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ÚVOD
Jako téma své ročníkové práce jsem si vybrala zdravý životní styl a já, protože mě

toto téma zajímá. Vzhledem k tomu, že jsem součástí sportovně založené rodiny,

zajímají mě informace o zdravém způsobu života. Dále jsem si chtěla ucelit

informace a obohatit se o nové poznatky. V poslední řadě je mojí snahou šířit

povědomí o tom, jak žít zdravěji.
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1. CO JE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A PROČ JE DŮLEŽITÝ

„Ve zdravém těle zdravý duch.” — Latinské přísloví

Zdravý životní styl je častým tématem mnoha časopisů, denního tisku i internetových

diskusí. Každý z nás má asi povědomí o tom, co tento pojem může znamenat, ale

stejně mnoho z nás tápe a neví, jak toto téma uchopit a jak začít žít tak, abychom se

cítili zdravěji a lépe. Určitě se všichni shodneme, že zdraví je nejdůležitější, co každý

člověk může v životě mít, a dávno se ví, že zdraví přímo s životním stylem souvisí.

Životní styl je obecně určitý způsob života jednotlivců i sociálních skupin a záleží jen

na nás, jak bude tento styl vypadat. Pokud se však o svoje tělo nebudeme starat, lze

vcelku s jistotou říct, že se toto brzy odrazí na našem zdraví.

David Sheedhouse (1995) ukazuje na čtyřech případech to, co si lidé různého

zaměření představují pod pojmem zdraví:

● Lékař – pojmem „zdraví“ rozumí nepřítomnost nemoci, choroby či úrazu.

● Sociolog – rozumí pojmem „zdravý člověk“ člověka, který je schopen dobře

fungovat ve všech jemu příslušných sociálních rolích.

● Humanista – slovy „zdravý člověk“ označuje takového člověka, který je

schopen pozitivně se vyrovnávat se životními úkoly, které se před ním naskytnou.

● Idealista – pod pojmem „zdravý člověk“ si představuje člověka, kterému je

dobře – tělesně, duševně, duchovně i sociálně.

https://www.pexels.com/photo/low-angle-photography-of-man-jumping-2923156/
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Nejdříve vás seznámím s tím, co patří mezi nejčastější prohřešky a činnosti, které

tělu rozhodně neprospívají.

1.1 Nedostatek pohybu

Nedostatek pohybu je velkým problémem v civilizované společnosti. Podle Českého

státního zdravotního ústavu více než polovina české populace nesplňuje

doporučovanou úroveň pohybové aktivity. Nedostatek středně intenzivní pohybové

zátěže způsobuje časté vady držení těla, podílí se na vzniku mnoha chronických

onemocnění, které postihují velký počet lidí středního věku.

(http://www.szu.cz/tema/prevence/nedostatek-pohybu)

Dále podle Českého statistického úřadu výsledky šetření ukazují, že 40 % dospělých

Čechů se nevěnuje žádné sportovní ani rekreační pohybové aktivitě. Zajímavé je, že

fyzický pohyb je bližší mužům, kteří mu věnují průměrně 3,6 hodiny týdně, zatímco

ženy jen 3,2 hodiny.

(https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/jak-jsou-na-tom-cesi-s-chudobou-obezitou-ci

-sportovanim)

Pohyb a sport je základem pro prevenci mnoha chorob a zlepšení fyzického i

psychického zdraví. O tom, jaký pohyb si můžeme vybrat, si povíme v druhé části mé

práce.

1.2 Nesprávné stravování

Mnoho z nás se stravuje nesprávně. Před zdravým obsahem talíře dáváme mnohdy

přednost fast foodu, který je velkým hitem dnešní doby. Asi především proto, že

nabízí lidem “dobrá” jídla. Toto stravování má také mnoho rizik. Mezi hlavní negativa

patří, že tato jídla obsahují velké množství sacharidů, nezdravých tuků, velké

množství soli. I přes velkou kalorickou hodnotu nemají tato jídla téměř žádnou

výživovou hodnotu.
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Další chyby děláme v tom, že se přejídáme, hladovíme, pijeme velké množství

sycených nápojů, kávy nebo jíme

nepravidelně.

Nekvalitní strava může za mnoho potíží,

např. obezitu, bolest žaludku, nadýmání,

můžeme se hůře soustředit a mít

nedostatek síly.
https://www.ledauphine.com/amp/culture-loisirs/

2020/08/06/

1.3 Nedostatek spánku

Až 2/3 dospělých lidí ve všech vyspělých zemí nespí doporučených 8 hodin denně.

