení, protože působením ptyalinu ze slin se škrob z rozžvýkaného chleba změnil
na dextrin, který se jódem barví růžově. Pokud by se škrob působením ptyalinu rozštěpil
až na konečný produkt – maltózu, nevzniklo by žádné zbarvení.

11. Důkaz kuřáctví
Pomůcky: 2 kádinky, destilovaná voda, nálevka, filtrační papír, 2 zkumavky, střička
s vodou, silně zředěný roztok FeCl3, zředěná HCl, sliny kuřáka

Postup: Sestrojíme si filtrační aparaturu a sliny kuřáka přefiltrujeme. Zfiltrované sliny
slabě okyselíme HCl a přidáme několik kapek FeCl3.

Pozorování: Obsah zkumavky se slinami kuřáka získal červený nádech.

Závěr: Ve slinách kuřáků je obsaženo asi 0,01 % rodanidu draselného (u nekuřáků je
to asi jen 0,003 %). Přidáním FeCl3 vzniká červený rodanid železitý. Podle červeného
zbarvení je možno odlišit sliny kuřáků a nekuřáků.
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12. Návštěva UP
V rámci práce na projektu jsme dne 1. 2. 2008 navštívili Přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. Dozvěděli jsme se zajímavá fakta o enzymech, jejich
funkce, druhy a kde se nachází. Pozorovali jsme bakterie, nacházející se v ústech.
Prohlédli jsme si skleníky s různými druhy rostlin.

Katedra botaniky
Vyslechli jsme si přednášku o rostlinách pěstovaných in vitro. Odborný termín
in vitro se nejčastěji do češtiny překládá jako „ve skle“. Jedná se o pěstování organismů
(v našem případě rostlin) v umělých podmínkách laboratoří.
Seznámili jsme se s pěstováním rostlin in vitro v živných půdách – agarech. Agar je
přírodní polysacharid, který se vyrábí z červených řas rodu Floridae. Rostliny zasazené
do agaru ve zkumavce nebo v Erlenmayerově baňce mají kolem sebe ideální prostředí –
v laboratoři je jim regulován i přísun světla a teplota, takže nemusí regulovat průduchy,
a dokonce skoro nemusí fotosyntetizovat. Rostliny ve zkumavce sice vypadají stejně
jako obyčejně pěstované rostliny, ale jsou mnohokrát menší. Jakmile jsou však
přesazeny do normálního prostředí, stávají se zaměnitelnými s ostatními rostlinami.
Někteří z nás si zkusili přesadit mucholapku podivnou, přesazenou masožravou
rostlinu si pak odnesli domů, kde se o ně pokusí dále starat – pokud se totiž rostliny
„zhýčkané“ in vitro najednou dostanou do přirozeného prostředí, kde je velké množství
škůdců, nejsou proti nim odolné a rychle zahynou. Proto si musí dlouho a složitě zvykat
na přirozené prostředí. Rostliny vydrží v agaru dva až tři měsíce.
Na závěr jsme byli pozváni do skleníků, kde jsme si prohlédli rozsáhlou sbírku
masožravých rostlin rodů Sarracenia (Špirlice), Pinguicula (Tučnice), Nepenthes
(Láčkovka), Drosera (Rosnatka), Dionaea (Mucholapka).

Kultivace mikrobů
Masopeptonový agar – masový extrakt, pepton, NaCl, glukóza, agar, destilovaná voda.
Využívá se pro bakterie.
Sabourandův agar – glukóza, agarová řasa, pepton, destilovaná voda. Využívá se
pro plísně, kvasinky.
Mezofilní bakterie se kultivují při teplotě 36°C 24 – 48 hodin, saprofytické bakterie
při teplotě do 24°C 72 hodin a střevní enterokoky při teplotě 42 – 44°C.
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Gramovo barvení – podle složení buněčné stěny. Bakterie zbarvené modro-fialově jsou
gram pozitivní, růžovo-červené jsou gram negativní.

Důkaz bakterií v ústní dutině člověka
Pomůcky a chemikálie: sterilní vatový tampon na špejli, sterilní fyziologický roztok,
Petriho miska s agarem

Postup: Tampon lehce zvlhčíme ve fyziologickém roztoku. Setřeme sliznici ústní
dutiny. Tampon rozetřeme na agarovou plochu z inokula do několika rovnoběžných čar.
Inkubujeme při teplotě 37°C 24 hodin.

Pozorování: Po 24 hodinách jsou zřetelné kolonie.

Závěr: Na agarové plotně vyrostly kolonie bakterií.

Barvení bakterií podle Grama
Pomůcky a chemikálie: agarová plotna s koloniemi bakterií, očkovací klička,
odmaštěná podložní skla, lihový kahan, sterilní destilovaná voda, roztok krystalové
violeti, Lugolův roztok, roztok safraninu, imerzní olej, mikroskop

Postup: Na odmaštěné podložní sklo kápneme trošku vody. Vyžíhanou očkovací
kličkou přeneseme do kapky vody malé množství bakterií a rozmícháme. Kličkou
rozetřeme suspenzi do plochy tak, aby se vytvořil souvislý povlak. Necháme zaschnout
na vzduchu a pak fixujeme tak, že sklíčko 3x protáhneme plamenem kahanu. Pozor,
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nesmí se spálit. Barvíme v roztoku krystalové violeti 2 – 4 minuty. Opláchneme vodou.
Necháme působit 60 sekund Lugolův roztok, opláchneme vodou. Odbarvíme 96 %
ethanolem, ihned opláchneme vodou. Safraninem dobarvujeme po dobu 60 sekund,
opláchneme vodou. Opatrně osušíme, kápneme imerzní olej a bez krycího sklíčka
pozorujeme pod mikroskopem.

Pozorování: Ve vzorcích jsme pozorovali červeno-růžové gram negativní koky a
modro-fialové gram pozitivní streptokoky.

