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Abstrakt 

Název: Změna v kvalitě života u osob absolvujících organizovaný redukční program.  

 

Cíle: Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního 

redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok 

skupinové práce pod vedením lektora. 

 

Metody: Data budou sbírána formou dotazníku SF36. V první fázi projektu vyplní 

účastníce kurzu dotazník, který jim bude podán ještě před startem redukčního programu. 

Ve druhé části projektu účastníce vyplní ten stejný dotazník po absolvování kurzu. 

Následně budu tyto výsledky analyzovat a vyhodnotím úspěšnost programu. Metoda – 

dotazníkové šetření. 

 

Výsledky: Po absolvování tříměsíčního redukčního programu došlo k pozitivním 

změnám v oblasti kvality života. Účinnost vlivu tříměsíčního redukčního programu, 

vidíme především ve zlepšení psychické stránky jedince. Nedostatek této studie 

shledávám v malém souboru probandů, tudíž výsledky nelze zobecňovat. 

 

Klíčová slova: 

Obezita, pohybová aktivita, BMI, redukce hmotnosti, metody léčby obezity  



Abstract 

Title: Change of life quality in people undergoing the organized reduction program 

 

Objective: The work objective is to find out a possible change of life quality after 

undergoing a three-month reduction course which consists of aerobic exercise and 

circuit training, as well as group work under the guidance of an instructor. 

 

Methods: The data will be collected through the SF36 questionnaire. In the first phase 

of the project, the course participants will fill out a questionnaire which will be handed 

over to them before the commencement of the reduction program. In the second part of 

the project, the participants will fill out the same questionnaire after undergoing the 

course. Subsequently, I will analyse the results and assess the success rate of the 

program. Method - questionnaire survey. 

 

Results: After undergoing a three-month reduction program, there were positive 

changes in quality of life. The effectiveness of the influence of the three-month 

reduction programme is seen primarily in the improvement of the psychological side of 

the individual. I find the lack of this study in a small set of probands, so I do not 

consider the results could be generalised.  

 

 

Keywords: 

Obesity, physical activity, BMI, weight loss, methods of treating obesity 
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Úvod 

Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila „Změny v kvalitě života u osob 

absolvujících organizovaný redukční program“. Sedavý způsob života a problematika 

obezity patří k velmi diskutovaným tématům dnešní doby. Česká republika se řadí na 

přední příčky s počtem lidí obézních či trpících nadváhou. Přesně řečeno, každý třetí 

Čech se potýká s nadváhou a každý pátý pak trpí obezitou. Pokládám to za velmi 

alarmující fakt, tudíž je důležité se tímto závažným onemocněním zabývat. 

Obezitu není nutné řešit jen z estetického hlediska, ale také z toho důvodu, že může 

způsobovat závažné zdravotní komplikace a zhoršení kvality života. Mezi nejčastější 

zdravotní rizika související s obezitou patří diabetes mellitus 2. typu, vysoký krevní 

tlak, srdeční a cévní choroby, infarkt myokardu, některá nádorová onemocnění a další. 

Nadváha má ale také z velké části vliv na psychickou a sociální stránku člověka, jelikož 

dnešní ideál krásy se neztotožňuje s obezitou a přístup společnosti k obézním není 

vřelý. 

Prevencí obezity je dodržování zdravého životního stylu, což zahrnuje pohybovou 

aktivitu, správně zvolený jídelníček, pozitivní myšlení. Pokud se člověk obézním stane 

existují možnosti, jak tento problém řešit. Jednou z možností je absolvování redukčního 

programu, kterým se v této práci budu zabývat. Právě organizace STOB (Stop Obezitě) 

pomáhá najít cestu za lepším, kvalitnějším a spokojenějším životem. STOB kurzy 

zahrnují kognitivně-behaviorální psychoterapii, individuální poradenství, “sebekoučink“ 

a cvičení. 

V empirické části výzkumu se zabývám změnami kvality života u zletilých žen, které se 

zúčastnily redukčního kurzu. Skupinové kurzy hubnutí jsou pro obézní ženy velmi 

přínosné, jelikož mohou sdílet své pocity, radost z redukce váhy nebo si jsou 

nápomocné při překonávání pocitu hladu a jiných těžkostí. 
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1 Obezita 

Obezita je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) popsána jako zvýšené množství 

tukové tkáně v těle a patří mezi závažná chronická metabolická onemocnění. Tudíž se 

jedná o nepoměr mezi příjmem a výdejem energie. Jinak řečeno příčinou obezity je 

především nadměrný energetický příjem a nedostatečný energetický výdej, přičemž se 

obvykle jedná o kombinaci obou faktorů. Velmi často je obezita mezi laickou populací 

vnímána a subjektivně chápána jako problém estetický, avšak hlavním problémem jsou 

závažné zdravotní důsledky. Výskyt obezity je ovlivňován mnoha faktory. Svačina a 

Bertšnajdrová (2008) dělí tyto vlivy na vnější a vnitřní. Mezi vnitřní vlivy řadí 

genetické predisponující faktory. Mezi vnější vlivy patří především vliv rodiny 

a sociálního prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, jedná se například o nevhodnou 

dietní výchovu v rodině, stres, úbytek pohybové aktivity. Mezi smíšené vlivy patří 

nepravidelné a nezdravé stravování, absence pohybové aktivy, sedavý způsob života. 

Obezitu lze definovat jako „nejčastěji se vyskytující metabolickou chorobu dnešní doby, 

charakterizovanou patologickým zmnožením tělesné tukové tkáně v organismu, která se 

tak stává pro svého nositele nevýhodnou“ (Adámková, 2009 s 86). Jinou definici uvádí 

Hainer (2011, s 152), který tvrdí, že „obezita je většinou multifaktoriálně podmíněné 

onemocnění, při němž interakce vlivu prostředí s hereditárními predispozicemi vede 

k pozitivní energetické bilanci, která má za následek nadměrné hromadění tukové 

tkáně.“ 

1.1 Klasifikace obezity 

Dle Hainera (2011) lze obezitu definovat kvalitativně jakožto množstvím či podílem 

tukové tkáně nebo kvantitativně, celkovou tělesnou hmotností vztaženou k tělesné 

výšce. Z patogenetického hlediska je důležité přihlédnout nejen k celkovému objemu 

ale také k tělesnému rozložení. Svačina (2013) obezitu definuje jako nadměrné uložení 

tuku v organismu. Podíl tuku v organismu tvoří normálně u mužů do 20 %, u žen do 28 

až 30 %. 

Nejčastěji používaným hodnocením hubnutí je tzv. Body Mass Index (BMI), který byl 

definován doktorem Adolphem Queteletem. BMI je celosvětově používanou metodou 

k hodnocení obezity. Výhodou této metody je jednoduchost měření, kterou lze provést 
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bez pomůcek, či lékařského dohledu, protože k BMI je třeba znát pouze hmotnost 

jedince a tělesnou výšku. Avšak je vhodné provést i jiné diagnostické metody, které určí 

poměr mezi svalovou a tukovou tkání (Poděbradská 2011). 

Index tělesné hmotnosti lze vypočítat vzorcem: 

BMI = 
𝑚

𝑣2
 

kde v je tělesná výška v metrech a m představuje hmotnost v kilogramech. Výsledné 

číslo se porovnává z hodnot následující tabulky č. 1. Hodnoty vyplývající z tabulky platí 

pro dospělé, avšak pro děti a seniory starší než 65 let se hodnocení BMI liší. 

Tabulka č. 1: Klasifikace obezity podle indexu BMI dle WHO, 2007 (Bienertová – Vašků, 

2009). 

Klasifikace Základní hodnoty Rozšířené hodnoty 

Podváha <18,50 <18,50 

Těžká podváha <16,00 <16,00 

Střední podváha 16,00 – 16,99 16,00 - 16,99 

Mírná podváha 17,00 – 18,49 17,00 – 18,49 

Normální hmotnost 18,50 – 24,99 
18,50 – 22,99 

23,00 – 24, 99 

Nadváha ≥ 25,00 ≥ 25,00 

Pre – obezita 25,00 – 29,99 
25,00 – 27,49 

27,50 – 29,99 

Obezita ≥ 30,00 ≥ 30,00 

Obezita třída I 30,00 – 34,99 
30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obezita třída II 35,00 – 39,99 
35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obezita třída III ≥ 40 ≥ 40 

 

Podle Kokaisla (2007) jsou ideální hodnoty pro ženy o jedno celé číslo menší, než platí 

dle tabulky WHO s výjimkou podváhy. Tím pádem normálová hmotnost pro ženy činí 

18,5 – 23,99 hodnoty BMI. 



12 

Takto získané hodnoty mohou zkreslovat celkové výsledky. Hainer (2011) zmiňuje to, 

že vypovídající hodnoty BMI mohou být zkreslené, jelikož test není schopný určit 

přesný tělesný poměr mezi tukovou a svalovou tkání daného jedince. Nejčastěji se jedná 

o sportovce, kteří díky své vyšší svalové hmotě jsou řazeni do skupiny nadváhy či 

obezity dle testu BMI. Nejedná se pouze o sportovce, ale nedostatky testu BMI se 

objevují i u běžné populace. A naopak tuková tkáň může přesáhnout normálové 

hodnoty, ale pokud má jedinec menší množství svalové hmoty, tabulka tohoto jedince 

vyhodnotí s normálovou hmotností. 

J. Vague provedl studii v roce 1947, kterou prokázal souvislost mezi tím, kde se tuk 

ukládá a jaké komplikace způsobuje. Zvýšený podíl tuku na trupu, v oblasti hrudníku 

a břicha, se častěji pojí s kardiovaskulární a metabolické komplikace a s tím i větší 

riziko úmrtí. V tomto případě se jedná o obezitu androidní (mužského typu) a postava 

připomíná tvar jablka. Ženy se častěji setkávají s gynoidním typem, při kterém se tuk 

hromadí do oblasti hýždí, stehen a boků. Postava je podobná tvaru hrušky a představuje 

i nižší riziko metabolického onemocnění. K jeho zjištění je třeba znát obvod pasu, který 

je měřen pásovou mírou uprostřed vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra 

a hrotem kosti kyčelní a obvod boků v místě největšího vyklenutí hýždí (v cm) = WHR 

(z anglického waist-to-hip ratio). Dle Hainera (2011) představuje větší riziko obvod 

pasu u mužů vyšší než 102 cm a u žen 88 cm dle tabulky č. 2. 