Pokud spíme v noci pravidelně méně než 6 nebo 7 hodin, ničíme svůj imunitní

systém. Nekvalitní spánek přispívá ke vzniku nejrozšířenější psychických poruch,

jako jsou deprese a úzkosti.

A protože všechno souvisí se vším, pokud jsme nevyspání, máme větší chuť na jídlo,

protože potřebujeme doplnit chybějící energii, kterou jsme tělu nedodali z kvalitního

spánku. Dokonce je zřejmé, že čím méně spíme, tím kratší máme život. (Matthew

Walker, 2018).

1.4 Kouření, alkohol a návykové látky

O škodlivosti kouření nemůže nikdo pochybovat. Škodlivé není jen aktivní kouření,

ale také pasivní kouření. Má negativní vliv na cévy, srdce, plíce a žaludek. Alkohol je

zase toxin omezující trávení, který zpomaluje metabolismus tuků. Nadměrné užívání

alkoholu vede k závislosti a škodí našim játrům. Návykové látky jsou látky, které

působí na centrální nervovou soustavu a způsobují dočasné změny vnímání, nálady,

vědomí a chování. Do zdravého stylu rozhodně nepatří.
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2. CO PATŘÍ DO ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

„Každý člověk je původcem svého zdraví nebo nemoci.“ —  Buddha

Je nesmírně důležité udržovat se v dobré zdravotní kondici, což by se mělo stát

jedním z hlavních dennodenních životních návyků. Naše zdraví závisí na tom, jak se

k tělu chováme, jak žijeme každý den. Zdravý životní styl je tedy velice zásadní. Se

změnami ve svém životě můžeme začít postupně a tak, aby nám tyto změny

přinášely radost a potěšení. Co tedy máme zaměřit?

2.1 Ideální hmotnost

Každý jsme jiní, a tak ideální hmotnost pro různé osoby může být zcela odlišná.

Vedle fyzických parametrů (výšky a váhy) se totiž na ideální hmotnosti podílí třeba

také věk, pohlaví a zapojení do sportovních aktivit. Existuje mnoho způsobů, jak

zjistit svoji „ideální hmotnost“. Jeden z nich je například výpočet BMI (Body Mass

Index), tento způsob výpočtu je však často nepřesný, protože nebere ohledy na naši

fyzickou zátěž a podíl svalů. Tak třeba svalnatý kulturista může být podle tohoto

výpočtu obézní. I tak ho zde uvádím, protože stále mnoho lékařů se podle něho

orientuje. Vypočteme podle jednoduchého vzorečku: BMI = hmotnost [KG] / (výška

[m])2. Výsledek pak porovnáme s následující tabulkou:

Váhová kategorie podle BMI

Kategorie Rozsah BMI [kg/m²]

těžká podvýživa ≤ 16,5

podváha 16,5–18,5

ideální (zdravá) váha 18,5–25

nadváha 25–30

obezita prvního stupně 30–35

obezita druhého stupně 35–40

obezita třetího stupně (též morbidní

obezita)
> 40
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Váhová kategorie podle WHtR

Přesnější ukazatel (ne)zdravé hmotnosti v porovnání s hodnotou BMI je poměr

obvodu pasu a celkové výšky (WHtR = Waist-Height Ratio). Alespoň to naznačují

studie z let 2010 a 2014, které tento ukazatel shledaly jako lépe vypovídající ve

vyhodnocení zdravotních rizik nadměrné hmotnosti v porovnání s BMI.

Výpočet WHtR je velmi přímočarý: WHtR = obvod pasu (cm) / výška (cm)

Vyhodnotit svůj poměr si můžete na základě následující tabulky:

Muži Ženy

Štíhlý/á <0,42 <0,41

Normální hmotnost 0,43–0,52 0,42–0,48

Nadváha 0,53–0,57 0,49–0,53

Těžká nadváha 0,58–0,62 0,54–0,57

Obezita >0,63 >0,58

Váhová kategorie podle poměru svalu a tuku

Nejpřesnějším způsobem, jak hodnotit svoji váhu, je zjištění jejího tělesného složení,

tedy podíl tuku a svalové hmoty v těle. Nejlepší volbou, jak zjistit podíl tuků ve svém

těle, jsou domácí váhy – musíme ale vybrat takové, které měří tuk v horní i dolní

polovině těla. Pokud takovou váhu nemáme doma, tuto službu nabízí mnohé lékárny

nebo lékaři.