Závěr: V ústech se nachází převážně koky, pokud je člověk nemocný, mohou se objevit
i streptokoky, vytvářející charakteristické řetízky.

Enzymy
Pomůcky a chemikálie: sacharóza, kvasnice, 0,1 M fosfátový pufr pH 7,2, Lugolův
roztok, Fehling I+II, Erlenmayerova baňka 200 ml, kádinka 3 x 50 ml, stojan se
zkumavkami, pipety, odměrná baňka 100 ml, váženka, lžička, hrnec, střička
s destilovanou vodou, termostat 38°C, vařič

Postup: Substráty: 1 g sacharózy rozpustíme v 50 ml destilované vody, 0,5 g škrobu
suspendujeme v 50 ml 0,1 M fosfátového pufru pH 7,2 a 5 minut povaříme. α-amyláza:
1 ml slin zředíme 2 ml vody. Sacharáza: 0,1 g kvasnic suspendujeme ve 20 ml vody
Podle schématu v tabulce nepipetujeme do 6 zkumavek 0,5 ml enzymových preparátů.
Zkumavky 2 a 5 povaříme 5 minut a pak do všech přidáme 2 ml substrátu. Všechny
zkumavky inkubujeme 30 minut při 38°C v termostatu. Po ukončení inkubace
- 33 -

použijeme 1 ml vzorku pro stanovení přítomnosti redukujících látek

Fehlingovou

reakcí. Ve zkumavce smísíme 1 ml Fehlingova činidla I a II s 1 ml vzorku. Povařením
vzniká oranžovo-červená sraženina Cu2O. Zkumavky se zbytky vzorků doplníme 1 cm
pod okraj destilovanou vodou a přidáme kapku Lugolova roztoku.

Pozorování:
zkumavka
1

2

3

4

5

6

0,5

0,5

-

-

-

0,5

sacharáza (ml)

-

-

0,5

0,5

0,5

-

Povařit

-

+

-

-

+

-

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

amyláza (ml)

1 % škrob (ml)
2 % sacharóza (ml)

vyhodnocení

Fehling:

Fehlingova reakce

+

-

-

+

-

-

zbarvení jodem

-

+

+

-

-

-

1 – červená sraženina na dně, CuSO4 redukuje na Cu2O
2 – hnědá sraženina na dně, denaturace amylázy povařením
3 – sacharáza neštěpí škrob
4 – červená barva, sacharáza štěpí sacharózu na glukózu a fruktózu
5 – denaturace sacharózy povařením
6 – amyláza neštěpí sacharózu

zbarvení jodem:

1 – původní barva jodu, škrob se rozložil
2,3 – tmavě modrá barva, přítomnost škrobu
4,5,6 – světle žlutohnědá barva, není přítomen škrob
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Závěr: Amyláza štěpí škrob, sacharáza štěpí sacharózu. Povařením se amyláza a
sacharáza rozloží – škrob a sacharózu nemohou rozštěpit. Fehlingova reakce proběhne,
když enzym rozštěpí substrát – červená. Roztok se zbarví jodem, pokud je přítomen
škrob – modrá.

Červené zelí jako indikátor pH
Pomůcky a chemikálie: 12 zkumavek, Pasterovy pipety, indikátor z červeného zelí, pH
papírky, 12 kádinek s roztoky pufrů o neznámé hodnotě pH označených písmeny

Postup: Do malých zkumavek napipetujeme 4 ml roztoků z jednotlivých kádinek a
poznačíme si písmeno. Přidáme 2 kapky roztoku z červeného zelí, zamícháme a
pozorujeme změnu přírodního indikátoru. Zapíšeme do tabulky. Roztoky z kádinek
budeme kontrolovat pomocí pH papírků, hodnoty zapisujeme.

Pozorování:
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pH

barva

pH

barva

V

P

I

Á

E1

U

2

5

11

8

1

9

sytě

velmi slabě

modro-

modro-

růžová

růžová

zelená

fialová

velmi
sytě
růžová

světle
modrá

E2

O

S

R

K

N

12

4

6

3

7

10

růžová

slabě fialová

modrá

zelená

slabě
růžová

velmi
slabě
fialová

Závěr: Zkumavky jsme uspořádali podle barev pH stupnice. Vznikl nám nápis
„Evropská unie“. S pomocí pH papírků jsme zkontrolovali správnost. Červené zelí je
spolehlivý indikátor, i když je nestabilní a rychle se kazí.

Izolace kaseinu z mléka
Pomůcky a chemikálie: centrifuga, centrifugační zkumavky, kádinka 100 ml, odměrný
válec 50 ml, dřevěná špachtle, míchačka, magnetické míchadlo, pipeta, pipetovací
balonek, 10 % HCl, mléko, ethanol, filtrační papír

Postup: 50 ml mléka centrifugujeme při 3000 otáček/min 10 minut. Na povrchu se
vyloučí tuk, který odebereme pomocí dřevěné špachtle. Mléko vylijeme do kádinky a za
stálého míchání na míchačce přidáváme opatrně HCl – asi 2,5 ml, až se vytvoří
vločkovitá sraženina. Sraženinu přelijeme do centrifugačních zkumavek, vyvážíme na
předvážkách a opět centrifugujeme. Vrchní část vylijeme a sediment promyjeme
destilovanou vodou, předvážíme a dáme centrifugovat. Vodu slijeme a kasein
rozmícháme s ethanolem. Znovu centrifugujeme.
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Závěr: Vzniklý kasein – mléčnou bílkovinu můžeme usušit. Z kaseinu se vyrábí plast
galalit – látka, která se využívá na knoflíky, spony, kulečníkové koule.

