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Abstrakt 

Název: Hodnocení efektu fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci. 

Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt fyzioterapie, s využitím  

aerobního a posilovacího tréninku, na redukci hmotnosti (složení těla), kvalitu života  

a reakci na zátěž (ovlivnění VO2 max) u pacientů po bariatrické operaci. Po zhodnocení  

výsledků bych práci ráda využila ke zkvalitnění následné péče u pacientů po bariatrické 

operaci. 

Metody: V této práci byla použita metoda rešerše dostupných českých, ale především  

zahraničních zdrojů. Práce dále využívá k měření hmotnosti a složení těla přístroj InBody, 

pro zhodnocení kvality života dotazníkové šetření dle standardizovaného dotazníku 

IWQOL – Lite (HRQoL), šestiminutový test chůze a spiroergometrické vyšetření  

k hodnocení VO2 max a celkové kondice u pacientů po bariatrické operaci. Věkové  

rozmezí probandů bylo 50 až 64 let. Pro analýzu dat byl použit software Microsoft  

Excel 2007.   

Výsledky: Do výzkumu se zapojili dva probandi, z toho jedna žena a jeden muž ve věku  

50 a 64 let. Jeden z probandů (proband A) byl měřen před a po tříměsíční pohybové  

intervenci (výstupní spiroergometrické měření bylo ze zdravotních důvodů provedeno  

až 6 týdnů po ukončení tříměsíční intervence) a druhý proband (proband B) byl měřen  

před a po třech testovacích měsících bez intervence. Dle výsledných hodnot došlo  

u probanda A po třech měsících jak ke snížení hmotnosti (změně složení těla), zlepšení 

kvality života, tak po 4 a půl měsících také ke zlepšení reakce na zátěž (zvýšení  

VO2 max). U probanda B došlo ke zhoršení výsledků ve všech měřeních kromě  

dotazníkového šetření, kde se výsledky nezměnily.  

Klíčová slova: obezita, aerobní trénink, posilovací trénink, snížení hmotnosti, kvalita  

života 

  



 

 

Abstract 

Title: Evaluation of physiotherapeutical effect in patients after bariatric surgery. 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the effect of physiotherapy (aerobic  

and anaerobic training) on weight reduction (body composition), quality of life  

and response to load (affecting VO2 max) in patients after bariatric surgery.  

After the evaluation of results, I would like to use the study to improve the quality  

of follow-up care in patients after bariatric surgery. 

Methods: In this study the search method of available Czech and mainly  

foreign sources was used. Furthermore, the InBody was used to measure body weight  

and body composition. For the evaluation of quality of life the standardized questionnaire 

IWQOL – Lite (HRQoL) was used and the six-minute walk test and spiroergometry were 

used for the evaluation of response to exercise (VO2 max). Additionally,  

the spiroergometry evaluated an influence on VO2 max and overall condition in patients 

after bariatric surgery. The age range of probands was 50 to 64 years. For the analysis  

of final values a software Microsoft Excel 2007 was used.  

Results: Two probands participated in the research, one of whom was a woman  

and one was a man of age 50 and 64 years. One of the probands (proband A)  

was measured before and after the three-months movement intervention (output 

spiroergometric measurements were performed for health reasons up to 6 weeks  

after the end of the three-month intervention) and the second proband (proband B)  

was measured before and after three test months without intervention. According  

to the resulting values, there was three months later, to reduce weight (change in body 

composition), improve quality of life, and after 4 and a half months to improve stress 

response (increase VO2 max). In proband B, the results were worse in all except 

questionnaire survey where the results did not change. 

Keywords: obesity, aerobic training, strengthening, weight loss, quality of life 
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1 ÚVOD 

 

K napsání této diplomové práce jsem se rozhodla vzhledem ke spolupráci  

s pacienty s obezitou, ať už před nebo po bariatrické operaci, v Rekondičním centrum  

Salmovská v Praze. Nadváha či obezita je nejenom u nás v České republice, ale na celém 

světě spolu s diabetem a vysokým krevním tlakem nejčastějším metabolickým  

onemocněním, které snižuje kvalitu lidského života. Dnes již víme, že s nadváhou  

nebo lehkou obezitou se dá účinně bojovat pomocí správné životosprávy.  

Bariatrická operace je ale v dnešní době prakticky jedinou účinnou metodou, která 

vede k dlouhodobému snížení hmotnosti u lidí, trpících těžkou obezitou. Většina  

výzkumů zabývající se problematikou pacientů po bariatrické operaci uvádí pozitivní vliv  

dlouhodobé pohybové intervence (3 měsíce a více) nejen na snížení hmotnosti a na jejím  

udržení, ale i na zlepšení psychického stavu či zvýšení sebevědomí daného jedince.  

Obor bariatrické a metabolické chirurgie se celosvětově rychle rozvíjí především 

díky stále vyššímu počtu lidí s nadváhou a obezitou (Aarts, Sivapalan, Nikzad  

a kol., 2016). 

Obezita se stala epidemií, což také souvisí s dnešním životním stylem  

ve vyspělých zemích. Trávíme hodně času v práci za počítačem, sledováním televize 

nebo využíváme jiná elektronická zařízení k zábavě místo toho, abychom se šli projít ven  

nebo si zacvičit. Sedavé aktivity většinou u pacientů s obezitou převládají, a ještě častěji 

převládá velká chuť k jídlu.  

Dále mají na hmotnost vliv i některé léčivé přípravky, kterých v dnešní době  

využíváme stále více (Heymsfield a Wadden, 2017; Mattison a Jensen, 2004). 

Vzhledem ke zvýšení morbidity a úmrtnosti související s obezitou se zvyšují také  

náklady na zdravotní péči a bude tedy nutné do budoucna učinit určitá opatření v boji 

proti této celosvětové epidemii. 

V této diplomové práci se zajímám o to, zda má pravidelná pohybová aktivita  

(aerobní a posilovací trénink) u pacientů po bariatrické operaci vliv na redukci hmotnosti, 

složení těla, kvalitu života a reakci organismu při zátěži (VO2 max). 
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 Obezita je spojena s mnoha zdravotními, sociálními i psychickými problémy. 

Úmrtnost spojená s obezitou je dnes kolem 30 až 40 % z celkové světové úmrtnosti. 

V USA je obezita druhou nejčastější příčinou smrti (Fuhrman, 2016). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Obezita 

2.1.1 Definice a klasifikace obezity 

Obezita je často podceňované chronické metabolické onemocnění, při kterém  

dochází ke zvýšení tělesné hmotnosti nad určitou hranici nadměrným zmnožením tukové 

tkáně, z důvodu nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie (Nguyen a Still, 2015; 

Štejfa, 2007; Rybka, 2006).  

Můžeme ji také definovat jako nerovnováhu mezi tělesnou výškou a hmotností  

při zmnožení tukové tkáně o 25 % u žen a o 30 % u mužů (Souček, Špinar, Svačina  

a kol. 2005). 

V organismu je fyziologický podíl tuku 25-30 % u žen a 15-20 % tuku u mužů.  

Tyto parametry můžeme hodnotit různými metodami. Nejčastěji se využívá hodnocení 

pomocí měření tělesného tuku – antropometricky (kaliperace, bioelektrická impedance)  

nebo dle BMI (Body Mass Index či Queteletův index) (Vítek, 2008).  

Dle BMI dělíme obezitu na obezitu prvního, druhého a třetího stupně  

(tabulka č. 1). BMI počítáme jako podíl hmotnosti (kg) k druhé mocnině výšky (𝑚2). 

Tento výpočet však zahrnuje, jak tukovou, svalovou, tak i kostní tkáň a není závislý  

na věku ani na pohlaví. Se stoupajícím BMI se zvyšuje i předčasná úmrtnost. Je zajímavé,  

že některé studie uvádějí, že i BMI ve fyziologickém rozmezí (18,5 až 24,9) představuje  

zdravotní rizika. Při BMI nad 21 kg/m2 se objevuje 58 % případů diabetes mellitus  

a 21 % případů ischemické choroby srdeční. Toto hodnocení však nelze provádět stejně 

u všech etnik po celém světě. Například u některých domorodých obyvatel je velmi  

rizikové BMI již s hodnotami nad 22 kg/m2 (Vítek, 2008; Štejfa, 2007; Farraye a Forse, 

2006c; Souček, Špinar, Svačina a kol., 2005). 

Tabulka č. 1: Kategorie BMI a klasifikace změn hmotnosti (Rybka, 2006) 

Kategorie BMI (kg/𝐦𝟐) 

podváha <18,5 

norma 20 – 24,0 

nadváha 25 – 29,9 

obezita I. stupně 30 – 34,9 

obezita II. stupně 35 – 39,9 

obezita III. stupně ≥ 40 
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Ačkoliv je BMI celosvětově velmi využívanou metodou měření, nezahrnuje  

do svých výpočtů hmotnost svalů, kostí ani tuku v těle. Proto sportovec, který bude mít  

na pohled normální postavu, může mít dle BMI nadváhu či obezitu například jen díky 

většímu objemu svalové tkáně v těle (Farraye a Forse, 2006c). 

Dále můžeme měřit obvod pasu, což je velmi snadno zjistitelná hodnota páskovou 

mírou (oproti měření viscerálního tuku pomocí např. DEXA). Pomocí tohoto měření  

můžeme určit kritické hodnoty jež ukazují na zvýšené či vysoké riziko přidružených  

metabolických chorob, jako je například metabolický syndrom (tabulka č. 2)  

(Sucharda a Zlatohlávek, 2015). 

Tabulka č. 2: Kritické hodnoty obvodu pasu (trup, břicho) 

(Sucharda a Zlatohlávek, 2015) 

Obvod pasu Zvýšené riziko Vysoké riziko 

muži nad 94 cm nad 102 cm 

ženy nad 80 cm nad 88 cm 

 

Obezita jako taková může dle Collinse (2007) vzniknout zvýšeným energetickým  

příjmem (idiopatická obezita, psychogenní obezita, hypotalamická obezita, adenomy  

a karcinomy ostrůvkových buněk, Cushingův syndrom, alkoholismus), sníženým  

výdejem energie (hypotyreóza, hypogonadizmus) či retencí tekutin. Další příčiny  

nepoměru mezi příjmem a výdejem energie mohou být dle Suchardy a Zlatohlávka (2015) 

nedostatečná funkce štítné žlázy, dědičné faktory nebo důsledek užívání některých léků 

jako jsou kortikosteroidy, inzulin, antiepileptika či antidepresiva. 

Obezita je charakterizovaná chronickým zánětem (změnou buněčné imunity),  

hyperkoagulací a inzulinovou rezistencí (Pieracci, Barie a Pomp, 2006). 

Ovlivňuje všechny tělní systémy, především kardiovaskulární, respirační,  

metabolický, muskuloskeletální, gastrointestinální, urologický, endokrinní a další včetně  

psychického stavu pacienta (Saltzman, Tarnoff a Shikora, 2017). 

Metabolismus je proces, při kterém naše tělo mění přijatou potravu na energii. 

Bazální metabolismus (BMR) nám říká, jak rychle mění přijatou potravu na energii.  

Pokud máme rychlý bazální metabolismus, pak „spalujeme kalorie“ rychle. Čím rychlejší 

BMR máme, tím více můžeme konzumovat, aniž bychom přibrali na váze  

(Samelson, 2011c). 
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Obrázek č. 1: Úloha energetické bilance v etiologii obezity (Rybka, 2006) 

2.1.2 Rizikové faktory obezity 

 Důležitým rizikovým faktorem obezity je genetická predispozice. Množství  

tělesného tuku ovlivňuje až z 50 % a podílí se na něm až stovky různých genů. Gen,  

který má na obezitu vliv je například gen TFO (fat mass and obesity associated) nebo gen  

thirthy („úsporný gen“), který má za následek zvýšené ukládání energie, kterou dříve  

potřebovalo lidstvo při hladomoru (Fried, 2011; Kasalický, 2011; Adámková, 2009). 

Dalšími rizikovými faktory obezity jsou pohlaví, věk, špatný životní styl  

(přejídání, kouření, alkohol, nedostatek fyzické aktivity), ale také prostředí, ve kterém 

žijeme (Mitchell a De Zwaan, 2005).  

2.1.3 Etiopatogenze obezity 

 Obezita je závažné, život ohrožující chronické onemocnění, kterým na celém 

světě trpí kolem jedné sedminy obyvatel. Dle průzkumů je v České republice zhruba  

23 % mužů a 22 % žen obézních (STEM/MARK 2008 a VZP). Přibližně 50 % naší 

populace trpí vyšší hmotností (nadváhou či obezitou), což nás společně s některými 

dalšími státy Evropy a Severní Ameriky řadí na přední místa ve světovém žebříčku. 

Obezita je onemocnění, které je příčinou až 1 úmrtí ze 13. Faktory ovlivňující vznik 

obezity jsou genetické (metabolické – vnitřní) faktory, a to zhruba ze 40 % a vnější 

faktory zhruba ze 60 %. Výskyt obezity ovlivňuje především věk, kde s přibývajícími 

roky množství lidí s obezitou narůstá, a to hlavně kolem 50. až 60. roku života. Nadváha 

i obezita zkracují dobu života, proto se snižuje počet starých lidí s tímto onemocněním. 
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Dále má vliv na vyšší hmotnost i pohlaví – ženy jsou častěji obéznější než muži. Vzdělání 

a práce s vyšší příjmem také zvyšují výskyt obezity a často i vstup  

do manželství vede jak u mužů, tak u žen k nárůstu hmotnosti (Mṻllerová, 2009; Svačina, 

Bretšnajdrová, 2008; Souček, Špinar, Svačina a kol., 2005). 

Prevalence obezity v posledních desetiletích výrazně stoupá. Analýzy IASO/IOTF 

(International Association for the Study of Obesity / International Obesity Task Force)  

a WHO (2010) uvádějí, že na celém světě má přibližně jedna miliarda dospělých jedinců 

nadváhu a dalších 475 milionů je obézních (Matoulek, Svačina a Lajka, 2010).  

Obezita jako taková má dopad jak na délku, tak na kvalitu života a představuje 

celkem vysokou socioekonomickou zátěž. Proto je velmi důležité klást důraz na její 

prevenci (Müllerová a kol., 2014). 

Ve Spojených státech amerických žije nejvíce obézních lidé na světě. K roku 2016 

byla více jak jedna třetina dospělých obyvatel USA obézních (Murayama a Kothari, 2016; 

Buchwald, Avidor, Braunwald a kol., 2004). 

Každý rok zemře v důsledku obezity kolem dvou a půl milionu lidí po celém světě 

(Buchwald, Avidor, Braunwald a kol., 2004). 

Finanční náklady, které se pojí s léčbou obezity tvoří v Evropě skoro 7 % a v USA 

téměř 25 % z celkových nákladů na léčebnou péči. Náklady spojené s pracovní 

neschopností a sociální podporou z důvodu obezity mohou být až dvojnásobné (Kvach, 

Eckel a kol., 2016; Kasalický 2011; Adámková 2009; Mṻllerová, 2009; Wolfe). 

Bariatrická operace účinně bojuje s tímto onemocněním. Bohužel až 30 % 

pacientů po této operaci nedosáhne vytouženého cíle zhubnout 25-35 % z původní váhy 

a často po půl až jednom roce od operace opět přiberou. Deset let od operace neudrží  

20 % úbytek váhy 30-70 % pacientů. Většinou se to stává z důvodu nedodržování 

pooperačních doporučení ohledně fyzické aktivity a jídelníčku, kdy opětovně vznikají 

maladaptivní stravovací návyky (Bradley, Forman, Karrigan a kol., 2016). 

2.1.4 Zdravotní komplikace obezity 

Nadváha a obezita jsou spojeny s větším rizikem onemocnění srdce a cév včetně 

hypertenze. Dále je u pacientů častější riziko dyslipidémie, obstruktivní spánkové apnoe, 

chorob žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, metabolických 

onemocnění (DM II. typu), psychických poruch, cévní mozkové příhody, astmatu  
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nebo různých typů nádorů především v dutině břišní. Toto jsou komorbidity, které 

souvisejí se zvýšenou mortalitou. Naprosto zásadní úlohu má obezita u pacientů trpících 

metabolickým onemocněním diabetetes mellitus II. typu, který se vyskytuje u téměř  

80 % z nich. Nejúčinnější způsob léčby u pacientů trpících obezitou spolu s nějakým 

doprovodným metabolickým onemocněním je chirurgický zákrok (bariatrická,  

resp. metabolická chirurgie či metabolická bariatrie). V případě diabetu II. typu se vyléčí 

(vymizení příznaků a možnost vysazení inzulínu či léků) 57–95 % pacientů  

dle typu operace. U obézních pacientů bez přidružených onemocnění je chirurgický 

výkon velice účinným způsobem redukce hmotnosti a prevence vzniku metabolických  

či dalších onemocnění. Následná pooperační péče je zásadní pro udržení jejích výsledků 

(Špičák, 2017; Aarts, Sivapalan, Nikzad a kol., 2016; Nguyen a Still, 2015; Fried, Hainer 

a Basdevant 2008; Buchwald, Avidor, Braunwald a kol., 2004). 

Komorbidity jako diabetes mellitus, hypertenze nebo obstruktivní spánková apnoe  

u pacientů s obezitou zvyšují riziko vzniku plicních, kardiovaskulárních  

a tromboembolických komplikací při bariatrické operaci (McGlinch, Que, Nelson  

a kol., 2006).   

Bylo zjištěno, že tuková tkáň není pouze pasivní tkání, ale aktivním endokrinním 

orgánem, jež produkuje hormon leptin, který se podílí na regulaci našeho metabolismu. 

(Haluzík a Svačina 2005). 

 S klesající tukovou hmotou, klesá riziko úmrtí a se zvyšující se svalovou 

hmotou se snižuje riziko kardiometabolických onemocnění.  K hodnocení zdravotních 

důsledků obezity se využívají tzv. „ztracené roky života“ YLLS, kdy u vyšších stupňů 

obezity se zvyšuje riziko zkrácení doby života zhruba o 5 let, u kuřáků to může být  

i dvakrát více nebo „roky života adjustované na kvalitu“ QALYs, kdy hodnotíme 

celkovou zátěž způsobenou obezitou (Hainer, 2011). 

Další podstatnou a velmi častou komplikací těžké obezity jsou kýly,  

které se mohou zvětšovat do neuvěřitelných rozměrů (Inabnet, Demaria, a Ikramuddin, 

2005). 

Pacienti s těžkou obezitou dle Gajdácsové (2010) často uvádějí bolesti kloubů  

při delším stání či chůzi, horší pohyblivost a zadýchávání se při větší námaze. Artróza  

kolenních a kyčelních kloubů je také velmi často spojena s vyšší hmotností a výrazně 

snižuje kvalitu života. Po snížení hmotnosti, pomocí bariatrické operace a následné péče,  
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se bolesti kloubů mohou snížit nebo vymizet úplně, to závisí na stupni artrózy v daném 

klubu (Faintuch, Souza, Fabris a kol., 2013).  

Obézní pacienti, kteří podstupují i jednoduchý operační výkon musí být  

považováni za rizikovou skupinu, u které se často vyskytuje hluboká žilní trombóza  

se sekundární plicní embolií (Nguyen, Demaria, Ikramuddin a kol., 2008c; Van Hout, 

Boekestein, Fortuin a kol. 2006). 

Po operaci dochází k redukci hmotnosti a snížení obsahu tukové tkáně v těle. 

Ztráta viscerálního tuku může snížit intraabdominální tlak, což může být spojeno  

s únikem moči, gastroesofageálním refluxem či hypoventilací (Kuschner a Noble, 2006). 

 Metabolický syndrom (Reavenův syndrom či syndrom X) je relativně nově 

definované metabolické onemocnění. Je to komplex více zdravotních komplikací,  

které ho tvoří. Jedná se o zvýšenou glykémii nad 5,6 mmol/l či diabetes mellitus, zvýšené 

množství triglyceridů, zvýšený krevní tlak, dyslipidemii a nadměrný obvod pasu  

(tabulka č. 3). Metabolickým syndromem nazýváme stav, kdy pacient trpí alespoň třemi 

z těchto 5 rizikových faktorů aterosklerózy. Na vznik metabolického syndromu mají vliv 

také dědičné faktory nebo působení zevního prostředí a především prevence  

(Sucharda a Zlatohlávek, 2015; Haluzík a Svačina 2005). 