Ideální váhu si pak udržíme pravidelnou a pestrou stravou s přiměřeným přísunem

kalorií, jejichž výpočet zjistíme třeba u výživového poradce nebo na internetu, kde

jsou k dispozici kalkulačky, nebo v mobilní aplikaci Kalorické tabulky.

Závěrem je nutné upozornit, že je třeba vyvrátit zažitý mýtus, který je mezi lidmi

rozšířen, a to, že čím méně jíme, tím budeme štíhlejší. Toto tvrzení se nezakládá na

pravdě.
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2.2 Dostatek pohybu

Důležité je, aby si každý z nás našel jakýkoliv pohyb, který nás baví, přináší nám

radost a vydržíme u něj dlouhý časový úsek. Jestliže se málo hýbeme, tělo ztrácí

svalovou hmotu a snadno ji nahrazuje nadbytečným tukem. Pokud nejste na pohyb

zvyklí, můžete začít pomalu, například nahradit jízdu autem chůzí pěšky nebo jízdou

na kole, ve svém volném čase pak chodit na svižnější procházky do přírody. Když

zjistíte, že vám delší chůze nedělá potíže, můžete začít běhat. Tato činnost má navíc

plus, že nepotřebujete žádné zvýšené finanční prostředky, stačí jen pevná běžecká

obuv a můžete začít běhat.

Dobrým začátkem, jak začít sportovat, jsou i různá videa. Pokud dáváte přednost

kolektivním sportům, můžete si vybrat z různých skupinových cvičení, nebo návštěvy

fitness centra. Bonusem je možnost získání nových přátelství s lidmi, kteří jsou stejně

založení na sport a můžete se vzájemně podporovat. Fyzických aktivit je mnoho,

každý, i menší pohyb, se počítá. Vybrat si můžeme z různých skupinových cvičení,

fitness center, tanečních kroužků, apod.

Odborně se pohybová aktivita rozděluje na:

2.3 Aerobní pohybová aktivita

Tak říkáme aktivitě, která se děje za dostatečného přístupu kyslíku. Jedná se proto o

aktivity s nízkou intenzitou, protože jen tehdy jsou nároky svalů na kyslík malé, a

tudíž jsou pracující svaly dostatečně okysličovány.

Důležitým výsledkem je, že se při těchto aktivitách po nějaké době začíná jako zdroj

energie využívat tuk v našem těle.

K tomuto stavu dochází až zhruba po

30 minutách cvičení, aerobní aktivity

proto trvají déle. Jsou vhodné třeba ve

chvílích, kdy potřebujeme shodit

přebytečná kila, ale hodí se i k

udržování dobré fyzické kondice.

Správnou míru zátěže snadno

poznáme třeba tak, že si při dané pohybové aktivitě zvládáme povídat, například při

aerobním běhu, který se označuje také jako jogging.

Příklady: Jogging, rekreační jízda na kole, chůze, nordic walking, plavání apod.
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2.4  Anaerobní pohybová aktivita

Přejdeme-li v naší aktivitě do vyšší intenzity, při které se svalům nedostává kyslíku (a

my už nemůžeme mluvit, popadáme dech), dostáváme se k anaerobnímu cvičení.

Jeho hlavním znakem je, že svaly pracují na kyslíkový dluh, což lze jen po krátkou

omezenou dobu.

Podstatné je, že při takové aktivitě dochází ke

spalování sacharidů, nikoli tuků. Pokud tato

energie pochází ze zásob sacharidů v našem

těle, které jsou velmi omezené, dojde k jejich

vyčerpání, a hlavně – tuky se vůbec nevyužijí.

Typickým příkladem může být třeba posilování

nebo sprint, zůstaneme-li u běhu. Často se tak ale děje i u typicky fitness aktivit, jako

je spinning nebo zumba, které jsou přitom mnohdy provozovány za jiným účelem než

se úplně „vyšťavit“. Každopádně jde o druh aktivity, kterou zařazujeme zejména ve

snaze získat svalovou hmotu.

Příklady: Posilování, sprinty, hody, vrhy apod.

2.4 Vyvážená strava a pitný režim

Stravovací režim je vlastně příjem potravy v průběhu celého dne podle času, kalorií a

výživové hodnoty a jídla. Správný stravovací režim je důležitým ukazatelem

vyvážené výživy těla. Na principech rovnováhy a kalorických teorií je založeno

racionální stravování. Označuje poměr základních živin, vitamínů a minerálních látek.