13. Dotazníky – vlastní výzkum
Dotazník – životní styl
1. Pohlaví:
 muž
 žena
Věk:
 student
 rodič
 prarodič
2. BMI (hmotnost v kg/(výška v m)2)
 méně než 18,5
 více než 18,5 – 25
 více než 25 – 30
 více než 30 – 35
 více než 35 – 40
 více než 40
3. Držel/a jste někdy dietu?
 ano
 ne
Úspěšně?
 ano
 ne
4. Sportujete?
 vůbec
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méně než 1x týdně
1 – 2x týdně
3 – 6x týdně
denně

5. Jak často se stravujete?
 2 – 3x denně malé dávky
 2 – 3x denně velké dávky
 častěji – malé dávky
 častěji – velké dávky
6. Konzumujete biopotraviny?
 ano
 ne
 někdy
7. Jak často jíte ovoce nebo zeleninu?
 častěji než 1x denně
 1x denně
 méně často
8. Pijete kávu?
 ano
 ne
Jak často?
 několikrát denně
 1 x denně
 méně než 1 x denně
9. Kouříte?
 ano
 ne
10. Své zaměstnání (popř. životní styl) hodnotíte jako:
 málo stresující
 stresující
 velmi stresující
11. Jste spokojeni se svým životním stylem?
 ano
 ne
12. Rád/a bych změnil/a:
 častěji sportovat
 zdravěji se stravovat
 přestat kouřit
 pít méně kávy
 nechci nic měnit
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Průběh
Vytvořili jsme dotazník, který je zaměřen na životní styl. Do každého ročníku
vyššího gymnázia jsme rozdali příslušný počet dotazníků pro studenty, jejich rodiče a
prarodiče – díky tomu máme možnost porovnat životní styl 3 generací.
Podle tabulky (str. 55), do které jsme vyplnili hodnoty z dotazníků, jsme vytvořili
následující grafy:

Pohlaví a věk
45

počet dotazovaných

40
35
30
25

muži

20

ženy

15
10
5
0
student

rodič

prarodič

BMI

počet dotazovaných

35
30
student - muž
25

student - žena

20

rodič - muž

15

rodič - žena
prarodič - muž

10

prarodič - žena
5
0
méně než
18,5

18,5 -25

25 -30

30 - 35

35 - 40

více než 40

Držel/a jste někdy dietu?
40

počet dotazovaných

35
student - muž

30

student - žena

25

rodič - muž

20

rodič - žena

15

prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
ano

ne
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Úspěšně?
10

počet dotazovaných

9
8

student - muž

7

student - žena

6
5

rodič - muž
rodič - žena

4

prarodič - muž

3

prarodič - žena

2
1
0
ano

ne

Sportujete?

počet dotazovaných

25
20

student - muž
student - žena

15

rodič - muž
rodič - žena

10

prarodič - muž
prarodič - žena

5
0
vůbec

méně než 1x
týdně

1-2x týdně

3-6x týdně

denně

Jak často se stravujete?
40
počet dotazovaných

35
student - muž

30

student - žena

25

rodič - muž

20

rodič - žena

15

prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
2-3x denně malé 2-3x denně velké
dávky
dávky

častěji - malé
dávky

častěji - velké
dávky

Konzumujete biopotraviny?

počet dotazovaných

30
25
student - muž
20

student - žena
rodič - muž

15

rodič - žena
prarodič - muž

10

prarodič - žena
5
0
ano

ne
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někdy

Jak často jíte ovoce nebo zeleninu?

počet dotazovaných

25
20

student - muž
student - žena

15

rodič - muž
rodič - žena

10

prarodič - muž
prarodič - žena

5
0
častěji než 1x denně

1x denně

méně často

Pijete kávu?
35
počet dotazovaných

30
student - muž

25

student - žena

20

rodič - muž

15

rodič - žena
prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
ano

ne

Jak často?

počet dotazovaných

25
20

student - muž
student - ženy

15

rodič - muž
rodič - žena

10

prarodič - muž
prarodič - žena

5
0
několikrát denně

1x denně

méně než 1x denně

Kouříte?
40

počet dotazovaných

35
student - muž

30

student - žena

25

rodič - muž

20

rodič - žena

15

prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
ano

ne
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Své zaměstnání (popř. životní styl) hodnotíte jako:
35
počet dotazovaných

30
student - muž

25

student - žena

20

rodič - muž

15

rodič - žena
prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
málo stresující

stresující

velmi stresující

Jste spokojeni se svým životním stylem?
35
počet dotazovaných

30
student - muž

25

student - žena

20

rodič - muž

15

rodič - žena
prarodič - muž

10

prarodič - žena

5
0
ano

ne

Rád/a bych změnil/a:

počet dotazovaných

30
25

student - muž
student - žena

20

rodič - muž

15

rodič - žena

10

prarodič - muž
prarodič - žena

5
0
častěji
sportovat

zdravěji se
stravovat

přestat kouřit pít méně kávy

nechci nic
měnit

Shrnutí průzkumu
Z grafů jsme vyvodili tyto závěry:
1. BMI většiny námi dotazovaných studentů je mezi 18,5 – 25, rodičů v rozmezí
18,5 – 30 a prarodičů mezi 25 – 30.
2. Nejčastěji drží dietu rodiče – ženy. Většina ostatních dotazovaných dietu nikdy
nedržela.
3. Většina lidí, kteří někdy dietu drželi, byla úspěšná.
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4. Většina studentů sportuje často. S přibývajícím věkem se sportovní aktivita
snižuje – většina prarodičů téměř nesportuje. Málo lidí sportuje denně.
5. Většina lidí se stravuje častěji v malých dávkách.
6. Většina dotazovaných nekonzumuje biopotraviny.
7. Velké množství lidí konzumuje ovoce nebo zeleninu 1x denně.
8. Většina dotazovaných pije kávu.
9. S narůstajícím věkem se množství vypité kávy denně zvyšuje.
10. Většina všech dotazovaných nekouří.
11. Velké množství studentů a rodičů – žen hodnotí svůj životní styl jako stresující.
Naopak většina rodičů – mužů a prarodičů hodnotí svůj životní styl a zaměstnání
jako málo stresující.
12. Většina rodičů – žen není spokojena se svým životním stylem. Většina ostatních
dotazovaných je se svým životním stylem spokojena.
13. Velké množství studentů a rodičů by chtělo častěji sportovat nebo se zdravěji
stravovat a většina prarodičů nechce nic měnit.

