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Abstrakt
Dětská obezita představuje v dnešní době celosvětový problém. S nadměrnou
hmotností se pojí řada zdravotních komplikací a společenských nepříjemností. Obezita má
i další nepříjemné dopady. Teoretická část je věnována obecně příčinám rozvoje obezity,
komplikacím, které jsou s obezitou spojené, a léčbě obezity. Další kapitoly pojednávají
o pohybové aktivitě a stravování dětí a adolescentů. Krátká kapitola je věnována charakteristice období adolescence a moderním technologiím.
Sledovaný soubor tvořilo celkem 11 adolescentů ve věku 11 až 18 let. Dospívající
byli sledováni dva měsíce. Během tohoto období adolescenti zapisovali pohybovou aktivitu, počet kroků a počet hodin strávených s technologiemi (mobilní telefony, počítače, tablety, notebooky). Každý z adolescentů také zapisoval jídelníček. Všechny jídelníčky byly
následně vyhodnoceny a srovnány s doporučením. Dospívající byli dvakrát změřeni na
bioimpedančním přístroji, na kterém bylo zjištěno a vyhodnoceno jejich tělesné složení.
Výzkum ukázal, že u každého respondenta se projevila změna tělesného složení
(poměr mezi svalovou a tukové hmotou), která se vždy neprojevila poklesem v celkové
tělesné hmotnosti. Motivací k pohybové aktivitě pro dospívající byly zapůjčené krokoměry. Ale ani díky této moderní technologii, nebyli adolescenti schopni splnit doporučovaný
počet kroků za den. Moderním technologiím, převážně mobilnímu telefonu, dospívající
věnovali více času, než původně uvedli v rozhovoru, a než je doporučený maximální čas
s moderními technologiemi. Ani stravování adolescentů neodpovídalo doporučením. Podle
zapisovaných záznamů dospívající nepřijali ve stravě doporučené množství energie (tuků,
sacharidů, bílkovin). Přesto většina dospívajících během sledovaného období zvýšila svou
hmotnost.

Klíčová slova: dětská obezita, dospívající, zdravá strava, pohybová aktivita, technologie

Abstract
Children’s obesity is a global issue. Overweight is associated with many health complications and social inconveniences. The theoretical part is devoted to the general causes
of obesity development, complications associated with obesity and treatment of obesity.
Physical activity, children’s and adolescent's eating habits are discussed in the following
chapter. Short parts are devoted to describing the characteristics of adolescents period and
modern technologies.
The group consisted of 11 adolescents aged from 11 to 18 years. The adolescents
were observed for two months. During this period, adolescents recorded physical activity,
number of steps, number of hours spent with technologies (mobile phones, computers, tablets, laptops). Each of them also wrote down their eating habits. All eating habits diets
were provided evaluated and compared with recommendations. Adolescents were measured twice on a bioimpedance device, their body compositions were determined and evaluated based on their measuring.
Research proved that each respondent has shown a change in body composition (ratio between muscle and fat), which did not always show a decrease in total body weight.
For adolescents, motivation was caused by borrowed pedometers.
But not even thanks to this modern technology, adolescents were not able to accomplish the recommended number of steps per day. Adolescents devoted more time to modern technologies, mostly mobile phones, than they originally said in the interview, and
more than the maximum time spent with modern technologies. Adolescent's eating also did
not comply correspond with the recommendations. According to records, adolescents did
not consume recommended amount of energy per day (fats, carbohydrates, proteins). However, most adolescents gained weight during the study period.
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Úvod
Obezita lidstvo provázela celá staletí, ale nebyla ji věnována taková pozornost jako
dnes. Počet obézních dětí a adolescentů po celém světě stoupá. Problematika dětské obezity je považována za chorobu, kterou si dítě či dospívající většinou přenese až do dospělosti. K obezitě se většinou pojí další zdravotní komplikace. Tyto komplikace pak zaměstnávají nejednoho odborníka.
Energetický příjem u obézních dětí většinou převažuje nad výdejem. Energetický příjem nemusí být na první pohled tak nadměrný, ale může se skrývat v potravinách, které
jsou energeticky bohaté, např. čokolády, sušenky a slazené nápoje. Příjem stravy by měl
být rozložen do celého dne. Děti velmi často vynechávají snídani a na dopolední přesnídávku si koupí sladké pečivo. Do školní jídelny nechodí, ať už z důvodu, že jim tam nechutná či proto, že do školní jídelny nechodí ani jejich kamarádi. Odpolední svačinu některé děti také vynechávají. V pozdějších hodinách nastává hlad, který se adolescenti snaží
zahnat různými energeticky bohatými potravinami, většinou sladkostmi nebo potravinami,
které v sobě skrývají tuk (paštiky, uzeniny nebo chipsy).
Pohybová aktivita patří mezi často diskutované téma. Dnešní děti se nevěnují pohybové aktivitě tak intenzivně. Nedostatečný energetický výdej pak neodpovídá vysokému
příjmu energie. Přitom pohybová aktivita patří mezi základní biologické potřeby lidského
života. V dnešní době existuje mnoho druhů sportovních aktivit, kterým se mohou děti
věnovat.
Sedavý způsob života děti velmi často odkoukají od svých rodičů a komunikace
s vrstevníky je již pouze pomocí sociálních sítí a internetu. Věnování se internetu, sociálním sítím, online hrám jde až do řádů hodin. K těmto aktivitám se velmi často přidává
i nevhodné stravování. Děti jsou ovlivněny reklamou v televizi či na internetu, kde se propagují hlavně nezdravé potraviny či možnosti rychlého občerstvení.
Prevence a motivace dítěte musí být na prvním místě. Prevence by měla začít již od
jeho prvních krůčků, kdy ho ovlivňují hlavně rodiče. V dalších letech by k prevenci měla
přispět i škola a její hodiny se zaměřením na zdravé stravování. Větší vliv než škola, mají
na dospívajícího jedince jeho vrstevníci, kterým se často (nejen obézní) jedinec snaží vyrovnat.
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Teoretická část
1.