Tabulka č. 2: Metabolické a kardiovaskulární riziko dle OP a WHR 

Obvod pasu Muži Ženy 

Mírné riziko >94 cm >80 cm 

Vysoké riziko >102 cm >88 cm 

WHR Muži Ženy 

Riziko >0,9 cm >1,0 cm 

 

Dalšími metodami, které se používají pro stanovení množství tuku v těle, jsou na 

příklad měření kožních řas, dále pak bioelektrická impedanční analýza, která bude 

vzhledem k jejímu využití pro sběr dat v této práci blíže specifikována, sonografie, 

hydrodenzitometrie (podvodní vážení se stanovením hustoty těla), počítačová 

tomografie (CT) nebo duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). Tyto metody 

umožňují mimo posouzení celkového množství tuku v těle také množství vody v těle 
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a podíl aktivní tělesné hmoty, tedy beztukové tělesné hmoty, převážně svalové hmoty 

(Kunešová, 2016). 

1.2 Příčiny vzniku obezity 

Obezita je chronické onemocnění, které je vyznačováno multifaktoriální etiologií. Jedná 

se o důsledek dlouhodobé energetické nerovnováhy a je způsobena a udržována 

zvýšeným energetickým příjmem, který převyšuje energetický výdej konkrétního 

jedince, což je nazýváno pozitivní energetickou bilancí. Nadbytečný příjem energie je 

ukládán ve formě triglyceridů do tukových buněk, jenž podmiňuje následný podíl 

tělesného tuku. Pozitivní energetická bilance vzniká jako důsledek nevhodného 

životního stylu, charakterizovaného konzumací potravin s vysokou energetickou 

vydatností a poklesem výdeje energie (Hlúbik et al., 2014). 

Energetický výdej je velmi individuální složkou a u každého jedince se liší v závislosti 

na jeho věku, pohlaví a genetických faktorech. Dělí se na tzv. klidový energetický 

výdej, postprandiální termogenezi a energetický výdej při pohybové aktivitě (Hainer, 

2011). 

Nedílnou součástí etiologie obezity představují také psychologické faktory. Obézní 

jedinci mají vyšší úroveň pocitu hladu a chuť na jídlo obsahující větší množství energie, 

než která je nezbytná. Mezi typické stravovací zvyklosti obézních osob patří takzvané 

snacky, což jsou opakované svačiny a malá jídla, podávaná v průběhu celého dne 

(Lawton, et. al., 2004). 

• Klidový energetický výdej – představuje největší podíl na celkovém denním 

energetickém výdeji a to 55–70 %. Jedná se o nezbytnou hodnotu k zachování 

základních životních funkcí a pochodů organismu a také k termogenezi. 

• Postprandiální termogeneze – souvisí se vstřebáváním, trávením 

a metabolismem živin po požití potravy, a také s aktivací sympatického 

nervstva. Představuje 8-12 % z celkového energetického výdeje. 

• Energetický výdej při pohybové aktivitě – tvoří 20-40 % z celkového 

energetického výdeje. Podstatná je forma, délka trvání zatížení, intenzita 

zatížení a tělesná hmotnost jedince. Hlavní příčinou není snížení plánované 

pohybové aktivity, avšak pokles habituální fyzické aktivity. Což je způsobeno 
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důsledkem poklesu fyzické práce v zaměstnání, vliv používání automobilové 

dopravy, trávení volného času (televize, počítač) (Svačina, 2013). 

Další příčinou obezity je genetická vloha, a je známo, že podíl dědičnosti na rozvoji 

obezity činí 25-40 %, avšak tento faktor bývá často podceňován. Podíl genetických 

faktorů na vzniku obezity je přinejmenším srovnatelný s podílem genetických faktorů 

v etiologii např. některých nádorových onemocnění (Hainer, 2011). Díky molekulární 

genetice bylo odhaleno, že existují monogenní choroby, které se projevují chyběním 

např. leptinu, leptinového receptoru nebo receptoru pro melanocortin, avšak tato 

onemocnění jsou velmi vzácná. Kunešová (2004) tvrdí, že v převážné většině případů se 

jedná o polygenní onemocnění. To znamená, že geny mohou být obezitogenní a v tom 

případě přispívají ke vzniku obezity. Opakem jsou geny leptogenní, které rozvoji 

obezity brání. Vztahy mezi genetickou vlohou a obsahem tuku v těle jsou ovlivněny 

z velké části vnějším prostředím, proto je velmi obtížné stanovit roli genů při vzniku 

obezity. Podíl dědičnosti na rozložení tuku v těle činí více než 55 % pro celkový břišní 

tuk a 42 % pro podkožní břišní tuk. 

Geneticky determinované faktory ovlivňující rozvoj obezity (Hainer a Kunešová, 1997): 

• Faktory související se základními živinami – regulace příjmu potravy, výběr 

a preference potravin, schopnost spalovat tuky a sacharidy daná výší 

respiračního kvocientu, exprese a aktivita lipáz. 

• Faktory s energetickým výdejem – klidový energetický výdej, postprandiální 

energetický výdej, spontánní pohybová aktivita. 

• Hormonální faktory – inzulin a citlivost k inzulinu, leptin a citlivost k leptinu, 

pohlavní hormony, adiponektin a další. 

Dá se vysledovat závislost mezi korelací indexu tělesné hmotnosti – BMI na biologické 

příbuznosti jedinců. Význam genetických faktorů potvrzuje studie u adoptovaných dětí. 

BMI adoptovaných dětí koreluje s BMI biologických rodičů a ne adoptivních. Dále dle 

(Hainera a Kunešová, 1997) je vliv genů na BMI nejvýraznější v době dospívání 

a s narůstajícím věkem opět klesá. K objasnění role genetických faktorů oproti vnějším 

faktorů přispěla studie Stunkarda, která se uskutečnila roku 1986. Studie prokázala 

vysokou korelaci monozygotních dvojčat nezávisle na tom, zda žila po narození spolu, 

nebo odděleně. 
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Pro doplnění tohoto stručného popisu etiopatogeneze obezity je nutno zmínit specifická 

rizika obezity u žen. Velmi často býval nárust hmotnosti spojován s podáváním 

estrogenů při antikoncepci či při hormonální léčbě v přechodu, avšak dnes tato léčba 

obsahuje takové dávky estrogenů, které by neměly nárust hmotnosti potencovat. 

Obzvlášť rizikovým obdobím pro nárust hmotnosti bývá období těhotenství a období po 

porodu. V těhotenství stoupá hmotnost v průměru o 12 kg, z toho 3-6 kg připadá na 

vzestup tukové tkáně matky, tento nahromaděný tuk představuje zásobárnu energie pro 

dítě v období kojení. Jednoznačný důkaz o tom, že by nárust hmotnosti byl důsledkem 

hormonálních změn není. Psychologové se domnívají, že se jedná o důsledek změny 

životního stylu. Obvykle matka provozuje méně pohybových aktivit a adekvátně 

neomezí konzumaci potravin (Hainer, 2011). 

Dále by neměla být opomenuta souvislost mezi neadekvátní dobou spánku, střevní 

mikroflórou a také s léky, které mohou vést k nárůstu tělesné hmotnosti. Souvislost 

mezi výskytem endokrinopatie a obezity není příliš veliká, avšak hypotyreóza, 

Cushingův syndrom a další se projevuje otylostí. Na vzniku obezity se také podílí 

konkrétní sociálně kulturní ekonomická situace. Výskyt obezity je častější v menších 

sídlech než ve velkých městech. Před časem byla provedena analýza faktorů ovlivňující 

štíhlost u čtyřicetiletých žen (Wiley online Library, 2012, [online]). Přičemž bylo 

zjištěno, že štíhlé, ženy měly vyšší vzdělání a lepší socioekonomické postavení. 

1.3 Léčba obezity 

Základem léčby obezity je celkové klinické vyšetření v rozsahu ambulantního vyšetření 

praktického lékaře. Vyšetření je obvykle zaměřeno na funkci štítné žlázy, přítomnost 

kýly a na diastázu přímých svalů břišních. Komplikace obezity se dělí na mechanické 

(kloubní a vertebrogenní, dušnost, komplikace úrazů) a na tzv. metabolický syndrom. 

Patří sem dále hypertenze, diabetes, sklony k depresi a výskyty celé řady nádorů. Na 

takovém vyšetření by měla být změřena hodnota BMI, obvod pasu a v případě potřeby 

navržen terapeutický postup na redukci nadváhy. V případě potřeby je možnost využít 

redukční kluby např. STOB. 

Cíle redukce nadměrné tělesné hmotnosti jsou položeny především na důraz na 

realistický úbytek na váze s dosažením snížení zdravotních rizik, dále udržení tělesné 

hmotnosti a prevence vzestupu hmotnosti. Cíle úbytku na váze by měly být realistické, 
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dlouhodobě zaměřené a také individualizované. V ideálním případě by se mělo jednat 

o 5-10 % úbytku na váze po dobu 6 měsíců. U jedinců s vyšší BMI (nad 35 kg/𝑚2) 

může být úbytek na váze 20 % a více. Léčba obezity má vyšší cíle než jen úbytek na 

váze, ale především zlepšení zdraví. Dvě hlavní kritéria úspěšnosti redukčního režimu 

jsou udržení poklesu tělesné hmotnosti a prevence chorob souvisejících s obezitou 

(Hlúbik et.al, 2014) 

1.3.1 Dietní léčba 

Množství redukčních diet pro léčbu otylosti narůstá s vyznáváním ideálu štíhlosti 

a s nárustem prevalence obezity. V minulém století většina doporučovaných diet měla 

buď snížený obsah tuků a zvýšený podíl sacharidů a bílkovin, anebo naopak nízký 

obsah sacharidů a větší podíl tuků a bílkovin. Na přelomu tisíciletí se díky 

etiopatogenezi prosazovaly diety se sníženým podílem tuků. Poslední dobou je tomu 

tak, že jsou opět zvažovány bezsacharidové diety, které způsobují ketózu, a tím působí 

anorekticky (Hainer 2011). 

Pokud se v dnešní době dostane pacient do rukou praktického lékaře, je u něj obvykle 

zahájena standardní nízkoenergetická dieta s omezeným příjmem tuků a jednoduchých 

cukrů, kterého lze dosáhnout radikálním snížením konzumace tučného vepřového masa, 

uzenářských výrobků, plnotučných mléčných výrobků, cukrárenských výrobků, 

slazených minerálních vod, sirupů a alkoholu. Změna stravovacích návyků a úprava 

diety by vždy měla být konzultována s praktickým lékařem či dietologem, jelikož 

doporučení diety musí být pro jednotlivého pacienta individuálně upraveno. Pro 

každého pacienta platí obecná doporučení a to jsou: snížit energetickou hodnotu 

potravin a nápojů, snížit velikost konzumovaných pokrmů, jíst v pravidelných 

intervalech. Celkový pokles příjmu energie by měl představovat 15-30 % ve srovnání 

s původním příjmem energie obézní osoby. V ideálním případě je vhodné snížit 

množství konzumované energie v redukční dietě ve srovnání s energetickým výdejem 

o 2000-2500 KJ/den. Obsah tuků by měl tvořit maximálně 30 % z celkového příjmu 

energie, polynenasycené tuky okolo 7 % při čemž by měl být zachován poměr mastných 

kyselin. Avšak nejdůležitější opatření u obézních jsou dietní postupy zaměřené na 

prevenci diabetu II. typu (Hlúbik et. al., 2014). 
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1.3.2 Farmakoterapie 

Hainer (2011) tvrdí, že v minulosti obézním pacientům byly podávány léky, které 

neovlivňovaly množství tukové tkáně, ale takovým klientům byly ordinovány látky 

s projímavým a diuretickým působením. Později byly nahrazeny tyreoidálními extrakty, 

které se také nesetkaly s velkým úspěchem, jelikož vedly nejen k redukci tukových 

zásob, ale i k redukci svalové hmoty. 