14. Sporty
Indoor cycling – spinning
Dne 29. 11. 2007 jsme v rámci tohoto projektu navštívili lekci spinningu.
Spinning je energeticky účinná skupinová jízda na spinneru (stacionární kolo, které
má na rozdíl od rotopedu setrvačnost) pod vedením vyškoleného instruktora. Tempo
určuje rytmický hudební doprovod. Každý jezdec si volí svou zátěž sám.
Jde o jedno z nejúčinnějších aerobních kardiovaskulárních cvičení. Není náročné
na koordinaci pohybů a nezatěžuje pohybový aparát. Posilují se při něm hlavně svaly
lýtek a hýždí, ale i paží a celého trupu.
Tento program byl vytvořen cyklistou Johnatanem Goldbergem v 80. letech
minulého století. Techniky jízdy jsou pevně dané - existuje zde několik základních stylů
jízdy, terénů a tři pozice rukou.

Pozice rukou:
pozice č. 1 – ruce se drží uprostřed řidítek v pěsti a lokty svírají trojúhelník, lokty
a ramena uvolněná, palce se navzájem dotýkají, používá se při rovinkách v sedle
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pozice č. 2 – ruce se drží na krajích řidítek, palce nahoře, mírně pokrčené lokty
a natažená zápěstí, tato pozice zajišťuje stabilitu a neomezuje dýchání, používá se
při kopci v sedle, runningu, skocích a sprintech
pozice č. 3 – ruce jsou na koncích řidítek dlaně směřují dovnitř a klouby prstů ven,
používá se při kopci ze sedla

Terény:
rovina v sedle – ruce v pozici č. 1, malá zátěž (ale ne bez zátěže), vysoká frekvence
šlapání
running = rovina ze sedla – ve stoje, ruce v pozici č. 2, malá až střední zátěž, jezdec
využívá hmotnost celého těla, vysoká frekvence šlapání, těžiště je přesně nad pedály
kopec v sedle – ruce v pozici č. 2, zvýšená zátěž, nižší frekvence šlapání, pohyb nohou
plynulý, využívá se i tahu nahoru
kopec ze sedla – ruce v pozici č. 3, vyšší zátěž, nohy nezabírají v kruhovém pohybu, ale
nahoru a dolů, těžiště nad sedlem
Pro dobré zvládnutí techniky jízdy je také důležité správné dýchání – nádech nosem,
výdech ústy. Pokud nelze dýchat tímto způsobem, je nutné snížit zátěž.

Naše názory na spinning jsou různé. Protože tento sport závisí především
na vytrvalosti a síle, nemusí se všem líbit. Někomu naopak může vyhovovat. Začátečník
může mít na prvních lekcích také problém s dechem, protože spinningové sály často
nemají okna a někomu může vadit nedostatek kyslíku a tím způsobený rychlý růst
tepové frekvence. Po několika návštěvách však tyto problémy téměř zmizí.

Power jóga
Dne 11. 12. 2007 jsme navštívili lekci power jógy.
Power jóga vznikla v 80. letech 20. století v Americe. Má své základy v klasické
józe, ale je mnohem dynamičtější. V průběhu cvičení se pravidelně opakují základní
prvky a pozice – cvičení má určitou choreografii.
Pravidelným cvičením můžeme zlepšit svou fyzickou a psychickou kondici –
protahujeme a posilujeme svaly, zpevňujeme držení těla – předcházíme bolestem zad,
učíme se správně dýchat a čerpáme novou energii.
Power jóga se cvičí v klidném prostředí s teplotou asi 25°C naboso a na podložce
až do mírné bolesti. Začíná se krátkým zahřátím pomocí hlubokého dechu. Poté by měl
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následovat „pozdrav slunci“ (začátečníci se v prvních lekcích učí základní pozice) a
dále složitější série cviků převážně na protažení a zlepšení koordinace a rovnováhy.
Nakonec přichází cviky uvolňovací, při kterých máme uvolnit tělo i mysl.

Pozice dítěte: Sedneme si na paty, nárty položíme na podložku, hlavu uvolníme, čelo
opřeme o zem. Uvolníme krční páteř, ramena, záda i břicho. Ruce volně spustíme podél
těla a prodýcháváme.

Pozice kočky: Typická poloha. Klekneme na zem, ruce opřeme o podložku a mezi
lýtky, stehny i trupem je pravý úhel. Nárty položíme na podložku. S nádechem
zvedneme hlavu a kostrč, prohneme páteř a uvolníme trup. S výdechem se vyhrbíme,
hlavu skloníme.

Pozice střechy: Ruce opřeme před sebe na šířku ramen o podložku, zadek směřuje
vzhůru a vytvoří špičku pomyslné střechy. Vyhrbíme záda, stáhneme břicho, podsadíme
pánev, hlavu stáhneme k hrudníku. Paže jsou stále napnuté, paty spouštíme k zemi.

Pozice kobry: Výchozí polohou je klik v dolní poloze. Zpevníme pánevní dno a
hýždě, vytáhneme se dopředu za hrudníkem vzhůru, ruce napneme, hlava směřuje
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ke stropu. Nárty přiléhají k zemi. Nezvedáme ramena, lopatky stáhneme k sobě a
vytáhneme se z kyčlí a pasu.

Pozice bojovníka I.: Levá noha je vepředu, koleno v úhlu 90°, pravá noha je vzadu
napnuta, chodidlo je vtočené 45 – 60° dovnitř a celou plochou se dotýká země. Ramena
jsou rovná, lopatky u sebe, zvedáme paže vzhůru z pasu až ke konečkům prstů. Pohled
směřuje před sebe. Opakujeme na obě strany.