Obezita

1.1. Definice obezity
„Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická choroba charakterizována zmožením tělesného tuku“ (Kytnarová, Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2013). Nadměrná
hmotnost u obézních dětí je nejčastěji způsobena vyšším příjmem energie a zároveň nízkým energetickým výdejem. Je to obezita, na které se podílí 39 známých genových variant
společně s prostředím (Elks et al., 2010). U dětí, které trpí obezitou, je zvýšené riziko dalších onemocnění, např. diabetes mellitus, metabolický syndrom a kardiovaskulární onemocnění v dospělosti (Pařízková, 2016).
1.2. Charakteristika období adolescence
„Adolescence (dospívání) je vývojové období, které, tak jako všechny fáze lidského
života, v dnešní době doznává určitých změn“ (Kabíček, Csémy, Hamanová, 2014).
V dnešní době lidé dospívají rychleji, než jejich vrstevníci před sto lety (Kabíček, Csémy,
Hamanová, 2014). Dospívání je pro mladého dospívajícího člověka zlomovým obdobím
v mnoha ohledech (Sedlák, Pařízková, Daniš, 2016).
Adolescence neboli dospívání je období mezi 10. až 19. rokem života, během kterého
dochází u jedince k mnoha biologickým (zrychlení růstu, pohlavní dospívání), psychickým
(hledání identity, osamostatnění od rodiny) i společenským vývojovým změnám. Kabíček
a kol., rozdělují dospívání do tří základních období: časná adolescence od 10. roku do 13.
let, střední adolescence je mezi 14. až 16. rokem a pozdní adolescence 17–19 let (Kabíček,
Csémy, Hamanová, 2014). Puberta je spojena s fází rychlejšího tělesného růstu neboli pubertálního spurtu, který u dívek vrcholí kolem 12 roku. V tomto období je průměrná růstová rychlost 9 cm / rok (7–11 cm). Přibližně rok poté dochází k nástupu menarché, v tomto
období již dívka má 95 % své definitivní výšky. U chlapců je rychlost růstu ještě větší a to
až 10 cm / rok (7–12 cm). Růst je u chlapců dokončen v 18 letech (Krásničanová, Lesný,
2018). Během růstu a vývoje dítěte se mění zastoupení tuku v organismu. Množství tuku se
u dětí rozvíjí od narození, rychle naroste do jednoho roku života a dále se snižuje do 5–6
let a v následujících letech znovu narůstá. Tyto změny ukazují na souvislost s vývojem
body mass indexu (dále jen BMI). BMI se snižuje do shodného věku jako tělesný tuk
a v dalších letech se znovu zvyšuje (Fraňková, Pařízková, Malíková, 2013).
Normální tělesný vývoj u dívek je charakteristický právě zvyšováním objemu podkožního tuku a zároveň dochází k zaoblování postavy na bocích a stehnech. U chlapců je
somatický vývoj spojován s rozvojem a zvětšováním objemu svalstva. U chlapců se také
začíná formovat postava, kdy dochází k rozšiřování ramen (Kabíček, Csémy, Hamanová,
2014).
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Nedochází jen ke změnám tělesné postavy, ale také dochází ke změnám povahy
a chování. To samé platí i pro výživu, která by neměla být shodná se stravou v předešlém
životním období, ale stále by se měla lišit od výživy dospělého jedince. „Dospívající již
není dítě, ale stále ještě ani dospělý “ (Rusková, 2015). Zrychlený růst a vývoj organismu
jsou spojeny s velkými nároky na dodání živin stravováním (Kabíček, Csémy, Hamanová,
2014). Mnoho dospívajících v této etapě života “rebeluje“ proti různým nastaveným zásadám a napodobuje vrstevníky a nechává se ovládat módními trendy, které nevedou vždy
správným směrem. Dospívající často preferují rizikový životní směr, protože napomáhá
řešit jejich současné problémy (např. nedostatečné sebevědomí) (Rusková, 2015).
U obézních jedinců mohou estrogeny, které se uvolňují z tukové tkáně, ovlivnit proliferační aktivitu chondrocytů na růstové ploténce a tím pádem způsobí předčasný nástup
pubertálního růstu. U obézních dívek estrogeny ovlivňují osu podvěsek mozkový (hypofýza) – vaječníky. Tím napomáhají časnému nástupu puberty a zkracují etapu prepubertálního růstu (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2015). Zvýšeným vlivem estrogenů (na základ
mléčné žlázy) se u chlapců rozvíjí gynekomastie. V případě pseudogynekomastie se jedná
o zvýšené ukládání tuku v oblasti prsu (Koloušková, 2014).
1.3. Obezita v číslech
1.3.1. Nadváha a obezita u adolescentů ve světě
Podíl dětí ve věku do 15 let, trpících nadváhou nebo obezitou, se v Evropských státech zvýšil z 9 % (2001-2002) na 18 % (2013-2014) (WHO, 2017 b). V dnešní době se
obezita stala globálním a nejen zdravotním problémem. V současné době zaměstnává kromě lékařů také antropology, psychology, sociology, politology a další specialisty. Svými
následky ovlivňuje ekonomickou i sociální sféru společnosti. Posledních několik desetiletí
dochází k vzestupu nadváhy a obezity ve všech částech světa. Vzestupný trend výskytu
obezity se týká všech věkových kategorií (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Mezi významné ukazatele, které ovlivňují zdraví všech dětí, patří nadváha a obezita.
Pokud má dítě nadváhu či obezitu v dětství a také v období dospívání, zvyšuje se riziko, že
bude mít nadváhu či obezitu i v dospělosti. Na vzestup dětské obezity upozorňuje
i Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, dále jen WHO). Poukazuje
na to, že podíl dětí s nadváhou nebo obezitou v evropských zemích neustále stoupá (Sigmund, Sigmundová, 2015). Celkově se počet dětí s obezitou, ve věku od 5 do 19 let, zvýšil
po celém světě více než desetkrát, a to z 11 milionů (v roce 1975) na 124 milionů. Na světě