I přesto, že dnes není k léčbě obezity dostupných mnoho léků, patří farmakoterapie 

mezi důležité složky komplexního přístupu u léčby pacientů s obezitou nebo nadváhou. 

V současné době je využíván lék obsahující účinnou látku Orlistat, která ovlivňuje 

trávení lipidů a tím snižuje vstřebávání tuků ve střevě o 30 %. Orlistat vede k úbytku 

hmotnosti i při dlouhodobém užívání, zlepšuje metabolismus glukózy, snižuje glykémii 

nalačno. Náhlé nucení na stolici, vlhká flatulence, olejové stolice patří mezi nežádoucí 

účinky této látky (Müllerová a kol., 2009). Beňačka (2013) upozorňuje na fakt, že pouze 

farmakologickou cestou nebude léčba úspěšná. Při tomto způsobu terapie je podstatná 

spoluúčast pacienta a aktivní přístup. Nejčastěji je farmakoterapie indikována u osob 

BMI ≥ 30 v případě komplikací obezity jako je hypertenze, dyslipidémie s BMI nad 25. 

1.3.3 Kognitivně behaviorální terapie 

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je jeden ze základních směrů psychoterapie 

a řadí se k nejefektivnějším postupům v boji s obezitou. Umožňuje záměrné upravování 

narušené činnosti organismu psychologickými prostředky. Hlavním cílem kognitivně 

behaviorální terapie je odstranění či zmírnění nevhodných návyků, po předchozí 

analýze chování klienta. Každá osoba je individuální, tudíž je podstatné zvolit KBT 

techniku podle osobnosti obézního klienta a charakteru obezity. Mezi nejčastěji 

používané techniky patří: techniky sebekontroly, kognitivní techniky relaxační techniky 

a modelování. Díky technice sebekontroly je možné vyvinout správné a trvalé vzorce 

chování a najít správný postoj k jídlu a aktivnímu pohybu. Behaviorální technika 

nastupuje ve chvíli, kdy je potřeba působit na chování. Pokud je třeba ovlivnit myšlenky 

jedince bývá aplikována kognitivní technika. Relaxační technika je velmi prospěšná pro 

jedince, kteří potřebují ovlivnit emoční rovinu. Velmi důležitou roli zastává terapeut, 

který klienta podporuje v dosažení jeho cílů (Málková, 2017). 

Svačina (2013) se snaží odnaučit pacienta nevhodnému životnímu stylu a pacient se 

snaží sám rozpoznat nevhodné jednání a nevhodné podněty k jídlu a ty poté nahradit 
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novým pozitivním jednáním. Vhodná je instruktáž k vedení zápisů o jídle, o problémech 

a jejich aktivním řešení, o fyzické aktivitě, o tom, co a jak dlouho pacient jedl, zápis 

nálady. Cílem psychoterapie pak je navození pohody, pocitu uspokojení, zlepšení 

pohyblivosti, a především vyvolání zájmu o pohyb a úpravu dietních zvyklostí. Jako 

odměnu si nemocný může přislíbit banální věci, např. návštěvu kulturních akcí, výlet, 

posezení s přáteli. Pro některé jedince je výhodnější podstupovat rituály – jasně 

definovaných pravidel, např. vegetariánství, veganství, přesné plnění rozpisů a pravidel 

jídla, přesné dodržení hodiny posledního jídla. U určitých pedantských typů osobnosti je 

takový způsob nejúčinnější a není třeba nemocnému v jeho realizaci bránit. Pro 

definitivní úspěch léčby je třeba sledovat fáze, kterými nemocný prochází. Americký 

psycholog Prochaska je rozčlenil do 5 fází. Definitivní úspěch léčby nastává obvykle po 

6 měsících, kdy již jen málo pacientů léčbu vzdá. 

Hainer a Kunešová (1997) hovoří o východisku ABC kognitivně behaviorální terapie. 

• A (Antecendents) = Předcházející faktory – identifikace předcházejících vlivů 

pomocí sebemonitorování. 

• B (Behaviour) = Chování – ovlivnění chování technikami kontroly příjmu 

potravy a kontroly stimulů, které k příjmu potravy vedou. 

• C (Consequences) = Důsledky – odměna za správné chování (nikoli za úbytek 

hmotnosti). 

1.3.4 Chirurgická terapie 

Chirurgická léčba obezity neboli bariatrická chirurgie se prokázala jakožto nejúčinnější 

terapií pro pacienty se třetím stupněm obezity nebo při přítomnosti závažných 

kormobidit typu diabetes mellitus II. typu, hypertenze, syndromu spánkové apnoe 

a dalších. Nejčastějšími důvody indikace bariatrických výkonů jsou: ≥ 40 kg/m2, s BMI 

35–39,9 kg/m2 s komplikacemi, u nichž je předpoklad zlepšení po snížení hmotnosti, 

navozeném chirurgickým výkonem. Operace je umožněna pouze pacientům ve věku 

18–65 let. Současné dlouhodobé studie ukazují, že po bariatrickém výkonu dochází 

k podstatnému snížení úmrtnosti i k poklesu rizika vývoje nových chorob souvisejících 

s obezitou, k poklesu přímých nákladů na zdravotní péči, ke snížení potřeby zdravotní 

péče a zejména k remisi diabetu II. typu (Hlúbik et. al., 2014). 

Bariatrické zákroky jsou obvykle děleny na dva hlavní typy – restrikční (adjustabilní 

bandáž žaludku, tubulizace žaludku a plikace velkého zakřivení žaludku) 
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a malabsorpční (biliopankreatická diverze, biliopankreatická diverze se zachováním 

duodenální pasáže). Jejich skloubením jsou výkony kombinované. Každý z uvedených 

zákroků má své opodstatněné využití v konkrétních případech proto nelze říci, která 

léčba je účinnější. Na indikaci k chirurgické léčbě se podílí vícero zdravotních 

specialistů: dietolog, internista – obezitolog, klinický psycholog zabývající se oborem 

obezitologie a bariatrický chirurg (Fried, 2011). 

1.3.5 Pohybová aktivita 

Pohybová aktivita je považována za jednu z nejdůležitějších součástí léčby obezity a má 

zásadní úlohu v prevenci obezity a chorob s ní spojených. Motivovat pacienty lze 

pomocí studií, které prokázaly, že osoby, které jsou fit fat – obézní, ale zdatní 

a pravidelně sportují, mají dokonce lepší životní předpověď, než štíhlí, kteří se 

pravidelně nepohybují (unfit unfat). Dle Šticha (2011) pohybová aktivita zasahuje do 

celotělového energetického metabolismu následujícími mechanismy: ovlivňuje klidový 

energetický výdej a také postprandiální termogenezi, mění energetickou bilanci 

organismu, mění relativní zastoupení tuků při hrazení energetické spotřeby, a to v klidu 

i při tělesné zátěži. 

Výzkum obezity provedený opakovaně v České republice, význam fyzické aktivity 

potvrdil a to tak, že ten, kdo v mládí sportoval, má po další život nižší hmotnost, 

a dokonce má velmi výrazně nižší riziko hypertenze a diabetu 2. typu. Je velmi 

významné, aby i po 50. roce věku lidé neomezovali pohyb, jelikož Svačina (2013) 

zaznamenal ve věku 50-70 let prudké zvýšení BMI.  

Důležitost pohybové aktivity uvádí také Beňačka (2013), který nevidí její hlavní 

význam jen v redukci hmotnosti, ale také v příznivém ovlivnění faktorů, které 

představují zvýšené kardiovaskulární riziko. Tabulka číslo 3 uvádí pozitivní účinky 

pohybové aktivity za konkrétní časový úsek. 
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Tabulka č. 3: Očekávané účinky dobře plánované a provozované aktivity (Beňačka, 2013) 

Trvání účinku pohybu v čase Charakter účinku 

Krátkodobé (minuty, hodiny) 
Snížení hladiny cukru 

Snížení krevního tlaku 

Střednědobé (týdny) 

Zvýšení aktivní tělesné hmotnosti 

Snížení podílu tukových zásob 

Snížení obvodu pasu 

Dlouhodobé (měsíce) 

Snížení hmotnosti 

Dlouhodobé snížení krevního tlaku 

Zlepšení kompenzace cukrovky 

Snížení hmotnosti 

Zvýšení fyzické zdatnosti 

Zlepšení psychického stavu 

Úprava hladiny tuků v krvi 

 

Při léčbě obezity se obecně doporučuje aerobní fyzická aktivita dynamického 

charakteru. Kunešová (2014) doporučuje obézním jedincům plavání, cyklistiku, in-line 

bruslení, chůzi. Za nevhodné aktivity lze považovat ty, při kterých dochází k opakované 

nepřiměřené zátěži kardiovaskulárního, pohybového, plicního aparátu. Je velmi 

podstatné, aby aktivita byla indikována striktně individuálně s ohledem na stupeň 

obezity, aktuální či dlouhodobý zdravotní stav a na případné komorbidity. Co se týče 

frekvence pohybové aktivity se názory velmi různí. Svačina a Bertšnajdrová (2008) 

doporučují provádět fyzickou aktivitu 4 - 5x týdně po dobu 30-45 minut s intenzitou 60-

70% maximální tepové frekvence navíc ke své původní fyzické aktivitě (orientační 

výpočet u zdravých osob je 220 – věk a 60-70 % z vypočítané hodnoty). Matoulek 

(2014) shledává ideálním cvičení každý den. Za optimální pomůcku Svačina (2013) 

považuje krokoměr. Denně by měl každý pacient ujít aspoň 10 000 kroků a měl by si 

klást určité úkoly, např. chodit po schodech, nejezdit výtahem a autem, vystoupit 

z dopravního prostředku o zastávku dříve, dělat okliky. 
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2 Kvalita života 

V současné době je studium kvality života novým interdisciplinárním oborem, který 

zkoumá kvalitu života na různých úrovních od hodnocení životní úrovně národní 

populace přes porovnání potřeb specifických skupin obyvatel až po měření individuální 

spokojenosti. Kvalita života se stala předmětem výzkumu přibližně v roce 1960 a je 

bráno za nové téma. Hlavním impulzem k jejímu výzkumu bylo značné materiální 

bohatství nejvyspělejších a nejbohatších zemí západní Evropy a USA a současně 

výrazná proměna lidských hodnot, která souvisí s konzumním způsobem života dnešní 

doby. Pojetí a chápání tohoto pojmu je velmi široké: lze pod něj zahrnout pojetí 

materiální (existenciální), pojetí psychologické (pocity subjektivní pohody, radosti, 

úspěchu a moci, pocity štěstí, životní spokojenosti či otázka sebereflexe 

a sebehodnocení jedince), pojetí morální a další. Z toho vychází, že je velmi obtížné 

pojem kvalita života přesně definovat, protože se jedná o velmi abstraktní pojem a jeho 

uchopitelnost je velmi obtížná (Heřmanová, 2012). 