Pozice bojovníka II.: Výchozí pozicí je bojovník I. Ruce jsou v upažení, levá ruka
směřuje dopředu, pravá dozadu. Otevíráme pánev do strany. Opakujeme na obě strany.

Pozice stromu: Stoj spatný, přeneseme váhu na levou nohu, pravou nohu zvedneme a
pokrčíme v koleni, chodidlo přiložíme na vnitřní stranu stehna druhé nohy. Pokrčené
koleno mírně vytáčíme dozadu, pánev tlačíme dopředu, rovnáme záda. Ruce zvedneme
a spojíme dlaněmi.
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Pozice mrtvoly: Ležíme na zádech, ruce mírně od těla, dlaně směřují vzhůru.
Uvolňujeme jednotlivé části těla od prstů na nohou až po temeno hlavy. Zhluboka a
pravidelně dýcháme a zklidníme mysl.

Naše názory na tento sport jsou různé – některé z nás by více ocenily větší fyzickou
námahu, jiným se zalíbil. Ovšem všechny jsme se shodly na tom, že je power jóga
skvělá na odreagování.

Aerobik
Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy,
na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu
pohybového ústrojí a pozitivně působí na nervovou soustavu.
Základem všech forem aerobiku je, že jsou při nich cvičení vykonávána se středně
vysokou intenzitou, bez vzniku kyslíkového dluhu – je to cvičení aerobní. Pravidelné
aerobní zatěžování o délce aspoň 20, ale nejlépe 50 až 90 minut, působí příznivě na
srdečně-cévní systém, dýchání (zvětšení kapacity plic), pohybový systém (kloubní
pohyblivost a posilování), mění metabolismus a prokázaný je i pozitivní vliv na
psychiku.
Doporučená forma cvičební lekce aerobiku zahrnuje zahřátí a protažení (strečink),
blok aerobního cvičení, zklidnění, posilovací cviky a závěrečné protažení.
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Jednou z nejpopulárnějších pomůcek používaných při lekcích aerobiku je step –
přenosný schůdek vysoký 10 – 30 centimetrů. Použití stepu zvyšuje zátěž svalových
skupin nohou a obecně i při obvyklém nižším tempu použité doprovodné hudby i
celkový výdej energie. Vyvinul se z původních rehabilitačních cvičení po operaci
kolena. Při aerobiku lze použít také různé činky, plné míče, tyč zvaná fit bar, gumové
pásy.
Aerobik nám připadá jako zdravá forma zábavy i odpočinku. Cvičí se při rytmické
hudbě a je náročný na fyzickou vytrvalost. Někteří z nás měli problémy zkoordinovat
pohyby, protože je potřebná i choreografie, která se po nějakou dobu opakuje.

15. Přechod ke zdravějšímu životnímu stylu
V rámci projektu jsme se snažili najít dobrovolníka, který by pod naším dohledem
zlepšil svůj životní styl. Jeho názor na tuto proměnu:
Když se studentky rozhodly pracovat na tématu Chceme žít zdravěji a potřebovaly
dobrovolníka, na kterém by vyzkoušely nabyté zkušenosti, padla volba na mě. V první
fázi si myslely, že ze mě udělají nejen mladého, krásného a inteligentního učitele, ale že
moje tělesné proporce budou odpovídat představám pubertální mládeže. Ještě dnes
od nich slýchávám, že jsem mohl shodit víc, a že průběh diety není moc vidět.
V první fázi jsem si měl týden zapisovat všechno, co a kdy sním a vypiju, jaké jsem
měl u toho pocity, jak jsem sportoval. Na to konto mi byl sestaven jídelníček. Podle
mého laického názoru se to rovnalo sebevraždě. Hned první den jsem měl takové křeče,
že jsem málem nemohl dojít ani domů. Po menších úpravách jsem dodržoval dietu až
do konce března. Jako důkaz dokládám týdenní přehled přijatých potravin. Začal jsem
jíst potraviny s menším obsahem tuku. Svačinkový chleba se sýrem, salámem a
s tatrankou nakonec jsem vyměnil za ovoce a zeleninu nebo nízkotučný jogurt. Oběd a
odpolední svačinky jsem zanechal v původním stavu. Večeře se většinou odehrávaly
před sedmou hodinou, po sedmé jsem jedl jen zeleninu a ovoce. Z pitného režimu jsem
odstranil sirup a popíjel jen vodu a neslazené čaje (jedenkrát denně oslazený medem).
Přiznávám, že ne vždy byla vůle natolik silná, abych se ovládl, ale většinou se mi
podařilo pravidla zdravé výživy dodržovat. Nejhorší bylo plnění správné výživy mimo
domov. Člověk nechtěl urazit hostitele a musel konzumovat naservírované jídlo.
Většina lidí starší generace nemá smysl pro zdravou výživu. Při přípravě jídel jim více
záleží na chuti než na kaloriích.
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V průběhu redukce hmotnosti jsem měl za úkol pětkrát týdně sportovat 50 minut
denně. Ze sportovních aktivit bych vyzdvihl jízdu na kole (od ledna jsem najel přes
1000 km) a každotýdenní čtvrteční hodinu a půl fotbalu v tělocvičně našeho gymnázia.
Z nepravidelných aktivit bych uvedl plavání a lyžování (sjezdové i běžecké). V rámci
projektu jsem se svými studentkami navštívil lekce spinningu a aerobiku. Spinning se
výrazně liší od „venkovní“ jízdy na kole. Výhody jsem spatřil v tom, že jsem necítil
bolest zad a krční páteře, nefoukal protivítr. Negativem byl vydýchaný vzduch
v tělocvičně, nemožnost pozorovat krajinu a ekonomická zátěž tréninku. Lekce aerobiku
byla spíše velkým „hecem“. Základní kroky nebyly pro mne problémem, horší bylo
spojení všech kroků do sestavy.
Během projektu jsem se seznámil s řadou metod, které vedou k redukci hmotnosti.
Člověk by měl k dietám přistupovat s rozumem, kombinovat méně kalorická jídla
s pohybem, rozložit příjem potravin na celý den a hlavně dodržovat pitný režim.
Výsledkem mého snažení nemělo být snížení hmotnosti o několik kilogramů, ale
redukce tuků v těle. Po skončení projektu jsem snížil obsah tuků v těle o čtyři procenta,
takže mé úsilí nebylo zbytečné.
Marek Navrátil