v roce 2016 bylo 74 milionů obézních chlapců a 50 milionů obézních dívek (WHO, 2017
a). V dnešní době se celosvětově sleduje prevalence obezity, jelikož je to jeden z nejrizikovějších faktorů u kardiovaskulárních chorob, a to nejen v dospělé populaci, ale už i u
dětí
a adolescentů (Hirošová et al. 2016). Vzestup míry obezity jak u dětí, tak u adolescentů
v zemích s nižším a středním příjmem (převážně v Asii) se v posledních letech zrychlil.
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Naopak je tomu v zemích s vyššími příjmy, kde se vzestup počtu dětí a dospívajících
s obezitou v některých věkových skupinách zpomalil a ustálil (WHO, 2017 a).
Tím, jak se mění prostředí, stravování a fyzická zátěž, postupně dochází ke změnám
tělesného vývoje, zvyšuje se průměrná výška a hmotnost dítěte a dospělého člověka. Takové změny jsou patrné nejen v průmyslově rozvinutých zemích, ale dnes již i v ostatních
zemích světa např. v Číně či Indii (Sedlák, Pařízková, Daniš, 2016). Nejvyšší míra obezity
byla v roce 2016 v Polynésii a Mikronésii. Jednalo se o 25,4 % dívek a 22,4 % chlapců.
Dále tyto země následovaly anglicky mluvící země s vyššími příjmy, do této skupiny patřily USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Irsko a Spojené království (WHO, 2017 a).
V Evropě mezi lety 2010–2013 trpělo nadváhou či obezitou 20,4 % chlapců a 19,4 %
dívek ve věku 5–17 let. Z tohoto udávaného množství dětí pak 4,6 % chlapců a 4,2 % dívek bylo obézních (Lobstein, 2015). Studie, která porovnávala data ze sedmi evropských
zemí (Belgie, Řecko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Slovinsko, Španělsko) ukázala, že
v roce 2010 bylo 26 % chlapců a 22 % děvčat v pásmu nadváhy, 5 % chlapců a 4 % dívek
byla obézní. Je zajímavé, že větší procento nadváhy či obezity bylo zjištěno v Řecku, Maďarsku Slovinsku a Španělsku než v Belgii, Nizozemsku a Norsku (Sigmundová, Sigmund,
2015).
Počet dětí a dospívajících (ve věku 5–19 let), které trpí obezitou, po celém světě za
poslední čtyři desetiletí až desetkrát vzrostl (WHO, 2017 a). Tyto ukazatele jsou alarmující. Na začátku 21. století WHO vyhlásila obezitu za celosvětovou pandemii (WHO, 2000).
Závěry studie, kterou vede Imperial College London a WHO poukazují na fakt, že
pokud se daná situace nezmění, bude do roku 2022 více obézních dětí než dětí s mírnou
nebo těžkou podváhou (WHO, 2017 a).
1.3.2. Nadváha a obezita u adolescentů v České republice
Vývoj prevalence nadváhy a obezity u dětí, mezi lety 1991 a 2001, ukázal zvyšující
se trend, kdy výsledky, které porovnávaly data z posledních dvou celostátních antropologických výzkumů (dále jen CAV) (1991–2001), prokázaly růst počtu dětí s nadváhou
a obezitou v prepubertálním a pubertálním věku (Vignerová et al., 2006).
Výsledky ze 4. a 5. CAV z roku 1981 a 1991 ukázaly, že byl mírný nárůst nadváhy
a obezity v České republice. Nadváha v roce 1981 byla zjištěna u 6,1 % chlapců a u 6,3 %
dívek. Obezita byla zjištěna u 3 % chlapců a 2,8 % dívek. V roce 1991 bylo v každé věkové kategorii 7 % dětí trpící nadváhou a 3 % dětí s obezitou. Dle výsledků 6. CAV z roku
2001 bylo v České republice 8,5 % dívek s nadváhou a 5,6 % dívek s obezitou. Co se týče
chlapců, těch bylo v tomto roce 8,9 % s nadváhou a 6,6 % trpělo obezitou (Vignerová et
al., 2006).
Výsledky ze sledování v letech 1996–2016 Státního zdravotního ústavu (dále jen
SZÚ) odhalily, že se výskyt obézních dětí během dvacetiletého období významně zvýšil,
kdežto za pět let (2011–2016) zůstal nezměněn. Výsledky byly z dotazníkové studie, která
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byla realizována v ordinacích 46 praktických lékařů pro děti a dorost v 15 městech České
republiky a zahrnovala děti ve věku, pěti, devíti, třinácti a sedmnáct let (SZÚ, 2016 c).
Ze studie Health Behaviour in School-aged Children (dále jen HBSC) vyplývá, že v
České republice je více než pětina dětí (11–15 let) nespokojeno se svou hmotností. Ve studii bylo uveřejněno, že 15 % dětí má nadváhu a 6 % jsou obézní dospívající. Vyšší nespokojenost je přitom zaznamenána především u chlapců. Nejvíce dětí s obezitou bylo v Královéhradeckém kraji a nejméně v Praze (HBSC, 2019 a).
1.4. Etiopatogeneze obezity
Na vzniku obezity se podílí kombinace různých faktorů a vlivů. Těmi hlavními jsou
genetická výbava jedince a nevhodný životní styl. Také se musí posoudit psychologická
a socioekonomická hlediska. Nesmí se zapomínat ani na prenatální a postnatální období
(Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019).
1.4.1. Genetika
Obezita je považována za onemocnění, které je do značné míry způsobeno různými
genetickými faktory. Na základě mnoha studií lze soudit, že 60–80 % variability tělesné
hmotnosti je určeno právě genetickými faktory (Adhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019).
Usuzuje se, že obezigenní prostředí se na rozvoji obezity podílí ze 30 %, zbylých 40–70 %
má genetický původ (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015).
Existují tzv. obezigenní geny, které přispívají k rozvoji obezity. Také jsou známy
leptogenní geny, které před vznikem obezity chrání (Aldhoon Hainerová, 2010). Převážná
část genů nemá vliv na vyšší nárůst tělesné hmotnosti přímo, ale u osob, které jsou vystaveny obezigennímu prostředí, zvyšují tendenci k nárůstu tělesné hmotnosti. Sklon ke vzniku obezity je individuální, uplatňuje se vliv genetických predispozic ve vzájemném působení s prostředím, konzumace potravy, převážně energeticky bohaté potraviny a sedavý