Tabulka č. 3: Definice metabolického syndromu (Sucharda a Zlatohlávek, 2015) 

 muži ženy 

Obvod pasu nad 102 cm nad 88 cm 

Glykémie nad 5,6 mmol/l  

nebo diabetes mellitus 

nad 5,6 mmol/l  

nebo diabetes mellitus 

HDL Cholesterol pod 1,0 mmol/l pod 1,3 mmol/l 

Triglyceridy nad 1/7 mmol/l nad 1,7 mmol/l 

Krevní tlak nad 130/85 mmHg  

nebo arteriální hypertenze 

nad 130/85 mmHg  

nebo arteriální hypertenze 

 

2.1.5 Léčba obezity  

Léčbu obezity můžeme stejně jako u jiných onemocnění rozdělit na léčbu  

konzervativní a chirurgickou. Konzervativní léčba se skládá z dodržování správného  

životního stylu, tedy dostatečné pohybové aktivity a nutričně vyvážené a přiměřené 
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stravy. Pohybová aktivita je důležitá nejen pro hubnutí, ale hlavně pro naše zdraví a proto,  

abychom se cítili dobře. (Wedman – St Louis, 2017). 

Chirurgická léčba pomocí různých metod bývá úspěšná u více než 80 % pacientů  

na rozdíl od konzervativní léčby, která u vysoce obézních pacientů dlouhodobě selhává  

(Hainer, 2011). 

Chirurgický výkon je účinný nejen ke snížení hmotnosti hmotnosti, ale také  

při řešení komorbidit spojených s obezitou a pro zlepšení kvality života (Bennet, Mehta  

a Rhodes, 2007). 

Po operaci by mělo dojít ke ztrátě hmotnosti vyšší jak 40 % původní tělesné váhy. 

Tento výsledek komplexní léčby je považován za úspěšný (Zavadilová, Bužga,  

Chroboková a kol., 2012). 

Počet bariatrických operací každým rokem rapidně roste a většina z nich  

je prováděna laparoskopicky. S lehkou pohybovou aktivitou (procházky apod.) může  

pacient začít už 2 týdny po operaci, nesmí však zvedat více jak 10 kg a vykonávat „těžké“ 

práce (Elder a Wolfee, 2007). 

U pacientů po bariatrické operaci je cvičení důležité nejen pro lepší fyzické,  

ale také psychické zdraví (Wedman – St Louis, 2017). 

Po operaci je důležité dodržovat několik zásad ve stravovacích návycích. Potrava  

by měla být dobře rozžvýkána předtím, než ji pacient polkne. Pít by měl pacient  

před jídlem a pomalu. Dále by se měl pravidelně doplňovat vitamíny a minerály.  

Po operaci nejprve pacient přijímá tekutou stravu, po pár dnech stravu kašovitou  

a postupem času přechází na stravu tuhou (McMahon, Sarr, Clark a kol., 2006). 

 Změna stravovacích návyků souvisí především s motivací a pocitem kontroly  

pacienta nad jídlem. Při nesprávném nastavení redukční diety může dojít k negativním 

vlivům na kognitivní schopnosti či výkonnost pacienta, což může vést například  

i k depresím (Fraňková, 2003). 

Dle Málkové a Krcha (2001) by si pacienti měli najít na jídlo dostatek času  

a příjemné prostředí. U některých pacientů je vhodné jídelníček sestavit na několik 

dnů/týdnů dopředu, aby se tím co nejméně stresovali. Nejčastější chyby se dějí  

při odhadování množství jídla (Juřeníková, 2010). 
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Jako důležité se také ukázalo, že by pacienti neměli mít přesně daný termín 

ukončení své léčby, protože je to běh na dlouho trať a léčba na celý život. Pacienti  

tak méně často ztrácí svou motivaci při léčbě obezity (Aarts, Sivaplan, Nikzad  

a kol., 2016). 

Tabulka č. 4: Reálné cíle v léčbě nadváhy a obezity (Rybka, 2006) 

Cíl léčby nadváhy bez zdravotních rizik (BMI 20-24,9) 

- trvalé udržení hmotnosti a zabránění vzniku komplikací 

Cíl léčby nadváhy (BMI 25-29,9) se zdravotními komplikacemi nebo s androidní 

distribucí tuku (muži pas nad 94 cm, ženy nad 80 cm) 

- snížení hmotnosti o 5-10 % během půl roku, snížení rizik a trvalé udržení 

docíleného poklesu 

Cíl konzervativní léčby obezity (BMI 29,9-39,9) 

- snížení tělesné hmotnosti o 10 %, redukce zdravotních rizik, trvalé udržení 

hmotnostního úbytku 

Cíl konzervativní a chirurgické léčby (BMI nad 40, eventuálně nad 35) 

- snížení tělesné hmotnosti o 20-30 %, podstatná redukce rizik a udržení 

hmotnostního poklesu 

 

2.2 Bariatrická chirurgie  

 Bariatrická chirurgie (metabolická bariatrie) nebyla do roku 1991 považována  

za přijatelnou. Obezita je podobně jako kouření u velké většiny lidí způsobena špatným  

životním stylem, a proto léčbu tohoto chronického onemocnění dlouho nechtěly proplácet  

zdravotní pojišťovny. Veřejný tlak ale nakonec způsobil, že většina pojišťoven dnes  

bariatrické/metabolické operace proplácí. U morbidní obezity je to většinou jediná účinná  

metoda léčby, která může předejít dalším komplikacím (Livingston, 2007). 

K bariatrické operaci vede pacienty více důvodů, ale většinou jsou to zdravotní  

problémy a vzhled, které je trápí nejvíce. Během léčby jsou pacienti v rukou týmu,  

který se skládá z internisty – obezitologa, diabetologa nebo endokrinologa, chirurga  

specializujícího se na bariatrické operace, nutričního terapeuta/dietologa, klinického  

psychologa/psychiatra a všeobecných zdravotních/sociálních pracovníků.  

U bariatrických pacientů je velmi důležitý také jejich psychický stav před a po operaci. 

Během léčby dochází k psychologovi, který ošetřujícímu lékaři dává souhlas k bariatrické 

operaci. Operace a snížení hmotnosti jim často dodá dostatečné sebevědomí a vůli  

pokračovat v další léčbě. Důležitá je ale také podpora z jejich okolí. Možnost ovlivnění 

obezity pomocí chirurgického výkonu se řadí mezi základní a úspěšné léčebné metody. 
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Tato léčba je určena pro pacienty obvykle mezi 18 až 60 lety života s BMI 35-40 kg/m2. 

(Bergerová, Brychta a Staněk, 2014; Kubešová 2011; Fried, Hainer a Basdevant, 2007; 

Geerts, Pineo a Heit 2004). 

Pacient, u kterého je indikována bariatrická operace musí nejdříve podstoupit  

alespoň tříměsíční konzervativní terapii. Pokud i přes tuto léčbu pacient dostatečně  

nesníží svoji hmotnost nebo ji není schopen udržet, můžeme začít uvažovat  

o chirurgickém zákroku (Hakim, 2011c; Fried, Hainer a Basdevant, 2007). 

Indikační rozmezí BMI může být platné v době indikace či dříve, kde přitom:  

a) snížení hmotnosti, které je výsledkem konzervativní léčby před chirurgickým  

výkonem, není kontraindikací k plánovanému chirurgickému výkonu, i když je aktuální 

BMI pod hranicí indikace. Pacient je indikován k výkonu, pokud jeho BMI v minulosti 

byl v indikačním rozmezí, i když je jeho aktuální BMI pod indikační hranicí.  

b) bariatrický výkon je indikován i u nemocných, u nichž původní BMI byl v indikačním 

rozmezí k operaci. Tito pacienti podstatně zhubli při konzervativní léčbě, ale postupem 

času začali znovu nabírat na váze. Není proto nutný opětovný nárůst hmotnosti  

do indikačního rozmezí (Fried, Hainer a Basdevant, 2007; Geerts, Pineo a Heit 2004). 

Často u bariatrických pacientů zjišťujeme, že mají diabetes mellitus II. typu. ADA 

(Americká diabetologická společnost) vydala operační doporučení v letech 2010 až 2012 

(Buchwald, Avidor, Braunwald, 2004).  

Doporučení ADA jednoznačně nepreferují žádnou jednu konkrétní terapii diabetu 

II. typu, ale podporují operační řešení tohoto metabolického onemocnění.  

V doporučeních ADA se například uvádí, že bariatrický výkon má být zvažován  

u dospělých s BMI nad 35 kg/m2 s diabetem II. typu, a to zvláště tehdy, když je obtížné 

diabetes anebo jiná přidružená onemocnění stabilizovat změnou životního stylu či léky. 

V připravované aktualizaci Evropských doporučení se píše, že DM II. typu  

je onemocnění, u kterého lze chirurgickým výkonem dosáhnout remise. Bariatrická  

chirurgie prokázala, že je metodou léčby přinášející zlepšení či úplnou remisi  

onemocnění, a také zlepšuje funkci beta buněk slinivky břišní u pacientů  

s BMI nad 35 kg/m2. U pacientů po bariatrické operaci je vyžadováno doživotní  

sledování. Úzká pooperační mezioborová spolupráce je velmi důležitá. Bariatrická  

chirurgie opakovaně prokázala, že vede k výraznému zlepšení či k úplné normalizaci  

hodnot glykémie u 55–95 % pacientů s diabetes mellitus II. typu dle zvoleného výkonu 

(Biesemeier, 2009; Fried, Hainer a Basdevant, 2007). 
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Ke kontraindikacím chirurgické léčby obezity patří dekompenzovaná psychotická 

onemocnění, bulimia nervosa, abúzus alkoholu nebo drogová závislost. Dále nemoci,  

které v krátkodobém horizontu ohrožují či zásadně zkracují předpokládanou dobu života,  

a těhotenství (Fried, Hainer a Basdevant, 2007). 

Specifickou skupinu tvoří pacienti, kteří podstoupili odvykací léčbu, tito pacienti 

jsou posuzováni individuálně, nejlépe ve spolupráci s ošetřujícím lékařem  

a psychologem. Pacient musí minimálně dva roky před výkonem abstinovat  

(Fried, Hainer a Basdevant, 2007). 

Pokud je bariatrický výkon kontraindikován z důvodu perioperačního rizika,  

zavádí se pacientovi intragastrický balón (endoskopicky), který představuje méně  

invazivní zásah. Pacient má větší pocit sytosti a tím dojde ke snížení příjmu potravy  

do žaludku. Tyto intragastrické balóny se zavádějí maximálně na půl roku a slouží jako 

příprava na bariatrickou operaci (Fried 2008, Machytka, 2007). 

Velmi důležitou roli mají před i po bariatrické operaci konzultace s odborníkem  

přes nutriční poradenství. Nutriční terapeut poradí pacientovi, s jakým obsahem  

dodržovat adekvátní příjem kalorií, jak snížit zažívací obtíže a jak tedy dosáhnout cílené 

hmotnosti. Neméně důležitá je motivace pacienta terapeutem k udržení váhového úbytku. 

(Karmali, Schauer a Birch, 2010; Pournaras a Le Roux, 2010; Snyder-Marlow, Tayloe  

a Lenhard, 2010; Iannelli, Dainese a Piche, 2008). 

Důležitou roli hrají také zdravotní sestry a další zdravotnický personál, který má 

leckdy dost těžkou práci s pacienty po bariatrické operaci. Dodávají pacientovi sílu  

po výkonu, motivují ho ke změně životního stylu a přijetí změny vlastní image (Zachová 

a Škochová, 2006). 

Bariatrických výkonů existuje v dnešní době celá řada. Zatím stále ještě nejsou 

jasně daná kritéria pro to, který výkon je, pro kterého pacienta nejvhodnější. (Fried,  

Hainer a Basdevant, 2008). 

Chirurgické zákroky můžeme v tomto případě rozdělit na bariatrické (ke snížení  

hmostnosti – BMI) a metabolické (například k ovlivnění dibetu II. typu či hypertenze) 

(Maggard-Gibbons, Maglione a Livhits, 2013; Hrubý, 2015). 

Techniky využívané v bariatrické chirurgii můžeme rozdělit na restriktivní,  

malabsorpční či kombinované. Mezi restriktivní (vratné) techniky patří adjustabilní  

gastrická bandáž (AGB), sleeve gastrektomie neboli žaludeční rukávová restrikce  
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(žaludeční rukáv) a plikace žaludku. Při restriktivních výkonech dochází k redukci  

kapacity žaludku. Mezi malabsorpční techniky můžeme zařadit biliopankreatickou  

diverzi a mezi kombinované techniky patří například gastrický bypass (Kendrick a Dakin, 

2006).  

Malabsorpční výkony se vyznačují zabráněním smíchání žaludečního obsahu 

s enzymy pocházejících z jater a ze slinivky břišní přímo v žaludku, ale až dále  

při průchodu tenkým střevem (Matarasso, Kurian a Roslin, 2007). 

Operace je indikována většinou u pacientů od 18 do 60 let s BMI ≥ 40 kg/m2  

nebo s BMI 35–40 kg/m2 a s dalšími komplikacemi týkající se obezity, kde je po snížení  

hmotnosti předpoklad zlepšení (Fried, Gryga, Herlesová a kol., 2013). 

Bariatrické operaci předchází několik vyšetření. Odběry krve, sono břicha,  

fibroskopie, spirometrie, psychologické vyšetření, endokrinologické vyšetření  

nebo vyšetření v metabolické poradně. Z pravidla k největšímu úbytku na váze dochází 

v prvním měsíci (7 až 10 kilo), dále už jen zhruba 2 až 3 kila za měsíc. Pokud pacient 

zhubne několik desítek kilo, většinou se přistupuje ke kosmetické úpravě kožních laloků 

a u žen často také ke zmenšení velikosti prsou (Nosková a Krkavcová, 2009). 

Dle studie Puzziferriho, Rosheka a Maya (2014) dochází k největšímu úbytku  

na váze po gastrickém bypassu (78 %) dále po gastrické bandáži (75 %) a sleeve  

gastrectomii (50 %). Výsledky vycházejí ze studií, které trvaly 3 až 5 let. 

2.2.1 Adjustabilní gastrická bandáž (AGB) 

 Mezi hlavní představitele restriktivních výkonů v bariatrii patří tzv. „bandáže 

žaludku“. Především ve 20. století byly bandáže nejčastějším laparoskopickým výkonem 

v Evropě. Tyto výkony omezují kapacitu žaludku a možnosti většího příjmu potravy. 

Laparoskopie je velmi bezpečná a efektivní varianta pro tzv. „bandážování“ žaludku 

(Vlachaki, 2008; Belachew, Legrand a Vincent 1995). 

Adjustabilní gastrická bandáž získala svou popularitu ve spojených státech  

amerických, ale i jinde v zahraničí, především pro svou bezpečnost a efektivnost. AGB 

je malé zařízení připomínající náramek, které je umístěno v horní části žaludku,  

aby tak došlo k vytvoření 30 cm vaku, podobně jako u žaludečního bypassu Roux-en-Y, 

o kterém bude psáno dále. Bandáž má po okrajích nafukovací záložku, která je připojena 

k břišní dutině (břišnímu portu), aby byl umožněn výtok vaku (Buchwald, 2008). 
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Při operaci je žaludek předělen ve tvaru nesymetrických přesýpacích hodin  

regulovatelným stomatem. Hlavním pozitivem AGB je, kromě dalších plná anatomická  

a funkční reverzibilita, jednoduchá a bezpečná možnost ambulantního  

přenastavení – regulace (adjustace) průměru stomatu (zaškrcení žaludku). Pacient  

si tak po zákroku postupně „zvyká“ na redukci množství jídla. Nejčastěji se bandáž  

reguluje v průběhu prvních 12 měsíců po operaci. I po delší době se dá zaškrcení měnit  

a tím korigovat pocity hladu pacienta. Neplatí ale žádná úměra mezi náplní balónku  

bandáže a průměrem zaškrcení na váhový úbytek pacienta. Dnes se v České republice 

častěji přistupuje k jiným výkonům, než je bandáž žaludku (Korenkov, 2012c; Hrubý, 

2010; Belachew, Legrand a Vincent 1995). 

 

 

Obrázek č. 2: Reálné cíle v léčbě nadváhy a obezity (Rybka, 2006) 

2.2.2 Žaludeční rukáv (žaludeční rukávová resekce – sleeve gastrektomie) 

Žaludeční rukáv vytváří úzkou gastrickou trubici ve tvaru rukávu. Tato operace 

nejen redukuje množství přijaté potravy, ale také odstraní většinu buněk produkující  

ghrelin ze žaludeční sliznice. Tato procedura, původně zavedená jako první fáze BPDS  

u velmi obézních pacientů, se zdá být velmi efektivním operačním výkonem s dobrými 

výsledky (Vlachaki, 2008; Himpens a kol., 2006). 

Sleeve gastrektomie se využívá především v posledním desetiletí. Princip spočívá  

ve zmenšení objemu žaludku zhruba o 80 %. Zmenšený žaludek pojme výrazně menší 

množství potravy a navozuje tak brzký pocit sytosti (Benedix, Westphal a Patschke, 2011; 
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Karmali, Schauer a Birch, 2010; Pournaras a Le Roux,2010; Iannelli, Dainese a Piche, 

2008). 

Důležité mechanizmy, které se při váhovém úbytku po tubulizaci žaludku 

uplatňují, jsou neurohumorální změny se snížením hladiny hormonu ghrelinu,  

který stimuluje chuť k jídlu. Hormon ghrelin je produkován především buňkami 

žaludečního fundu, který je během tubulizace žaludku odstraněn. Některé studie uvádějí 

sníženou chuť k jídlu po sleeve gastrektomii i dva roky po operačním výkonu (Karmali, 

Schauer a Birch, 2010; Pournaras a Le Roux,2010; Snyder-Marlow, Tayloe a Lenhard, 

2010; Iannelli, Dainese a Piche, 2008). 

 

Obrázek č. 3: Sleeve gastrektomie (Camacho a Zundel, 2018) 

Mezi základní nevýhody tohoto výkonu patří nevratné odstranění podstatné části  

žaludku. I po tomto výkonu je nutné dodržovat dietní omezení. Při jejich nedodržení  

se zmenšená část žaludku může opět postupně roztahovat (Melissas, Daskalakis  

a Koukouraki, 2008). 

Výzkumy potvrzují bezpečnost a účinnost této restrikční operace, ale dlouhodobé 

zkušenosti (> 5 let) jsou zatím značně omezené (Manchester, Roye, 2011;  

Snyder-Marlow, Tayloe a Lenhard, 2010; Fried, Hainer, Basdevant, 2007). 

Během velkého úbytku na váze je důležité průběžně doplňovat tekutiny,  

aby nedošlo k dehydrataci. Po tubulizaci žaludku se doporučuje pít nápoje v malých 

dávkách, pomalu po celý den. Objem by měl převyšovat 1,5 za den. Po jídle by se před 

zapitím měla dodržovat 30minutová pauza, která předchází zažívacím potížím a udržuje 

pocit sytosti. Výživovým cílem nejen po tubulizaci žaludku je, aby pacienti konzumovali 

vyváženou stravu v dostatečném množství (Snyder-Marlow, Tayloe a Lenhard, 2010). 
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2.2.3 Plikace žaludku (Laparoscopic Greater Curvature Plication – LGCP)  

Na principu zmenšení žaludečního objemu je založen i restrikční výkon,  

tzv „plikace žaludku“. Celý výkon začíná gastroskopickým vyšetřením žaludku  

a inspekcí dutiny břišní. Přední i zadní stěna žaludku se zaroluje do lumen žaludku  

a omezí jeho kapacitu (Fusco, 2006). Operace je zakončena Redonovým drénem  

pod játry. LGCP patří k bariatrickým výkonům s minimálním rizikem pooperačních  

komplikací. Je velmi efektivní z hlediska hmotnostních úbytků (podobně  

jako u tubulizace žaludku) a působení na různá metabolická onemocnění,  

jako je například diabetes mellitus II. typu (Fried, Doležalová a Buchwald 2012; Holéczy, 

2011). 

 K úplnému vyléčení dojde asi u 60 % diabetiků II. typu a u dalších zhruba  

15 % se jejich onemocnění výrazně zlepší. To se týká i těch pacientů, kteří byli  

před operací léčeni za pomoci inzulínu, samozřejmě však pouze v případě, že mají  

zachovalou alespoň minimální funkci beta-buněk slinivky břišní (Scopinaro, Marinari  

a Camerini, 2002). 