5.12.2007

17.3.2008

82,1 kg

79,0 kg

27,7

26,7

obvod hrudníku

101 cm

100 cm

obvod bicepsu

33 cm

33 cm

obvod pasu

98 cm

97 cm

obvod stehna

63 cm

64 cm

index tuku

24,3 %

20,3 %

hmotnost tuku

19,9 kg

16,0 kg

tlak

127/74

117/71

tep

53

51

hmotnost
BMI
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16. Masážní hmaty
V rámci našeho projektu jsme si také vyzkoušeli různé masážní hmaty pod dohledem
odborné masérky, která nám je předvedla a naučila nás je správně používat. Zde
uvádíme ty nejzákladnější, které jsme sami uvedli do praxe.
Dělíme je do pěti základních skupin:
1. tření
2. hnětení
3. roztírání
4. tepání
5. chvění

Před masáží na masírovanou část těla rozetřeme trochu olejíčku nebo speciálního
mléka, určeného pro masírování. Masážní hmaty provádíme vždy v tomto pořadí a
celou masáž ještě zakončíme opětovným třením. Všechny pohyby provádíme souvisle,
nikoliv trhaně. Masáž zad probíhá vždy po obou stranách páteře, od šíje až téměř
po hýždě, v oblasti ledvin se tlak zmenšuje. Při masáži šíje se hmaty uplatňují směrem
od uší po ramena.

1. Tření

 tření plochou dlaně – prsty jsou přiloženy k sobě nebo mírně odtaženy
od sebe, nejprve třeme směrem od sebe a poté směrem k sobě, intenzita tlaku
podle potřeby

 tření (vytírání) obtahováním – směrem od sebe provádíme hmat celou
plochou hřbetu ruky, směrem k sobě dlaněmi
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 tření bříšky prstů – směrem od šíje provádíme klikatý pohyb rozevřenou
dlaní s mírně zabořenými bříšky prstů

2. Hnětení

 protlačování – ruku zatneme v pěst, zatlačíme na masírované místo, chvíli
podržíme a rychlým pohybem ruku oddálíme

3. Roztírání

 roztírání čtyřmi prsty – bříšky všech prstů kromě palce masírovanou oblast
roztíráme spirálovitými pohyby, prsty jsou mírně uvolněné a druhou rukou
můžeme zvýšit tlak tak, že ji opřeme přes hřbet masírující ruky

 roztírání pěstí („žehlení“) – ruku zatneme v pěst a jejím hřbetem masírujeme
tam i zpět, druhou rukou zvyšujeme intenzitu tlaku opřením o hřbet masírující
ruky
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4. Tepání
a) povrchové tepání

 tepání tleskáním – na povrch těla rychle dopadá celá plocha napjaté dlaně a
prstů, vzniká typický zvuk tleskání

 tepání pleskáním – ruku prohneme do tvaru misky a na povrch těla
tak působí stlačený vzduch, vzniká typický zvuk pleskání

 tepání smetáním – konečky prstů střídavě pohybujeme směrem k sobě, jako
když smetáme prach

b) hluboké tepání

 vějířovité tepání – střídavý rychlý rytmický úder malíkovou hranou, prsty
lehce roztažené, při dopadu se na okamžik navzájem dotknou, pohyb je pružný a
vychází ze zápěstí, vzniká zvuk listování v kartách
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5. Chvění

 chvění dlaní – prsty jsou mírně roztažené, ruka rozechvívá masírovanou
plochu a lehce vlnovitě se posouvá tam i zpět

17. Rozcvička
Uvolnění kloubů

1. stoj rozkročný
upažit, ohnout paže v loktech
současně kroutit lokty i zápěstími

2a.stoj rozkročný
vzpažit, kroutit pažemi – stejnosměrně, protisměrně
2b. stoj rozkročný
jednu paži vzpažit, druhou nechat u těla a hmitat

3a. stoj rozkročný
vzpažit, prsty rukou proplést
uklánět trup střídavě vlevo a vpravo
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3b. stoj rozkročný
vzpažit, prsty rukou proplést
zaklonit trup a v záklonu uklonit vlevo
pomalu do úplného předklonu
totéž na druhou stranu

3c. stoj rozkročný
kroužit boky

4. stoj spojný, vnitřní strana chodidel u sebe
kroužení koleny
ruce mohou být opřeny o kolena

5a. široký stoj rozkročný
předklonit, pokrčit koleno
přenášet váhu z jedné strany na druhou

5b. široký stoj rozkročný
střídavě pokládat levé a pravé koleno na zem

6. široký stoj rozkročný
chodidla v ose stehen
podřep, trup zůstává rovně
dlaně na kolena
lehce zvětšovat podřep
během pohybu těla dolů ruce tlačí kolena ven
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Strečink
1. svaly krku (trapézový, zdvihač lopatky)
stoj
rameno a lopatku protahované strany stáhnout k zadku
dlaň ruky dopředu
druhou paži přes hlavu, dlaň na uchu, prsty na krku
ruka lehce ukloní hlavu do pocitu mírného tahu
zhluboka dýchat
při nádechu se napětí ve svalu zvětšuje
během výdechu napětí klesá, sval se protahuje

2. prsní sval
stoj bokem u zdi
paže u zdi najde vhodnou polohu mezi vzpažením
a upažením podle tahu prsního svalu
předloktí je opřené o zeď
nohou u zdi malý úkrok vpřed
zhluboka dýchat, udržet asi 10 sekund
při nádechu se napětí ve svalu zvětšuje
během výdechu napětí klesá, tělo se pohybuje vpřed
a sval se protahuje