2.1 Definice kvality života 

Je známa široká škála pojetí kvality života, avšak neexistuje ani jedna, která by byla 

v průběhu třiceti let všeobecně přijata (Payne et. al., 2005). Kvalita života se obvykle 

popisuje v pojmech jako je soběstačnost, nezávislost, důstojnost, seberealizace, 

spokojenost v rodinných, partnerských a dalších mezilidských vztazích, sociální 

a kulturní integrovanost, tvořivost apod., jindy jako “schopnost milovat, pracovat a žít 

v souladu s danou kulturou” (Šubrt a kol., 2010, s. 132). Za nejstarší lze považovat 

definici, kterou již v roce 1948 navrhla a přijala Světová zdravotnická organizace 

(WHO) a ta vysvětluje kvalitu života tak, jak jedinec vnímá své postavení v životě, 

který žije ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům. Heřmanová 

(2012, s. 56) uvádí, že „zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní 

stav tělesné, duševní i sociální pohody (well-being)“. 

Díky vědeckým analýzám je nutné se zamyslet nad společenskými souvislostmi, 

kulturní a historickou minulostí, generačními a civilizačními změnami a ekonomickými 

podmínkami. Víra a náboženství také úzce souvisí s kvalitou života, jelikož věřící často 

upřednostňují náboženství před svými vlastními potřebami. 
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Globální problémy negativně ovlivňují kvalitu života široké populace. V dnešní době 

probíhá boj se spoustou ekologických problémů od znečištění ovzduší až po skleníkové 

efekty. Hlavním tématem 21. století je bezpochybně terorismus, který je čím dál tím 

více nebezpečnější a rozšířenější. V zemích třetího světa lze hovořit o absolutní 

chudobě, která koreluje s šířením epidemií a jiných onemocnění, jakými jsou například 

HIV, malárie, cholera, břišní tyfus, horečka dengue a další (Payne, 2005). 

Kvalitou života se zabývá celá řada vědních oborů. Mezi tyto vědní obory patří 

bezpochybně i sociologie a ani zde se zatím nepodařilo vytvořit jednotnou definici pro 

určení kvality života. Je to zapříčiněno množstvím ovlivňujících faktorů, jakými jsou 

například kultura, pracovní příjem, mezilidské vztahy. V sociologii patří k rozšířenému 

chápání kvality života její negativní vyhranění vůči materiálním a spotřebním 

hodnotám. Kvalita života je zde chápána jako něco, co překračuje čistě materiální 

potřeby a spíše se vztahuje k duchovním hodnotám. Ve zkratce by se dalo říci, že za 

peníze si člověk štěstí nekoupí. „Sociologie zkoumá spíše wellfare, což z nedostatku 

jiného vhodného slova bývá překládáno do češtiny jako blahobyt.“ (Možný, 2002). 

Mezi další faktory ovlivňující kvalitu života patří: 

• Subjektivnost – vyjadřuje skutečnost, že dva různí pacienti budou totožnou 

nemoc prožívat rozdílně. 

• Multidimenzionalita – vyjadřuje oblasti ovlivňující kvalitu života. 

o Oblast tělesných obtíží (bolest, únava, imobilita). 

o Funkční zdatnost (schopnost zvládat běžné denní aktivity, pracovní 

nasazení). 

o Oblast psychologická a emocionální (úzkost, nálada, deprese). 

o Oblast sociální (finanční situace, sociální vztahy, sociální postavení). 

o Oblast existenciální a duchovní (otázky smyslu života, víra, odpuštění). 

S jistým zjednodušením lze definovat, že v rámci všech dostupných přístupů má 

koncept dvě dimenze, subjektivní a objektivní. Vědní obor psychologie zkoumá kvalitu 

života z takového pohledu, jak je jedinec spokojen s vlastním životem. Payne (2005) 

uvádí, že termín subjektivní pohoda obsahuje tyto oblasti: 

• Emocionální – zjišťují se emoce určitého člověka, postihuje citové prožívání. 

• Kognitivní – jak hodnotí jedinec celkově svůj život a jak je s ním spokojen. 

• Zkoumání převahy – pozitivní nebo negativní citové reakce. 
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Objektivní kvalita života znamená splnění požadavků týkajících se sociálních 

a materiálních podmínek života, sociálního statutu a fyzického zdraví. Naopak někteří 

z autorů pracují s pojmem happiness (štěstí), jenž je podle nich určujícím faktorem 

kvality života. Jedním z nich je Veenhoven, který ve své teorii popisuje „čtyři kvality 

života“, což jsou životní šance čili předpoklady, životní výsledky, vnější kvality neboli 

charakteristiky prostředí včetně společnosti, vnitřní kvality neboli charakteristiky 

prostředí (Dragomirecká a Bartoňová, 2006). 

2.2 Hodnocení kvality života 

Pro výzkum kvality života je zapotřebí provést statistické šetření, které poskytne 

informace ke zkoumání kvality života. Dané informace jsou získávány od souboru 

jedinců. Ne vždy musí být dotazníkové šetření spjato s lidmi trpícími nějakou chorobou, 

pokud tomu tak je, hlavním důvodem používání dotazníku, týkající se kvality života je 

snaha hodnotit celkový efekt léčby, a to nejen podle laboratorních a somatických 

ukazatelů. 

V praxi je možné se setkat s dotazníky zaměřenými na ekologickou stránku města či 

obce. Tyto dotazníky jsou vytvářeny za účelem zlepšení životního prostředí, ochrany 

ovzduší, efektivní využití energie a jiné. Častým tématem dotazníků také bývá 

vzdělávání. Učitelé se díky těmto dotazníkům dozvědí, jak jsou studenti spokojeni 

s výukou, zda rozumí probírané školní látce a další zajímavé informace. Informace jsou 

získávány pomocí různých dotazníků nebo anket (Chrastina, 2014) 

Dotazníková šetření, která jsou realizována za účelem posouzení kvality života 

nemocných jedinců, jsou prováděna pomocí standardizovaných dotazníků. Nemocní 

jedinci pomocí dotazníků popisují své subjektivní pocity a uvádí, jak jsou schopni 

fungovat v běžném každodenním životě a jak se po zdravotní stránce momentálně cítí. 

Dotazníky jsou děleny na generické a specifické (Slováček a kol., 2004). Pro generické 

dotazníky není podstatné konkrétní onemocnění, ale důležitý je celkový stav 

nemocného. Mezi nejrozšířenější generické dotazníky patří SIP – Sickness Impact 

Profile, NHP-Nottingham Health Profile, SF - 36 (Short Form 36 Health Subject 

Questionnaire) a European Quality of Life Questionnaire. Specifické dotazníky jsou 

zaměřeny na konkrétní typ onemocnění, avšak často bývá spojován i s generickým 

dotazníkem. Jako příklad právě specifického dotazníku, jehož součástí je i generický 
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dotazník se uvádí Kidney Disease Quality of Life Instrument (KDQOL), k tomuto 

dotazníku je přidáván dotazník SF 36. Mezi specifické dotazníky se dále řadí AIMS 

(Arthritis Impact Measurement Scale), OHS (Oxford Hip Score (Gurková, 2011). 

Mezi témata, která jsou v dotaznících nejčastěji zjišťována, patří emocionalita (deprese, 

pocit strachu, lítostivost), kognitivní funkce (mobilita, sluch, zrak), sociální funkce 

(vztahy v rodině, vztahy k okolí, náplň volného času), domácí práce, práce, kvalita 

spánku a specifické symptomy pro dané onemocnění (Slováček a kol., 2004). 

2.3 Nejčastěji používané typy dotazníku 

Mezi nejpoužívanější dotazníky zaměřené na kvalitu života rozhodně patří Short Form 

36 Health Subject Questionnaire (SF 36). Jedná se o velmi užitečný a jednoduše 

proveditelný generický dotazník, který má využití v mnoha odvětvích medicíny. Dle 

studie z Bahrajnu je evidentní, že dotazník SF-36 je vhodným nástrojem měření kvality 

života u jedinců s obezitou (PubMed, 2018, [online]). Je přeložen do velkého počtu 

světových jazyků a ani český jazyk není výjimkou. V roce 1991 byl vytvořen projekt 

International Quality of Life Assessement, který byl zaměřen na překlad, validizaci 

a normování zdravotního výzkumu SF-36. Samotný dotazník byl publikován v roce 

1992 Warem a Sherbournem. Jednotlivé výsledkové části jsou rozděleny do 2 hlavních 

kategorií-vliv psychické složky a vliv fyzické složky. Dotazník obsahuje 11 otázek 

a celkem 36 položek. Položky dotazníku jsou rozděleny do osmi základních dimenzí 

ovlivňujících kvalitu života: fyzická aktivita, omezení fyzické aktivity, tělesná bolest, 

celkové vnímání zdraví, společenská aktivita, celkové psychické zdraví, omezení 

způsobené emočními problémy, vitalita. Velkou výhodou tohoto dotazníku je existence 

normování, která zaručuje možnost srovnání s jinými vzorky pacientů po celém světě. 

Kratší variantou dotazníku SF (36) je dotazník SF (12), jenž se užívá ve velkých 

výzkumech. Vyplnění dotazníku trvá pouhých 5 minut. Jeho vyplnění je možné stejně 

jako u předchozího dotazníku vlastním pacientem či jako pohovor, dále po telefonu, 

příp. může být poslán poštou a e-mailem (Mikšík, 2007). 

Dalším velmi často používaným typem dotazníku je European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire C30 (EORTCQLQ-

C30). Tento dotazník se zaměřuje na kvalitu života pacientů, kteří onemocněli 

rakovinou. Je 23 položkový a je určen převážně pro pacientky s karcinomem prsu. 
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Dotazník vytváří čtyři funkční škály – tělesný sebeobraz, sexuální fungování, 

uspokojivost sexuálního života a obavy o zdraví do budoucna a čtyři symptomové škály 

– vedlejší účinky léčby, symptomy spojené s operovanou částí těla a rozrušení ze ztráty 

vlasů. a hodnotí šest základních kvalit zdraví, a tj. fyzické zdraví, funkční schopnosti, 

emoce, kognitivní funkce, sociální zázemí, obecný pocit zdraví (Prausová, 2010) 

Pro zkoumání funkce a rozsahu kyčelního kloubu se používá Harris Hip Score-HHS, 

jenž byl publikován roku 1969. Hodnotí rozsah pohybu, avšak největší hodnotu mají 

subjektivní údaje pacienta týkající se bolesti, nutnosti používat oporu při chůzi, kulhání. 