 

Obrázek č. 4: Plikace žaludku 

 (dostupné z: http://www.vstj.cz/?pg=banding&co=typy_vykonu) 

2.2.4 Biliopankreatická diverze (BPD) 

BPD je druh malabsorpční operace. Pokud se jednotlivé složky potravy nenatráví  

příslušnými enzymy, není možné je absorbovat ve střevě. Této situace lze u BPD  

dosáhnout omezením kontaktu trávicích šťáv (žluče a pankreatických enzymů)  

s potravou, kdy se trávicí šťávy dostávají do tenkého střeva v jeho terminální části  

asi 50–80 cm před vstupem do tlustého střeva a působí na potravu jen na tomto krátkém 

úseku (Scopinaro, Marinari a Camerini, 2002). 
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 Tento typ bariatrické operace je podobný resekci žaludku (resekce žaludku  

s Roux-Y-anastomózou). Po operaci má proximální část žaludku objem kolem 300 ml,  

aby v pooperačním období bylo pacientovi umožněno přijímat dostatečné množství  

potravy bez rizika nedostatku proteinů či minerálů. Malabsorpční operace jsou spojeny 

se zvýšeným rizikem omezeného trávení a vstřebávání proteinů. Tyto operační výkony 

se mohou projevit i poklesem množství kalcia či anémií kvůli nedostatku železa.  

Zde se doporučuje substituce vitamínů skupin B, C, A a K. Malabsorpční výkony patří  

k nejúčinnějším metabolickým operacím, po nichž lze dosáhnout zhruba u 90 % diabetiků 

úplné a dlouhodobé remise či alespoň zásadního zlepšení jejich onemocnění (Doležalová, 

2013). 

2.2.5 Biliopankreatický bypass s duodenální výhybkou (BPDS) 

BPDS redukuje žaludeční obsah vyříznutím většiny žaludku, což zanechává 

pouze žaludeční rukáv. Dvanáctník, rozdělený asi 2 cm od pyloru (vchodu), je spojený  

Roux-en-Y anastomózou k distálnímu lačníku. Dojde k odstranění mnohem větší části 

tenkého střeva než u gastrického bypassu. Operace se neprovádí velmi často, ale získává 

si příznivce díky své efektivnosti a jednoduchosti vytvoření žaludečního rukávu.  

Je to rozumná alternativa gastrické bandáže (Schauer a kol., 2003). 

 

 

Obrázek č. 5: Biliopankreatický bypass s duodenální výhybkou  

(Camacho a Zundel, 2018) 
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2.2.6 Žaludeční bypass Roux en Y (RYGB) 

RYGB vytváří žaludeční vak zhruba o velikosti golfového míčku, členěním  

žaludku stehy nebo rozdělením. Přestože tato procedura začíná být čím dál tím víc  

standardním výkonem, stále dochází ke změnám ve velikosti žaludečního vaku,  

v konstrukci gastrojujenostomie a ve využívání plastových kroužků gastroenterostomie 

za účelem redukce výtoku, délky Roux-en-Y větví, ale i umístění tenkého střeva  

(Camacho a Zundel, 2018; Schauer a kol., 2003). 

Žaludeční bypass je bezpečný a účinný léčebný postup především pro pacienty  

s BMI ≥ 40 kg/m2 nebo s BMI ≥ 35 kg/m2, kde jsou přítomny další zdravotní komplikace 

obezity (Courcoulas, Yanovski, Bonds a kol., 2014) 

Poprvé byl gastrický bypass použit v roce 1966 E. E. Masonem v USA. U bypassu  

se žaludek neresekuje, odděluje se pouze fundus od těla žaludku a obě části se slepě  

uzavřou. Potom se na horní část žaludku napojí klička tenkého střeva anastomózou typu 

Roux (Fried, 2011; Schauer, Ikramuddin a Gourash, 2000, Lӧnroth, Dalenbäck, Haglind 

a kol., 1996). 

 

 

Obrázek č. 6: Roux-en-Y gastric bypass (Camacho a Zundel, 2018) 
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2.2.7 Bariatricko-metabolické operace v léčbě diabetu 2. typu.  

 U pacientů s obezitou se často vyskytuje diabetes II. typu. Bylo prokázáno,  

že chirurgická léčba DM II. typu zmírňuje toto onemocnění u 85 % pacientů a téměř  

75 % je zcela vyléčeno. Tato léčba působí na glukózovou homeostázu v těle, a proto má 

rychlý efekt, který přetrvává desítky let. U kombinovaných operací se léčebný efekt  

ukazuje zhruba u 60 % pacientů s DM (Scopinaro, Adami a Papadia, 2011; Abodeely, 

Roye, Harrington a kol., 2008). 

K dosažení optimálního dlouhodobého výsledku bariatrické operace je nutná  

spolupráce pacienta a změna životosprávy. Pro snížení rizika možných komplikací  

je důležité dodržovat v prvních několika týdnech po výkonu dietní omezení, která umožní 

adaptaci žaludku na operační zákrok. Při nedostatečném dodržování dietních omezení 

může i po plikaci, podobně jako tubulizaci žaludku, docházet k jeho postupnému  

roztažení. Operace se podle dosud publikovaných výsledků jeví jako velmi slibná  

možnost, jak efektivně a bezpečně léčit obézní pacienty, a to jak z pohledu váhových 

úbytků, tak i z pohledu ovlivnění některých metabolických onemocnění. I přes snahu  

o správnou indikaci pacienta k danému výkonu se stává, že po restrikčních výkonech  

v některých případech nedochází k dostatečnému úbytku hmotnosti. U těchto pacientů, 

kteří nebyli příliš úspěšní po restrikčním výkonu, lze využít malabsorpční typ operace 

(Fried, Hainer a Basdevant, 2007). 

2.2.8 Gravidita po bariatrických výkonech  

Nadváha a obezita mohou mít vliv na plodnost ženy a zároveň zvyšují riziko  

gestačního diabetu, hypertenze a preeklampsie v době těhotenství. U morbidní obezity 

může být fertilita snížena až o 40 % v porovnání s normou v daném věku žen. Častěji  

u obézních žen dochází k porodu formou císařského řezu, což je pro dítě méně výhodné. 

Snížení hmotnosti díky bariatrické léčbě zvyšuje možnost otěhotnění. I když  

se komplikace po operaci vyskytují minimálně, měl by se dodržet interval 12 měsíců mezi 

bariatrickou operací a otěhotněním. Většinou, pokud je pacientka indikovaná  

k operačnímu řešení po porodu, operace se indikuje až po ukončení kojení (Sheiner,  

Balaban, Dreiher a kol., 2009). 
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2.2.9 Rizika a komplikace bariatrické chirurgie 

Dle Frieda (2011) nastávají komplikace u pacientů po bariatrické operaci  

v 0,1 – 2 % všech případů. Kolem 20 % pacientů je hospitalizováno kvůli pooperačním  

komplikacím během prvního roku od operace. Většinou se jedná o krátkodobé  

komplikace jako o infekci v ráně, anastomózní ulcerace, žaludeční stenózu, zácpu  

nebo dlouhodobější problémy jako například dumping syndrome, nutriční nedostatečnost 

nebo cholecystitida (Demaria, 2007; Thompson, Cook, Clark a kol., 2007). 

2.2.10 Některé psychologické aspekty bariatrické chirurgie  

Obezita, stejně jako pohlaví či barva kůže může vyvolávat jisté předsudky. Lidé  

s obezitou často nemají natolik silnou vůli a motivaci, aby zhubli několik desítek kilo  

a tento hmotnostní úbytek dokázali i nadále udržet. Podstatou zvýšení tělesné váhy  

je nedodržení správného množství a složení stravy či nedostatek pohybu. 

K dalším psychologickým komplikacím obezity a její léčby mohou patřit poruchy  

příjmu potravy, úzkosti, deprese, poruchy sebepřijetí či problémy v sexuálním životě.  

I přes operační výkon se pacientovi nemusí podařit zhubnout vytoužená kila. Ženy často 

nejvíce trápí velká prsa či převislá kůže, ale to dnes umí jednoduše odstranit plastická 

chirurgie. Jedinou nevýhodou je několikatýdenní nošení břišního pásu. Pacienti, kteří 

stresové situace i po operaci řeší alkoholem se mohou stát dříve závislými z důvodu  

rychlejšího vstřebávání alkoholu po operaci. Někdy hovoříme i o tzv. „addiction  

transfer“, což je přechod ze záchvatového přejídání před operací (binge eating)  

do nadměrného pití alkoholu po operaci (binge drinking). Před operací se klinický  

psycholog snaží zjistit, zda pacient netrpí nějakou psychickou poruchou nebo není závislý  

na alkoholu či jiných návykových látkách, které by mohli bránit dobrému léčebnému  

výsledku (Herron, 2016). 

Klinický psycholog by se měl u pacienta zaměřit na celkovou podporu jeho léčby,  

tedy novou životosprávu, režimová opatření, obavy z operace, měl by mluvit  

o stravování, ale i o pohybové aktivitě, a také o tom, jak to vnímá pacientovo okolí  

a rodina (Fried, 2011, Stárková, 2010). 

Jak tvrdí studie Hollywoodové, Ogdenové a Pringa (2012), bylo by vhodné zařadit  

psychologa více do celkové léčby pacienta, a to jak před, tak po bariatrické operaci.  

Studie Sharplese a Cheruva (2017) ukazuje i na vazbu mezi obezitou  

a nezaměstnaností. Nezaměstnanost a obezita spolu souvisí, přestože příčina není vždy 
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zřejmá. Pokud je obézní člověk zaměstnaný, často si bere více tzv. „sick days“ než lidé, 

kteří obezitou netrpí. 

U bariatrických výkonů a léčby pacientů s obezitou je velmi důležitá motivace  

a určení konkrétních a reálných cílů ke změně návyků ve stravování a pohybu. Pacient  

si musí uvědomit, že to dělá „pro sebe“ a ne z donucení lékaře nebo svého okolí. Důležité 

je překonat překážky, které by mohly vést k nedodržení nastaveného režimu. Podle  

výzkumu van Houta (2006) jsou jedním z hlavních důvodů pro operaci zdraví (94 %)  

a pohybové omezení (62 %). Je nutné před operací zjistit hlavní příčinu, kvůli  

které pacient na operaci jde, aby byl po operaci co nejvíce spokojený a nedošlo k frustraci 

či apatii a případnému nedodržování pooperačního režimu. Často pomáhá konzultace  

i s někým, kdo již takovou operací prošel. Někdy pouhé odhodlání překonat překážky  

ke snížení hmotnosti nestačí, protože dlouholetý zvyk či stres, který k navýšení váhy vedl 

může být mnohem silnější. Redukce hmotnosti s pomocí bariatrického výkonu ale není 

jen tak, pacient musí vykonat určitou námahu, aby vysněného cíle dosáhl. Proto je třeba 

mít cíle, ale reálné (Nguyen, Demaria, Ikramuddin a kol., 2008c; Van Hout, Boekestein, 

Fortuin a kol. 2006). 

Bariatrická chirurgie je dlouhodobě nejúčinnější léčbou obezity a na přelomu  

tohoto století také metabolických onemocnění jako je diabetes mellitus II. typu  

nebo dyslipidémie (metabolická chirurgie). Jednoznačná indikační kritéria,  

která stanovují, jaký zákrok je pro toho, kterého jednotlivého pacienta ten nejvhodnější, 

jsou spíše založena na dlouhodobých empirických zkušenostech multidisciplinárních  

obezitologických týmů. Žádný z operačních výkonů není jediný možný a ideální a tím 

využitelný u všech pacientů. (Fried, Hainer et basdevant, 2007). 

2.3 Aerobní a posilovací trénink 

Fyzická aktivita se měří v jednotkách MET (metabolický ekvivalent).  

1 MET = energie vydaná během sezení v klidu. Hodnoty MET nám ukazují intenzitu 

pohybové aktivity. Doporučení dle WHO = 600 až 1200 MET minut /týden. Toto číslo 

získáme, pokud hodnotu metabolického ekvivalentu (pro danou aktivitu) vynásobíme  

časem (min) stráveným danou aktivitou (Plowman a Smith, 2008). 
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2.3.1 Aerobní trénink 

Aerobní trénink je práce svalů za přítomnosti kyslíku, při němž probíhají různé  

metabolické procesy a spalují se přitom tuky. Ze sacharidů uložených ve svalech  

získáváme energii, kterou využíváme během celodenní aktivity. Spotřeba  

VO2 max na kilogram naší váhy za jednu minutu určuje naší aerobní kapacitu, která  

se dá ovlivnit tréninkem nebo například snížením hmotnosti (Vítek, 2008). 

Aerobní trénink většinou probíhá na strojích jako je rotoped, veslo, běžící pás, 

orbitrek a další. Jedná se o vytrvalostní aktivitu, kterou můžeme dle doby trvání  

rozdělit na vytrvalost dlouhodobou, střednědobou, krátkodobou, rychlostní  

a intermitentní. Dlouhodobá zátěž s nižší intenzitou a minimální tvorbou laktátu trvá  

nad 15 minut. Střednědobá aktivita s vyšší intenzitou trvá od 5 do 15 minut a krátkodobá 

od 1 do 3 minut. Zde dochází k vysoké koncentraci laktátu ve svalech. Rychlostní  

vytrvalost je zátěž kolem 10 až 60 sekund nad hranicí 85 % maxima srdeční frekvence  

a intermitentní vytrvalost střídá různé stupně intenzity zatížení (Jebavý, Hojka a Kaplan 

2017). 

Tabulka č. 5: Intenzita zatížení dle srdeční frekvence  

(Jebavý, Hojka a Kaplan, 2017) 

 

Pohybovou aktivitou snižujeme riziko úmrtí na infarkt myokardu či jiné  

kardiovaskulární onemocnění (Hendl a Dobrý, 2011). 



31 

 

2.3.2 Posilovací trénink 

 Posilování neboli silový trénink je nezbytný pro zvýšení svalové hmoty  

a tvarování svalstva. Pro vyšší výkonnost je zapotřebí progresivní zvyšování zátěže  

ať pozvolným zvyšováním závaží na přístrojích či náročnějšími cviky při cvičení s vlastní 

vahou těla. Taková tréninková jednotka zajistí nárůst a udržení svalové hmoty a zároveň 

snížení obsahu tělesného tuku, pokud budeme dodržovat správný výživový režim  

(Contreras, 2014). 

 Ideálně by se měl posilovací (anaerobní) trénink kombinovat s aerobní aktivitou.  

Střídání těchto aktivit můžeme pomoci zabránit stereotypnímu (nudnému) tréninku  

a můžeme maximalizovat reakci svalů na pohybovou aktivitu (Farraye a Forse, 2006). 

2.3.3 Metabolický trénink 

 Ačkoliv posilovací trénink a správný výživový režim jsou velmi důležité  

pro dosažení „ideální“ postavy, metabolický trénink je další důležitý faktor. Jedná  

se o intervalový trénink s vyšší intenzitou, který je vhodný pro spalování tuků.  

Tréninková jednotka spojená s metabolickým tréninkem zvyšuje účinnost  

tří energetických systémů v těle – kreatinfosfátový, glykolytický a aerobní. Při cvičení  

se využívá v různém poměru všech těchto tří systémů, podílí se na energetickém krytí 

každého výkonu. Dle typu cvičení se některý ze systémů využívá více a některý méně 

(Haluzík a Svačina, 2005). 

2.3.4 Vliv aerobního a posilovacího tréninku  

Pravidelné aerobní či posilovací cvičení má vliv na kvalitu našeho života. Sedavý  

způsob života bez větší pohybové aktivity může mít vliv nejen na jeho kvalitu, ale také 

na jeho délku. Důležité je si také zvolit vhodnou pohybovou aktivitu, což je pro většinu 

z nás velice individuální vzhledem k věku, váze, zdraví apod. Dále se pohybová aktivita 

podílí na redukci naší hmotnosti, což ale také vždy nemusí být žádoucí. U pacientů  

po bariatrické operaci je to však spolu s redukcí faktorů, které představují zvýšené  

kardiovaskulární riziko důležitá součást celé léčby, a proto to musíme brát na vědomí  

při sestavování pohybového plánu (Jarkovská, 2005; Svačinová a Matoulek, 2010). 

Především aerobní aktivity mají vliv také na VO2 max, tedy hodnotu maximální 

spotřeby kyslíku, který můžeme v zátěži využít. Je to důležitá hodnota, která nám  

ukazuje, jak se naše tělo umí chovat v zátěži, a dá se tedy říci i na to, jakou máme kondici. 
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Dobrá kondice zvyšuje odolnost organismu jak po fyzické, tak po psychické stránce  

(Jarkovská, 2005). 

Důležité je dodržovat pravidelnost cvičení, a to minimálně 3x až 4x týdně po dobu  

alespoň 30 až 40 minut (Vlčková, 2010). 

Lyytinen a kol. (2013) uvádí, že větší ztráty hmotnosti jsou spojeny spíše  

se střední intenzitou zátěže a k redukci hmotnosti je zapotřebí alespoň 150 minut cvičení 

týdně (jeden trénink minimálně 30 minut). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

 Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt fyzioterapie, zahrnující aerobní  

a posilovací trénink, na redukci hmotnosti, reakci organismu na zátěž (VO2 max)  

a celkovou kvalitu života u pacientů po bariatrické operaci. 

3.2 Úkoly práce 

1. Seznámit se s problematikou bariatrické chirurgie, získat informace a data týkající  

se bariatrické chirurgie. 

2. Nalézt literární zdroje a zahraniční studie zabývající se problematickou bariatrické 

chirurgie. 

3. Provést cílený výzkum u pacientů po bariatrické operaci před a po tříměsíční 

intervenci. 

4. Analyzovat a porovnat výsledky získané šetřením a vyhodnotit vliv aerobního  

a posilovacího tréninku na hmotnost (složená těla), kvalitu života a reakci 

organismu na zátěž (VO2 max) u pacientů po bariatrické operaci. 

5. Zhodnotit, zda se výsledky šetření shodují s výsledky ostatních zahraničních 

studií zkoumajících vliv aerobního a posilovacího tréninku u pacientů  

po bariatrické operaci. 

6. Na základě výsledků šetření zjistit, jak velký vliv má aerobní a posilovací trénink  

na hmotnost (složená těla), kvalitu života a ovlivnění VO2 max u pacientů  

po bariatrické operaci. 

3.3 Výzkumné otázky 

1) Jaký vliv má aerobní a posilovací trénink na redukci hmotnosti (složení těla)  

u pacientů po bariatrické operaci? 

2) Jak se zlepší kvalita života pomocí tříměsíčního aerobního a posilovacího tréninku  

u pacientů po bariatrické operaci? 

3) Jak tříměsíční aerobní a posilovací trénink ovlivní VO2 max u pacientů  

po bariatrické operaci? 

Poznámka: Jedná se o pilotní studii, které se zúčastnili pouze dva probandi.  

Z toho důvodu nejsou v práci vymezeny žádné hypotézy. 
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4 METODIKA PRÁCE 

 

 Tato diplomová práce je zpracována formou deskriptivní analýzy vstupních  

a výstupních měření probandů. Data byla od probandů získána pomocí  

standardizovaného dotazníku, šestiminutového testu chůze, měření na přístroji InBody  

a ergospirometru. 

4.1 Charakteristika studie  

 Chabá pilotní studie s malým počtem probandů. Jedná se o klinické kazuistiky 

dvou probandů. Výsledky nemohou být chápány jako konečné.  

4.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

Do studie byli záměrně vybráni probandi po bariatrické operaci, kteří splňovali  

následující kritéria. Stejný operační přístup (plikace žaludku), věkový rozdíl  

mezi probandy maximálně 10 až 15 let, podobná přidružená onemocnění obezity  

(onemocnění srdce a cév včetně hypertenze, dyslipidémie, obstruktivní spánková apnoe, 

choroby žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, DM II. typu,  

psychické poruchy, cévní mozková příhoda, astma nebo různé typů nádorů). Probandi  

se studie zúčastnili dobrovolně. 

4.3 Průběh experimentu 

4.3.1 Volba probandů 

Proband, který podstoupil tříměsíční pohybovou intervenci i proband,  

který po dobu tří testovacích měsíců žádnou pohybovou intervenci nepodstoupil, byli  

do těchto kategorií vybráni pomocí losu. 

4.3.2 Bariatrická operace 

Probandi podstoupili bariatrickou operaci – plikace žaludku. Jak již bylo zmíněno  

v teoretické části, jedná se o restrikční výkon, který vede ke zmenšení žaludečního  

objemu a tím k efektivnějšímu snížení hmotnosti těla. Působí pozitivně také na léčbu  

metabolických onemocnění jako je například diabetes mellitus (Fried, Doležalová  

a Buchwald 2012; Holéczy, 2011). 
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4.3.3 Intervence 

Jeden z probandů prošel tříměsíční pohybovou intervencí, která se skládala  

z aerobního a posilovacího tréninku. Druhý z probandů po dobu tří testovacích měsíců 

žádnou pohybovou intervenci nepodstoupil.  