3. trojhlavý pažní sval a rameno
stoj, paži skrčit a loket položit za hlavu
druhou ruku lehce položit na loket, pouze přidržuje paži
zatlačit hlavou do paže, to vyvolá napětí v rameni

4a. ohýbače předloktí – flexory
podpor klečmo, paže natažené, dlaně na zemi
v úrovni kolen, prsty směřují ke kolenům
pomalu si sedat na paty až do pocitu tahu v předloktích
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4b. natahovače předloktí – extenzory
sed na patách, paže natažené
hřbety rukou na zemi pod koleny
prsty rukou směřují k patám
pomalu přenášet váhu na paty
až do pocitu tahu v předloktích

5a. bedro-kyčlo-stehenní a přímý stehenní sval
výpad levou nohou vpřed až je koleno pokrčeno do 90°
bérec je kolmo k zemi
zadní noha opřená o prsty, trup rovně
vzpažit obě paže až dojde k mírnému záklonu trupu
zhluboka dýchat a vydržet
při nádechu se napětí ve svalu zvětšuje
během výdechu klesá, sval se protahuje

5b. přední strana bérce
výpad vpřed
bérec přední nohy kolmo k podlaze
koleno zadní nohy co nejvíce dozadu
natáhnout obě kolena
chodidlo přední nohy zůstává na zemi

6. zadní strana nohou
patu položit na pevnou oporu
záda narovnat, nejlépe trochu prohnout v bedrech
pokud není tah na zadní straně nohou, zvýšit oporu

7. přitahovače kyčle – adduktory
široký stoj rozkročný, předklonit
chodidla rovnoběžně, po celou dobu na zemi
pokrčit koleno, pomalu přenést váhu na pokrčenou nohu
vydržet
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8. přímý sval stehenní
stoj, skrčit nohu v koleni
stejná ruka drží nohu nad kotníkem
a přitahuje patu k zadku
kolena noh se dotýkají
po krátké výdrži je možno přidat předklon trupu

9. achilovky a trojhlavý sval lýtkový
natažené ruce a nohy opřít o zem
chodidla a dlaně leží na podlaze
pomalu přibližovat ruce k nohám
v krajní poloze popřípadě pokrčit kolena
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C. Závěr
Naši práci na projektu hodnotíme jako velmi přínosnou. Praktická část byla velice
zajímavá. Zkusili jsme vytvořit jídelníček pro zlepšení životního stylu a zúčastnili jsme
se několika lekcí ve fitness centru. Myslíme, že zdravý životní styl je pro člověka velmi
důležitý a jsme rádi, že jsme se o něm mohli prostřednictvím tohoto projektu dozvědět
mnoho informací. Chtěli bychom poděkovat našemu učiteli Mgr. Marku Navrátilovi,
který s námi ochotně spolupracoval a vycházel nám vstříc. Rádi bychom také
poděkovali všem, kteří nám poskytli potřebné informace a finanční prostředky
pro tvorbu projektu, zejména Univerzitě Palackého.
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D. Přílohy
1. Dotazníky – celková tabulka
student
rodič
prarodič
muž žena muž žena muž žena
35
40
38
31
26
30

1.Pohlaví:
počet lidí
2

2.BMI (hmotnost v kg/(výška v m) ):
méně než 18,5
18,5 – 25
25 – 30
30 – 35
35 – 40
více než 40

muž žena muž žena muž žena
3
9
3
2
29
29
19
12
5
9
3
2
17
14
16
15
2
2
5
4

3.Držel/a jste někdy dietu?
ano
ne

muž žena muž žena muž žena
13
7
17
9
11
35
27
31
14
17
19

Úspěšně?
ano
ne

muž žena muž žena muž žena
9
6
9
8
9
4
1
8
1
2

4.Jak často sportujete?
vůbec
méně než 1x týdně
1 – 2x týdně
3 – 6x týdně
denně

muž žena muž žena muž žena
3
5
1
9
19
6
11
16
17
7
22
14
8
7
2
13
13
11
7
4
3
2

5.Jak často se stravujete?
2 – 3x denně malé dávky
2 – 3x denně velké dávky
častěji – malé dávky
častěji – velké dávky

muž žena muž žena muž žena
4
4
4
13
10
8
14
2
6
18
37
14
25
13
14
5
3
6

6.Konzumujete biopotraviny?
ano
ne
někdy

muž žena muž žena muž žena
3
4
2
3
2
23
19
25
17
23
19
9
17
11
14
9

7.Jak často jíte ovoce nebo zeleninu?
častěji než 1x denně
1x denně
méně často

muž žena muž žena muž žena
6
14
6
10
13
4
19
21
14
17
8
21
10
5
18
4
5
5

8.Pijete kávu?
ano
ne

muž žena muž žena muž žena
13
26
28
29
17
28
22
14
10
2
9
2
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Jak často?
několikrát denně
1x denně
méně než 1x denně

muž žena muž žena muž žena
2
22
15
9
20
5
6
2
14
8
5
8
18
2
3

9.Kouříte?
ano
ne

muž žena muž žena muž žena
6
3
5
2
2
5
29
37
33
29
24
25

10.Své zaměstnání (popř. životní styl) hodnotíte
jako:
málo stresující
stresující
velmi stresující

muž žena muž žena muž žena
13
19
3

5
30
5

18
11
9

3
16
12

25
1

27
3

11.Jste spokojeni se svým životním stylem?
ano
ne

muž žena muž žena muž žena
27
31
27
3
24
24
8
9
9
28
2
6

12.Rád/a bych změnil/a:
častěji sportovat
zdravěji se stravovat
přestat kouřit
pít méně kávy
nechci nic měnit

muž žena muž žena muž žena
12
13
17
14
2
4
12
14
9
15
1
5
1
1
1
3
2
4
6
11
9
24
20

