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ÚVOD 

Úlohou vysokých škôl je vychovávať mladú generáciu, harmonicky rozvinutých 
jedincov. Vysokoškoláci tvoria špecifickú skupinu populácie vo veku od 18 do 25 rokov. 
Náplňou ich činnosti je získavať a spracovávať značné množstvo informácií v pomerne 
krátkom čase, čo má za následok rýchly vznik psychickej i fyzickej únavy (Kompán, 2003). 
Preto je dôležité ponúkať im prostriedky starostlivosti o svoju telesnú stránku. Pohybová 
aktivita patrí medzi najlepšie prostriedky upevňovania zdravia. Zdravie definuje Svetová 
zdravotnícka organizácia ako stav úplného fyzického, psychického a sociálneho komfortu 
(Moravec a kol., 1996). 
 
PROBLÉM 

V súčasnosti sledujeme zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľstva, slabú odolnosť 
organizmu proti negatívnym vonkajším vplyvom a stále sa zhoršujúcu telesnú zdatnosť. 
Zdravotným stavom a telesným rozvojom študentov vysokých škôl sa zaoberali viacerí autori 
(Baisová, 2009; Cepková, 2002; Jankovská, 1997; Kompán, 2003; Palovičová, 2003; Šulc, 
1992). Jedným z prostriedkov telesného rozvoja, ale aj zvýšenia záujmu o cvičenie 
u vysokoškoláčok je aerobik a jeho nové druhy. 

Pojem "aerobik" označuje konkrétny druh pohybovej aktivity, ktorá využíva aeróbnu 
formu cvičenia. Hlavným cieľom aerobiku, v zhode so všeobecnými cieľmi aeróbnych aktivít, 
je zapojiť do činnosti veľké svalové skupiny a tým stimulovať a pozitívne ovplyvňovať najmä 
prácu srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, čo sa následne prejaví zlepšením všeobecnej 
telesnej zdatnosti organizmu. V odbornej literatúre o aerobiku a aeróbnom cvičení sa uvádza 
v podstate rovnaká definícia aerobiku: „aerobik - z anglického aerobics - náročné cvičenie 
vytrvalostného charakteru za neustáleho prístupu kyslíka, ktoré využíva prostriedky 
základnej, kondičnej a rytmickej gymnastiky a tancov. V poslednom období sa v aerobiku 
začínajú využívať prvky a hudba tancov (funk, latino, country), cvičí sa vo vode, používajú sa 
rôzne druhy náčinia a náradia (záťaže, expandéry, tyče, lopty, aeróbne schodíky). Ďalšie 
druhy aerobiku sú ovplyvňované rôznymi druhmi športov (box, tenis, golf), športových hier 
(basketbal, volejbal), atletických disciplín (hody, skoky), športovými disciplínami bojových 
umení (karate, tae-bo, capoeira, kick-box).“ 
http://www.aerobic.sk/?open=clanky&clanok=1143539754 

„Kick-box je moderný kontaktný šport, ktorý vznikol na prelome 60. a 70. rokov 
v USA. Kick-box je slovo pozostávajúce z dvoch anglických slov, a to kick (kopať) a box. 
Takže voľný preklad by znel “boxovanie a kopanie alebo kopací box”. Z kick-boxu, ako 
jednej zo športových disciplín bojového umenia, vychádza dynamická forma aeróbneho 
cvičenia kick box aerobik. Cvičenia v obidvoch sú efektívnym druhom cvičení na zvýšenie 
kondície, obratnosti a koordinácie. Prostredníctvom základných úderov, kopov, únikov a 
ohybov celého tela, pôsobí kick box aerobik popri svalstve dolných končatín predovšetkým 
na svalstvo brucha, paží a hlbokých svalov chrbtových. Jeho obsahom sú aj dychové a 
relaxačné cvičenia vychádzajúce z tradícií tisíc rokov starých. Jedným z kľúčových 
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priaznivých účinkov kick box aerobiku je na kardiovaskulárny systém, na naše srdce, pľúca 
a cievy, spaľuje tuky a energiu. Pre porovnanie uvedieme množstvo spálenej energie za 
hodinu na príklade muža vážiaceho 75 kg tréningom kick-boxu v porovnaní s inými 
aktivitami: 