způsob života (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019). Existují genetické syndromy
a mutace některých genů (tzv. monogenní typy obezity), které jsou přímo spojeny s rozvojem obezity (Aldhoon Hainerová, 2010). V menší míře, vzácné genové varianty mají vliv
na funkci genu a chování jedince, aniž by jedince ovlivňovalo obezitogenní prostředí. Genetická informace se podílí u jedince na energetickém příjmu, pocitu sytosti, upřednostňování pokrmů, energetickém výdeji nebo na změně tělesné hmotnosti (Aldhoon Hainerová,
Zamrazilová, 2019).
Doposud bylo popsáno 79 syndromů spojené s obezitou (Kaur, Souza, Gibson, Meyre, 2017). Celá řada těchto syndromů je spojena s dalšími projevy např. vrozenými vývojovými vadami různých tělesných systémů, mentální retardací nebo neurokognitivními poruchami. Mezi nejčastější syndrom patří Prader Williho syndrom (také označován jako Prader Labhart Williho syndrom), pro který je typická výrazná hypotonie ihned po narození,
neprospívání v prvních měsících života dítěte a po prvním roce věku se rozvíjející hyperfagie s typickým nárůstem hmotnosti. Pro osoby s prokázaným Prader Williho syndromem
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je typická mentální retardace, menší ruce, chodidla a menší tělesná výška. Bardetův–
Biedlův syndrom (též označován jako Laurencův–Moonův–Bardetův–Biedlův syndrom) je
dalším syndromem, pro který je kromě obezity typická polydaktylie, retinitis pigmentosa,
vrozené vady ledvin, hypogonadismus a poruchy chování (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019).
1.4.2. Těhotenství
Nejen genetická predispozice má vliv na rozvoj obezity a metabolické komplikace
v pozdějším věku. Podstatným vlivem je i intrauterinní prostředí (Aldhoon Hainerová,
Zamrazilová, 2019).
Mezi další rizikové faktory pro nadváhu či obezitu se řadí zvýšená porodní hmotnost
novorozeného dítěte (Leontovyčová, Janda, 2018). Zvýšená hmotnost dítěte nemusí být
dána genetickými faktory, ale nevhodnou výživou matky a nemocemi, kterými matka trpí
(např. diabetes mellitus). Nejen nevhodná výživa, ale i kouření matky v těhotenství může
mít za následek nižší porodní váhu dítěte, která se v pozdějších letech sice upraví, ale stále
může být podle některých studií rizikovým faktorem pro rozvoj obezity v dospělosti (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Zároveň i vyšší tělesná hmotnost matky v těhotenství může být jeden z faktorů rozvoje obezity u dítěte (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019). U dětí, u kterých původně
obézní matka zhubla ještě před těhotenstvím, se snižuje riziko na vznik obezity
a komplikace spojené s obezitou (Kral et al, 2006).
1.4.3. Kojení
Kojení je nenahraditelným způsobem výživy pro novorozence (Kudlová, 2019).
„Dítě má právo na mateřské mléko jako jedinou potravu plně odpovídající jeho potřebám“
(Laktační liga, 2015). WHO doporučuje do 6 měsíců života dítěte výlučně kojit (WHO,
2016 b). Mateřské mléko zajišťuje dítěti živiny pro růst a vývoj, a je též prevencí vzniku
různých onemocnění (např. infekcí, alergií, autoimunitních chorob, civilizační onemocnění) (Tláskal, 2016). WHO doporučuje pokračovat s částečným kojením, až do 2 let věku
(WHO, 2016 b). Složení mateřského mléka se mění dle potřeby kojence (Stránský, Ryšavá,
2016).
Dle studie WHO, která zahrnovala 16 zemí po celé Evropě, může kojení snížit riziko
dětské obezity až o 25 % (Rito el al, 2019). U dětí, které byly kojeny kratší dobu než
6 měsíců, je riziko zvýšeno o 12 % (UNICEF, 2019).
Výlučné kojení (kojení minimálně 4 měsíce) chrání děti v pozdějším věku před rozvojem diabetu, obezity, před vyšším krevním tlakem a vyššími hladiny cholesterolu (1000
dní, 2014).
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1.4.4. Faktory prostředí
Za vznikem obezity nejčastěji stojí energetická nerovnováha, tzn. že vysoký příjem
energie potravou není v souladu s nízkým energetickým výdejem, tj. neodpovídá potřebám
organismu (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015).
Vysedávání u počítače či neustále hraní na počítači jsou činnosti, při kterých se nespotřebovává příliš velké množství energie. Jestliže bude adolescent dlouho vysedávat
u počítačových her a nebude vyvíjet dostatečnou pohybovou aktivitu, příjem bude převyšovat výdej a bude docházet k ukládání přebytečné energie (Nešpor, 2011).
Nejčastější chyby, které děti v jídelníčku dělají je vynechávání snídaně, dopolední
svačiny nebo omezená konzumace oběda (Střítecká, Hlúbik, 2012). Pokud děti vynechají
tyto pokrmy, v jejich stavě budou chybět polysacharidy, vláknina, zelenina a ovoce. Tím
pádem je nedostatečný příjem železa, vápníku, vitamínu C, selenu, kyseliny listové. V jídelníčku jsou pak zastoupeny energeticky bohaté potraviny např. sladkosti nebo potraviny
s obsahem nasycených mastných kyseliny (paštiky, tučné uzeniny, smažená jídla (Floriánková, 2014). Dle studie HBSC, která sbírala data od českých školáků ve věku 11–15 let,
bylo zjištěno, že v České republice snídalo každý den jen 49 % dětí. Dle studie snídali více
chlapci než dívky (HBSC, 2019 b).
Pocit hladu a chuť k jídlu může mít souvislost s chronickým nedostatkem spánku,
sníženou sekrecí leptinu nebo tyreotropního hormonu či zvýšenou koncentrací ghrelinu. Za
poslední roky se doba spánku jak u dětí, tak u dospělých výrazně snížila (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2019).