2. Jídelníčky
7. 3. 2007
1.den

2.den

3.den

8:00
11:40
16:40
18:00
20:00
21:30
9:45
11:50
15:45
16:50
19:00
20:30
22:00
6:55
10:25
12:40
13:55
15:40
18:30
19:45
22:00

plátek chleba obložený hermelínem, hrnek čaje
uzená polévka, zapékané brambory, kyselá zelenina
jogurt a müsli
plátek chleba s tvarůžky, hrnek čaje
5 sušenek, hrnek vody
hrnek čaje
plátek chleba s lučinou, plátek vánočky, hrnek čaj
uzená polévka, brambory, vepřový řízek, hlávkový salát
perník, hrnek vody se sirupem
jogurt a plátek vánočky
2 dalamánky, sýr cottage, paprika, mrkev, hrnek čaje
rýžový plátek se sýrem
hrnek čaje
2 dalamánky s tvarůžky, hrnek čaje
jogurt a müsli, hrnek čaje
Paprika
bramborová polévka, rajská omáčka, maso, 4 knedlíky
müsli tyčinka, 2 čtverečky čokolády, hrnek čaje
2 bezlepkové palačinky, dalamánek s tvarůžky
paprika, hrnek čaje
hrnek čaje
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4.den

5.den

6.den

7.den

6:40
9:40
13:50
18:00
20:00
21:30
6:50
9:40
13:45
17:30
19:30
20:30
22:00
8:30
13:00
17:00
18:00
20:00
8:30
13:30
16:00
18:30
21:15

müsli s mlékem, hrnek čaje
dalamánek se šunkou, mrkev
hrachová polévka, těstoviny s tvarohem, hruška
zapékané brambory, hrnek čaje
2 jablka
hrnek čaje
2 plátky toustového chleba, Almette, hrnek čaje
kornspitz, Almette, mrkev, sklenice vody
polévka s rýží, candát, brambory, mrkvový salát
rýžový plátek, niva, hrnek čaje
dalamánek, sýr cottage
250 ml nízkotučného jogurtového mléka
hrnek čaje
dalamánek, avokádová pomazánka, hrnek čaje
hovězí polévka, španělský ptáček, brambory
2 plátky piškotové rolády, hrnek čaje
4 plátky veky, salám, sýr, paprika
paprika, hrnek čaje
2 dalamánky, sýr cottage, hrnek čaje
rizoto, hrnek čaje
dalamánek, zeleninová tvarohová pomazánka
2 tousty se sýrem, sklenice kyselky
2 mrkve, hrnek čaje

7:50
8:35
10:30
12:20
15:10
15:30
18:30
21:00

hrnek čaje
plátek chleba se sýrovou pomazánkou, jablko
5 křížal, 0,25 l voda se sirupem
květáková polévka, maso s rýží, salát, čokoládová figurka
0,25 l voda se sirupem
4 křehké kukuřičné plátky, tvarohový sýr, 15 arašídů v cukru
plátek chleba, zavináč
hrnek čaje
kornspitz, půl slunečnicové bagety, tvarohová pomazánka,
salám, jogurt, hrnek čaje
0,25 l vody se sirupem
půl slunečnicové bagety, tvarohová pomazánka, paprika
půl slunečnicové bagety, tvarohová pomazánka, paprika, 0,25 l
vody se sirupem
čočková polévka, makový závin, kakao, hrozny
mléčná rýže
oplatek, okurek, mrkev
kornspitz, půl slunečnicové bagety, tvarohová pomazánka,
sójový jogurt, mandarinka, hrnek čaje
Jogurt
vývar, maso s brambory, 3 fazolové saláty
čokoládová figurka
0,25 l vody se sirupem

5. 12. 2008
1. den

2. den

6:50
8:00
9:50
11:00
14:00
18:30
21:00

3. den

6:55
10:55
13:00
15:30
16:00
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4. den

17:20
18:45
19:15
20:30
8:30
11:55
12:30
16:15
18:40

5. den

6. den

7. den

20:00
9:30
11:00
13:00
17:15
20:30
22:20
7:00
10:50
13:55
16:20
18:50
19:45
21:55
22:45
6:50
9:55
10:55
13:55
15:45
17:50
20:35
22:00

12 arašídů v cukru
2 plátky chleba, tvarůžková pomazánka, sýr, salám, okurek
mandarinka, hrnek čaje
mrkvový salát, hrnek čaje
2 celozrnné rohlíky, krabí salát, hrnek čaje
hovězí polévka, kuře s rýží, mrkvový salát
5 ks domácího jablkového závinu
hrnek čaje
tmavý rohlík, tvarohová pomazánka, jogurt, sladký rohlík,
hrnek čaje
hrnek čaje
müsli s mlékem, šálek čaje
8 sušenek Disco
hovězí polévka, maso s brambory, okurek, mošt
8 plátků veky, salám, sýr, vejce, rajče, 4 ks buchty, bílá káva
hrnek čaje
mandarinka, hrnek čaje
8 ks domácího jablkového závinu, hrnek čaje
jogurt, šálek čaje
koprová polévka, maso zelí, knedlíky
sójový jogurt
plátek chleba s tvarůžkovou pomazánkou, salám, hrnek čaje
6 sušenek Disco, hrnek čaje
0,25 l vody se sirupem
hrnek čaje
2 plátky tmavého chleba, Gervais, hrnek čaje
2 plátky tmavého chleba, Gervais, 0,25 l vody se sirupem
Jogurt
zeleninová polévka, maso, bramborová kaše, okurkový salát se
smetanou
0,25 l vody se sirupem
2 plátky tmavého chleba, zavináč, hrnek čaje
4 sušenky Disco, banán
hrnek čaje

- 62 -

3. Fotogalerie
Katedra mikrobiologie
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Katedra biochemie

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

Botanický skleník
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Katedra botaniky
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Spinning

- 71 -

- 72 -

Masáže
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