Je dána skutečnost, že ne každý pohyb v kyčli má pro funkci stejný význam. Lékařské 

výsledky při studii testování platnosti a spolehlivosti Harris Hip Score prokázaly 

vysokou validitu a spolehlivost (PubMed, 2010, [online]) 

Dotazník Sickness Impact Profile (SIP) byl poprvé publikován v roce 1976 a skládá se 

z 136 otázek. Může být vyplněn samotným pacientem nebo může být veden jako 

pohovor. Délka administrace dotazníku je 20–30 min. Dotazník je dostupný v několika 

světových jazycích, jeho výsledkem jsou dvě hlavní kategorie – fyzická 

a psychosociální, každá obsahuje dvanáct podkategorií. Fyzická kategorie obsahuje 

např.: pohyblivost, schopnost chůze, sebeobsluhu. Psychosociální obsahuje např.: 

sociální vztahy, komunikaci, emoční chování, spánek a odpočinek a další. Dotazník je 

velmi kladně hodnocen (Němec, 2009). 
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3 Společnost STOB 

Jak uvádí elektronický zdroj (www.stob.cz) Společnost STOB neboli Stop Obezitě, byla 

založena roku 1990 díky PhDr. Ivě Málkové, členky Národní rady pro obezitu. Již na 

začátku 90. let začaly probíhat první redukčně kondiční pobyty. Kurzy zdravého 

hubnutí probíhají pod odborným vedením psycholožky PhDr. Ivy Málkové a jejich 

spolupracovníků. Tým STOBu tvoří psychologové, lékaři, cvičitelky, nutriční terapeuti 

a další. V průběhu celého kurzu si klienti osvojí správné stravovací návyky a změní 

nevhodné postoje k redukci váhy. Celá společnost se řídí heslem malými krůčky 

k trvalé změně a to znamená, že čím je změna menší, tím je i trvalejší a příjemnější. 

Hlavní metodou je již zmíněná kognitivně-behaviorální psychoterapie, která učí lidi 

pracovat s myšlením, emocemi a chováním. Pro naplnění těchto myšlenek se STOB 

zabývá sebekoučinkem, samotným cvičením, individuálním poradenstvím, pořádá různé 

semináře, workshopy, školení, organizuje aktivní dovolené ať už v tuzemsku, či 

zahraničí. Hlavní aktivitou této společnosti jsou kurzy zdravého hubnutí, které probíhají 

v desítkách měst České republiky. Jedná se o dvanáctitýdenní kurz. Program probíhá 

vždy jednou týdně na tři hodiny, z čehož jsou dvě hodiny věnovány psychoterapii 

a hodina pohybové aktivitě. Rovněž Svačina (2013) zmiňuje síť rekondičních center 

(www.medispo.net) nebo redukční kluby (www.stob.cz), ve kterých pozitivně hodnotí 

komplexní péči těchto pracovišť. 

3.1 Obecná rovina 

Lekce reflektují kognitivně behaviorální terapii. První lekce je zaměřena na 

sebepozorování. Hlavním úkolem je zjistit motivaci k hubnutí. Klient je seznámen 

s bilancí zisků a ztrát, které mu hubnutí přinese. Usměrní se též představa o rychlosti 

redukce váhy. Zjišťují se stravovací a pohybové návyky jedince. Druhá lekce je 

zaměřena na analýzu stravovacích návyků, při které se mapují potraviny a nápoje, které 

klienti konzumují. Pozornost je převážně věnována technice sebekontroly. Jedinec se 

učí jíst pomaleji, jelikož při menším množství jídla dochází rychleji k psychickému 

i tělesnému nasycení. Třetí až čtvrtá lekce se zabývá ovlivňováním chování. Není ve 

zvyku předepisovat konkrétní diety, klienti jsou pověřeni sestavit si jídelníček sami, tak 

aby se co nejvíce přiblížil jídelním zvyklostem, aby uspokojil chuťové buňky a splňoval 

zásady správné výživy. Podstatné je si uvědomit, že redukce váhy nespočívá 

http://www.stob.cz/
http://www.medispo.net/
http://www.stob.cz/
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v hladovění, ale naopak v pravidelném jedení. V páté lekci by si člověk měl uvědomit, 

která pohybová aktivita je pro něj vyhovující. Pohyb je významným preventivním 

činitelem mnoha nemocí a má i příznivé účinky na duševní rovnováhu člověka. Dále je 

využívána technika ke kontrole podnětů spouštějících jedení. Je podstatné, aby si obézní 

jedinci nespojovali jídlo s jinou činností. Snahou je, aby vyhasly podmíněné reakce, kdy 

spouštěčem jsou vnější podněty jako televize, oslavy nebo podněty vnitřní. Silné emoce 

vyvolávají nepříjemné pocity, které klient zmírňuje jídlem. Od desáté lekce se probírá 

problematika udržení váhových úbytků. Toto období není ohraničeno časovým úsekem 

a je velmi důležité, aby terapeut a členové skupiny klienta pozitivně posilovali. 

V jedenácté lekci je uveden přehled pomůcek, které pomáhají, a to především po 

skončení kurzu. V poslední hodině je podstatné si uvědomit, že hubnutím to nekončí, 

hlavním cílem je váhové úbytky dlouhodobě udržet (Málková, 2017).  
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4 Praktická část 

4.1 Cíle práce 

Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního 

redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok 

skupinové práce pod vedením lektora. Za cíl je kladeno zjištění případných rozdílů ve 

zkoumaných proměnných mezi kvalitou života před absolvováním kurzu a následně po 

pomocí dotazníku SF 36. 

Pro splnění cíle jsem si stanovila následující úkoly: 

• Zajistit a prostudovat odbornou literaturu zabývající se danou problematikou. 

• Zvolit vhodnou metodiku výzkumu a techniku sběru dat. 

• Oslovit odborné pracoviště a požádat o spolupráci při získávání dat. 

• Vyhodnotit získaná data. 

• Vytvořit strukturované přehledy výsledků výzkumu. 

• Formulovat závěr výzkumu. 

4.2 Výzkumné otázky 

Pro výzkumné šetření byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

• Výzkumná otázka 1 

Dojde po absolvování redukčního kurzu k lepšímu vnímání zdraví jako celku? 

• Výzkumná otázka 2 

Bude subjektivně vnímaná kvalita života u žen v duševní oblasti vyšší než na 

začátku kurzu hubnutí? 

• Výzkumná otázka 3 

Dosáhly respondentky po absolvování redukčního kurzu váhové redukce dle 

svých představ? 
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4.3 Metodika výzkumu 

Výzkum této bakalářské práce spadá svým provedením do kategorie kvalitativní metody 

výzkumu. Práce je založena na výzkumném šetření a jedná se tedy především o 

teoreticko-empirickou práci. Z hlediska metodologického typu jde o dotazníkové 

šetření. Výzkum je zaměřen na posouzení kvality života a spokojenosti po absolvování 

redukčního programu. 

4.4 Organizace výzkumu 

Všech 17 probandek vyplnilo na počátku redukčního programu dotazník SF 36. 

Probandky výzkumné skupiny navštěvovaly kurz 1x týdně po dobu dvanácti týdnů. 

Program kurzů zdravého hubnutí obsahuje blok zdravotního cvičení a blok skupinové 

práce pod vedením lektora. Po absolvování zmíněného kurzu byl účastnicím opět podán 

dotazník SF 36, přičemž ho vyplnilo pouze 10 zúčastněných i po opakované urgenci. 

Každá z probandek potvrdila svou dobrovolnou účast ve výzkumu podpisem 

informovaného souhlasu. Výzkum schválila etická komise UK FTVS. 

4.5 Charakteristika souboru 

Soubor probandek této studie tvořilo 10 žen, které se dobrovolně přihlásily do kurzu 

hubnutí pod záštitou společnosti STOB. 

Probandky byly ve věku mezi 22–65 lety, tudíž věková škála byla velmi rozmanitá. Dvě 

z respondentek si kurzem hubnutí již prošly, avšak nebyly schopny si nový zdravý 

životní styl udržet, a proto se rozhodly pro druhý pokus. Žádná z respondentek se zatím 

podobného výzkumu nezúčastnila a jejich účast byla zcela dobrovolná. Všechny 

probandky, které se této studie zúčastnily byly zletilé. Po vysvětlení výzkumu, 

a předložení informovaného souhlasu, dobrovolně souhlasily s účastí ve výzkumu. 

Veškeré osobní údaje v této studii byly zpracovány anonymně. 

4.6  Sběr dat 

Sběr dat jsem prováděla tzv. nepravděpodobnostním výběrem, což znamená, že 

dotazník je cíleně předáván jasně definovanému vzorku populace, v tomto případě 
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osobám, které se rozhodly zúčastnit kurzu hubnutí ve společnosti STOB. Probandky 

dotazník vyplňovaly s vědomím, že veškeré informace, které poskytnou, budou zcela 

anonymní. Počet rozdaných dotazníků byl 17, přičemž jeho návratnost dosáhla 10 

dotazníků (59 %), což nepokládám za velmi uspokojivé. Generický dotazník SF 36 je 

volně dostupný oficiálně používaný dotazník a je možné ho využít pro mé účely 

bakalářské práce bez souhlasu nějaké organizace. Byl administrován všem 

respondentkám na úplném počátku výzkumu a na úplném konci výzkumu. Výzkum 

probíhal od 26.10. 2018 do 4.1. 2019. Po uplynutí kurzu hubnutí jsem současně položila 

probandkám otázku týkající se spokojenosti s váhovou redukcí.   

Dotazník SF 36 

Jedná se o generický dotazník, který se používá ke zjištění kvality života v souvislosti 

se zdravím. Byl přeložen do 29 jazyků, např. do španělštiny, portugalštiny, němčiny, 

norštiny atd. (Ware, 1996). V České republice se překladem zabýval P. Petr z Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích. Dotazník obsahuje celkem 36 položek rozdělených 

do 8 dimenzí. Každá položka obsahuje několik navržených odpovědí na principu 

škálové stupnice. 