Nevhodné potraviny

● Tučné sýry, uzeniny a klobásy, živočišné tuky, máslo a sádlo, tučná masa,

sladkosti a cukrovinky, čokoláda, slazené mléčné produkty, slazené limonády,

alkoholické nápoje, chipsy a slané pochutiny.

Vhodné potraviny

● Bílkovinné zdroje: drůbeží, libové hovězí, libové vepřové maso, zvěřina,

šunky nejvyšší jakosti, netučné sýry, zakysané mléčné produkty, vejce, tvarohy,

bílkovinné suplementy
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● Sacharidové zdroje: celozrnné pečivo a chléb, těstoviny, rýže, ovesné vločky,

brambory, kukuřice, ovoce, zelenina

● Zdroje tuku: ořechy, semena, rostlinné oleje, rybí tuk

Nápovědou může být potravinová pyramida, která pochází z roku 2013 a byla

vydána spolkem Fórum zdravé výživy. Pyramida je kromě pater rozdělena také do

oblastí “nejvhodnější” a “méně vhodné” – v každém patře si tak jednoduše uděláte

představu o tom, co byste měli podle doporučení jíst nejčastěji. Vpravo dole je

zmíněn také důležitý pohyb a tentokrát se nezapomnělo ani na pitný režim. Sklenici

vody najdete hned v levém dolním rohu. 
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2.5 Relaxace a dostatek spánku

Správný spánek je důležitou součástí zdravého životního stylu. Tělo potřebuje

zregenerovat a nabrat nové síly. Dle Amerického centra pro kontrolu nemocí je

ideální doba spánku závislá na věku člověka a v průběhu života se tedy mění.

Spánek by se tedy měl určovat dle tohoto přehledu:

·      novorozenci (0–3 měsíce): 14–17 hodin

·      kojenci (4–11 měsíců): 12–15 hodin

·      batolata (1–2 roky): 11–14 hodin

·      předškoláci (3–5 let): 10–13 hodin

·      děti ve školním věku (6–13 let): 9–11 hodin

·      teenageři (14–17 let): 8–10 hodin

·      mladší dospělí (18–25 let): 7–9 hodin

·      dospělí (26–64 let): 7–9 hodin

·      starší dospělí (65 let a více): 7–8 hodin

Obecně lze relaxaci chápat jako činnost, u které si odpočineme. Je to tedy stav velmi

individuální. Někdo relaxuje u zajímavé knížky, někdo poslouchá příjemnou relaxační

hudbu a jiný miluje horké koupele s přidáním vonného olejíčku. Záleží na každém

z nás, co nám vyhovuje a u čeho jsme schopni po náročném dni „vypnout“

a zregenerovat své fyzické i duševní síly. Důležité však je, aby si tuto činnost každý

našel.

O harmonii těla a ducha usilovali lidé už ve starověku. Od pradávna lidé touží

po vyrovnanosti, chtějí dosáhnout harmonie, souznění s okolím, a hlavně se sebou

samým!

Kromě těchto našich individuálních způsobů odpočinku existují také další relaxační

cvičení, které dokážou odstranit napětí v tělesné a mentální oblasti. Mohou to být

různé typy masáží, dechová cvičení, jóga, wellness procedury apod.

Člověk, který dokáže relaxovat, uvolnit se, odpočinout si, který si najde čas sám pro

sebe, mívá pevnější duševní i tělesné zdraví, lepší pracovní výkonnost, lépe se

soustředí, méně unaví, bývá v životě spokojenější.
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2.6 Příklad domácích relaxačních technik:

Pozorování mraků

Představte si, že ležíte na krásné zelené travičce ve stínu blízkého keře a pozorujete

mráčky, jak plují po obloze, jak se mění. Zkuste vnímat tvary mraků, co vám

připomínají? Vraťte se do dětských let a popusťte uzdu své fantazii. Je krásné, teplé

počasí, slyšíte bzučet včelky, zpívat ptáčky, občas kolem vás proletí motýl.

(https://www.terapeuteft.cz/blog/relaxace-a-relaxacni-cviceni-zdravy-zivotni-styl/)

Vysněná zahrada (chrám)

Posaďte se pohodlně na vaše oblíbené místo, zavřete oči a chvilku přirozeně

dýchejte.