Aerobní trénink probíhal jednou týdne v rekondičním centru Salmovská v Praze.  

Proband měl na výběr z několika aerobních přístrojů (rotoped, běžící pás, veslo,  

orbitrek). Intervence trvala 60 minut dle kondice probanda. Aerobní aktivita je vhodná 

pro spalování přebytečných tuků – redukci hmotnosti. K zahřátí organismu  

a spalování tuků dochází v průměru dle různých autorů kolem 30 minut aerobní aktivity 

se střední intenzitou. S klienty byl vždy přítomen zaškolený instruktor. 

Posilovací trénink probíhal jednou týdně v rekondičním centru Salmovská v Praze  

pod vedením fyzioterapeuta. Posilovací cvičení bylo zvoleno z důvodu častého úbytku  

jak pasivní, tak aktivní tělesné hmoty (svalů) po bariatrické operaci. Posilování by mělo 

úbytku svalů alespoň z části zabránit a snažit se o zformování těla. Jednotka byla  

zaměřena na posilování s vlastní hmotností. 

Posilovací trénink v RC Salmovská: 

Posilovací trénink začínal vždy 10 – 15minutovým rozehřátím na aerobních  

strojích. Hlavní cvičební jednotka se skládala z patnácti cviků ve dvou sériích s krátkou 

pauzou a závěrečného protažení, které trvalo 5 až 10 minut. Hlavní cvičební jednotka 

měla za úkol posílit hluboký stabilizační systém a zpevnit celé tělo. 

Cviky (jeden cvik opakujeme 10x ve 2 sériích) 

1) leh na zádech, pokrčené DKK – brániční dýchání (s aktivitou břišních svalů) 

2) leh na zádech, pokrčené DKK – zvedání pánve nahoru bez aktivity hýžďových 

svalů (posílení pánevního dna) 

3) leh na zádech, pokrčené DKK – bridging (posílení hýžďových svalů) 

4) leh na zádech – pokrčené DKK – tlačit kolena ven (odpor dovnitř) 

5) leh na zádech – pokrčené DKK – tlačit kolena dovnitř (odpor ven) 

6) leh na zádech – fitball pod DKK – tlačit DKK k zemi do fitballu a zvedat pánev 

nahoru 

7) leh na zádech – fitball mezi HKK a DKK, pomalu přenesu váhu na jednu  

a na druhou stranu 
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8) leh na zádech – HKK i DKK vzhůru – k zemi pokládám vždy jednu HK a druhou 

DK 

9) leh na boku, spodní DK pokrčená, horní DK natažená – zvedám nahoru za patou 

a zpátky 

10) klek na 4 – přenést váhu dopředu 

11) klek na 4 – natáhnout 1 DK 

12) klek na 4 natáhnout 1 DK a druhou HK 

13)  sed na bossu – sedy lehy 

14)  stoj – výpady 1 DK na bossu 

15)  stoj na bossu – dřepy 

Domácí intervence se skládala ze šesti cviků, které si proband cvičil doma  

vždy 10x ve dvou sériích. Toto cvičení dělal doma jednou týdně mimo dny s aerobním  

a posilovacím tréninkem pro zlepšení celkové kondice. Domácí intervence  

byla zkontrolována a vždy zopakována fyzioterapeutem v hodinách s posilovacím  

tréninkem. 

Domácí intervence  

1. výchozí poloha: na čtyřech – nadlehčování jedné a poté druhé ruky. Dáváme  

si pozor, aby se trup nikam nehýbal, zpevněné tělo. Opakování 10x každá ruka. 

2. výchozí poloha: na čtyřech – zvedání křížem ruka a noha. Zvedáme pouze  

tak vysoko, abychom byli schopni udržet pánev v rovině a nevytáčeli ji do stran.  

Opakování 10x každá strana. 

3. výchozí poloha: na čtyřech – přenášení váhy těla dopředu nad ruce a zpět  

do výchozí polohy. Opakování 10x. 

4. výchozí poloha: leh na břiše – ruce máme pod rameny (jako kdybychom dělali 

klik) a tělem jdeme do záklonu. Dáváme pozor, abych nevytahovali ramena  

k uším – tlačíme je k zemi (od uší). Opakování 10x. 

5. výchozí poloha: leh na zádech – nadzvedávání pánve, co nejvýše, jak to bude 

možné. S výdechem tlačíme pánev na horu, s nádech pokládáme na zem.  

Opakování 10x. 

6. výchozí poloha: stoj u zdi – kliky o zeď. Stojíme kus od zdi, ne přímo u ní. Ruce 

máme ve výši ramen a na šíři ramen. Celé tělo "jako prkno" přibližujeme ke zdi  

a poté vracíme do výchozí polohy. Dáváme pozor, abychom se neprohýbali  
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v zádech. S nádechem se přibližujeme ke zdi, s výdechem propínáme lokty  

a vracíme se do výchozí polohy. Opakování 10x. 

Cviky opakujeme 10x ve dvou sériích za sebou s krátkou pauzou, jednou týdně 

mimo dny s aerobním či posilovacím tréninkem. 

 

4.3.4 Časový harmonogram 

 Probandi byli měřeni a hodnoceni stejnými metodami 4 až 8 týdnů po operaci  

(doba, kdy by neměli mít žádnou větší pohybovou aktivitu) a 12 týdnů (3 měsíce)  

po intervenci. Tři měsíce je doba, kterou většina studií uvádí jako minimální pro zjištění 

měřitelných výsledků zvolených vyšetřovacích metod po pohybové intervenci.  

Ze zdravotních důvodů muselo být u probanda s tříměsíční pohybovou intervencí  

provedeno spiroergometrické měření až 6 týdnů po oficiálním ukončení terapie. Proband 

ale i nadále pokračoval ve stejné pohybové intervenci. 

4.3.5 Vyhodnocení 

 K vyhodnocení bylo využito následujících prostředků. 

Spiroergometrie 

Spiroergometrie neboli dynamický zátěžový test se využívá k analýze plicní  

ventilace. Pomocí spiroergometrie můžeme diagnostikovat námahovou dušnost  

nebo omezenou toleranci zátěže. K fyzické aktivitě je zapotřebí dostatek energie, kterou 

při běžné zátěži získáváme aerobně. Spotřeba kyslíku nám ukazuje výkonnost daného 

organismu. VO2 max definuje spotřebu kyslíku, která již při dalším zvyšování zátěže více 

neroste. Spiroergometrie měří vrcholovou spotřebu kyslíku VO2 max při nejvyšší zátěži, 

která závisí na srdečním výdeji. V reakci na zátěž se zvyšuje nejprve dechový objem  

a poté i dechová frekvence, tedy plicní ventilace (Adámková a kol., 2016). 

 Spiroergometrie je prováděna buď na bicyklovém ergometru nebo na běžícím 

páse. Na bicyklovém ergometru je horní část těla v relativním klidu, takže je většina  

naměřených hodnot méně zkreslená, (včetně EMG) než při měření na běhátku, kromě  

VO2 max, kde je zapojeno méně svalové hmoty a je tedy zhruba o 5-10 % menší. Zátěž 

by měla trvat 8 až 12 minut v závislosti na stavu pacienta. Měření je kontraindikováno  

u pacientů s dekompenzovaným chronickým srdečním selháním (Adámková  

a kol., 2016). 
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Tabulka č. 6 uvádí, jak je možno posuzovat výsledky spiroergometrického  

vyšetření (VO2 max) u vytrvalostních sportovců. 

Tabulka č. 6: Hodnoty spiroergometrického vyšetření u mužů a žen (Bös, 2001) 

Výkonnost Průměrná  

(ml/kg/min) 

Dobrá 

(ml/kg/min) 

Vynikající 

(ml/kg/min) 

muži do 70 70-75 nad 75 

ženy do 60 60-65 nad 65 

 

VO2 max. u průměrného netrénovaného mladého muže se pohybuje  

mezi 3-3,5 l/min. respektive 45-50 ml/kg/min, u žen mezi 2-2,5 l/min respektive  

35-40 ml/kg/min (Bös, 2001). 

Six Minutes Walk Test (šestiminutový test chůze) 

Dalším orientačním vyšetřením, které bylo využito ve studii je šestiminutový test 

chůze. 6 MWT neboli šesti minutový test chůze je spolehlivý ukazatel tělesné zdatnosti,  

který se využívá k hodnocení celkového stavu kardiorespiračního aparátu, podobně  

jako test chůze do schodů nebo měřením minimální spotřeby kyslíku VO2 max  

(Klein, 2006).  

Tento test k hodnocení fyzické aktivity využívá submaximální zátěže při chůzi  

po rovině. Provádí se tak, že se pacient postaví na „startovní čáru a při zahájení chůze  

se začne měřit čas. Chodí po rovném povrchu určitou délku trasy tam a zpátky po dobu  

6 minut. Proband by měl jít co nejrychleji, ale zároveň tak, aby zvládl chůzi po celou 

dobu měření. Může se kdykoliv zastavit, vydýchat se nebo se posadit a dál pokračovat 

v chůzi. Během testu se může měřit TF a SpO2. Po skončení testu se spočítá vzdálenost, 

kterou pacient za daný čas ušel, zaznamená se stupeň dušnosti při maximální námaze 

(Borgova škála) a případně také maximální změny TF a SpO2. Provedení testu  

s pacientem předem nenacvičujeme (Guidelines for the six-minute walk test, 2002; 

Chlumský, Štěrbová, Smolíková a kol., 2002). 

Hodnocení testu – normální hodnota: >500 metrů pro ženy a >600 metrů  

pro muže. Vzhledem k odlišnosti věku můžeme normální hodnotu spočítat také tímto  

vzorcem: 800 – (5,4 x věk). Test by se měl provádět vždy ve stejnou denní dobu  

(Guidelines for the six-minute walk test, 2002).  
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InBody  

 Přístroj Inbody či Bodystat je bioimpedanční metoda, která se využívá k měření  

tělesného složení – skladby těla. Měření je bezbolestné a trvá zhruba 30 vteřin. Provádí  

se ideálně před jídlem nebo minimálně dvě hodiny po jídle. Z výsledků měření  

se dozvíme celkovou hmotnost, množství vody, proteinů, kostních/nekostních minerálů 

v těle, procentuální množství tukové, kostní i svalové hmoty, hmoty bez tuku. Dále BMI, 

poměr objemu pasu a boků a další hodnoty. Na výsledných obrázcích můžeme vidět  

procentuální rozložení svalové a tukové hmoty v jednotlivých částech těla.  

Kontraindikací měření na InBody jsou osoby s kovovým implantátem,  

kardiostimulátorem či těhotné ženy (Vilikus a kol., 2015). 

Dotazník kvality života IWQOL – Lite  

 

 Pro zjištění kvality života po bariatrické operaci byl využit dotazník kvality života 

IWQOL – Lite. Dotazník obsahoval 39 uzavřených otázek. První část dotazníku  

je zaměřená na fyzickou kondici – jakou činnost je kvůli nadváze pro pacienty obtížné 

vykonávat, zda cítí bolesti kloubů či mají bolesti kloubů. Dále se dotazuje  

na psychickou stránku pacienta, jeho sebedůvěru, ale také na sexuální život, společenské 

vztahy a problémy na veřejnosti. Poslední část dotazníku se zajímá o práci nebo běžně 

vykonávané každodenní činnosti. 

 Vyplnění dotazníku IWQOL – Lite probandem probíhá zakroužkováním čísla  

od 1 do 5 (1 = nikdy; 2 = zřídka; 3 = někdy; 4 = obvykle; 5 = vždy), podle toho,  

které nejlépe vystihuje danou situaci za poslední týden. 

Dotazník se hodnotí pomocí skórů z pěti škál a pomocí celkového skóru.  

Hodnotíme škálu fyzické kondice (14-70), sebedůvěry (7-35), sexuálního života (4-20), 

společenských vztahů a problémů na veřejnosti (9-45) a práce (5-25). Celkový skór  

se pohybuje mezi 39-195 a to součtem skórů z jednotlivých škál. Dotazník byl vyplněn  

2 probandy před a po tříměsíční intervenci.  

4.3.6 Sběr dat 

 Sběr dat se uskutečnil v Rekondičním centru Salmovská v Praze a v prostorách  

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pod dozorem fyzioterapeutky a lékaře. Získání dat  

proběhlo od listopadu 2018 do února 2019. 
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4.3.7 Analýza dat 

 Získané údaje byly zpracovány formou grafů, tabulek a textu s využitím programů 

Microsoft Excel a Microsoft Word. 
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST  

5.1 Anamnestická data probandů 

5.1.1 Kazuistika č. 1 – proband A 

 

Iniciály: J. Z. 

Rok narození: 1968 

Pohlaví: žena 

 

Výška: 168 cm 

Váha: 111,1 kg (max 135 kilo – 1998) 

BMI: 36, 6 kg/m2 

Obvod pasu: 112 cm 

 

ANAMNÉZA: 

• nynější onemocnění (NO): pacientka po bariatrické operaci z října  

2018 – plikace žaludku, chronické bolesti bederní páteře (VAS 2-3 z 10), bolest 

kolenních a hlezenních kloubů (VAS 2-3 z 10), karpální tunely na obou HKK,  

od 14let skolióza 

• osobní anamnéza (OA): hypertenze, hypercholesterolémie, artróza 3. stupně 

kolenních a hlezenních kloubů, bandáž žaludku (1998), fraktura tibie vpravo 

(2003), artroskopie L KOK před 12 lety, dvojitá zlomenina čelisti po úraze  

před 21 lety, hysterektomie (leden 2018) 

• rodinná anamnéza (RA): matka DM 2. typu od 60 let věku, otec hypertenze,  

2 mladší sourozenci s hypertenzí 

• pracovní anamnéza (PA): administrativní pracovník ve VFN v Praze (sedavé 

zaměstnání) 

• sociální anamnéza (SA): žije s manželem v bytě ve druhém patře s výtahem 

• sportovní anamnéza (SA): neguje (procházky z kopce bolí) 

• alergologická anamnéza (AA): nitrofurajton, mléko 

• farmakologická anamnéza (FA): atoris, neurontin, magnosolf, telmisartan, 

dolgit, míchané tablety na křeče 

• abúzus: nekuřačka, alkohol příležitostně 

• dominantní končetina: PHK/PDK 
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Vstupní vyšetření  

Status praesens:  

• objektivně: při vědomí, orientována místem, časem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

• subjektivně: cítí se dobře, mírná bolest zad (VAS 1-2 z 10) 

Aspekce: barva kůže normální, bez otoků, bez varixů, strie v oblasti břicha, dýchání  

do hrudníku, jizva po operaci v oblasti břicha, bez dušnosti 

Palpace: teplota kůže v normě 

 

Vyšetření stoje: kladívkovité prsty bilaterálně, plochonoží bilaterálně, hallux valgus 

vpravo, elevace pravého ramenního kloubu, prohloubená krční a bederní lordóza,  

zvýraznění hrudní kyfóza 

Vyšetření chůze: typ chůze proximální, rytmus chůze pravidelný, délka kroku  

symetrická, správný odval nohy, minimální souhyb HKK 

Tabulka č. 7: Antropometrie – vstupní vyšetření (n=1), (cm) 

HK – obvodové míry (cm) LHK PHK 

Obvod přes m. biceps brachii – relaxovaný 38 38 

Obvod přes m. biceps brachii – kontrahovaný 37 37 

Obvod přes olecranon 29 29 

Obvod přes nějširší místo na předloktí 26 26 

Obvod přes zápěstí 16 16 

Obvod přes hlavičky metacarpů  18 18 

DK – obvodové míry (cm) LDK PDK 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 62 62 

Obvod kolene (přes patelu) 52 52 

Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 45 45 

Obvod lýtka (v nejširším místě) 48 48 

Obvod přes maleoly 30 30 

Obvod přes nárt a patu 29 29 

Obvod přes hlavičky matatarzů 24 24 
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Tabulka č. 8: Inbody – vstupní vyšetření (n=1) 

Hmotnost 111,1 kg běžný rozsah (51,6 – 69,8) 

Svalová tkáň = 31 kg 31 kg běžný rozsah (23,2 – 28,3) 

Tuková tkáň = 55,2 kg 55, 2 kg běžný rozsah (12,1 – 19,4) 

TBW (voda v těle)  41,2 kg běžný rozsah (30,9 – 37,8) 

FFM (čistá hmotnost)  55,9 kg běžný rozsah (39,4 – 50,4) 

BMI (index tělesné hmotnosti) 36,6 kg/m2 běžný rozsah (18,25 – 25) 

PBF (index tělesného tuku) 49,7 % běžný rozsah (18,0 – 28, 0) 

WHR (poměr objemu boků a pasu)  0, 98  běžný rozsah (0,75 – 0,85) 

BMR (minimální kalorická potřeba) 1577 běžný rozsah (2033 – 2043) 

Svalová kontrola 0 kg dostatek svalové hmoty 

Tuková kontrola -38,5 kg  nadbytek tukové hmoty 

Část bez tuku – netuková tkáň Tuková část 

PHK 3,2 kg normal PHK 6 kg nad 

LHK 3,0 kg normal LHK 6 kg nad 

Trup 25,3 kg normal Trup 24 kg nad 

PDK 9,5 kg normal PDK 8,7 kg nad 

LDK 9,0 kg normal LDK 8,8 kg nad 

 

Tabulka č. 9: Šestiminutový test chůze (6MWT) – vstupní vyšetření (n=1) 

Počet úseků (50 m) Celkem Borg po testu 

9 úseků + 25 metrů 475 m 12 

Poznámky: 

Borgova škála: viz. příloha č. 1 
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Tabulka č. 10: Spiroergometrie – vstupní vyšetření (n=1) 

VO2 max 2.047 l/min = 18,8 ml/kg/min v čase 4 min 11 s 

Obvod pasu  112 cm 

Zátěž – měření 

 Tlak (mmHG) TF (1/min) Borg 

V klidu na ergometru 135/90 99  

V zátěži 

0,50 W/kg 3 min 

1,00 W/kg 3 min 

 

140/95 

170/100 

 

141 

169 

 

10 

 

Maxim. Zátěž stupňovaná od 1,0 W/kg do 1,0 W/kg za 6 min 

Zotavení   

1. min 170/100 150 

3. min 160/90 111 

5. min  140/90 105 

Dosaženo 4,85 MET´s 

VO2 max 18,8 ml/kg/min – snížena oproti populačním normám pro daný věk 
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Tabulka č. 11: Dotazník kvality života IWQOL-Lite – vstupní vyšetření (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou aktivitu 

(cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním trendům 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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Výstupní vyšetření po tříměsíční pohybové intervenci  

Status praesens:  

• objektivně: při vědomí, orientována místem, časem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

• subjektivně: cítí se dobře, bez bolesti 

Aspekce: barva kůže normální, bez otoků, bez varixů, strie v oblasti břicha, dýchání  

do oblasti spodních žeber, jizva po operaci v oblasti břicha, bez dušnosti 

Palpace: teplota kůže v normě 

 

Vyšetření stoje: kladívkovité prsty bilaterálně, plochonoží bilaterálně, hallux valgus 

vpravo, elevace pravého ramenního kloubu, prohloubená krční a bederní lordóza,  

zvýraznění hrudní kyfóza 

Vyšetření chůze: typ chůze proximální, rytmus chůze pravidelný, délka kroku  

symetrická, správný odval nohy, normální souhyb HKK 

 

Tabulka č. 12: Antropometrie – výstupní vyšetření (n=1), (cm) 

HK – obvodové míry (cm) LHK PHK 

Obvod přes m. biceps brachii – relaxovaný 34 34 

Obvod přes m. biceps brachii – kontrahovaný 35 35 

Obvod přes olecranon 28 28 

Obvod přes nějširší místo na předloktí 25 25 

Obvod přes zápěstí 16 16 

Obvod přes hlavičky metacarpů  18 18 

DK – obvodové míry (cm) LDK PDK 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 57 57 

Obvod kolene (přes patelu) 48 48 

Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 44 44 

Obvod lýtka (v nejširším místě) 46 46 

Obvod přes maleoly 29 29 

Obvod přes nárt a patu 29 25 

Obvod přes hlavičky matatarzů 24 24 
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Tabulka č. 13: Inbody – výstupní vyšetření (n=1) 