Pro zjednodušení interpretace byly jednotlivé dimenze rozděleny na dvě škály, které 

zvlášť hodnotí fyzické a psychické zdraví. Celkové fyzické zdraví je tvořeno 7 

kategoriemi. Celkové psychické zdraví se skládá ze 4 kategorií. Obě škály se 

vyhodnocují pomocí aritmetického průměru jednotlivých dimenzí. Součtem těchto dvou 

kategorií se vypočítá index kvality života SF – 36. Rozmezí skóre je od 0–100 bodů. 

Skóre pod 50 bývá interpretováno jako pod normou obecné populace. Obvykle nižší 

skóre značí dlouhodobé onemocnění, horší zdravotní i psychický stav a častěji bývá 

nižší skóre u žen. Jednotlivé otázky v dotazníku mají stanovený svůj skórovací systém, 

který je v rozmezí od 0-100 bodů (viz. příloha 2). Velkou výhodou tohoto dotazníku je, 

že není třeba licence a souhlasu s jeho použitím. V úvodu dotazníku jsou informativní 

údaje o věku a pohlaví. Otázky zabývající se fyzickou škálou jsou: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11. 

Otázky, jenž souvisí s psychickou škálou, jsou: 5, 6, 9, 11. Po ukončení redukčního 

programu jsem současně probandkám položila otázku, ptající se na spokojenost 

s váhovou redukcí. Maximální počet dosažených bodů ve fyzické škále je 2200 bodů a 

maximum škály psychické činí 1400 bodů.  
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5 Výsledky 

5.1 VO 1 

Otázka zabývající se celkovým zdravím zněla: „Řekla byste, že Vaše zdraví je 

celkově?“ Respondentky měly možnost odpovídat na tuto otázku ve škále 1–5 viz. 

tabulka. 

Tabulka 4: Škála odpovědí na otázku- „Řekla byste, že Vaše zdraví je celkově?“ 

1 Výtečné 

2 Velmi dobré 

3 Dobré 

4 Docela dobré 

5 Špatné 

 

Z dotazovaných deseti žen, 70 % žen odpovědělo, že pociťují své zdraví o 1 celý stupeň 

lepší než před začátkem redukčního kurzu. Jedna dotazovaná ohodnotila svůj zdravotní 

stav, dokonce o celé dva stupně lepší a 2 dotazované ohodnotily své celkové zdraví 

stejně jako na začátku redukčního kurzu. 

 

Graf 1: Zhodnocení celkového zdraví 
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5.2 VO 2 

Otázky týkající se duševní oblasti obsahovaly 5 otázek z dotazníku SF-36. Tyto otázky 

se týkaly duševní oblasti žen. Jsou to otázky: „Jak často v posledních 4 týdnech jste 

byla velmi nervózní?“, „Jak často v posledních 4 týdnech jste měla takovou depresi, že 

Vás nic nemohlo rozveselit?“, „Jak často v posledních 4 týdnech jste pociťovala klid 

a pohodu?“, „Jak často v posledních 4 týdnech jste pociťovala pesimismus a smutek?“, 

„Jak často v posledních 4 týdnech jste byla šťastná?“ 

Respondentky odpovídaly na otázky ve škále 1-6 viz. tabulka. 

Tabulka č. 5: Škála odpovědí na otázky-Týkající se Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo 

v posledních 4 týdnech. 

1 Pořád 

2 Většinou 

3 Dost často 

4 Občas 

5 Málokdy  

6 Nikdy 

 

Otázku zabývající se nervozitou ohodnotilo 50 % žen totožně jako na počátku kurzu 

hubnutí. U 40 % žen se nervozita zmírnila a jedna dotazovaná se s odstupem 3 měsíců 

cítila více nervózněji než na začátku redukčního programu. 
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Graf 2: Zhodnocení duševní oblasti-nervozita 

Na otázku: „Jak často v posledních 4 týdnech jste měla takovou depresi, že Vás nic 

nemohlo rozveselit?“, odpovědělo 10 žen. 60 % žen mělo totožnou odpověď při 

vyplňování dotazníku poprvé i podruhé. 30 % respondentek odpovědělo tak, že se jejich 

depresivní stavy snížily dokonce o dva celé stupně a jedna respondentka ohodnotila svůj 

duševní stav o jeden stupeň lepší než na začátku kurzu. 

 

Graf 3: Zhodnocení duševní oblasti-deprese 

Na otázku týkající se klidu a pohody odpovědělo z 10 žen 40 % probandek shodně po 

i před začátkem kurzu hubnutí. Zbylé dotazované ohodnotily svůj pocit klidu a pohody 
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kladněji než při prvním dotazování. U 30 % žen se hladina klidu a pohody zvýšila 

o jeden stupeň a u zbylých 30 % došlo ke zvýšení dokonce o dva celé stupně. 

 

Graf 4: Zhodnocení duševní oblasti – klid a pohoda 

40 % probandek se vyjádřilo na otázku týkající se pesimismu a smutku shodně, jako při 

prvním tak i druhém dotazování. 50 % žen potvrdilo mírnější prožívání pocitu smutku 

a pesimismu. Pouze u jedné z dotazovaných došlo k silnějšímu prožívání smutku 

a pesimismu. 

 

Graf 5: Zhodnocení duševní oblasti-pesimismus a smutek 
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Na otázku: „Jak často v posledních 4 týdnech jste byla šťastná“, odpověděly všechny 

probandky shodně, či kladněji než při prvním dotazování, avšak u žádné z respondentek 

nedošlo k sníženému vnímání pocitu štěstí. 60 % dotazovaných žen jsou šťastné stejně 

jako před začátkem kurzu hubnutí a 40 % dotazovaných žen odpověděly tak, že jsou 

dokonce šťastnější než před 3 měsíci. 

 

Graf 6: Zhodnocení duševní oblasti-pocit štěstí 

5.3 VO 3 

Ověřit vědeckou otázku číslo 3 bylo možné na základě odpovědi na otázku: „Dosáhly 

jste váhové redukce dle svých představ?“ Tato otázka nebyla součástí dotazníku SF 36, 

avšak byla mnou přidána pro přesnější zhodnocení váhové redukce u žen, které se 

účastnily kurzu hubnutí pod záštitou organizace STOB. Pro účastnice kurzu není 

nejpodstatnější váhový úbytek, největší význam je kladen na změny stravovacích 

a pohybových návyků, avšak i tělesná váha je pro většinu žen podstatným bodem, tudíž 

ovlivňuje kvalitu života. 

Z výsledků je patrné, že 70 % dotazovaných žen je spokojeno s výsledkem váhové 

redukce po absolvování 3měsíčního kurzu hubnutí, avšak 30 % probandek odpovědělo, 

že úbytek hmotnosti nedosáhl jejich představ. 

0

1

2

3

4

5

6

Žena A Žena B Žena C Žena D Žena E Žena F Žena G Žena H Žena I Žena J

Jak často v posledních 4 týdnech jste byla šťastná:

Před Po



36 

 

Graf 7: Zhodnocení váhové redukce 

 

5.4 Hodnocení dimenzí kvality života 

Hlavní dvě škály hodnotící kvalitu života je fyzická a psychická.  

Fyzická škála je vyhodnocována pomocí 7 otázek. Otázky se týkají celkového zdraví, 

jak by ženy ohodnotily své zdraví ve srovnání před čtvrt rokem, zda probandky omezuje 

zdraví během běžných denních činností, anebo zda pociťovaly bolest v posledních 4 

týdnech. Otázky zabývající se tělesnou bolestí byly irelevantní, jelikož 100 % 

respondentek odpovědělo, že nepociťují žádnou tělesnou bolest i před počátkem 

redukčního programu. Každá otázka má svou škálu hodnocení v rozmezí 0–100 bodů 

(viz příloha 2). Čím větší je získaný počet bodů, tím je index kvality životy vyšší, nižší 

získané skóre představuje nižší kvalitu života a může vypovídat o případných 

zdravotních komplikací. 

Pokud by probandky ohodnotily každou otázku 100 body, dosáhly by v celkové fyzické 

dimenzi 2200 bodů, avšak to nedosáhla ani jedna z dotazovaných žen.  

Výsledky potvrzují pozitivní přínos redukčního programu na fyzickou stránku jedince, 

jelikož u 90 % probandek došlo ke zvýšení indexu kvality života v oblasti fyzické, tudíž 

pouze u jedné z dotazovaných došlo k nižšímu skóre než před začátkem kurzu hubnutí 

(tabulka č. 6). Je podstatné zmínit ten fakt, že index kvality života mohou ovlivňovat 

70%

30%

Dosáhly jste váhové redukce dle svých představ?

Ano Ne
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vnější faktory i vnitřní faktory, tudíž lepší celkové skóre v dimenzi fyzické nelze 

připisovat pouze kurzu hubnutí.  

Tabulka č. 6- Škála fyzického zdraví 

 

 

Druhou hodnocenou dimenzí je psychická škála. Psychickou škálou se zabývají 4 

otázky z 11 položených. Hodnotícími faktory jsou omezení způsobené emočními 

problémy, společenská aktivita, vitalita a celkové psychické zdraví.  

Otázky jsou hodnoceny na škále od 0-100 bodů (viz příloha 2). Maximální počet 

dosažených bodů v psychické oblasti činí 1400 bodů.  

Pozitivní změna indexu kvality života v psychické oblasti byla zjištěna ve velmi vysoké 

intenzitě. Ke zvýšení indexu kvality života v psychické oblasti došlo u 100 % 

respondentek (viz tabulka č. 7). U některých respondentek došlo ke zlepšení v řádu 

desítek bodů, avšak u 40 % žen bylo celkové skóre vyšší v řádu stovek bodů, což je 

velmi pozitivní fakt. 

Největší změna byla shledána v otázce, zda respondentkám brání zdravotní nebo 

emocionální potíže normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy 

nebo v širší společnosti v posledních 4 týdnech. Po ukončení redukčního programu 

dosáhlo 80 % žen v této otázce 100 bodů.  

Výsledky psychické oblasti dosáhly 100% úspěšnosti po absolvování redukčního 

programu, avšak je velmi podstatný ten fakt, že nelze připisovat pozitivní změnu 

Před Po

Žena A 1435 1335

Žena B 1680 1930

Žena C 1485 1955

Žena D 2075 2125

Žena E 1605 1705

Žena F 1675 2050

Žena G 1500 1675

Žena H 1565 1640

Žena I 1750 1905

Žena J 820 1190

Fyzická škála
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v psychické oblasti pouze kurzu hubnutí, ale psychickou stránku člověka může 

ovlivňovat mnoho vnějších i vnitřních faktorů.  