Představte si, že sedíte v zahradě a máte kouzelnou moc vytvořit kolem sebe cokoli,

co je vám příjemné. Vysázejte svou myšlenkou vaše oblíbené květiny, vyčarujte

zahradní nábytek, altánek, potůček, fontánku, sochy, keře, stromy… Cokoliv, co

chcete ve své zahradě mít. Můžete do své zahrady pozvat lidi, se kterými je vám

dobře. Ale stejně tak tam můžete být sami a užívat si samoty a té krásy kolem. Až

budete mít svou zahradu vybudovanou, jen klidně seďte a vnímejte, jak uvnitř sebe

cítíte radost, klid a harmonii. Vnímejte vůni vaší zahrady, teplotu, barvu květin, keřů,

stromů a hlavně vaše pocity klidu a harmonie. Po ukončení pomalu otevřete oči,

a ještě chvíli v klidu setrvejte na místě.

Místo zahrady si můžete představit váš vysněný „chrám“, může být někde na ostrově

nebo kdekoliv jinde, uzavřený nebo otevřený, mít různá masážní vybavení včetně

vířivky, můžete tam být sami nebo mít společnost, je to opět zcela na vás, jak bude
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váš chrám vypadat. Důležité je, abyste se v něm cítili dobře. Abyste opět vnímali klid,

hluboké uvolnění a harmonii.

Bílé plátno

Pohodlně se posaďte na vaše oblíbené místo, zavřete oči a opět v klidu a přirozeně

dýchejte.

Představte si sebe jako jediného diváka v kině. Sedíte v prostředku hlediště

a pozorujete bílé plátno, přes které se vám pravděpodobně budou honit vaše

myšlenky. Nedělejte vůbec nic, jen ty vaše myšlenky sledujte, jak přicházejí a zase

odcházejí. Po chvilce jistě zjistíte, že jsou okamžiky, kdy plátno je čisté a prázdné.

Jako by se vaše myšlenky na chvilku zastavily. Jde třeba jen o pár vteřin, ale jste

schopni vnímat chvilku bez myšlenek. Nedělejte nic víc, jen sledujte a vnímejte tu

chvíli „ničeho“. Jak se cítíte? Provádějte toto pozorování, jak dlouho potřebujete

a vnímejte své pocity.

Po ukončení pomalu otevřete oči, a ještě chvíli v klidu setrvejte na místě.

3. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A JÁ

„Začátky jsou vždycky těžké, ale když vytrváte, výsledek stojí za to.” - Zlata Habrová

3.1 Jak jsem se ke zdravému životnímu stylu dostala

V této kapitole bych se chtěla věnovat tomu, jak jsem se osobně já ke zdravému

životnímu stylu dostala. Když začala první karanténa v březnu 2020, tak jsem si

všimla, že pokud nedělám domácí úkoly, svůj čas trávím především na mobilu. Když

jsem si tento fakt uvědomila, chtěla jsem to změnit. Chtěla jsem být produktivní a cítit

se dobře. Ve sportech sice vynikám od malička, ale žádný sport mě nebavil natolik,

abych u něj vydržela déle než měsíc. Pamatuji si, že jsem s rouškou začala chodit se

psy ven, chodili jsme do lesa, na louky a postupem času jsem si s těmito

procházkami vypěstovala návyk. Moc se mi totiž líbilo, že díky těmto procházkám

nedělám dobro jen sobě, ale i mým pejskům, kteří dlouhé procházky zbožňují. Díky

novému návyku chození se psy ven jsem si našla obrovskou zálibu i ve focení.

Začala jsem fotit pejsky i samotnou přírodu.
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Postupem času jsem se dostala k silovému cvičení.

Moje mamka, která dřív cvičila, totiž měla schované

nějaké činky a pomůcky ke cvičení a mě to velice

zaujalo. Začala jsem si na internetu hledat metody,

jak správně cvičit, jaká technika je pro můj tehdejší

věk zdravá a jaká nezdravá, a tak jsem začala doma

v pokoji 3x týdně cvičit. Začátky nebyly jednoduché,

ale já jsem měla svůj sen mít zdravou a vysněnou

postavu a za tím cílem jsem si taky šla.