Hmotnost 99 kg běžný rozsah (51,6 – 69,8) 

Svalová tkáň 29,6 kg běžný rozsah (23,2 – 28,3) 

Tuková tkáň  46,1 kg běžný rozsah (12,1 – 19,4) 

TBW (voda v těle)  39,6 kg běžný rozsah (30,9 – 37,8) 

FFM (čistá hmotnost)  53,8 kg běžný rozsah (39,4 – 50,4) 

BMI (index tělesné hmotnosti) 35,08 kg/m2 běžný rozsah (18,25 – 25) 

PBF (index tělesného tuku) 46,2 % běžný rozsah (18,0 – 28, 0) 

WHR (poměr objemu boků a pasu)  1,02 běžný rozsah (0,75 – 0,85) 

BMR (minimální kalorická potřeba) 1532 běžný rozsah (2033 – 2043) 

Svalová kontrola 0 kg dostatek svalové hmoty 

Tuková kontrola - 30, 1 kg nadbytek tukové hmoty 

Část bez tuku – netuková tkáň Tuková část 

PHK 3,1 kg normal PHK 4,5 kg nad 

LHK 2,9 kg normal LHK 4,5 kg nad 

Trup 24,4 kg normal Trup 22,1 kg nad 

PDK 8,5 kg normal PDK 6,7 kg nad 

LDK 8,4 kg normal LDK 6,8 kg nad 

 

Tabulka č. 14: Šestiminutový test chůze (6MWT) – výstupní vyšetření (n=1) 

Počet úseků (50 m) Celkem Borg po testu 

11 úseků + 18 metrů 568 m 6 

Poznámky:  

Borgova škála: viz příloha č.  
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Tabulka č. 15: Inbody – 6 týdnů po ukončení tříměsíční intervence (n=1) 

Hmotnost 98 kg běžný rozsah (51,6 – 69,8) 

Svalová tkáň 32 kg běžný rozsah (23,2 – 28,3) 

Tuková tkáň  41,8 kg běžný rozsah (12,1 – 19,4) 

TBW (voda v těle)  42,5 kg běžný rozsah (30,9 – 37,8) 

FFM (čistá hmotnost)  57,5 kg běžný rozsah (39,4 – 50,4) 

BMI (index tělesné hmotnosti) 35,3 kg/m2 běžný rozsah (18,25 – 25) 

PBF (index tělesného tuku) 42 % běžný rozsah (18,0 – 28, 0) 

WHR (poměr objemu boků a pasu)  0,97 běžný rozsah (0,75 – 0,85) 

BMR (minimální kalorická potřeba) 1617 kcal běžný rozsah (2033 – 2043) 

Svalová kontrola 0 kg dostatek svalové hmoty 

Tuková kontrola - 24,5 kg nadbytek tukové hmoty 

Část bez tuku – netuková tkáň Tuková část 

PHK 3,1 kg normal PHK 3,8 kg nad 

LHK 2,9 kg normal LHK 3,8 kg nad 

Trup 25,2 kg normal Trup 20,2 kg nad 

PDK 8,8 kg normal PDK 6,2 kg nad 

LDK 9,1 kg normal LDK 6,3 kg nad 

 

 U probanda A bylo provedeno spiroergometrické měření ze zdravotních důvodů 

až 6 týdnů po oficiálním ukončení tříměsíční pohybové intervence. Proband A ale i nadále  

pokračoval v pohybové intervenci a po 6 týdnech bylo změřeno kontrolní InBody  

a provedena spiroergometrie. 
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Tabulka č. 16: Spiroergometrie – výstupní vyšetření (n=1) 

VO2 max 2.789 l/min = 28,5 ml/kg/min v čase 6 min 12 s 

Obvod pasu  111 cm 

Zátěž – měření 

 Tlak (mmHG) TF (1/min) Borg 

V klidu na ergometru 130/65 67  

V zátěži 

0,50 W/kg 3 min 

1,00 W/kg 3 min 

 

140/80 

145/85 

 

109 

137 

 

10/11 

11 

Maxim. Zátěž stupňovaná od 1,0 W/kg do 1,0 W/kg za 6 min 

Zotavení   

1. min 180/90 136 

3. min 160/85 92 

5. min  130/75 81 

Dosaženo 6,85 MET´s 

VO2 max 28,5 ml/kg/min – významně zlepšena oproti výsledkům před zahájením  

pohybové intervence (v mezích populační normy pro daný věk) 
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Tabulka č. 17: Dotazník kvality života IWQOL-Lite – výstupní vyšetření (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou aktivitu 

(cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním trendům 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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5.1.2 Kazuistika č. 2 – proband B 

 

Iniciály: J. J 

Rok narození: 1954 

Pohlaví: muž 

 

Výška: 177 cm 

Váha: 101 kg (max 117 kilo před 5 lety) 

BMI: 32,24 kg/m2 

Obvod pasu: 110 cm 

 

ANAMNÉZA: 

• nynější onemocnění (NO): pacient po bariatrické operaci z října 2018 – plikace 

žaludku, hypertenze, DM II. typu, hypercholesterolémie, bolesti zad v oblasti 

Thp11-12 (někdy i úplně bez bolesti) 

• osobní anamnéza (OA): operace varixů (1984), zlomený obratel ThP 11-12  

• rodinná anamnéza (RA): matka i otec po smrti bez onemocnění, sestra zdravá 

• pracovní anamnéza (PA): starobní důchod (předtím OSVČ 

• sociální anamnéza (SA): žije v bytě s manželkou ve druhém patře s výtahem 

• sportovní anamnéza (SA): pohyb omezen bolestí zad, v mládí veslování  

a boxování  

• alergologická anamnéza (AA): včelí bodnutí 

• farmakologická anamnéza (FA): tralgit (ojediněle při bolestech) 

• abúzus: nekuřák, alkohol příležitostně 

• dominantní končetina: PHK/PDK 
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Vstupní vyšetření  

Status praesens:  

• objektivně: při vědomí, orientována místem, časem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

• subjektivně: cítí se dobře, bolesti zad v oblasti dolní hrudní páteře po zátěži  

(VAS 4-5 z 10) 

Aspekce: barva kůže normální, bez otoků, bez varixů, dýchání do hrudníku, jizva  

po operaci zad v oblasti Th11-12 bez dušnosti 

Palpace: teplota kůže v normě 

 

Vyšetření stoje: otok hlezenních kloubů, zevní rotace pravého kyčelního kloubu, úklon 

trupu vpravo, levý hřeben kyčelní kosti výš, protrakce ramenních kloubů, předsunuté  

držení hlavy 

Vyšetření chůze: typ chůze proximální, rytmus chůze pravidelný, délka kroku  

symetrická, správný odval nohy, výrazný pokles pánve bilaterálně, rotace pánve vlevo, 

elevace ramenních kloubů 

 

Tabulka č. 18: Antropometrie – vstupní vyšetření (n=1), (cm) 

HK – obvodové míry (cm) LHK PHK 

Obvod přes m. biceps brachii – relaxovaný 30 30 

Obvod přes m. biceps brachii – kontrahovaný 33 33 

Obvod přes olecranon 28 28 

Obvod přes nějširší místo na předloktí 28 28 

Obvod přes zápěstí 20 20 

Obvod přes hlavičky metacarpů  21 21 

DK – obvodové míry (cm) LDK PDK 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 51 51 

Obvod kolene (přes patelu) 42 42 

Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 44 44 

Obvod lýtka (v nejširším místě) 42 42 

Obvod přes maleoly 34 34 

Obvod přes nárt a patu 34 34 

Obvod přes hlavičky matatarzů 25 25 
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Tabulka č. 19: InBody – vstupní vyšetření (n=1) 

Hmotnost 101 kg běžný rozsah (58,6 – 79,3) 

Svalová tkáň 43,3 kg běžný rozsah (29,5 – 36,1) 

Tuková tkáň  28,9 kg běžný rozsah (8,3 – 16,5) 

TBW (voda v těle)  48,7 kg běžný rozsah (38,8 – 47,4) 

FFM (čistá hmotnost)  67,7 kg běžný rozsah (50.3 – 62,7) 

BMI (index tělesné hmotnosti) 32,24 kg/m2 běžný rozsah (18,5 – 25,0) 

PBF (index tělesného tuku) 27,1 % běžný rozsah (10,0 – 20, 0) 

WHR (poměr objemu boků a pasu)  0,98 běžný rozsah (0,80 – 0,90) 

BMR (minimální kalorická potřeba) 1765 běžný rozsah (2130 – 2521) 

Svalová kontrola 0 kg dostatek svalové hmoty 

Tuková kontrola - 16,5 kg  Nadbytek tukové hmoty 

Část bez tuku – netuková tkáň Tuková část 

PHK 4,8 kg normal PHK 2,1 kg nad 

LHK 4,8 kg normal LHK 2,1 kg nad 

Trup 33,1 kg normal Trup 15,3 kg nad 

PDK 11,6 kg normal PDK 3,9 kg nad 

LDK 11,6 kg normal LDK 3,9 kg nad 

 

Tabulka č. 20: Šestiminutový test chůze – vstupní vyšetření (n=1) 

Počet úseků (50 m) Celkem Borg po testu 

10 úseků + 25 metrů 525 m 6 

Poznámky:  

Borgova škála: viz příloha č.  
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Tabulka č. 21: Spiroergometrie – vstupní vyšetření (n=1) 

VO2 max 2.739 l/min = 27,1 ml/kg/min v čase 9 min 1 s  

Obvod pasu  110 cm  

 Tlak (mmHG) TF (1/min) Borg 

V klidu na ergometru 150/90 65  

V zátěži 

0,50 W/kg 3 min 

1,00 W/kg 3 min 

 

190/100 

220/100 

 

83 

102 

 

7 

9 

Maxim. Zátěž stupňovaná od 1,0 W/kg do 1,9 W/kg za 3 min 

1. min. ramp   

3. min. ramp  

240/115 

170/120 

112 

131 

 

11 

Zotavení    

1. min 260/100 100  

3. min 230/95 85  

5. min  185/90 80  

7. min  165/95 81  

Dosaženo 6,85 MET´s 

VO2 max 27,1 ml/kg/min – v mezích populační normy pro daný věk 
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Tabulka č. 22: Dotazník kvality života IWQOL-Lite – vstupní vyšetření (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou aktivitu 

(cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním trendům 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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Výstupní vyšetření po třech testovacích měsících  

Status praesens:  

• objektivně: při vědomí, orientována místem, časem i osobou, komunikuje, 

spolupracuje 

• subjektivně: cítí se dobře, bolesti zad v oblasti dolní hrudní páteře po zátěží  

(VAS 5 z 10) 

Aspekce: barva kůže normální, bez otoků, bez varixů, dýchání do hrudníku, jizva  

po operaci zad v oblasti Th11-12 bez dušnosti 

Palpace: teplota kůže v normě 

 

Vyšetření stoje: otok hlezenních kloubů, zevní rotace pravého kyčelního kloubu, úklon 

trupu vpravo, levý hřeben kyčelní kosti výš, protrakce ramenních kloubů, předsunuté  

držení hlavy 

Vyšetření chůze: typ chůze proximální, rytmus chůze pravidelný, délka kroku  

symetrická, správný odval nohy, výrazný pokles pánve bilaterálně, rotace pánve vlevo, 

elevace ramenních kloubů 

Tabulka č. 23: Antropometrie – výstupní vyšetření (n=1), (cm) 

HK – obvodové míry (cm) LHK PHK 

Obvod přes m. biceps brachii – relaxovaný 33 33 

Obvod přes m. biceps brachii – kontrahovaný 35 35 

Obvod přes olecranon 30 30 

Obvod přes nějširší místo na předloktí 31 31 

Obvod přes zápěstí 19 19 

Obvod přes hlavičky metacarpů  21 21 

DK – obvodové míry (cm) LDK PDK 

Obvod stehna (10 cm nad patelou) 53 53 

Obvod kolene (přes patelu) 43 43 

Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 44 44 

Obvod lýtka (v nejširším místě) 45 45 

Obvod přes maleoly 35 35 

Obvod přes nárt a patu 34 34 

Obvod přes hlavičky matatarzů 25 25 
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Tabulka č. 24: InBody – výstupní vyšetření (n=1) 

Hmotnost 106,5 kg 

 

kg 

běžný rozsah (58,6 – 79,3) 

Svalová tkáň 40,6 kg běžný rozsah (29,5 – 36,1) 

Tuková tkáň  34,8 kg běžný rozsah (8,3 – 16,5) 

TBW (voda v těle)  52,8 kg běžný rozsah (38,8 – 47,4) 

FFM (čistá hmotnost)  71,7 kg běžný rozsah (50.3 – 62,7) 

BMI (index tělesné hmotnosti) 34 kg/m2 běžný rozsah (18,5 – 25,0) 

PBF (index tělesného tuku) 32,7 % běžný rozsah (10,0 – 20, 0) 

WHR (poměr objemu boků a pasu)  0,87 běžný rozsah (0,80 – 0,90) 

BMR (minimální kalorická potřeba) 1918 běžný rozsah (2130 – 2521) 

Svalová kontrola 0 kg dostatek svalové hmoty 

Tuková kontrola -22,2 kg Nadbytek tukové hmoty 

Část bez tuku – netuková tkáň Tuková část 

PHK 4,3 kg normal PHK 2,7 kg nad 

LHK 4,4 kg normal LHK 2,7 kg nad 

Trup 32,3 kg normal Trup 18,8 kg nad 

PDK 11 kg normal PDK 4,6 kg nad 

LDK 11 kg normal LDK 4,6 kg nad 

 

Tabulka č. 25: Šestiminutový test chůze – výstupní vyšetření (n=1) 

Počet úseků (50 m) Celkem Borg po testu 

9 úseků + 36 metrů 486 m 6 

Poznámky:  

Borgova škála: viz příloha č. 
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Tabulka č. 26: Spiroergometrie – výstupní vyšetření (n=1) 

VO2 max 2.815 l/min = 26,6 ml/kg/min v čase 9 min 25 s 

Obvod pasu  113 cm  

 Tlak (mmHG) TF (1/min) Borg 

V klidu na ergometru 148/85 68  

V zátěži 

0,50 W/kg 3 min 

1,00 W/kg 3 min 

 

160/85 

200/90 

 

96 

100 

 

6 

 

Maxim. Zátěž stupňovaná od 1,0 W/kg do 1,9 W/kg za 3 min 

1. min. ramp   

3. min. ramp  

230/90 

240/90 

102 

233 

 

 

Zotavení    

1. min 230/100 107  

3. min 200/80 83  

5. min  170/70 83  

7. min  150/70 81  

Dosaženo 7 MET´s 

VO2 max 26,6 ml/kg/min – v mezích populační normy pro daný věk  
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Tabulka č. 27: Dotazník kvality života IWQOL-Lite – výstupní vyšetření (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou akti-

vitu (cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním tren-

dům 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit 

(turistika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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6 VÝSLEDKY  

 

6.1 Účastníci výzkumu 

Výzkumu se zúčastnili dva probandi (A a B), z toho jedna žena a jeden muž  

ve věku 50 a 64 let. Oba probandi podstoupili bariatrickou operaci ve Všeobecné fakultní  

nemocnici v Praze na III. Interní klinice. Vstupní měření probíhala šest až osm týdnů  

po operaci. Proband A byl měřen před a po tříměsíční pohybové intervenci a proband B 

(kontrolní skupina) byl měřen před a po třech měsících bez pohybové intervence. Kvůli 

zdravotním komplikacím probanda A těsně před výstupním měřením (únava a nevolnost, 

která byla diagnostikována jako cévní mozková příhoda) bylo nutné spiroergometrické  

vyšetření provést až 6 týdnů po oficiálním ukončení tříměsíční pohybové intervence.  

Proband A ale i nadále pokračoval v pohybové intervenci i po třech měsících testování 

(bez omezení). Všechna ostatní měření byla provedena po třech měsících testování. 
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6.1.1 Výsledky měření na přístroji InBody 

 

 

Graf č. 1: Hmotnost probanda A a B před a po třech měsících testování (n=2) 

 

V grafu č. 1 je uvedena hmotnost obou probandů před a po třech měsících  

testování. Proband A snížil svoji hmotnost ze 111,1 kg na 99 kg, tedy o celých 12,1 kg 

(cca o 11 %) po tříměsíční pohybové intervenci. Proband B naopak zvýšil svoji hmotnost 

ze 101 kg na 106,5 kg, tedy o 5,5 kg (cca o 5 %) za tři měsíce bez pohybové intervence. 
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Graf č. 2: Hodnoty BMI probanda A a B před a po třech měsících testování (n=2) 

 

Dle hodnot BMI se probandi A a B na začátku terapie pohybovali v kategorii  

obezity. Proband A měl při vstupním měření BMI 36, 6 kg/m2, což odpovídá obezitě II. 

stupně. Po tříměsíční pohybové intervenci se stále s BMI 35,08 kg/m2pohyboval  

v kategorii obezity II. stupně, ale na její spodní hranici s kategorií obezity I. stupně.  

Proband B se se svým počátečním BMI 32,4 kg/m2 pohyboval ve střední části kategorie  

obezity I. stupně a po třech měsících bez pohybové intervence se zvýšilo jeho BMI  

na 34 kg/m2 a dostal se tak téměř na hranici s obezitou II. stupně. 
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Tabulka č. 28:Výsledky měření na přístroji Inbody (proband A) (n=2) 

 Vstupní Výstupní Velikost změny 

Svalová tkáň 31 kg 29,6 kg - 1,4 kg  

Tuková tkáň  55, 2 kg 46,1 kg - 9,1 kg  

Voda v těle (TBW) 41,2 kg 39,6 kg - 1,6 kg 

Čistá hmotnost (FFM) 55,9 kg 53,8 kg - 2,1 kg 

Index tělesného tuku (PBF) 49,7 % 46,2 % - 3,5 % 

Poměr objemu boků a pasu (WHR) 0,98  1,02 + 0,04 

Rozložení netukové tkáně norma norma bez změny 

Rozložení tukové tkáně nad  nad  bez změny 

 

Při porovnání hodnot naměřených na přístroji InBody při vstupním a výstupním 

vyšetření došlo u probanda A ke snížení svalové tkáně o 1,4 kg, tukové tkáně o 9,1 kg. 