Mezi příjmem potravy a výdejem musí být rovnováha, avšak děti často konzumují
více potravy, než jejich tělo potřebuje (dochází k přejídání). Pak ale zůstává otázka, proč se
dítě přejídá? Za přejídání může buď zvýšený apetit dítěte nebo nezpůsobilost rozpoznat
signály sytosti nebo vnitřní procesy, které regulují příjem potravy (Fraňková, Pařízková,
Malichová, 2013). Pokud je opravdu porušeno vnímání sytosti je tato situace velmi obtížně
léčebně ovlivnitelná (Neumann, Plášilová, 2011). Za příčinou přejídání dítěte mohou psychologické problémy, např. konflikty, či problémy ve škole (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). V dnešní době se k nevhodnému stravování či genetice připojuje také nedostatek pohybové aktivity. Známým faktem je, že úrovní pohybové aktivity v dospívání je
ovlivněna pohybová aktivita v dospělém věku. Tento pokles je spojován s neustálým vysedáváním u moderních technologií (Sigmundová, Sigmund, 2015).
1.4.5. Psychosociologické faktory
Obezita je pro dítě závažnou psychickou a psychosociální zátěží. Odlišnost, hlavně
fyzická, od vrstevníků, často vede až k pocitům méněcennosti, které přecházejí v deprese,
stáhnutí se do ústraní od ostatních dětí (Lisá et.al, 2008). Někdy mohou končit i sebevražednými sklony (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2015). Děti s nadváhou či obezitou
jsou často obětí šikany nejen ve fyzické oblasti, ale hlavně ve slovní a vztahové oblasti.
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Reakce na takovéto podměty, velmi často vedou až k úplnému opaku problému, jako je
velký úbytek váze, tj. nekontrolované hubnutí, ze kterého se mohou vyvinout poruchy příjmu potravy typu mentální anorexie nebo mentální bulimie (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015). Dítě musí být především spokojené samo se sebou, aby byla zajištěna jeho
stabilita osobnosti (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). Přejídáním mohou děti zahánět trauma, reakce na nepříznivé postoje okolí, utrpení z důvodu, že si jich rodiče nevšímají nebo je podceňují (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015). Po psychické či sociální
stránce je pro děti s obezitou typická preference mastných jídel, sladkých potravin, nedostatek pohybové aktivity a zároveň nezájem o starosti druhých lidí. Obézní děti se obtížně
zařazují do sociálních sfér. Na jednu stranu může jejich chování působit dobrosrdečně,
vlídně, kdy se snaží své kamarády zaujmout dárky či sladkostmi. Na druhé straně se pak
mohou chovat velmi podrážděně a nepřátelsky (Neumann, Plášilová, 2011).
Buclatost či faldíčky u kojenců a batolat jsou obdivovány, rodiče jsou však upozorňováni, že hmotnost jejich dítěte je vyšší, než jaká by měla v jeho věku být. Většina rodičů
nepřisuzuje vyšší hmotnosti dítěte důležitost a jsou s ní spokojeni či soudí, že dítě “z buclatosti vyroste“. Důležitost tomu přisuzují až v pozdějším věku dítěte, kdy se objevuje nadváha nebo obezita (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
1.5. Diagnostika nadváhy a obezity
1.5.1. Antropometrické ukazatele a fyzikální vyšetření
V České republice má hodnocení tělesné výšky a vývoje hmotnosti dětí a adolescentů dlouholetou tradici. První měření prováděl již na konci 19. století profesor Jindřich Matiegka (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Percentilové grafy jsou nejjednodušším a nejvyužívanějším ukazatelem ke zhodnocení a brzkému odhalení nadváhy či obezity. Česká republika má svá referenční data, která
jsou výsledkem celostátního antropologického výzkumu (dále jen CAV) a jejichž sběr probíhal už od roku 1951 každých deset let až do roku 2001. Dle výsledků měření velkého
souboru dětí všech věkových kategorií byly vytvořeny referenční hodnoty, které BMI rozdělují do jednotlivých pásem. Tato pásma jsou ve škále od 3. k nejvyššímu 90. a 97. percentilu (Vignerová, Riedlová, Bláha, 2006).
Již v roce 1991 byl 90. percentil brán jako hranice nadměrné hmotnosti a 97. percentil představoval hranici obezity. Z výzkumu 6. CAV, v roce 2001, byl však zjištěn zvýšený
podíl dětí s nadměrnou hmotností a obezitou. Hranice 90. a 97. percentilu by musely být
posunuty k vyšším hodnotám a to by bylo nežádoucí. V některých věkových kategoriích by
muselo dojít i k posunutí hranic pro 50. percentil. Na základě těchto zjištění byly ponechány percentilové grafy hmotnosti, hmotnosti k tělesné výšce a BMI z roku 1991 (Vignerová,
et al., 2006).
U dětí není možné hodnotit tělesný vývoj jen na základě absolutní hodnoty BMI. Je
nutné brát v úvahu, že hodnoty BMI se výrazně mění s věkem. Pro tyto účely se využívají
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percentilové grafy. V těchto grafech je právě zohledněn vztah mezi hodnotou BMI k věku
dítěte (Vignerová, et al., 2006). Pokud je dítě změřeno a výsledky se zanesou do percentilového grafu, vyšetřující tím získá představu, jak se dítě vyvíjí (jaké je jeho BMI) vzhledem k ostatním dětem v jeho věku v celé populaci. Tyto hodnoty jsou součástí Zdravotního
a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého. Z jednoho měření není možné dělat závěry
o růstu a vývoji dítěte. Až měřením, které se opakuje v určitých časových intervalech, se
může určit individuální křivka BMI dítěte, podle které se mohou vyvozovat závěry (Vignerová, 2008).
Graf č. 1. BMI u dívek a chlapců