Kruhový posilňovací tréning …...…… 420 kalórií za hodinu 
Jazda na bicykli (15 km/h) ……...…... 490 kalórií za hodinu 
Aeróbny tanec ………………..……... 505 kalórií za hodinu 
Basketbal …………………………..... 680 kalórií za hodinu 
Kick-box …………………………..... 800 kalórií za hodinu !“ 
(http://www.boxing.sk/kbl.htm) 
Podľa Frőmela, Novosada, Szvozila (1999) s vekom u dievčat vzrastá záujem 

o kondičnú kulturistiku, turistické aktivity a rytmické pohybové aktivity (aerobik). Z týchto 
dôvodov je nevyhnutné poznať a permanentne hodnotiť úroveň telesného rozvoja, ktorá 
aktivizuje študentky v smere ich ďalšieho telesného, pohybového spoznávania 
a sebazdokonaľovania (Korček, 2001). 
 
CIEĽ 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť vplyv cvičenia kick box aerobiku na množstvo 
podkožného tuku u študentiek EF UMB v Banskej Bystrici v priebehu letného semestra v 
akademickom roku 2008/2009. 
 
HYPOTÉZA 

Predpokladáme, že množstvo podkožného tuku vysokoškoláčok sa vplyvom cvičenia 
kick box aerobiku zníži. 
 
ÚLOHY 

Na splnenie cieľa sme si stanovili nasledovné úlohy: 
- zistiť vstupné a výstupné hodnoty základných somatických ukazovateľov (telesná 

výška, telesná hmotnosť, percento tuku), 
- dosiahnuté výsledky štatisticky spracovať a vyvodiť závery pre prax. 

 
METODIKA 

Výskumný súbor tvorilo 35 študentiek – vysokoškoláčok 1. ročníka EF UMB v Banskej 
Bystrici, ktoré mali všeobecnú telesnú výchovu zapísanú ako výberový predmet. Dvakrát 
týždenne navštevovali všeobecnú telesnú výchovu – kick box aerobik, v rozsahu 60 minút, 
a minimálne ešte jedenkrát v tom istom rozsahu, vo svojom voľnom čase, počas 
popoludňajších pohybových aktivít organizovaných vysokoškolským športovým klubom. 
Výskum sme realizovali počas letného semestra v akademickom roku 2008/2009. Na jeho 
začiatku a na konci sme v sledovanom súbore zisťovali základné somatické ukazovatele: 
telesnú výšku výškomerom [cm], telesnú hmotnosť osobnou váhou [kg], percento tuku 
prístrojom OMRON, ktorý slúži na meranie % tuku v závislosti na vnútornom odpore. 
Dosiahnuté výsledky sme vyhodnotili prostredníctvom kvantitatívnych metód aritmetický 
priemer, smerodajná odchýlka, percentá a tabuľkou 1. 
 

Tabuľka 1 Hodnoty množstva telesného tuku v % 
 

  Štíhly Normálny Plnoštíhly Obézny Extrémne obézny 
ženy menej ako 20 20 - 30 30 - 35 35 - 40 viac ako 40 
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VÝSLEDKY 
Základné somatické charakteristiky sledovaných probandiek uvádzame v tabuľke 2. Ich 

grafické porovnanie priemerov je na obrázku 1. 
V ukazovateli telesná výška sme nezaznamenali podstatnejšie rozdiely medzi vstupným 

a výstupným meraním, zaujímavejšie bolo porovnanie vstupného a výstupného merania 
telesnej hmotnosti. Pri vstupe bola priemerná telesná hmotnosť probandiek 57,65 kg, ale pri 
výstupe bola nižšia o 2,26 kg (55,39 kg). Tento rozdiel medzi vstupným a výstupným 
meraním priemernej telesnej hmotnosti sa pozitívne odrazil aj v nameraných hodnotách 
v parametri percento podkožného tuku, jeho výstupná hodnota (15,70%) bola o 2,20 % nižšia 
ako pri vstupnom meraní (17,90%). 
 