 

Tabulka č. 7- Škála psychického zdraví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před Po

Žena A 925 965

Žena B 1200 1215

Žena C 865 1015

Žena D 875 935

Žena E 1060 1080

Žena F 545 845

Žena G 980 1080

Žena H 355 560

Žena I 525 1170

Žena J 535 675

Psychická škála
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6 Diskuse 

Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního 

redukčního kurzu, který je zaměřený na změnu stravovacích návyků, zvýšení pohybové 

aktivity, a především měl za úkol navodit zásadní změny v nevhodném chování, 

myšlení a emocích a díky tomu změnit životní styl a dosáhnout žádoucích váhových 

úbytků. Výsledky vzhledem k malému souboru nelze zevšeobecňovat a nemají platnost 

pro celou populaci, jelikož z plánovaných 17 dotazníků bylo navráceno pouhých 10 i po 

opakované urgenci, tudíž úspěšnost návratnosti činí 59 %.  Avšak i přes relativně malý 

soubor probandů přinesla studie zajímavé výsledky. 

Z výsledků vyplývá, že 70 % respondentek dosáhly váhové redukce dle svých představ. 

Málková (2017) za zdravé považuje hubnutí 0,5 kilogramů za týden, což ideálně činí 6 

zhubnutých kilogramů po tříměsíčním kurzu. Je pravděpodobné, že 30 % probandek, 

jež odpověděly, že nedosáhly váhové redukce dle svých představ, nebyly spokojeny 

s počtem zhubnutých kilogramů, avšak je podstatné pacientky informovat o 

individualitě úbytku tělesné hmotnosti, jelikož záleží na výchozím BMI a také na 

výchozí hmotnosti pacienta.  

V porovnání s podobným výzkumem Novotné (2017), jenž se zabýval dvouměsíčním 

individuálním redukčním programem, jsou výsledky obdobné. Pouze v jednom případě 

z 9 pacientů se po dvouměsíčním redukčním programu nepodařilo tělesnou váhu snížit. 

Je vypovídající, že kurzy hubnutí vedou k poklesu tělesné hmotnosti, což můžeme brát 

jako pozitivní fakt.  

Z hlediska změny kvality života, která byla zjišťována pomocí dotazníku SF 36, je 

patrný pozitivní vliv kurzu hubnutí pořádaný organizací STOB. Díky výzkumu v mé 

bakalářské práci bylo shledáno u účastnic kurzu hubnutí zlepšení v oblasti duševního 

zdraví, ale i u vnímání zdraví jako celku, byly zaznamenány vyšší výstupní hodnoty. U 

zbylých odpovědí byl také zjištěn významný, kladný dopad kurzu na subjektivně 

vnímanou kvalitu života ovlivněnou nadváhou. Což potvrzují i výsledky Kolínové 

(2014), která pomocí dotazníků IWQOL-Lite zjistila jednoznačně kladný dopad 

12týdenního základního kurzu na subjektivně pociťované potíže způsobené nadváhou.  

Vliv redukčního programu měl také kladný dopad na fyzickou škálu. Z výsledků 

dotazníkového šetření je zřejmé, že 90 % respondentek subjektivně ohodnotilo fyzickou 

dimenzi vyšším skóre než před začátkem redukčního programu. Důvodem pozitivních 
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výpovědí týkajících se fyzické dimenze, je nepochybně zapříčiněno cvičebními lekcemi, 

které byly součástí kurzu hubnutí. Účelem lekcí pořádaných organizací STOB, byla 

snaha o změnu životního stylu a zvýšení pohybové aktivity u účastnic kurzu. Je 

pravděpodobné, že díky snížení tělesné hmotnosti se ženy během fyzické aktivity cítily 

lépe, tudíž ji i provozovali ve zvýšené míře. Tento fakt může být důvodem vyššího 

skóre ve fyzické oblasti. 

Je vhodné porovnat kurz hubnutí s jinou metodou léčby obezity. Canetti (2013) 

srovnával vliv na kvalitu života a změnu váhové redukce po chirurgické terapii, nebo po 

absolvování redukčního programu. V této studii 44 jedinců podstoupilo bariatrickou 

terapii a 47 jedinců se zúčastnilo kurzu hubnutí. Jedinci, kteří podstoupili bariatrickou 

terapii, zaznamenali větší váhovou ztrátu než absolventi kurzu hubnutí, ačkoliv jejich 

váhová redukce byla také významná. Pooperační skupina zaznamenala výrazné zlepšení 

v dotazníku SF 36, dietní skupina se výrazně zlepšila v totálním skóre, fyzických 

funkcích, zdravotních předpokladech a ve vitální stupnici, pomocí dotazníku SF 36. 

Tudíž výsledky pooperační skupiny jsou v této studii o něco málo významnější, ve 

srovnání se skupinou vysoce motivovaných účastníků v prestižním hubnoucím 

programu. Z této studie vyplývá, že vhodnost výběru léčby obezity je velmi individuální 

a každý jedinec, by si měl vybrat pro něj nejvhodnější způsob léčby. Pro pacienty by 

mohl být kurz hubnutí přínosným startovacím krokem ve snaze snížit tělesnou 

hmotnost. Tyto kurzy mohou být využívány i jako pomocný nástroj na cestě za 

chirurgickými výkony. 

Je vhodné zmínit ten fakt, že kurzy hubnutí jsou otevřené i pro mužské pohlaví, avšak 

jejich přítomnost je velmi vzácná, tudíž ani v mé studii se nevyskytuje ani jeden muž.  

WHO za úspěšnou léčbu obezity stanovila stav, kdy nedojde k jejímu návratu do třech 

až pěti let po ukončení kurzu, protože z dostupných studií je známo, že v tomto 

časovém úseku často dochází k návratu na původní hmotnost před jeho započetím 

(Hainer, et.al., 2011). Důvodů pro nedodržování nového životního stylu existuje mnoho, 

avšak je podstatné pacienty upozornit na tyto rizikové faktory. Případně je vhodné se 

domluvit na možnostech řešení a také pro potenciální podpoření časem ztracené 

motivace. 

Tudíž by bylo velmi zajímavé na tuto práci navázat s větším odstupem času, jelikož, jak 

již bylo zmíněno, u účastníků kurzu hubnutí obvykle dochází po měsících, či po letech 
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k navrácení do původního stavu. Zjistilo by se, zda se program podílel na celoživotní 

změně životního stylu, či měl jen krátkodobý vliv. Také by byla zjištěna motivace 

účastníků kurzu hubnutí. Bylo by snáze odhaleno, zda se jedná o motivaci vnější, tudíž 

je jedinec schopný dodržovat nastavená pravidla pouze pod kontrolou nutričního 

terapeuta, dietologa či ostatních účastníků skupiny, což nemůže mít dlouhodobý efekt.  

Pokud se jedná o motivaci vnitřní, pacient je přesvědčen o změně životního stylu a je 

schopen sám dodržovat nastavená doporučení, je pravděpodobné, že dosáhne 

dlouhodobých žádoucích změn. U našeho výzkumu není možné takové závěry dělat.  

V mé bakalářské práci se snažím zjistit dopad redukčního programu na kvalitu života u 

žen. Na toto téma jsem si připravila tři výzkumné otázky.  

Výzkumná otázka č. 1: Dojde po absolvování redukčního kurzu k lepšímu vnímání 

zdraví jako celku? 

U žádné z respondentek nedošlo ke zhoršenému vnímání zdraví jako celku. 80 % 

pacientek pociťuje, že je jejich zdraví na lepší úrovni než před začátkem kurzu hubnutí. 

U jedné ze zmiňovaných probandek došlo ke zlepšení vnímání zdraví jako celku o celé 

dva stupně. Při prvotním dotazování ohodnotila své celkové zdraví jako špatné, avšak 

po skončení kurzu ohodnotila své zdraví na dobré úrovni.  

Je podstatné zmínit, že hodnocení zdraví je pouze subjektivní, tudíž není potvrzeno 

žádným lékařským vyšetřením, avšak důvodem pozitivních výsledků v této oblasti je 

pravděpodobně zvýšená pohybová aktivita a dodržování správných stravovacích 

návyků.  

Výzkumná otázka č. 2: Bude kvalita života u žen v duševní oblasti vyšší než na 

začátku kurzu hubnutí? 

Duševní oblast byla zkoumána pomocí otázek zabývající se pocitem smutku, deprese, 

nervozity, anebo naopak zda se probandky cítí klidně a šťastně. Duševní oblast 

zahrnovala 5 položených otázek. 

Dimenze subjektivně vnímané kvality života žen v duševní oblasti dosáhla lepších 

výsledků ve vysoké intenzitě. Tudíž to znamená, že v 96 % stav po psychické stránce 

zůstal neměnný nebo se naopak změnil pozitivně. Tuto informaci považuji za velmi 

pozitivní fakt, pokud jedinec usiluje o změnu životního stylu, je podstatné, aby se cítil 

stabilně a vyrovnaně. 
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Výzkumná otázka č. 3: Dosáhly jste váhové redukce dle svých představ? 

Tato otázka má velmi subjektivní charakter, jelikož každá z účastnic kurzu hubnutí má 

jinou představu o své vysněné tělesné hmotnosti. Z výsledků vyplynulo, že 70 % žen 

dosáhlo váhové redukce dle svých představ. To znamená, že i přes teoretické hodiny, 

pořádané organizací STOB, mělo 30 % probandek nereálné očekávání. Také 

předpokládám, že by bylo vhodnější tuto otázku položit s delším časovým odstupem pro 

relevantnější výsledky. Pokud budou probandky pokračovat v dodržování doporučených 

pravidel, je pravděpodobné, že po nějaké době dosáhnou větších váhových úbytků. 

 Z celkových výsledků vyplývá, že redukční program pozitivně ovlivňuje všechny 

složky kvality života. Limit studie shledávám v početně malé skupině zúčastněných žen 

kurzu hubnutí, tudíž nelze výsledky považovat za statisticky významné. Přece však 

získané údaje lze využít pro orientaci ve sledované problematice. Dále je podstatný ten 

fakt, že neexistuje studie k tomuto výzkumu s delším časovým odstupem, tudíž nemáme 

informace o tom, zda ženy dodržují zásady zdravého stravování, pokračují ve zvýšené 

pohybové aktivitě a zda pociťují zvýšenou kvalitu života i nadále.  

Jak jsem již zmínila v teoretické části, kvalita života je velmi subjektivní a těžko 

definovatelný pojem, tudíž výsledky mého dotazníkového šetření mohou být ovlivněny 

vnějšími tak i vnitřními faktory daného jedince. To znamená, že se účastnicím v kurzu 

hubnutí mohlo dařit, zhubly přebytečné kilogramy, cítily se lépe, avšak v osobním 

životě je mohla postihnout nepříjemná událost, tudíž se tato situace mohla odrazit i do 

finálového vyplňování dotazníku. Splnění podmínek výzkumu závisí i na dalších 

faktorech, především jsou to dodržování daných doporučení, svědomitost jedinců, 

motivace, onemocnění, a jiné.  
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7 Závěr 

Cílem práce je zjistit případné změny v kvalitě života po absolvování 3měsíčního 

redukčního kurzu, který zahrnuje blok aerobního cvičení a kruhového tréninku a blok 

skupinové práce pod vedením lektora. Pro ověření případných změn jsem si vybrala 

dotazník SF 36, jenž je vhodným prostředkem pro zhodnocení kvality života. Hodnotila 

jsem změny po dvanáctitýdenním kurzu zdravého hubnutí se cvičením, provozovaném 

jednou týdně u skupiny žen ve věkovém rozmezí 22-65 let. 

