
Abstrakt: 

Obezita je celosvětově velice závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém dnešní 
doby. Dětská obezita představuje vyšší riziko výskytu obezity a dalších přidružených 
zdravotních potíží v pozdějším, dospělém věku. Jak uvádí některé výzkumy, v České 
republice má každé čtvrté dítě nadváhu a každé sedmé dítě trpí obezitou. Příčinou obezity 
jsou nejen špatné stravovací návyky a nedostatečná pohybová aktivita, ale významný vliv 
mají také genetické, psychologické a socioekonomické faktory. Z toho důvodu je 
důležitým a jediným úspěšným krokem samotná prevence.  

 Cílem bakalářské práce bylo nalezení souvislostí mezi sociálně - finančním zázemím 
rodiny a vznikem dětské obezity. Zjistit, zda stupeň dosaženého vzdělání a výše finančního 
příjmu rodiny ovlivňuje vznik dětské obezity. Práce se dále zaměřuje na zmapování 
stravovacích návyků obézních dětí v souvislosti se sociálně finančním zázemím.   

 Materiály ke vzniku teoretické části práce byly získávány z odborné literatury, lékařských 
časopisů, článků a internetových zdrojů WHO, SZÚ, ÚZIS. V této části byla definována 
dětská obezita a socioekonomické vlivy. Výzkumná část práce probíhala formou 
kvantitativního dotazníkového šetření, které bylo anonymní a zcela dobrovolné. Vzor 
dotazníku byl předložen a poté schválen etickou komisí VFN. Šetření probíhalo v termínu 
prosinec 2017 - únor 2018. Ke spolupráci na výzkumu byli osloveni rodiče dětí z dětské 
léčebny Bludov, Olivovy dětské léčebny v Říčanech a rodiče dětí docházejících 
ambulantně do obezitologické ambulance na Klinice dětského a dorostového lékařství 
VFN a 1.LF UK. Získaná data byla následně vyhodnocena a převedena do grafů pomocí 
programu Microsoft Excel.  

 Z výzkumu je patrné, že dosažené vzdělání úzce koreluje s výší příjmu, tedy čím vyšší 
vzdělání, tím vyšší finanční příjem rodiny. Z dosažených údajů vyplývá, že sociálně – 
finanční zázemí rodiny úzce souvisí s rozvojem obezity u dítěte. Na základě vyhodnocení 
získaných dat lze konstatovat, že většina obézních dětí pochází ze sociálně slabších rodin.  
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