(zdroj: Vignerová, et al, Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ,2006).
Pro české děti má BMI kritéria nadváhy a obezity: nadváha – hodnoty  90. percentil
pro věk a pohlaví dítěte; obezita – hodnoty  97 percentil pro věk a pohlaví dítěte. U dětí,
které jsou mladší 3 let, se doporučuje zhodnocení tělesné hmotnosti pomocí percentilových
grafů tělesné hmotnosti k tělesné výšce (Vignerová, et al., 2006).
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Graf č. 2. Hmotnost k tělesné výšce dívky a chlapci

(zdroj: Vignerová, Riedlová, Bláha, et al, Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže, 2006).
Pokud se hodnota BMI sledovaného dítěte pohybuje pod 10. percentilem znamená to
nízkou hmotnost, hodnota pod 3. percentilem je alarmující, kdy je nutno pátrat po příčině
nízké hmotnosti (Vignerová et al. 2006).
Rolland-Cacherová společně se spolupracovníky měřila BMI u dětí a prokázala, že
jeho hodnota u dětí prochází určitým vývojem, tj. třemi fázemi. První fáze nastupuje už od
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prvního roku života, kdy hodnota BMI stoupá. Druhá fáze poukazuje na fakt, že se tato
hodnota po období prvního roku života naopak snižuje. Poslední (třetí) fáze probíhá mezi
6. – 7. rokem, kdy se BMI dítěte znovu zvyšuje (tzv. „Adiposity rebound“, rebound =
zpětný odraz). Dochází také k určitým změnám v podílu tukové tkáně na celkové hmotnosti dítěte. Je známo, že je rozdíl v obsahu tělesného tuku mezi pohlavími je patrný již
v dětském věku. Dívky mají větší podíl tukové tkáně, který se postupně s přibývajícím
věkem zvyšuje (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
1.5.2. Měřící metody
V dnešní době existuje řada metod, kterými lze zjistit obsah tuku v organismu. Některé z nich jsou jednoduché, jiné jsou složitější a používají se hlavně na specializovaných
pracovištích (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015).
Použití krejčovského metru slouží k měření tělesných, obvodových rozměrů. Vhodný
je užší krejčovský metr, jelikož silný špatně přiléhá a může zapříčinit nepřesné měření.
Využívá se měření obvodu pasu, břicha, boků nebo paže v klidu (Zamrazilová, 2013). Poměr WHtR ( = waist/height ratio, neboli poměr pas/výška) ukazuje distribuci centrálního
tuku, který je spojen se zvýšeným rizikem rozvoje metabolického syndromu (Khoury,
Manlhiot, McCrindle, 2011). Viscerální tuková tkáň, která se nahromadí v organismu je
metabolicky aktivnější. Představuje vysoké riziko pro rozvoj kardiovaskulárních komplikací (Stránský, Ryšavá, 2014). Poměr WHtR by neměl být vyšší než 0,5. Znamená to, že
obvod pasu by se měl udržovat pod polovinou výšky dítěte (McCarthy, Ashwell, 2006).
Poměr obvodu pasu k výšce je ukazatelem rizik jak pro děti a dospívající, tak pro osoby
v dospělém věku. „Na základě studií byly připraveny percentilové grafy obvodu pasu
a poměru pasu k výšce pro některé evropské dětské populace. Doporučené hranice pro
„rizikový“ obvod pasu a poměr pas/výška se zatím liší. Referenční hodnoty obvodu pasu a
poměru pasu k výšce nejsou pro českou populaci známy“ (Kytnarová, 2013).
Měření tloušťky kožních řas je další metoda, která se využívá pro vyšetření množství
tuku v organismu. Tloušťka kožních řas neboli rozložení tuku v organismu je nerovnoměrné, a proto se měří na více místech těla. Používá se měření na dvou až deseti místech na
těle a měření se provádí pomocí kaliperu (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015). Doporučuje se měřit alespoň na dvou základních kožních řasách, a to nad dvouhlavým svalem
(biceps) a nad trojhlavým svalem (triceps). Měřená paže musí být volně visící a v klidu.
Dále je možné měřit kožní řasu na břiše v 1/3 vzdálenosti mezi pupkem a předním horním
trnem kyčelní kosti, dalším místem pro měření kožních řas je pod dolním úhlem lopatky
(subskapulárně). Další místo pro měření je na boku (suprailiakálně), nad předním horním