Z výsledků vyplynuly závěry, jenž hodnotím pozitivně. Po absolvování tříměsíčního 

redukčního programu došlo k pozitivním změnám v oblasti kvality života. Avšak je 

podstatné zmínit nedostatky této studie, což je nízký počet respondentek a dotazníkové 

šetření v krátkém časovém odstupu od ukončení redukčního programu. Pro dosažení 

lepších výsledků by bylo vhodné, pozorovat vícero skupin. Dále by bylo žádoucí, 

provést dotazníkové šetření s větším časovým intervalem od ukončení kurzu hubnutí, 

jelikož by byly výsledky relevantnější. I přesto jsou výsledky, z hlediska kvality života, 

významné a podněcující.  

Práce především poukázala na zlepšení kvality života v psychické oblasti. Duševní 

pohoda je pro jedince, kteří usilují o změnu životního stylu, velmi podstatná. Tudíž 

považuji za velmi pozitivní fakt to, že účastnice se po kurzu hubnutí cítí stabilněji a 

spokojeněji.  

Tento výzkum byl pro mě bohatou zkušeností a ve své diplomové práci bych se ráda 

zabývala podobnou problematikou, jelikož si myslím, že by výzkum mohl přinést více 

relevantních výsledků za použití většího souboru pacientů a širší škály dotazníků. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 – Souhlas etické komise 

Příloha 2 – Dotazník SF 36 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Vážená paní, vážený pane 

  

jmenuji se Gabriela Štefánková a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na UK 

FTVS oboru Aplikovaná tělesná výchova. Překládaný dotazník slouží k praktické části 

mé bakalářské práce, jejíž název je Změny v kvalitě života u osob absolvujících 

organizovaný redukční program. Cílem bakalářské práce je sledovat změny v kvalitě 

života po absolvování redukčního programu, tudíž nebude u účastníků podstatný úbytek 

váhy, avšak změna psychického charakteru. K vyplnění dotazníku bude potřeba 

přibližně dvacet minut Vašeho času. Dotazník Vám předložím před a po ukončení 

redukčního programu.    

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou 

využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. S výsledky studie se 

můžete seznámit na emailové adrese:gabistef4@seznam.cz. Vyplněním a odevzdáním 

dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této výzkumné studii, o 

které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj souhlas kdykoli 

odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

 
     
Jméno:  Pohlaví:  

 M □   Ž □ 
  

Věk:  Datum vyplnění:  

 
  

Návod: V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi 

pomohou určit, jak se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti. Pokuste 

se prosím zodpovědět každou otázku. Nejste-li si jisti jak odpovědět, odpovězte, jak 

nejlépe umíte. Zaškrtněte jednu možnost.   

1. Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově: (zakroužkujte jedno číslo) 

 Výtečné ………………………… 1 100 bodů 

 Velmi dobré ……………………. 2 75 bodů 

 Dobré …………………………… 3 50 bodů 

 Docela dobré ……………………. 4 25 bodů 

Dotazník  o zdravotním stavu   ( SF - 36)   

  
  

  
  



 

 Špatné …………………………… 5 0 bodů 

2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před čtvrt rokem?  

(zakroužkujte jedno číslo) 

 Mnohem lepší než před čtvrt rokem …… 1 100 bodů 

 Poněkud lepší než před čtvrt rokem …… 2 75 bodů 

 Přibližně stejné jako před čtvrt rokem … 3 50 bodů 

 Poněkud horší než před čtvrt rokem …… 4 25 bodů 

 Mnohem horší než před čtvrt rokem …… 5 0 bodů 

3. Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během svého typického 

dne. Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?  

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

ČINNOSTI 

Ano, omezuje 

Hodně 

Ano, 

omezuje 

trochu 

Ne, vůbec 

neomezuje 

a. Usilovné činnosti jako je běh, zvedání 

těžkých předmětů, provozování náročných 

sportů 

 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

b. Středně namáhavé činnosti jako 

posunování 

    stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na 

kole 

 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

c. Zvedání nebo nošení běžného nákupu 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

d. Vyjít po schodech několik pater 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 



 

e. Vyjít po schodech jedno patro 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

f.  Předklon, shýbání, poklek 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

g. Chůze asi jeden kilometr 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

h. Chůze po ulici sto metrů 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

i. Chůze po ulici několik desítek metrů 
 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

j. Koupání doma nebo oblékání bez cizí 

pomoci 

 

1=0 bodů 

 

2=50 bodů 

 

3=100 

bodů 

 

4. Měl jste některý z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti  

    v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím? (zakroužkujte jedno číslo na každé 

řádce) 

 
ANO NE 

a. Zkrátil se čas, který jste věnovala) práci nebo jiné činnosti? 1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

b. Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? 1=0 

bodů 

2=100 

bodů 



 

c. Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných činnosti? 1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

d. Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (například 

    musel(a) jste vynaložit zvláštní úsilí)? 

1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

 

5. Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní  

    činnosti v posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím (např. 

    pocit deprese či úzkosti)? (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

 
ANO NE 

a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti? 1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

b. Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)? 1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

c. Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á) 

    než obvykle?     

1=0 

bodů 

2=100 

bodů 

 

 

 

6. Uveďte, do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu  

    normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší  

    společnosti v posledních 4 týdnech? (zakroužkujte jedno číslo) 

 Vůbec ne ……………………. 1 100 bodů 

 Trochu ………………………. 2 75 bodů 

 Mírně ………………………… 3 50 bodů 

 Poměrně dost ………………. 4 25 bodů 

 Velmi silně …………………. 5 0 bodů 



 

7. Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech? (zakroužkujte jedno číslo) 

 Žádné ……………………….. 1 100 bodů 

 Velmi mírné ………………… 2 80 bodů 

 Mírné ………………………… 3 60 bodů 

 Střední ……………………….. 4 40 bodů 

 Silné …………………………. 5 20 bodů 

 Velmi silné …………………… 6 0 bodů 

8. Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 

    4 týdnech?  (zakroužkujte jedno číslo) 

 Vůbec ne …………………….. 1 100 bodů 

 Trochu ……………………….. 2 75 bodů 

 Mírně ………………………… 3 50 bodů 

 Poměrně dost ………………… 4 25 bodů 

 Velmi silně …………………… 5 0 bodů 

9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo v posledních 4 

týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, jak 

jste se cítil. Jak často v posledních 4 týdnech (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 

 

 Pořád Většinou Dost 

Často 

Občas Málokdy Nikdy 

a. Jste se cítil(a) pln(a) elánu? 1=100 

bodů 

2=80 

bodů 

3=60 

bodů 

4=40 

bodů 

5=20 

bodů 

6=0 

bodů 

b. Jste byl(a) velmi nervózní? 1=0 

bodů 

2=20 

bodů 

3=40 

bodů 

4=60 

bodů 

5=80 

bodů 

6=100 

bodů 



 

c. Jste pociťoval(a) takovou 

    depresi, že Vás nic nemohlo 

    rozveselit? 

1=0 

bodů 

2=20 

bodů 

3=40 

bodů 

4=60 

bodů 

5=80 

bodů 

6=100 

bodů 

d. Jste pociťoval(a) klid a 

pohodu? 

1=100 

bodů 

2=80 

bodů 

3=60 

bodů 

4=40 

bodů 

5=20 

bodů 

6=0 

bodů 

e. Jste byl(a) pln(a) energie? 1=100 

bodů 

2=80 

bodů 

3=60 

bodů 

4=40 

bodů 

5=20 

bodů 

6=0 

bodů 

f.  Jste pociťoval(a) 

pesimismus 

    a smutek? 

1=0 

bodů 

2=20 

bodů 

3=40 

bodů 

4=60 

bodů 

5=80 

bodů 

6=100 

bodů 

g. Jste se cítil(a) vyčerpán(a)? 1=0 

bodů 

2=20 

bodů 

3=40 

bodů 

4=60 

bodů 

5=80 

bodů 

6=100 

bodů 

h. Jste byl(a) šťastný(á)? 1=100 

bodů 

2=80 

bodů 

3=60 

bodů 

4=40 

bodů 

5=20 

bodů 

6=0 

bodů 

i.  Jste se cítil(a) unaven(a)? 1=0 

bodů 

2=20 

bodů 

3=40 

bodů 

4=60 

bodů 

5=80 

bodů 

6=100 

bodů 

 

 

10. Uveďte, jak často v posledním týdnu bránily Vaše zdravotní nebo 

emocionální obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, 

příbuzných atd.)? (zakroužkujte jedno číslo) 

 Pořád……………………. 1 0 bodů 

 Většinu času…………….. 2 25 bodů 

 Občas……………………. 3 50 bodů 

 Málokdy…………………. 4 75 bodů 

 Nikdy……………………. 5 100 bodů 

11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás 

platí každé z následujících prohlášení? (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce) 



 

 

 

 

Určitě 

ano 

 

Většinou 

ano 

 

Nejsem 

si jist 

 

Většinou 

ne 

 

Určitě 

ne 

 

 a.      Zdá se, že onemocním 

(jakoukoliv nemocí) 

poněkud snadněji než jiní 

lidé 

 

1=0 

bodů 

 

2=25 

bodů 

 

3=50 

bodů 

 

4=75 

bodů 

 

5=100 

bodů 

 

 b.     Jsem stejně zdráv(a) jako 

kdokoliv jiný 

 

1=100 

bodů 

 

2=75 

bodů  

 

3=50 

bodů 

 

4=25 

bodů 

 

5=0 

bodů 

 

 c.     Očekávám, že se mé 

zdraví zhorší 

 

1=0 

bodů 

 

2=25 

bodů 

 

3=50 

bodů 

 

4=75 

bodů 

 

5=100 

bodů 
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12. Dosáhly jste váhové redukce dle svých představ? 

ANO       NE 

 

13. Vaše motivace k absolvování redukčního programu? (otevřená odpověď) 

 

 

14.  

Děkujeme Vám za spolupráci! Děkujeme společnosti RAND za povolení použít 

dotazník RAND-36 (který je známý rovněž jako SF-36), který byl touto společností 

vyvinut jako součást Medical Outcomes Study. V otázce číslo 2 jsme na základě 

povolení ke změnám uvedeném na stránkách společnosti RAND místo slov "před 

rokem" použili slova "před čtvrt rokem", což lépe odpovídá tomu, že probandi v naší 

studii vyplňují tento dotazník každé 3 měsíce. 
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