Začala jsem řešit i jídlo. Naučila jsem se nepít

nasycené nápoje a začala pít především vodu. Do

jídelníčku jsem přidala i sacharidy, zdravé tuky,

bílkoviny. Naučila jsem se, že každá potravina má

svoji zdravou náhražku. Snažila jsem se najít

rovnováhu v jídle a pravidelně jsem se začala stravovat. Když jsem z jídelníčku

odstranila všechny přebytečné cukry a zařadila potřebné bílkoviny, sacharidy,

luštěniny a naučila se pít především vodu, jídlo mi začalo dělat potěšení.

Když jsem si zajistila oblíbené pohybové aktivity, správné stravování a zdravý

spánek, tak jsem postupem času na sobě ty výsledky začala vidět. Postupně jsem si

také uvědomila, že zdravý životní styl není jenom o honu za vysněnou postavou.

Zdravý životní styl je o postupném progresu, lepším zdraví a pocitu, kdy se cítíš

dobře. Naučila jsem se vyváženě jíst a dozvěděla jsem se, že pokud chcete také

tento styl, tak nemusíte dát navždy sbohem všem sladkostem. Pokud se naučíte jíst

sladkosti v přiměřeném množství,

tak vašemu tělu neublíží.

Moje zdravá snídaně, ke které patří ještě

celozrnné pečivo a tvoří zdravý start do

nového dne.
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3.2 Já a cvičení

Na začátek bych chtěla říct, že velmi často slýchávám na sociálních sítí nebo přímo

od lidí, že na tak mladý věk není zdravé cvičit, že si tak ničím tělo, že ještě moje tělo

dospívá a že bych to dělat neměla, NENÍ TO PRAVDA! Ano, pokud dospívající nebo

přímo dospělý používá na cvičení nesprávnou techniku, je to nezdravé, ale pokud

člověk ví, jak cvičit, a má ke cvičení správný přístup, tak to jeho fyzickému zdraví

neuškodí.

Já cvičím každý týden 3x a jak jsem již zmínila, cvičím doma. Do posilovny chodím

jenom výjimečně. Cvičení mám rozdělené tak, abych každý den stihla jít se psy ven a

zároveň abych se stihla připravit do školy. To mi vychází tak, že začínám cvičit o půl

šesté každé úterý, středu a pátek. V úterý se zaměřuji na celé tělo, ve středu na

vršek těla a v pátek na spodek těla. Je důležité se před každým tréninkem poctivě

rozcvičit a po tréninku protáhnout. S rozcvičkou a protažením mi cvičení zabere

zhruba hodinu až hodinu a půl. Než začnu cvičit, vždy si pustím zvolený playlist

písniček, abych pak měla energii a šla do tréninku s energií a motivací. Pokud si se

cvičením nevím rady nebo potřebuji zkontrolovat, jestli nějaký cvik cvičím se

správnou technikou, tak se zeptám přítele, který také cvičí.

Díky cvičení mám dobrý pocit. Cítím se dobře, a když na sobě vidím změny, hodně

mě to motivuje, abych se nevzdala a pokračovala dále.
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Můj cvičební plán na celé tělo:

● Břicho: střed břicha  - sedy lehy se závažím

spodek břicha – přítahy nohou 15x4

boky – vytáčení s činkou 15x4

● Prsa: kliky u postele - 12x4

● Biceps: izolovaný bicepsový zdvih – 20x4

● Triceps: tricepsová kladiva – 15x5

● Ramena: tlaky s jednoručkou – 12x5

● Vršek zad: přítahy jednoruček – 12x4

● Spodek zad: mrtvé tahy s osou – 12x6

● Stehna: libovolné dřepy s expanderem –

25x5

● Lýtka: stoupání na špičky s osou – 12x4

● Zadek: zdvihání zadku se závažím – 20x6

Já a můj přítel v posilovně.

ZÁVĚR

Ve své ročníkové práci jsem se zaměřila na zdravý životní styl. První kapitola byla

zaměřena na různé způsoby života, které našemu zdraví neprospívají. Druhá

kapitola pojednává o možnostech a změnách, které jsou pro naše tělo přínosem.

Poslední část své práce jsem pojala jako úvahu o svém životním stylu, ve které jsem

prezentovala konkrétní kroky, vedoucí k mému cíli - být zdravá a cítit se dobře.

RESUME

I focused on a healthy lifestyle in my coursework. The first chapter is dedicated to

different ways of life that do not benefit our health. The second chapter deals with the

possibilities and changes that are beneficial for our body. The last part of my work is

a reflection of my lifestyle in which I presented specific steps leading to my goal - to

be healthy and feel good.
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