Voda v těle klesla o 1,6 kg a čistá hmotnost o 2,1 kg. Index tělesného tuku se snížil  

o 3,5 % a poměr objemu boků a pasu se zvýšil o 0,4. Když se podíváme na rozložení 

netukové a tukové tkáně v těle probanda A, zjistíme, že celkové rozložení netukové tkáně 

na končetinách a trupu zůstalo v normě a tukové tkáně nad normou. 
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Tabulka č. 29: Výsledky měření na přístroji Inbody (proband B) (n=2) 

 Vstupní Výstupní Velikost změny 

Svalová tkáň 43,3 kg 40,6 kg - 2,7 kg  

Tuková tkáň  28,9 kg 34,8 kg + 5,9 kg 

Voda v těle (TBW) 48,7 kg 52,8 kg + 4,1 kg 

Čistá hmotnost (FFM) 67,7 kg 71,7 kg + 4,0 kg 

Index tělesného tuku (PBF) 27,1 % 32,7 % + 5,6 % 

Poměr objemu boků a pasu (WHR) 0,98 0,87 - 0,11 

Rozložení netukové tkáně norma norma bez změny 

Rozložení tukové tkáně nad nad bez změny 

 

Při porovnání hodnot naměřených při vstupním a výstupním vyšetření došlo  

u probanda B ke snížení svalové tkáně o 2,7 kg, zvýšení tukové tkáně o 9,1 kg. Voda 

v těle stoupla o 4,1 kg a čistá hmotnost stoupla o 4 kg. Index tělesného tuku se zvýšil  

o 5,6 % a poměr objemu boků a pasu se snížil o 0,11. Když se podíváme na rozložení  

netukové a tukové tkáně v těle probanda A, zjistíme, že celkové rozložení netukové tkáně 

na končetinách a trupu zůstalo v normě a tukové tkáně nad normou. 
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Graf č. 3: Složení těla – proband A (n=1) 

 

Graf č. 3 popisuje složení těla probanda A v kilogramech před tříměsíční  

intervencí, normu vzhledem k jeho věku, výšce a pohlaví, a složení těla po tříměsíční 

pohybové intervenci. Proband A se po tříměsíční pohybové intervenci přiblížil k normě 

ve všech třech kategoriích – celková hmotnost, svalová tkáň, tuková tkáň. Hmotnost  

svalové tkáně lehce klesla, ale stále zůstává dostatečná – dokonce nad normou. 
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Graf č. 4: Složení těla – proband B (n=1) 

 

Graf č. 4 popisuje složení těla probanda B v kilogramech na začátku testování, 

normu vzhledem k jeho věku, výšce a pohlaví, a složení těla po třech měsících  

bez pohybové intervence. Proband B se po třech měsících vzdálil od normy v kategorii 

celkové hmotnosti a tukové tkáně. Hmotnost svalové tkáně klesla, ale stále zůstává  

dostatečná – dokonce nad normou. 
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Graf č. 5: Hmotnost svalové tkáně u probanda A a B  

před a po třech měsících testování (n=2) 

 

 Po třech měsících testování došlo u probanda A ke snížení svalové tkáně o 0,4 kg, 

tedy asi o 9,2 %. U probanda B došlo také ke snížení svalové tkáně, a to o 2,7 kg, tedy 

asi o 17,6 %. 
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Graf č. 6: Hmotnost tukové tkáně u probanda A a B  

před a po třech měsících testování (n=2) 

 

Po třech měsících testování došlo u probanda A ke snížení tukové tkáně o 9,1 kg,  

tedy asi o 25,4 %. U probanda B došlo také ke zvýšení tukové tkáně, a to o 5,9 kg,  

tedy asi o 10,1 %.  
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Graf č. 7: Procentuální zastoupení tukové tkáně u probanda A a B  

před a po třech měsících testování (n=2) 

 

V organismu je fyziologický podíl tuku 25-30 % u žen a 15-20 % tuku  

u mužů. Proband A měl na začátku testování 49,68 % tukově tkáně v těle. Po tříměsíční 

pohybové intervenci hodnota klesla na 46,57 %, ale vzhledem k ženskému pohlaví  

se stále pohybuje nad fyziologickou hranicí. Proband B měl na začátku testování  

28,61 % tukově tkáně v těle. Po třech měsících bez pohybové intervence hodnota stoupla  

na 32,68 % a vzhledem k mužskému pohlaví se i nadále pohybuje nad fyziologickou  

hranicí. 
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6.1.2 Výsledky dotazníku kvality života – IWQOL – Lite 

Tabulka č. 30: Výsledky dotazníku kvality života – IWQOL – Lite (proband A) (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou aktivitu 

(cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3  2  1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2  1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním trendům 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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Tabulka č. 31: Výsledky dotazníku kvality života – IWQOL – Lite (proband A) (n=1) 

Škála Skór před 

3 M 

Celkový skór 

před 3 M 

Skór po 3 M Celkový 

skór po 3 M 

1 - Fyzická kondice 55  

 

109 

25  

 

58 

2 - Sebedůvěra 18 11 

3 - Sexuální život 6 4 

4 - Společenské 

vztahy  

a problémy na veřej-

nosti 

23 13 

5 - Práce 7 5 

 

V tabulce č. 30 najdeme vstupní (černé) a výstupní (červené) hodnocení dotazníku 

IWQOL-Lite probandem A. V tabulce č. 31 jsou uvedeny hodnoty skórů jednotlivých 

škál a celkového skóru před a po třech testovacích měsících.  

 

 

Graf č. 8: Skóry dle dotazníku IWQOL-Lite před a po 3 měsících testování  

(proband A) (n=1) 

 

Graf č. 8 popisuje výsledné hodnoty dotazníkového šetření před a po třech  

měsících testování u probanda A. Došlo ke snížení celkového skóru, a tedy ke zlepšení 

kvality života, a to ve všech škálách. Největší změna nastala v oblasti fyzické kondice  

a v oblasti společenských vztahů a problémů na veřejnosti. Naopak nejméně výrazná 

změna v oblasti sexuálního života a práce. Pouze v jedné situaci proband A uvedl horší 

výsledek po tříměsíční pohybové intervenci než při vstupním měření. Při vstupním  
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dotazníkovém šetření uvedl, že NIKDY a po 3 M uvedl, že ZŘÍDKA kdy se bojí  

odmítnutí kvůli nadváze. 
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Tabulka č. 32: Výsledky dotazníku kvality života – IWQOL – Lite (proband B) (n=1) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou aktivitu 

(cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním trendům 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 
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Tabulka č. 33: Výsledky dotazníku kvality života – IWQOL – Lite (proband B) (n=1) 

Škála Skór před 

3 M 

Celkový skór 

před 3 M 

Skór po 3 M Celkový 

skór po 3 M 

1 - Fyzická kondice 19  

 

48 

 

19  

 

48 

2 - Sebedůvěra 7 7 

3 - Sexuální život 4 4 

4 - Společenské 

vztahy  

a problémy na veřej-

nosti 

13 13 

5 - Práce 5 5 

 

V tabulce č. 32 najdeme vstupní (černé) a výstupní (červené) hodnocení dotazníku 

IWQOL-Lite probandem A. V tabulce č. 33 jsou uvedeny hodnoty skórů jednotlivých 

škál a celkového skóru před a po třech testovacích měsících.  

 

 

Graf č. 9: Skóry dle dotazníku IWQOL-Lite před a po 3 měsících testování  

(proband B) (n=1) 

 

 Výsledné hodnoty dotazníkového šetření před a po třech měsících testování.  

U probanda B nedošlo k žádným změnám. Do dotazníku uvedl při vstupním i výstupním 

šetření, že zřídka se i při malé námaze zadýchá, trápí ho bolesti nebo špatná pohyblivost 

kloubů, dělá si starosti se svým zdravotním stavem, je pro něho obtížné doběhnout  

dopravní prostředek, vykonávat fyzickou aktivitu (fyzická kondice) a starat  

o své záležitosti a plnit své povinnosti. Na ostatní otázky odpověděl slovem nikdy. 
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Graf č. 10: Celkový skór u obou probandů před a po třech měsících testování (n=2) 

 

U probanda A došlo po tříměsíční pohybové intervenci k významnému zlepšení 

kvality života ve všech škálách. Celkový skór se snížil z hodnoty 109 na hodnotu 58, tedy 

téměř o polovinu.  U probanda B po třech měsících bez intervence nedošlo k žádným 

změnám v kvalitě života v žádné škále. Celkový skór zůstal na hodnotě 48. 
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6.1.3 Výsledky spiroergometrie 

 

 

Graf č. 11: Spiroergometrické hodnoty VO2 max u probanda A a B (n=2) 

 

 Dle výsledků z ergospirometrického měření VO2 max na bicyklovém ergometru 

se u probanda A zvýšila/snížila velikost VO2 max po čtyřech a půl měsících pohybové 

intervence z hodnoty 18,8 ml/kg/min na hodnotu 28,5 ml/kg/min. U probanda B  

se velikost VO2 max po třech měsících testování bez pohybové intervence snížila  

z hodnoty 27,1 ml/kg/min na 26,6 ml/kg/min.  

 

VO2 max se u probanda A při vstupním testováním pohybovalo pod mezí  

populační normy pro daný věk. Při výstupním testování se pohybovalo v mezích  

populační normy pro daný věk. VO2 max se u probanda B pohybovalo před i po třech 

měsících testování v mezích populační normy pro daný věk. 
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Tabulka č. 34: Výsledky měření InBody výstupní a po 6 týdnech (proband A) (n=1) 

 Výstupní Po 6  

týdnech 

Velikost změny 

Svalová tkáň 29,6 kg 32 kg + 2,4 kg  

Tuková tkáň  46,1 kg 41,8 kg - 4,3 kg  

Voda v těle (TBW) 39,6 kg 42,5 kg + 2,9 kg 

Čistá hmotnost (FFM) 53,8 kg 57,5 kg + 3,7 kg 

Index tělesného tuku (PBF) 46,2 % 42 % - 4,2 % 

Poměr objemu boků a pasu (WHR) 1,02 0,97 - 0,05 

Rozložení netukové tkáně norma norma bez změny 

Rozložení tukové tkáně nad  nad  bez změny 

 

 Pro srovnání hodnot bylo změřeno InBody i po 6 týdnech od ukončené tříměsíční 

intervence probanda A ve stejný den jako měření na spiroergometrii. Složení těla  

se po 6 týdnech výrazně změnilo. Došlo ke snížení hmotnosti o 1 kg, ke výšení obsahu 

svalové i tukové tkáně v těle. Svalová tkáň se navýšila o 2,4 kg a oproti množství svalové 

hmoty naměřené při vstupním měření bylo vyšší o 1 kg. Naproti tomu tuková tkáň  

se snížila o 4,3 kg a oproti vstupnímu měření dokonce o 13,4 kg. Zvýšilo se množství 

vody v těle a čistá hmotnost. Snížil se index tělesného tuku i poměr objemu boků a pasu.  

Rozložení netukové a tukové tkáně v těle zůstalo stejné, netuková tkáň v normě a tuková 

tkáň nad normou. 
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Graf č. 12:  Fyzická aktivita při ergospirometrickém měření probanda A a B (n=2) 

 

 Fyzická aktivita u probanda A byla při vstupním ergospirometrickém měření  

4,85 MET´s, proband tedy při zátěži na ergometru vydal 4,85 x více energie, než kdyby 

odpočíval. Při výstupním měření po čtyřech a půl měsících od začátku pohybové  

intervence byla při ergospirometrickém vyšetření naměřena hodnota fyzické aktivity  

6,85 MET´s, vzrostla tedy o 3 MET´s. 

Fyzická aktivita u probanda B byla při vstupním ergospirometrickém měření  

7 MET´s, proband tedy při zátěži na ergometru vydal 7x více energie, než kdyby  

odpočíval. Po třech měsících testování bez pohybové intervence byla u probanda B  

fyzická aktivita při ergospirometrickém měření 6,85 MET´s, poklesla tedy o 0,25 MET´s 

oproti vstupnímu měření.  
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6.1.4 Výsledky antropometrického měření 
 

Tabulka č. 35: Výsledné hodnoty dat probanda A – antropometrie (n=1), (cm) 

Vstupní Výstupní Antropometrie Vstupní Výstupní 

vlevo vlevo vpravo vpravo 

HKK – Obvodové míry 

38 34 Obvod přes biceps – relaxovaný 38 34 

37 35 Obvod přes biceps – kontrahovaný 37 35 

29 28 Obvod přes olecranon 29 28 

26 25 Obvod přes nejširší místo na předloktí 26 25 

16 16 Obvod přes zápěstí 16 16 

18 18 Obvod přes hlavičky metakarpů 18 18 

DKK – Obvodové míry 

62 57 Obvod stehna (10 cm nad patelou) 62 57 

52 48 Obvod kolene (přes patelu) 52 48 

45 44 Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 45 44 

48 46 Obvod lýtka (v nejširším místě) 48 46 

30 29 Obvod přes maleoly 30 29 

29 29 Obvod přes nárt a patu 29 29 

24 24 Obvod přes hlavičky metatarsů 24 24 

 

U probanda A došlo po tříměsíční intervenci k výraznému zmenšení obvodových 

mír na horních i dolních končetinách. Na horních končetinách se v průměru snížil obvod 

o 2 cm, tedy asi o 5,81 %. Obvod přes relaxovaný m. biceps brachii se snížil o 4 cm,  

přes kontrahovaný m. biceps femoris o 2 cm, přes olecranon o 1 cm a přes nejširší místo  

na předloktí také o 1 cm.  Ostatní hodnoty zůstaly stejné. 

Na dolních končetinách se obvod zmenšil v průměru o 3 cm, tedy asi o 5,53 %. 

Obvod přes stehno (10 cm nad patelou) se zmenšil o 5 cm, přes koleno o 4 cm,  

pod kolenem o 1 cm a přes lýtko o 2 cm. Ostatní hodnoty zůstaly stejné.  
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Tabulka č. 36: Výsledné hodnoty dat probanda B – antropometrie (n=1), (cm) 

Vstupní Výstupní Antropometrie Vstupní Výstupní 

vlevo vlevo vpravo vpravo 

HKK – Obvodové míry 

30 33 Obvod přes biceps – relaxovaný 30 33 

33 35 Obvod přes biceps – kontrahovaný 33 35 

28 30 Obvod přes olecranon 28 30 

28 31 Obvod přes nejširší místo na předloktí 28 31 

20 19 Obvod přes zápěstí 20 19 

21 21 Obvod přes hlavičky metakarpů 21 21 

DKK – Obvodové míry 

51 53 Obvod stehna (10 cm nad patelou) 51 53 

42 43 Obvod kolene (přes patelu) 42 43 

44 44 Obvod pod kolenem (tuberositas tibiae) 44 44 

42 45 Obvod lýtka (v nejširším místě) 42 45 

34 35 Obvod přes maleoly 34 35 

34 34 Obvod přes nárt a patu 34 34 

25 25 Obvod přes hlavičky metatarsů 25 25 

 

U probanda B došlo po třech měsících bez pohybové intervence k zvětšení  

obvodových mír na horních i dolních končetinách. Na horních končetinách se v průměru 

zvýšil obvod o 2,2 cm, tedy asi o 7,24 %. Obvod přes relaxovaný m. biceps brachii  

se zvětšil o 3 cm, přes kontrahovaný m. biceps femoris o 2 cm, přes olecranon o 2 cm, 

přes nejširší místo na předloktí o 3 cm a před metakarpy o 1 cm.  Ostatní hodnoty zůstaly 

stejné. 

Na dolních končetinách se obvod zvětšil v průměru o 1,75 cm, tedy asi o 3,91 %. 

Obvod přes stehno (10 cm nad patelou) se zvýšil o 4 cm, přes koleno o 1 cm, přes lýtko 

o 3 cm a přes maleoly o 1 cm. Ostatní hodnoty zůstaly stejné.  
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Graf č. 13: Obvod pasu u probanda A a B před a po třech měsících testování (n=2) 

 

Tabulka č. 37: Kritické hodnoty obvodu pasu (trup, břicho) 

Obvod pasu Zvýšené riziko Vysoké riziko 

muži nad 94 cm nad 102 cm 

ženy nad 80 cm nad 88 cm 

 

Dle grafu č. 13 můžeme porovnat hodnoty obvodu pasu probanda A a B s tabulkou  

č. 37. U probanda A došlo ke snížení obvodu pasu po tříměsíční pohybové intervenci  

ze 113 cm na 111 cm, tedy o 2 cm, ale stále se pohybuje v kategorii vysokého rizika 

vzniku přidružených onemocnění obezity. U probanda B došlo ke zvýšení obvodu pasu 

ze 110 cm na 113 cm, tedy o 3 cm a nadále se tak pohybuje v kategorii vysokého rizika 

vzniku přidružených onemocnění obezity. 
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6.1.5 Výsledky 6MWT 
 

Tabulka č. 38: Shrnutí výsledků 6MWT (n=2) 

 Před 3 M Po 3 M Výsledek 

Proband A 475 m – Bord 12 568 m – Borg 6 + 93 m 

Proband B 525 m – Borg 6 486 m – Borg 6 - 39 m 

 

Norma pro ženu – věk 50 let: 800 – (5,4 x 50) = 530 m (všeobecně >500 m) 

Norma pro muže – věk 64 let: 800 – (5,4 x 64) = 454,4 m (všeobecně >600 m) 

 

 

Graf č. 14: Výsledky 6MWT u probanda A a B  

před a po třech měsících testování (n=2) 

 

 Proband A při vstupním vyšetření ušel celkem 475 m za 6 minut (Borg 12 – docela 

lehké). Norma pro probanda A vzhledem k jeho věku, pohlaví zdravotnímu stavu  

je 530 m, které nebylo dosáhnuto. Po tříměsíční pohybové intervenci při výstupním  

vyšetření ušel proband A 568 m za 6 minut a splnil normu. Ušel tak o 93 metrů více než 

při vstupním měření s minimálním úsilím (Borg 6). 

Proband B při vstupním vyšetření ušel celkem 525 m za 6 minut  

(Borg 6 – minimální úsilí). Norma pro probanda B vzhledem k jeho věku, pohlaví  

a zdravotnímu stavu je 454,4 m, které bylo ji dosáhnuto. Po třech měsících bez pohybové  
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intervence při výstupním vyšetření ušel proband B pouze 486 metrů, ale stále splňuje 

danou normu. Ušel tak o 39 metrů méně než při vstupním měření (Borg 6 – minimální 

úsilí). 
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7 DISKUSE  

7.1 Diskuse k výzkumným otázkám 

 Zvýšené množství pacientů s obezitou je v posledních letech způsobeno 

především změnou životního stylu. Dochází k poklesu pohybové aktivity především 

v pracovním prostředí, ale i ve volném čase vlivem nejrůznějších moderních technologií. 

Přijímáme energeticky bohatou potravu s velkým obsahem tuků, což vede k nadměrnému 

energetickému příjmu (Vlčková, 2010).  

Obezita je velký zdravotní problém v celosvětovém měřítku. Bariatrická chirurgie  

je jednou z hlavních možností léčby morbidní obezity, která vede k významné  

a udržitelné redukci hmotnosti a ke zlepšení komorbidit (Castello, Simoes, Bassi  

a kol., 2011). 

 Bariatrická chirurgie souvisí nejen s rychlým úbytkem váhy (tukové i beztukové 

hmoty), a to obvykle mezi 33 až 50 % z původní hmotnosti, ale také s celkovým  

zlepšením zdravotního stavu pacienta (Steele a kol., 2013). 

Redukcí hmotnosti u extrémně obézních pacientů je možné podpořit snížení  

komorbidit a zlepšení respiračních symptomů nemocných (zvyšuje funkční kapacitu plic 

během chůze) (Maniscalco, Zedda, Giardiello, 2006; Odom, Zalesin, Washigton  

a kol., 2010). 

U pacientů po bariatrické operaci dochází k prodloužení věku života, ke zlepšení 

kvality života, ale také ke snížení zdravotních nákladů spojených s obezitou  

(Lustig, 2015). 

Navrácení váhového úbytku zvyšuje riziko snížení fyzické kondice, což negativně 

ovlivňuje schopnost jedince provádět každodenní činnosti (Herring, Stevinson, Carter, 

2017). 

Pohybová intervence po tomto chirurgickém zákroku vede ke zlepšení výsledků  

hubnutí, zvýšení fyzické kondice a změn tělesné kompozice. Spolu s redukční dietou  

dochází ke snížení energetického výdeje, tím k redukci tukových zásob a zároveň brání 

úbytku aktivní tělesné hmoty (Hainer, 2011; Steele a kol., 2013). 
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7.1.1 Vliv pohybové aktivity na redukci hmotnosti (složení těla)  

 

Nejčastěji využívané nástroje v zahraničních studiích pro zjišťování fyzického 

stavu bariatrických pacientů po operaci jsou dotazníková šetření a telefonický rozhovor. 

Studie uvádějí pozitivní vliv mezi zvýšenou zátěží/výkonem a snížením hmotnosti  

po operaci. Metaanalýza z roku 2012 ukázala, že snížení hmotnosti po bariatrické operaci 

je u pacientů, kteří podstoupili pohybovou intervenci, průměrně o 3,62 kila větší než  

u bariatrických pacientů bez intervence. Už samotná bariatrická operace vytváří  

podstatnou zátěž tím, že snižuje energetickou dostupnost díky sníženému příjmu potravy 

nebo snížené absorpci makroživin. Pohybová intervence v kombinaci se sníženým  

příjmem energie má lepší výsledky než samostatná pohybová intervence či dieta. Největší 

úloha cvičení je zvýšení teploty těla při pohybové aktivitě. Třicet minut intenzivního  

tréninku (i například rychlá chůze) se podílí na spalování tuků v těle. V každém  

redukčním programu je důležité soustředit se na ztrátu tuků, ale také na zachování svalové 

hmoty. Bariatrické typy výkonů jsou spojeny se ztrátou tukové, ale i svalové hmoty,  

u které je zapotřebí se snažit tyto ztráty eliminovat (Egberts. Brown, Brennan  

a kol., 2012). 

U probanda A, který podstoupil tříměsíční pohybovou intervenci došlo ke snížení  

hmotnosti tukové tkáně o 9,1 kg, což je více jak 25 % z původní hodnoty. U probanda B, 

který nepodstoupil během testování žádnou pohybovou intervenci se hmotnost tukové 

tkáně zvýšila o 5,9 kg, tedy o více jak 10 % původní hodnoty. Hmotnost svalové tkáně 

probanda A poklesla o 0,4 kg, tedy o 9,2 % původní hodnoty a u probanda B o 2,7 kg, 

tedy asi o 17,6 % původní hodnoty. Po bariatrické operaci dochází k poklesu jak tukové, 

tak svalové tkáně. U probanda B, který nepodstoupil tříměsíční pohybovou intervenci  

se hmotnost svalové tkáně snížila skoro o dvojnásobek oproti probandovi A. Proband B 

uvádí, že během tří testovacích měsíců neprováděl žádnou pohybovou aktivitu kromě 

chůze. Oba probandi navštěvovali nutričního terapeuta a měli si hlídat obsah,  

ale i množství přijaté potravy, aby měla strava co nejmenší vliv na výsledky studie. 