trnem kyčelním (průsečík s přední axilární čárou). (Zamrazilová, 2013).
K dalšímu měření složení těla (aktivní tukuprosté hmoty a tukové tkáně) se využívá
bioimpedanční metoda (BIA), výpočetní tomografie (CT), duální rentgenová absorpciometrie (DEXA), magnetická rezonance (MR) a další (Pařízková, 2016). Bioimpedanční metoda se zakládá na šíření elektrického proudu při nízké denzitě. Tukuprostá aktivní tělesná
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hmota obsahuje vyšší podíl vody a elektrolytů a díky tomu je skvělým vodičem. Tuková
tkáň je výborný izolátor. Dual energy x-ray absorptiometer (DEXA) rozlišuje kostní minerály od tkání měkkých, a tak rozděluje tuk a tukuprostou aktivní hmotu. Hydrodenzitomertie je další metodou, kterou se zjišťuje objem těla, které se váží pod vodou a zároveň se
měří i objem vzduchu v plicích a dýchacích cestách (Fraňková, Pařízková, Malichová,
2015).
1.5.3. Laboratorní vyšetření
U dětí s nadváhou či obezitou je nutné vyšetřit lipidové markery (lipidový metabolismus). Výsledky lipidových markerů určují další postupy při léčbě dyslipidémie. Velmi
důležitým ukazatelem je inzulinová rezistence, která se vyšetřuje odebíráním krve nalačno
tzn. vyšetření hladiny glykémie, inzulínu i C-peptidu. K dalším možným vyšetřením patří i
hladiny hormonů štítné žlázy, tj. TSH (thyreotropní hormon), fT4 (volný thyroxin), hladina
kortizolu při podezření na Cushingovu nemoc, jaterní enzymy AST (aspartátaminotransferáza) a ALT (alaninaminotransferáza) (Kytnarová, Aldhoon Hainerová, Zamrazilová,
2013).
1.6. Choroby spojené s obezitou
Nejen v dětském věku je nutno obezitu chápat jako vleklé onemocnění, které zvyšuje
rizika vzniku dalších závažných onemocnění (Floriánková, 2014). Obezita je rizikem pro
rozvoj řady chorob především kardiovaskulárních (ischemická choroba srdeční, arteriální
hypertenze, srdeční selhání, cévní mozková příhoda, tromboembolická nemoc), metabolických chorob (diabetes mellitus 2.typu), nádorových onemocněn např. kolorektálního karcinomu, nemoci pohybového aparátu (artróza nosných kloubů). Dále obezita zvyšuje riziko
vzniku gastrointestinálních chorob (nealkoholové tukové postižení jater a dalších chorob)
i respiračních nemocí (Puklová, 2018). Mezi ortopedické komplikace se řadí – poruchy
páteře, ploché nohy, borcení nožní klenby, genua vara a valga (Pařízková, 2016).
1.6.1. Hypertenze
Zvýšený krevní tlak (hypertenze) již dnes provází řadu dětí a dospívajících až do dospělosti (Šamánek, Urbanová, 2014). Jak v odborné literatuře, tak i v laické veřejnosti je
známo, že arteriální hypertenze je nejvýznamnějším rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob. Problémy s vyšším krevním tlakem jsou většinou odhaleny náhodně při preventivní prohlídce u praktického dětského lékaře (Doležel, 2014). Měření krevního tlaku
by mělo proběhnout až minimálně po 10 minutách klidu (psychického i tělesného) v čekárně lékaře, a ještě po 5 minutách klidu v ordinaci lékaře (Procházka, 2013). U dětí a adolescentů se většinou nevychází z jediné naměřené hodnoty (Doležel, 2014). Podezření na
hypertenzi lze stanovit teprve na základě třech měřeních v různých dnech. Definitivě je
hypertenze potvrzena teprve 24hodinovou monitorací krevního tlaku (Procházka, 2013).
24hodinová monitorace krevního tlaku neboli metoda ABPM (ambulatory blood pressure
monitoring) probíhá v obvyklých podmínkách mimo zdravotnické zařízení (24 hodin),
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včetně spánku (Seeman, 2012). Metoda ABPM je většinou využívána cíleně, a to kvůli
diagnostice (děti s vleklým onemocněním ledvin, nejčastěji po transplantaci jater či srdce
nebo děti s onemocněním diabetes mellitus) nebo kvůli léčbě – zhodnocení léčby při hypertenzi (Doležel, 2014). Vysoký krevní tlak se hodnotí ve vztahu pro daný věk a pohlaví
(SZÚ, 2016 b).
Tabulka č. 1. Hodnoty krevního tlaku
Normální hodnoty krevního tlak
Vysoký normální krevní tlak
Hypertenze