Tabuľka 2 Základné somatické charakteristiky probandiek 
 

  1 2 1 2 1 2 1 2 
 TV [cm] TV [cm] TH [kg] TH [kg] Tuk [%] Tuk [%] Tuk [kg] Tuk [kg]

n 35 35 35 35 35 35 35 35 
x 167,79 167,80 57,65 55,39 17,90 15,70 10,30 8,70 
s 6,21 6,24 7,64 9,30 3,78 5,49 3,02 5,01 

max 184 188 94 89 35 36,3 32 32,3 
min 152 152 43 44 7,5 9,2 3,7 4,6 

t - test *      2,61*   
Legenda: TV - telesná výška, TH - telesná hmotnosť, 

 1 - súbor testovaný na začiatku letného semestra v akademickom roku 2008/2009, 
 2 - súbor testovaný na konci letného semestra  v akademickom roku 2008/2009, 
 n -  počet probandiek, x - aritmetický priemer, s -smerodajná odchýlka, 
 max - maximálna nameraná hodnota, min - minimálna nameraná hodnota, 
 t - test* - dvojvýberový párový test štatistickej významnosti (kritická hodnota p 0.05 je 2,61) 
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Obrázok 1 Porovnanie somatických ukazovateľov 

 
Z hľadiska monitorovania zdravotného stavu je veľmi dôležité sledovať u študentov 

množstvo podkožného tuku. Tuková telesná zložka z pohľadu genetickej determinovanosti 
nepodlieha ontogenetickým zákonitostiam do takej miery ako základné rozmery, 
predovšetkým telesná výška (KORČEK, 2001). 

Predpokladali sme, že množstvo podkožného tuku vysokoškoláčok sa vplyvom cvičenia 
kick box aerobiku na hodinách TV, ale aj v ich voľnom čase zníži. Náš predpoklad sa potvrdil 
(tabuľka 1), zvýšil sa počet probandiek, ktorých percento podkožného tuku bolo menšie ako 
20%, stav štíhla, tým sa znížil počet probandiek, ktorých percento podkožného tuku bolo 
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väčšie ako 20% a menšie ako 30%, stav normálna, nezmenil sa pri hodnotách 30% - 35%, 
stav plnoštíhla, ale v stave obézna, 35% - 40% už neskončila ani jedna probandka. Grafické 
porovnanie percenta podkožného tuku na začiatku a na konci LS akademického roku 
2008/2009 je znázornené na obrázku 2. 
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Obrázok 2 Porovnanie percenta podkožného tuku 

ZÁVER 
Môžeme konštatovať, že sa nám podarilo splniť cieľ nášho výskumu. Cvičenia kick box 

aerobiku boli vhodným riešením pri odstraňovaní množstva podkožného tuku. Výsledky 
výskumu prispeli k spresneniu poznatkov o vplyve pravidelnej pohybovej aktivity na telesný 
rozvoj vysokoškoláčok. Na základe dosiahnutých výsledkov si probandky uvedomili význam 
zapájania sa do pravidelnej pohybovej aktivity, a tým aj povinnosť starať sa o svoje zdravie. 
Návrhy pre prax 

1. Využiť alternatívne druhy aerobiku na hodinách TV vysokoškoláčok. 
2. Pokračovať v kontinuálnom sledovaní telesného rozvoja u vysokoškoláčok. 
3. Odporúčame zvýšiť pohybovú aktivitu u vysokoškoláčok prostredníctvom 

vysokoškolského klubu. 
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Aeróbne pohybové aktivity [on line] dostupné na:   
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ZHRNUTIE 

Príspevok prezentuje výsledky skúmania množstva podkožného tuku u študentiek EF 
UMB v Banskej Bystrici. Cieľom príspevku bolo zistiť vplyv cvičenia kick box aerobiku 
na množstvo podkožného tuku. Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že 
sa nám podarilo splniť stanovený cieľ. Cvičenia kick box aerobiku odporúčame ako vhodnú 
pohybovú aktivitu na zníženie množstva podkožného tuku u vysokoškoláčok. 

 
SUMMARY 
 
THE INFLUENCE OF KICK BOX AEROBICS ON THE AMOUNT OF 
SUBCUTANEOUS FATTY TISSUE OF FEMALE UNDERGRADUTES 
 
KEY WORDS: kick box aerobics, subcutaneous fatty tissue, female undergraduates 
 

The paper presents the results of the research of the amount of subcutaneous fatty tissue 
of female undergraduates of the Economics Faculty of Matej Bel University in Banská 
Bystrica. The aim of this work was to find out the influence of kick box aerobic exercises on 
the amount of subcutaneous fatty tissue. On the basis of results achieved in the research we 
can state that the determined aim was fulfilled. Kick box aerobic exercises can be 
recommended as a suitable motion activity in order to decrease the amount of subcutaneous 
fatty tissue of female undergraduates. 
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