 V roce 2009 byl proveden pozorovací výzkum u 40 pacientů po bariatrické  

operaci. Měřením bylo zjištěno, že nadměrné ztráty hmotnosti byly spojeny se středně 

silnou intenzitou cvičení. Úbytek hmotnosti byl větší u pacientů, kteří cvičili alespoň  

150 minut týdně oproti těm, kteří cvičili méně. Studie uvádí, že úroveň výkonu nebyla 

spojena s fyzickou kondicí a že fyzické omezení pacientů nemusí být významnou  

bariérou pro účast na cvičení (Lyytinen, Liikavainio, Pääkkӧnen a kol., 2013).  
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 Studie Josbena a kolektiv (2010) zkoumala souvislost mezi tělesnou aktivitou, 

fyzickou kondicí a úbytkem hmotnosti u 40 probandů 2-5 let po bariatrické operaci. 

Výsledky ukazují, že bariatričtí pacienti jsou schopni provádět většinu pohybových 

aktivit, avšak uvádí, že vyšší fyzická kondice nemusí nutně odpovídat vyšší intenzitě 

fyzické aktivity. Stejně jako Lyytinen a kol. (2013) ve své studií uvádí, že větší ztráty 

hmotnosti jsou spojeny spíše se střední intenzitou zátěže a je zapotřebí alespoň 150 minut 

cvičení týdně k redukci hmotnosti (jeden trénink minimálně 30 minut) (Josbeno, 

Kalarchian, Sparto a kol., 2010). 

 Z výzkumu z roku 2010 vyplývá, že pacienti po bariatrické operaci by měli 

cvičit alespoň 30 minut 3 dny v týdnu. Pohybová aktivita má pozitivní vliv především  

ke snížení hmotnosti, ale také na psychickou pohodu, která je důležitá pro její udržení. 

Po jednom roku od bariatrické operace dochází při pravidelné pohybové aktivitě  

ke snížení BMI průměrně o 4,2 % (Livhits, Mercado, Yermilov a kol., 2010). 

 Proband A docházel na terapie dvakrát týdně a jednou týdně prováděl 

pohybovou intervenci doma. Pohybová intervence se skládala z jedné hodiny aerobního 

tréninku, jedné hodiny posilovacího tréninku a zhruba půl hodinové domácí intervence. 

Celkem tedy 150 hodin cvičení týdně se středně silnou intenzitou. Po tříměsíční pohybové 

intervenci došlo u probanda A ke snížení hmotnosti ze 111,1 kg na 99 kg, tedy o 12,1 kg. 

Došlo tedy také ke snížení BMI z hodnoty 36,6 kg/m2 na hodnotu 35,08 kg/m2.  

U probanda B, který nepodstoupil během tří měsíců testování žádnou pohybovou 

intervenci naopak došlo ke zvýšení hmotnosti ze 101 kg na 106,5 kg, tedy o 5,5 kg, a tak 

také ke zvýšení BMI z hodnoty 32,4 kg/m2 na hodnotu 34 kg/m2.U probanda B došlo ke 

zvýšení hmotnosti za tři měsíce testování zhruba o 5 %.  

 Zabatiero a kol. zkoumali schopnost pacientů, po restriktivní bariatrické  

operaci, podílet se na fyzické aktivitě 12 měsíců po zákroku pomocí individuálních  

rozhovorů. Studie se zúčastnilo 14 dospělých pacientů s průměrným BMI 31,7kg/m2 

(22,3-48,2). Tématem byla fyzická aktivita během prvních 3 až 6 měsíců po operaci.  

Probandi popisovali zvýšenou motivaci účastnit se pohybové aktivity díky snížení  

fyzických problémů v souvislosti s obezitou. U většiny probandů zůstaly bariéry spojené 

s pohybovou aktivitou, které ale nemají souvislost s obezitou. Největší motivací  

pro pohybovou aktivitu byl úbytek hmotnosti a fyzický vzhled (Zabatiero, Smith, Hill  

a kol, 2018).  
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 Proband A se po prvních týdnech pohybové intervence cítil výborně,  

i když občas unaveně. Byly znatelné výsledky – ztráta hmotnosti, lepší fyzická  

i psychická kondice. Vzhledem k výsledkům pohybové intervence a spolupráce týmu  

lékaře, psychologa, fyzioterapeuta a nutričního terapeuta proband neztrácel motivaci 

k dodržování nastaveného režimu po celou dobu testovacího období. 

 Studie z roku 2012 se zabývala fyzickou aktivitou, sedavým chováním  

a změnami složení těla u těžce obézních pacientů po bariatrické operaci. Fyzická aktivita, 

čas strávený sledováním televize a složení těla (DXA) byly hodnoceny před operací,  

6 a 12 měsíců po operaci u 86 probandů s BMI  41,3- 53,5 kg/m2. Jeden rok po bariatrické 

operaci došlo průběžně ke ztrátě hmotnosti o 37,1 kg (z toho 25,7 kg tuku), snížení BMI 

o 13, 0 kg/m2. Počet hodin pohybové aktivity se významně zvýšil. Z průměrných  

1,3 h/den na 2,4 h/den. S nárůstem volnočasových pohybových aktivit se snížil čas  

strávený sledováním televize, což je spojeno s pozitivními změnami složení těla  

(Vatier, Henegar, Ciangura, 2012). 

 Cílem výzkumu z roku 2011 bylo popsat vývoj fyzické aktivity po masivním 

úbytku hmotnosti vzhledem k bariatrické operaci a definovat vztah mezi fyzickou 

aktivitou a úbytkem hmostnosti. Celkem bylo nalezeno 20 publikací (z toho 19 studií), 

které se věnují fyzické aktivitě vzhledem k bariatrické operaci. Studie se liší v názoru  

na hodnocení fyzické aktivity před a po bariatrické operaci. Většina z nich ale dokládá 

zvýšení fyzické aktivity po bariatrii, právě v důsledku chirurgického zákroku a popisuje 

pozitivní vztah mezi pohybovou aktivitou a úbytkem hmotnosti po bariatrické operaci. 

(Jacobi, Ciangura, Couet a kol., 2011). 

 Myslím, že každý pacient, který podstoupil bariatrickou operaci, jde  

na takovýto zákrok z nějakého konkrétního důvodu. Nejčastěji je to změna vzhledu, 

zlepšení zdravotního stavu či zlepšení fyzické kondice. Před operací projdou řadou 

vyšetření a ví, že jediný způsob, jak udržet shozená kila po operaci je změna životního 

stylu – správné stravování a dostatek pohybu. Otázkou je, proč někteří pacienti po operaci 

dokáží dosáhnout vytoužených výsledků a někteří ne. Možná je to právě motivace, která 

je vede k dodržování těchto opatření. Ať už je to motivace ze strany rodiny, partnera, 

okolí nebo jen proto, že se sami sobě nelíbí a nevejdou se do šatů, které mají ve skříni. 

Pro každého může být tou nejsilnější motivací něco jiného. A samozřejmě také záleží  

na psychickém stavu pacienta. Pokud má extrémně obézní člověk tendenci si věci rychle 

rozmýšlet, být netrpělivý a čekat výsledky bez nějaké snahy, pak nejspíš nebude mít  
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po bariatrické operaci tak dobré výsledky jako někdo, kdo si dokáže jít za svým cílem 

stůj co stůj. Proto je tak velmi důležitá role psychologa při posuzování vhodnosti 

bariatrické operace u obézních pacientů. U některých pacientů je bariatrická operace 

jedinou možností, jak zhubnout, ale pokud nebudou mít dostatečnou motivaci se sebou 

něco dělat, brzy se vyšší váha a sní spojené problémy zase vrátí.  

 Probandi během své celé léčby měli (a nadále mají) možnost navštívit  

tzv. „bari klub“, který pořádají každý první čtvrtek v měsíci lékaři z III. Interní kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro obézní pacienty, kteří jsou před bariatrickou 

operací, po operaci nebo o zákroku teprve uvažují a chtějí se dozvědět více informací. 

Zde se schází i tým odborníků, který se podílí na léčbě pacienta. Jedná se o lékaře z oboru 

obezitologie a diabetologie, nutriční terapeuty, fyzioterapeuty, psychology  

a někdy dokonce přímo chirurgy, kteří dané operace provádějí jako je například pan 

profesor Hrubý. 

Randomizovaná kontrolní studie z roku 2017 se zabývala vlivem pohybové  

intervence (aerobní a anaerobní aktivity) na složení těla a funkční kapacitu a pacientů  

s BMI ≥35 po bariatrické operaci. Předchozí studie naznačují, že bariatrická chirurgie  

je dlouhodobě nejúčinnější způsob léčby těžké obezity, ale bez změny životního stylu  

je udržení si úbytku hmotnosti téměř nemožné. Do výzkumu se zapojilo 60 pacientů 

s morbidní obezitou s cílem porovnat dvě různé pohybové aktivity na složení těla  

a funkční kapacitu před chirurgickým výkonem a 12 týdnů po bariatrické operaci.  

Probandi byli rozděleni do tří skupin. Experimentální skupina A (aerobní trénink),  

experimentální skupina B (aerobní a anaerobní trénink) a kontrolní skupina C. Aerobní 

kapacita byla hodnocena pomocí 12minutového testu chůze a funkční kapacita pomocí 

testu sit-to-stand. Po 12 týdnech došlo k výraznému snížení hmotnosti, procentuálního 

zastoupení tuku a hmotnosti tuku v experimentální skupině A i B oproti kontrolní skupině 

C. Ve skupině A bylo snížení hmotnosti tuku výrazně vyšší než ve skupině B nebo C. 

Průměrná vzdálenost u 12minutového testu chůze se výrazně zvýšila u intervenční  

skupiny A i B. U testu sit-to-stand nedošlo k žádným výrazným změnám mezi skupinami. 

Výsledky naznačují pozitivní vliv pohybové intervence (aerobní i anaerobní) aktivity  

na redukci hmotnosti, složení těla (úbytek tukové hmoty a zachování či zvýšení svalové 

hmoty) a aerobní kapacity u pacientů po bariatrické operaci (Hassannejad, Khalaj, 

Mansournia a kol., 2017). 
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Jak naznačuje předešlá studie z roku 2017, již 12týdenní aerobní trénink spojený  

s posilováním má vliv na redukci hmotnosti, složení těla a aerobní kapacitu u pacientů  

po bariatrické operaci (Hassannejad, Khalaj, Mansournia a kol., 2017). 

Pozitivní vliv pohybové aktivity na složení těla se ukázal i u probanda A.  

Při porovnání hodnot naměřených při vstupním a výstupním vyšetření došlo  

u probanda A ke snížení svalové tkáně o 1,4 kg, tukové tkáně o 9,1 kg a obsah vody  

v těle klesl o 1,6 kg. Když se podíváme na rozložení netukové a tukové tkáně v těle  

probanda A, zjistíme, že i přes snížení hmotnosti netukové a tukové tkáně zůstalo celkové 

rozložení netukové tkáně na končetinách a trupu v normě a tukové tkáně nad normou.  

U probanda B, který nepodstoupil tříměsíční pohybovou intervenci došlo ke zvýšení 

hmotnosti tukové tkáně i obsahu vody v těle. Hmotnost svalové tkáně se snížila  

a rozložení tukové a netukové tkáně na končetinách zůstala stejná, tedy netuková tkáň 

v normě a tuková tkáň nad normou. 

 V dalším výzkumu byli probandi po bariatrické operaci rozděleni  

do experimentální a kontrolní skupiny po padesáti osobách. Experimentální skupina  

plnila pohybovou intervenci, která trvala 30 minut, minimálně 3x týdně po dobu šesti 

měsíců. Kontrolní skupina měla pohybovou intervenci 1x až 2x v týdnu po dobu šesti 

měsíců. Byla měřena tělesná hmotnost a složení těla před operací a 0,75; 1,5; 3; 6; 9; 12 

a 18 měsíců po operaci. U skupiny s pohybovou intervencí 3x a vícekrát týdně došlo  

po 18 měsících ke snížení hmotnosti o 49 % a u skupiny s intervencí méně jak 3 x týdně 

o 46 % (Metcalf, Rabkin R. A., Rabkin J. M., 2005). 

 U probanda A došlo po tříměsíční pohybové intervenci, která se skládala  

ze tří cvičení týdně, ke snížení hmotnosti o zhruba 11 %. U probanda B došlo po třech 

měsících bez pohybové intervence k navýšení hmotnosti o zhruba 5 %. Oba probandi 

navštěvovali nutriční terapeuty, kteří jim radili s jídelníčkem a vyváženou stravou, ale je 

možné, že navýšení hmotnosti u probanda B je následkem nejen vynechání pohybové 

aktivity, ale také nedodržování správného stravovacího režimu (špatný obsah či větší 

porce jídel). 

Experiment, který se zabýval efektem pohybové intervence po bariatrické operaci, 

zkoumal její vliv na fyzickou kondici a složení těla. Tato randomizovaná kontrolní studie 

z roku 2017 hodnotila 12týdenní zátěžový trénink mezi 12 až 24 měsíci po chirurgickém 

zákroku. Výzkumu se zúčastnilo 24 dospělých probandů, jejichž BMI zůstalo  
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po 30 kg/m2 12 až 24 měsíců po operaci. Byli rozděleni do dvou skupin po dvanácti. 

Experimentální skupina prošla třemi 60minutovými posilovacími programy týdně  

s intenzivním aerobním a odporovým tréninkem po dobu 12 týdnů. K vyhodnocení  

výkonnosti byl využit přírůstkový kyvadlový test chůze (ISWT). Dále byly zkoumány 

antropometrické hodnoty, fyzická aktivita, kardiovaskulární a psychologické aspekty.  

U experimentální skupiny došlo k výraznému zlepšení u ISWT, dále ke zlepšení poměrů 

složení těla, snížení hmotnosti, zvýšení fyzické kondice, zmenšení některých  

antropometrických hodnot a zlepšení kardiovaskulárních i psychologických aspektů 

(Herring, Stevinson, Carter, 2017). 

Spolu s hmotností a složením těla se u obou probandů změnily také  

antropometrické hodnoty (obvodové míry končetin a pasu). Proband A po třech měsících 

pohybové intervence zhubl 12,1 kg a proband B po třech měsících bez pohybové  

intervence zvýšil svoji váhu o 5,5 kg, což se také odrazilo na jejich obvodových mírách.  

Největší rozdíl byl naměřen na horních končetinách v oblasti paží a předloktí a na dolních 

končetinách v oblasti stehen a lýtek.  U probanda A došlo ke zmenšení obvodových mír 

horních končetin v průměru o 2 cm a dolních končetin o 3 cm. U probanda B došlo  

ke zvětšení obvodových mír horních končetin v průměru o 2,2 cm a dolních končetin  

o 1,75 cm. Také se změnil obvod pasu. U probanda A se snížil obvod pasu o 9 cm  

a u probanda B se zvýšil o 3 cm. 

U probanda A došlo po tříměsíční pohybové intervenci k výraznému snížení 

hmotnosti (složení těla) oproti probandovi B, který tříměsíční pohybovou intervenci  

neabsolvoval. Z důvodu provedení výstupního spiroergometrického vyšetření u probanda 

A až po 6 týdnech od oficiálního ukončení pohybové intervence (ve které i nadále  

pokračoval), bylo v ten samý den provedeno také měření na InBody. Hodnoty se za šest 

týdnů výrazně zlepšily. Došlo k úbytku hmotnosti o 1 kg, zvýšení množství svalové 

hmoty o 2,4 kg a ke snížení tukové hmoty o 4,3 kg. Rozložení netukové a tukové hmoty 

v těle zůstalo beze změny. Tyto výsledné hodnoty naznačují, že čím delší dobu po operaci 

proband podstupuje pravidelnou pohybovou aktivitu, tím dochází k lepším výsledkům  

ve složení těla (svalové a tukové tkáně). 

7.1.2 Vliv pohybové aktivity na kvalitu života  

 Boan, Kolotkin a Westman (2004) uvedli studii, která se zaměřila na těžce 

obézní pacienty ve spojitosti se stravováním, kvalitou života a fyzickou aktivitou. Tohoto 
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výzkumu se zúčastnilo 40 probandů s morbidní obezitou. Probandi byli měřeni  

před bariatrickou operací a 6 měsíců po ní. Bylo provedeno dotazníkové šetření kvality 

života (IWQoL-Lite) a pohybové aktivity. Po 6 měsících od operace probandi  

do dotazníků uvedli úbytek tělesné hmotnosti v průměru o 26,7 %. Došlo ke zlepšení 

úrovně fyzické aktivity, ale také k výraznému zlepšení kvality života dle dotazníkového 

šetření (IWQoL-Lite) ve všech škálách (Boan, Kolotkin, Westman, 2004). 

 Má bariatrická operace pozitivní vliv na kvalitu života? Touto otázkou  

se zabývala také studie z roku 2013. Celkem se výzkumu zúčastnilo 16 probandů.  

10 probandů po bariatrické operaci a 6 léčených konzervativně. Při následném sledování 

se během 2,7 roku BMI výrazně snížil ve skupině s bariatrickou operací a zvýšil  

u pacientů bez operace. Obě skupiny prokázaly zlepšení kvality života, ale skupina  

po bariatrické operaci výrazně větší (Miranda, Batsis, Sarr a kol., 2013). 

109 obézních dospělých pacientů s BMI ≥35 kg/m2 v Barceloně byl dán dotazník 

IWQOL-Lite. Byla získána data, která potvrzují velké rozdíly v kvalitě života u lidí  

s různými hodnotami BMI. Se snižujícím BMI rapidně vzrůstá kvalita života  

(Andrés, Saldana, Mesa a kol., 2012). 

 Po tříměsíční pohybové intervenci došlo u probanda A k výraznému zlepšení 

kvality života ve všech škálách. Jediná situace, kterou proband uvedl v dotazníku 

IWQOL-Lite jako „horší“ než před pohybovou intervencí je, že se kvůli nadváze bojí 

odmítnutí. Při vstupním dotazníkovém šetření uvedl, že NIKDY a po 3 M uvedl,  

že ZŘÍDKA.  Největší (pozitivní) rozdíl uvedl proband A ve škále fyzické kondice,  

a to především při chůzi po schodech, problémech s pohybem (někam dojít), otokách 

kotníků, dobíhání dopravního prostředku a vykonávání fyzické aktivity. Nejmenší změna 

nastala v kategoriích sexuální život a práce, kde už na začátku proband A do dotazníku 

uvedl velmi nízké (pozitivní) hodnoty skóre v dané škále. 

 U probanda B se po třech měsících bez pohybové intervence kvalita života 

nezměnila v žádné kategorii. Už na začátku měření měl proband B velmi nízkou 

(pozitivní) hodnotu celkového skóre. V dotazníku zaškrtl při vstupním i výstupním 

hodnocení pouze pět situací, při kterých mu ZŘÍDKA obezita omezuje běžný život,  

a to v kategorii fyzická kondice – snadno se zadýchá i při malé námaze  

(i po pár schodech), trápí ho bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů, dělá si starosti  

se svým zdravotním stavem, je pro něho obtížné doběhnout dopravní prostředek  
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a vykonávat fyzickou aktivitu (cvičení, cyklistika, míčové hry apod.). U ostatních 

kategorií zaškrtl ve všech situacích NIKDY. To se po třech měsících bez pohybové 

intervence nezměnilo. 

 Většina zahraničních studií uvádí pozitivní vliv pohybové aktivity na kvalitu 

života u pacientů o bariatrické operaci.  

 Pohybová aktivita je základem lidského bytí a podílí se na všech složkách dění 

v moderním světě. Přispívá k lepší kvalitě života a zdraví. Součástí tohoto procesu  

je vyrovnaná osobnost v oblasti bio-psycho-socio-spirituální pohody každého jedince 

(Blahutková a Dvořáková, 2005). 

 Dle mého názoru je kvalita života velmi subjektivním pocitem každého člověka. 

