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Často kladené otázky 1. část 

Na helpdesk BenFit nám od vás koučů přicházejí nejrůznější dotazy, za které jsme vám vděčni! Pro vás jako kouče jsou 
otázky kladené od vašich kolegů často doplňkem k vaší vlastní práci. Odpovědi na nejdůležitější dotazy si můžete přečíst 
zde. 

Jak skloubit nepravidelné služby v zaměstnání a nutriční doporučení BenFit? 
BenFit jídelníčky mají pevné rozložení jídel po celý den; 3 hlavní jídla a 3 svačiny. Pravidelné stravování je velmi důležitým 
vodítkem při učení správných stravovacích návyků. Pro lidi s nepravidelnými službami je to často problém. Nejlepší řešení je, 
když vy jako kouč, projdete s klientem, jakým způsobem se stravuje během různých směn (např. jestli jí před večerní / noční 
směnou napřed teplé jídlo doma, je v práci jídelna, lednice, kdy a jak dlouho má přestávky atd.). Na základě těchto 
informací můžete poradit lidem, jak si jídlo během dne rozdělit. Budete vycházet ze stávajících jídelníčků, rozdíl bude pouze 
v tom, že budou jídla během dne jinak rozdělena, princip 3 hlavní jídla a 3 svačiny zůstane; klient tak bude jíst každé 2 až 3 
hodiny. Může se stát, že kvůli práci nebude klient schopen sníst větší svačinu; v tom případě doporučujeme sníst jen část 
(např. pouze ovoce, nebo něco podobného) a zbytek sníst při dalším momentu, kdy toho bude schopen. Když se pozastavíte 
nad správným rozdělením a poskytnete praktické rady a nabídnete náhrady, automaticky pak dosáhne klient ve své 
životosprávě více struktury! 

Jak interpretujete výsledky měření? 
Většina z vás používá váhu, která kromě celkové tělesné hmotnosti měří také procento tuku a někdy i procento vody v těle. 
Základem měření těchto zařízení (některá jsou velmi přesná, některá méně) je, že na 2 nebo 4 bodech těla měří hustotu. 
Tato hustota se přepočítá na tukovou hmotu a hmotu bez tuků. Zjednodušeně řečeno se tělo skládá z tukové hmoty a 
hmoty bez tuku (sem spadá svalová hmota, ale také orgány, kostra a tekutiny v těle).  
Dva hlavní důvody, proč nelze vyvodit přesvědčivé závěry z čísel týkajících se složení těla, jsou: 

• Měření hustoty je odhadem daného okamžiku (dokonce i typ oblečení ovlivňuje konečný výsledek!) 

• Přepočet naměřené hustoty na tukovou hmotu a beztukovou hmotu je také ovlivněn obsahem vody v těle. Když například 

začíná někdo hubnout, tělo ztrácí tekutinu. Tuková hmota pak klesá, svalová hmota však neklesá!  
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Jediný způsob, jak přesně určit složení těla, je pomocí vážení pod vodou; nicméně je to něco pro laboratoř a tento typ 

vážení se používá ve vědeckých výzkumech. Je zřejmé, že to není vhodný způsob pro fitnesscentra! Stručně řečeno, rada zní: 

věnujte pozornost celkovému úbytku hmotnosti a interpretujte průběh tělesné kompozice pouze v dlouhodobém 

horizontu, jinak byste mohli udělat nesprávné závěry. Navíc, pokud člověk postupně ztrácí hmotnost (0,5-1 kg/týden) a 

dostatečně trénuje, pak není možné, aby svalová hmota klesla, ale je pravděpodobné, že pokles beztukové hmoty je 

způsoben hlavně tím, že si tělo drží méně tekutiny. Z dlouhodobějšího hlediska a správné interpretace mají tyto údaje 

důležitou přidanou hodnotu! 

Jak umístíte klienty do a z archivu? 
Pokud přestane klient (dočasně) BenFit používat, můžete ho umístit do archivu kliknutím na červenou vlajku "Umístit klienta 
jako neaktivního". Tuto červenou vlajku najdete nad záložkami v souboru klientů. Program se vás pro kontrolu zeptá: Jste si 
jisti, že chcete vybraného klienta umístit jako neaktivního? 

Pokud jsou klienti v archivu, nemůžete generovat týdny ani vytisknout jídelníčky. Pokud se klient vrátí a vy ho chcete 
odstranit z archivu, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko "neaktivní". Potom klikněte na zelenou vlajku a klient bude opět 
aktivní. 