Každý má ve svém životě jinak nastavené priority. Pro jednoho může být obezita velkým 

problémem, a druhý ji může vnímat jako něco „normálního“. U probanda A byl největším 

problémem a zároveň největší motivací ke změně špatná fyzická kondice a vzhled,  

což se během 12týdenní terapie podařilo zlepšit.  

 U probanda A došlo po tříměsíční pohybové intervenci k výraznému zlepšení 

kvality života oproti probandovi B, který tříměsíční pohybovou intervenci nepodstoupil. 

Hodnoty probanda B v dotazníku IWQOL-Lite se ale již při vstupním testování 

pohybovaly velmi nízko (pozitivní). Po třech měsících testování nedošlo u probanda B 

k žádné změně v kvalitě života dle dotazníku IWQOL-Lite. 

7.1.3 Vliv pohybové aktivity na vnímání zátěže (VO2 max) 

 

Přestože většina pacientů v prvním roce od bariatrické operace sníží svoji  

hmotnost, existuje podskupina pacientů, kteří mají zkušenosti s návratem hmotnosti. 

Znovu navýšení hmotnosti může mít za následek navrácení komorbidit spojených  

s obezitou. Předchozí studie prokázaly, že obezita je spojená s vysokým výdejem energie 

potřebnou pro přesun větší hmoty a větším výkonem. Redukce hmotnosti tak zlepšuje 

pohyblivost, výkonnost i vnímání zátěže (Wolfe, Kvach, Eckel a kol., 2016). 

Cílem další studie bylo zhodnotit, zda 12týdenní aerobní cvičební program  

pozitivně ovlivňuje srdeční frekvenci a funkční kapacitu plic po bariatrické operaci u žen.  

Do experimentální a kontrolní skupiny bylo rozlosováno 21 probandů. Skupiny byly  

testovány jeden týden před operací a 4 měsíce po operaci. Naměřeny byly  

antropometrické hodnoty, složení těla, srdeční frekvence, reziduální kapacita plic  
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a 6MWT. Experimentální skupina absolvovala aerobní trénink na běžeckém trenažeru  

(1 hodina 3x týdně po dobu 12 týdnů). Z výsledků vyplývá, že pouze skupina  

s pohybovou intervencí (aerobním tréninkem) se zlepšila ve všech měřených hodnotách 

a že 12 týdnů aerobního tréninku zlepšuje činnost srdce a funkční reziduální kapacitu plic 

(Castello, Simoes, Bassi a kol., 2011).  

V prospektivní studii z roku 2010 byla hodnocena aerobní kapacita u 36 těžce 

obézních probandů. Byli měřeni před operací a 6 a 12 měsíců po operaci. Pro měření 

maximální spotřeby kyslíku (VO2 max), srdeční frekvence, krevního tlaku, času  

a vzdálenosti na běžícím pásu byla využita spiroergometrie. Významné pozitivní  

výsledné hodnoty byly naměřeny u probandů, kteří po operaci zvýšili svojí pohybovou 

aktivitu a došlo tak k redukci hmotnosti. Ke zlepšení došlo především u naměřených  

hodnot VO2 max, ale také u času a vzdálenosti ujité na běžeckém pásu (Desouza, Faintuch  

a Sant´Anna a kol., 2010). 

Cílem další studie bylo vyhodnotit účinky pohybové aktivity na kardiorespirační 

funkce a plicní funkci u obézních žen po bariatrické operaci. Výzkumu se zúčastnilo  

12 žen, byly hodnoceny před operací, 3 měsíce a 6 měsíců po operaci pomocí  

antropometrie, spirometrie a kardiopulmonárního zátěžového vyšetření. Probandi byli 

rozděleny do experimentální a kontrolní skupiny po šesti. Experimentální skupina prošla 

12týdenním pohybovým programem zahrnující aerobní a odporový trénink. Výsledky 

ukazují významné snížení antropometrických hodnot a zvýšení plicních funkcí  

bez rozdílu mezi oběma skupinami. Pouze experimentální skupina však vykazovala  

výrazné zlepšení mezi VO2max a kardiopulmonárním zátěžovým vyšetřením před  

a po intervenci. Samostatná bariatrická operace má pozitivní vliv na obvodové míry  

a zlepšení funkce plic. Avšak výsledky po pohybové intervenci ukazují navíc lepší využití 

objemu kyslíku při zátěži (Onofre, Carlos, Oliver a kol., 2017). 

Proband A po 12týdenním aerobním a posilovacím tréninku snížil svoji váhu 

téměř o 11 %, výrazně se zlepšila jeho pohyblivost. Den před výstupním testováním  

nebylo probandovi dobře a druhý den u lékaře mu bylo řečeno, že nejspíše prodělal  

drobnou cévní mozkovou příhodu. Pacient se již cítil naprosto v pořádku a proto byl  

otestován všemi prostředky jako při vstupním měření kromě ergospirometrie, která je  

po CMP několik týdnů kontraindikovaná. Z toho důvodu byla ergospirometrie provedena 

až 6 týdnů po plánovaném termínu. Během této doby pacientka dále pokračovala  

v pohybové intervenci jako doposud. Při výstupním měření (6 týdnů po plánovaném 
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ukončení tříměsíční pohybové intervence) se u probanda A zvýšila hodnota VO2 max 

(ml/kg/min) při zátěži a také hodnota fyzické aktivity (MET). 

U probanda B, který za tři měsíce testování zvýšil svoji váhu zhruba o 5 % došlo  

ke zhoršení výsledků při ergospirometrickém měření. Bylo dosaženo nižší hodnoty  

VO2 max (ml/kg/min) i nižší hodnoty fyzické aktivity (MET) při zátěži. 

7.1.4 Vliv pohybové aktivity na 6MWT 

 

 Do studie De Sauza a kolektiv (2009) bylo zařazeno celkem 51 probandů, kteří 

byli měřeni pomocí šestiminutového testu chůze před bariatrickou operací  

a 7 až 12 měsíců po operaci.  Zaznamenána byla celková vzdálenost, hodnota Borgovy 

škály vnímaného úsilí po ukončení testu a subjektivní pocit pacienta (bolest)  

před a po ukončení testu. Navíc byla před a po testu měřena srdeční a dechová frekvence. 

Počáteční index tělesné hmotnosti byl 51,1 ± 9,2 kg/m2 a konečný index tělesné 

hmotnosti byl 28,2 ± 8,1 kg/m2. Při testu nedošlo k žádnému zranění. Průměrná 

vzdálenost u 6MWT byla 381,9 ± 49,3 m před operací a 467,8 ± 40,3 m po operaci. 

6MWT je jednoduchá, bezpečná, účinná a objektivní metoda pro posuzování funkční 

kapacity těžce obézních pacientů (De Souza, Faintuch, Fabris a kol., 2009). 

 Další studie si kladla za cíl zjistit, zda redukce hmotnosti způsobená 

laparoskopickou bariatrickou operací zlepší funkční kapacitu plic. K měření  

před i po bariatrické operaci byl využit šestiminutový test chůze. Neapolský výzkum trval  

1 rok a zúčastnilo se ho 15 probandů (žen). Dále byla zkoumána hodnota BMI, chůze, 

srdeční frekvence, dysponoe a respirační funkce. Průměrný BMI se snížil  

ze 42,1 na 31,9 a vzdálenost 6MTW se zvýšila z 475,7 metru na na 626,3 metru  

1 rok po bariatrické operaci. Všechny naměřené hodnoty vykazovaly pooperační zlepšení 

po 1 roku od operace. Výsledky ukázaly, že redukce hmotnosti u těžce obézních pacientů 

zvyšuje funkční kapacitu plic během chůze (Maniscalco, Zedda, Giardiello, 2006). 

 V rámci studie bylo provedeno také měření šestiminutového testu chůze u obou  

probandů před a po třech měsících testování. Pomocí 6MWT hodnotíme   

fyzickou zátěž (aktivitu) a funkční výkonost kardiorespiračního systému. Oproti  

spiroergometrii nám tento test ale neřekne, jaká je maximální spotřeba kyslíku ani nebere 

ohled na limitující faktory probandů, proto byla tato metoda zvolena pouze jako  

doplňující měření, které se často využívá v zahraničních studiích pro hodnocení celkové 

fyzické kondice. Proband A ušel po tříměsíční intervenci o celých 93 metrů více (568 m) 
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a splnil tak normu pro daný věk, které při vstupním měření nedosáhl. Proband B ušel  

po třech měsících testování o 39 metrů méně než při vstupním testování (486 m),  

ale v obou případech se vešel do normy pro daný věk. 

 U probanda A došlo po tříměsíční pohybové intervenci k výraznému zlepšení  

při měření 6MWT oproti probandovi B, který se tříměsíční pohybové intervence  

neúčastnil.   
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8 ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo přispět k řešení problematiky pohybové  

intervence u pacientů po bariatrické operaci a jejího vlivu na redukci hmotnosti (složení 

těla), kvalitu života a VO2 max. Ke zjištění výsledků pomohla měření pomocí přístroje 

InBody, dotazník kvality života IWQOL-Lite, spiroergometrické vyšetření  

na bicyklovém ergometru, antropometrické měření a šestiminutový test chůze. 

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na aerobní a posilovací trénink u pacientů  

po bariatrické operaci. Do výzkumu se přihlásili dva probandi, kteří byli následně  

rozlosováni do dvou kategorií. Proband A byl měřen před a po tříměsíční pohybové  

intervenci a proband B před a po třech měsících bez pohybové intervence. 

U probanda A po tříměsíční pohybové intervenci došlo ke snížení hmotnosti  

o 12,1 kg, tedy o skoro 11 % původní hmotnosti a změně složení těla. Hmotnost tukové 

tkáně se snížila téměř o 25 % a hmotnost svalové tkáně klesla o 0,4 %. Dále se snížilo 

množství vody v těle, čistá hmotnost, index tělesného tuku, zvýšil se poměr objemu boků 

a pasu. Rozložení netukové a tukové tkáně v těle zůstalo stejné jako při vstupním měření. 

U probanda B, který nepodstoupil tříměsíční pohybovou intervenci došlo ke „zhoršení“ 

výsledků ve všech měřeních kromě dotazníkového šetření, kde nedošlo k žádné změně.  

Pomocí dotazníkového šetření jsem zjistila, že i tříměsíční pohybová intervence  

má pravděpodobně u pacientů po bariatrické operaci pozitivní vliv na zlepšení kvality 

života ve všech hodnocených kategoriích – fyzická kondice, sebedůvěra, sexuální život, 

společenské vztahy a problémy na veřejnosti, práce. 

Pravidelný aerobní a posilovací trénink pravděpodobně přispívá  

ke zvýšení VO2 max, a tím ke zlepšení vnímání zátěže u pacientů po bariatrické operaci. 

Moje výsledky se ve většině případů shodují se zahraniční literaturou,  

v zanedbatelné menšině se rozcházejí. Jedná se pouze o pilotní studii s nízkým počtem 

probandů. Z výsledků se domnívám, že tříměsíční aerobní a posilovací trénink může mít  

pozitivní vliv na snížení hmotnosti (složení těla), kvalitu života a VO2 max u pacientů  

po bariatrické operaci. Výsledky nemohou být chápány jako konečné. 

Vzhledem k tomu, že na území České republiky prozatím nevznikl žádný výzkum, 

který by se zabýval problematikou fyzioterapie (aerobního a posilovacího tréninku)  

u pacientů po bariatrické operaci, mohla by tato práce poskytnout základ pro další  
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výzkum. Ráda bych, aby se pacientům po bariatrických/metabolických operacích  

věnovala větší pozornost, jelikož obezita a její přidružená onemocnění jsou dnes  

v celosvětovém měřítku epidemickým problémem, který nemá obdoby. Mohlo  

by se tak během následujících desetiletí snížit množství lidí s obezitou, a tak také  

přidružených onemocnění a mortality s ní spojenou.  

I nadále by bylo zapotřebí se věnovat více problematice pacientů po, ale i před  

bariatrickou operací. Věřím, že tato práce poslouží jako malý, ale dobrý příklad toho,  

že zdravý životní styl a dostatek pohybu má smysl. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

3 M = tři měsíce 

6 MWT = six minute-walk test (šestiminutový test chůze) 

ADA = americká diabetologická společnost 

AGB = adjustabilní gastrická bandáž 

BMI = Body mass index 

BMR = basal metabolis rate (minimální kalorická potřeba) 

BPDS = biliopankreatický bypass s duodenální výhybkou 

DM = diabetes mellitus 

FFM = čistá hmotnost (bez tuku) 

HbA1c = hladina glykovaného hemoglobinu v krvi 

IASO = International Association for the Study of Obesity 

ICHS = ischemická choroba srdeční  

IOTF = International Obesity Task Force 

LGCP = laparoskopická plikace žaludku 

PBF = index tělesného tuku 

PI = pohybová intervence 

RYGB = žaludeční bypass Roux en Y  

SpO2 = periferní kyslíková saturace 

TBW = celkové množství vody v těle 

TF = tepová frekvence 

TFO = gen (fat mass and obesity associated) 

VO2 max = objem maximální spotřeby kyslíku při zátěži (ml/kg/min nebo l/min) 

WHO = World Health Organization 

WHR = poměr pasu a boků 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 
Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy (jakož jsou zejména 

Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Forta-

leza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 

zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o 

souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS  s názvem „Hodnocení efektu 

fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci„ prováděné na pracovišti VŠTJ Medicina Praha, Salmovská 5, 120 00 

Praha 2. 

1. Cílem diplomové práce je potvrdit nebo vyvrátit pozitivní vliv fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci. 

Práce bude mít charakter experimentálního výzkumu s doloženými příkladnými kazuistikami.  

2. Do výzkumu budete vybrán/á ze skupiny klientů VŠTJ Medicina Praha a budete rozřazeni do dvou skupin. 

První skupina provede dvanáct fyzioterapeutických intervencí (aerobní a posilovací trénink) dle léčebného 

programu sestaveného fyzioterapeuty VŠTJ Medicina Praha. Budete takto léčeni terapeuty VŠTJ Medicina 

Praha, jednou týdně. Druhá skupina bude po bariatrické operaci a vy budete pouze kontrolní skupinou bez 

fyzioterapeutické intervence. Měření obou skupin bude probíhat pod vedením fyzioterapeutů VŠTJ Medicina 

Praha. Jako testovací metody budou použity spirometrie (VFN), 6 MWT (šestiminutový test chůze k hodno-

cení fyzické aktivity), Borgova škála vnímaného úsilí (subjektivní hodnocení dušnosti, bolesti na hrudi a 

dolních končetin při dané aktivitě), dotazník kvality života související se zdravím IWQOL – Lite (HRQoL), 

měření tělesného složení na přístroji Inbody. K zjištění úrovně Vaší aktivity budete vyplňovat dotazník 

Baecke Physical Activity Questionnaire. Součástí výzkumu bude dodržování režimových opatření a domácí 

intervence v podobě určitého počtu nachozených kroků za den. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší 

než běžně očekávaná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu. 
3. Výzkumný vzorek bude reprezentovat skupina pacientů po bariatrické operaci, kteří jsou klienty VŠTJ Me-

dicina Praha. K výslednému zpracování dat bude využit MS Excel 2007. Výše zmíněné testovací metody 

budou sloužit jako hlavní kritérium pro vyhodnocení efektivity terapeutického postupu a tohoto výzkumu.  

Veškerá data budou získaná v období od října 2018 do února 2019 v Rekondičním centru Salmovská v Praze. 

Veškerá fyzioterapeutická ošetření budou provedena ambulantně, režimová opatření a domácí cvičení budete 

provádět již bez kontroly doma.  Každý z Vás absolvuje sérii dvanácti terapií (vždy jednou týdně). Úvodní 

terapie bude trvat 60-90 minut dle potřeby, kdy budete vyšetřen/a a seznámen/a s průběhem studie a 

podepíšete informovaný souhlas. Následné terapie trvají vždy 60 min. Kontrolní skupina absolvuje po třech 

měsících od operace vyšetření a dotazníkové šetření.  
4. Data budou získaná od obou skupin porovnána pomocí obsahové validity a výsledky určí řešení hypotéz. 

Celkovým výsledkem je pak doporučení pro vhodnost začlenění aerobních a posilovacích tréninků do stan-

dardních terapeutických postupů po bariatrické operaci. 
5. Účast v projektu je dobrovolná, ale podmíněná přítomností zmíněných funkčních poruch a indikací lékaře, 

nebude finančně ohodnocena. 

6. Diplomová práce bude uveřejněna na webu a ve studentském informačním systému (SIS), v případě zájmu 

budou data zpřístupněna na e-mailu: travnickova.g@seznam.cz 
7. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována v diplomové 

práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou vy-

užita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. Anonymizace 

osob na fotografiích bude provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla, znaků, které by mohly 

vést k identifikaci jedince. Neanonymizované fotografie budou po ukončení výzkumu smazány. 

8. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Gabriela Trávníčková    Podpis................................... 

 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Bc. Gabriela Trávníčková                               Podpis: .................................. 
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí ve výše uvede-

ném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, 

zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své 

dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez 

represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum ....................  

Jméno a příjmení účastníka .............................................................. Podpis: .............................................................. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
mailto:travnickova.g@seznam.cz


 

 

Příloha č. 3: Dotazník kvality života IWQOL – Lite (HRQoL) 

Fyzická kondice VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné něco zvednout ze země 5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné si zavázat tkaničky od bot 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se zvednout ze židle 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné chodit po schodech 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné se obléknout nebo  

svléknout 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám potíže s pohybem (někam dojít) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné přehodit nohu přes nohu 5 4 3 2 1 
I při malé námaze se snadno zadýchám (i po pár schodech) 5 4 3 2 1 
Trápí mě bolesti nebo špatná pohyblivost kloubů 5 4 3 2 1 
K večeru mívám oteklé kotníky 5 4 3 2 1 

Dělám si starosti se svým zdravotním stavem 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné doběhnout dopravního 

prostředek 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné vykonávat fyzickou akti-

vitu (cvičení, cyklistika, míčové hry apod.) 

5 4 3 2 1 

Aktivní pohyb mi nepřináší radost 5 4 3 2 1 
Sebedůvěra VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se cítím trapně 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je moje sebedůvěra nižší, než by mohla být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze si nejsem jistý/á sám/sama sebou 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nemám rád(a) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se bojím odmítnutí 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se nerad(a) dívám do zrcadla nebo na své  

fotografie 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mě přivádí do rozpaku se ukazovat na  

veřejnosti 
5 4 3 2 1 

Sexuální život VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze mě netěší sex 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze moc po sexu netoužím 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze je pro mne obtížné provádět sexuální  

aktivity 
5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se vyhýbám erotickým vztahům, jak je to jen 

možné 

5 4 3 2 1 

Společenské vztahy a problémy na veřejnosti VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze se setkávám s posměchem, zlomyslnými vtipy 

nebo nežádoucí pozorností 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že se na veřejnosti nevejdu na se-

dadlo (např. v divadle, kině, restauraci, v autě nebo v letadle) 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy, že neprojdu uličkou či turnikety 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze mám obavy, že nenajdu židli, která by mě 

unesla 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se setkávám s diskriminací (znevýhodněním) 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se vyhýbám společenským aktivitám 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se stydím jíst na veřejnosti 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze nemohu podřídit své oblečení módním tren-

dům 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze se nemohu účastnit všech rodinných aktivit (tu-

ristika, zimní sporty apod.) 
5 4 3 2 1 

Práce (pozn.: pokud nejste zaměstnán/a, odpovězte s  

ohledem na vaše každodenní činnosti) 

VŽDY OBVYKLE NĚKDY ZŘÍDKA NIKDY 

Kvůli nadváze je pro mne obtížné se starat o své záležitosti a 

plnit své povinnosti  

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze jsem méně výkonný/á než bych mohl/a být 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se mi v práci nedostává odpovídajícího plato-

vého postupu, povýšení nebo uznání 

5 4 3 2 1 

Kvůli nadváze mám obavy chodit na přijímací pohovory 5 4 3 2 1 
Kvůli nadváze se cítím méněcenně vůči kolegům, přestože  

jsem stejně výkonný/á 

5 4 3 2 1 

 



 

 

Dotazník dopadu tělesné hmotnosti na kvalitu života (IWQOL – Lite) - tělesná 

hmotnost a kvalita života. 

Odpovězte prosím na následující tvrzení tak, že zakroužkujete číslo, které nejlépe  

vystihuje Vaší situaci za poslední týden. Snažte se o maximální upřímnost. Nejde zde  

o správné či nesprávné odpovědi. 

 



 

 

Příloha č. 4: Borgova škála 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