<90. percentil
≥ 90. a <95. percentilem
≥ 95. percentil
(Upraveno dle SZÚ, 2016 b)

1.6.2. Vysoký cholesterol
Zvýšení krevních tuků se týká celkového cholesterolu, triglyceridů nebo jejich kombinace (Svačina, Müllerová, Bretšnajdrová, 2013). V dětském věku je nejčastější zvýšená
hladina celkového cholesterolu nebo zvýšená hladina low density lipoproteins cholesterol
(dále jen LDL cholesterol). Kombinovaná hyperlipidémie se většinou prokáže až
u adolescentů (Urbanová et al, 2008). Pokud nejsou změny lipidového metabolismu včas
podchyceny a léčeny, vedou velmi často k rozvoji časné aterosklerózy a kardiovaskulárním
onemocněním (Lisá, 2013).
Tabulka č. 2. Normální hodnoty ukazatelů lipidového metabolismu
Normální hodnota celkového cholesterolu

(mmol/l)

1-15 let

2,6-4,8

nad 15 let

3,4-5,0

Normální hodnota LDL cholesterolu

(mmol/l)

do 15 let

0,5-1,5

5-19 let

1,6-3, 0

Normální hodnota HDL-cholesterolu

(mmol/l)

do 6 let

0,90-1,26

6-10 let

1,10-1,83

11-15 let

1,27-1,71

chlapci nad 15 let

0,9-1,42

dívky nad 15 let

1,16-1,68

Normální hodnota triacylglycerolu

(mmol/l)

1-15 let

1,2-1,6

nad 15 let

0,7-1,7
(Zdroj: Kytnarová, Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2013)
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V roce 2016 proběhla studie, která byla součástí rozsáhlejší studie „Zdraví dětí
2016“. Jednalo se o monitorování zdravotního stavu české dětské populace. Informace se
získávaly při preventivních vyšetření dětí, které byly ve věku pěti, devíti, třinácti a sedmnácti let. Tato studie zjišťovala hodnoty krevních lipidů u dětí, které byly zařazeny do kategorie „rizikové“, pro výskyt předčasné aterosklerózy. Výsledky byly porovnány s výsledky ze studií z předchozích let. Průměrná hodnota celkového cholesterolu u českých
dětí v roce 1999 byla 4,55 mmol/l a při dalším měření v roce 2006 klesla na 4,27 mmol/l.
V roce 2016 poté proběhlo další měření. Průměrná hodnota celkového cholesterolu u sledovaného souboru byla 4,25 mmol/l, což znamená, že průměrná hodnota celkového cholesterolu zůstala beze změn. Beze změn zůstaly i hodnoty low density lipoproteins cholesterol
(LDL cholesterol) a high density lipoproteins cholesterol (HDL–cholesterol). Hodnoty
LDL cholesterolu mezi lety 1999–2006 klesly z 2,61 mmol/l na 2,50 mmol/l. V roce 2016,
kdy došlo k dalšímu měření krevních lipidů, byla hodnota LDL cholesterolu 2,51 mmol/l.
Mezi lety 1999 a 2006 došlo k poklesu hladiny HDL cholesterolu z 1,51 mmol/l na 1,41
mmol/l. Hodnoty HDL cholesterolu v roce 2016 zůstaly nezměněny (1,43 mmol/l). Zkoumané hodnoty triacylglycerolů mezi lety 1999–2007 mírně poklesly z 1,05 mmol/l na 1,00
mmol/l. Do roku 2016 zůstaly hodnoty nezměněny (1,00 mmol/l) (Procházka et. al, 2018).
Pokud adolescenti mají koncentraci celkového cholesterolu vyšší než 5,2 mmol/l,
mají o 40 let později až pětkrát vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních chorob (Šamánek,
Urbanová, 2014).
1.6.3. Inzulinová rezistence
Mezi další poruchy, které jsou spojené s obezitou, patří hyperinzulinémie, inzulínové
rezistence a prediabetes (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2015). U dětí by se hladina
inzulínu nalačno měla pohybovat mezi 2,6 – 24,9 mIU/l. Pokud jsou hladiny zvýšené, je
vhodné vyšetření doplnit o orálně glukózový toleranční test (oGGT). Normální hodnoty
glykémie (měřené nalačno) u dětí do 15 let i dospívajících se pohybují mezi 3,3 – 5,6
mmol/l (Kytnarová, Aldhoon Hainerová, Zamrazilová, 2013). Je možné také spočítat model inzulinové rezistence HOMA (homeostasis model assesment of insulin resistance).
Vzorec pro vypočítání HOMA využívá hladiny inzulinu na lačno (fasting insulin resitance
index, FIRI) a glykémie na lačno (fasting plasma glucose, FPG). Vzorec pro HOMA je:
HOMA = FIRI (mIU/L) x FPG (mmol/l) děleno 22,5. Zda je hodnota HOMA nad 4 (resp.
3, 45 u mladších dětí) dokazuje to inzulinorezistenci (Keskin et al. 2005).
1.6.4. Metabolický syndrom
Metabolickému syndromu u dospělých jedinců je věnována velká pozornost, ovšem
jinak je tomu u dětí, kde je spoustu nejasností a nejednotností. Je známo, že řada obézních
dětí již má buďto prokázanou dyslipidémii (převážně zvýšenou hladinu LDL-C a sníženou
hladinu HDL-C) nebo byla zjištěna hypertenze či porucha glukózového metabolismu. Pokud jsou již v dětském věku prokázány odchylky od normálních hodnot, je tím i zvýšeno
riziko kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti. Všechny změny, které se vztahují k
23

patologické koordinaci látkové výměny mezi tukovou tkání, játry, svaly a gastrointestinálním traktem, vedou k inzulinové rezistenci, která má nejvýznamnější roli v rozvoji metabolického syndrom (Lisá, 2019). Dle International Diabetes Federation (dále jen IDF) se metabolický syndrom definuje takto:
Tabulka č. 3. Definice metabolického syndromu pro děti a adolescenty podle IDF
Věk 6-10 let
centrální obezita: obvod pasu ≥ 90.percentil pro daný věk.
Diagnóza metabolického syndromu není v této skupině uznávána, avšak vyšetření jednotlivých parametrů (triacylglyceroly, high-density lipoprotein cholesterol, krevní tlak,
glykémie) je indikováno při pozitivní rodinné anamnéze výskytu metabolického syndromu, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémie, kardiovaskulární onemocnění, hypertenze a
/nebo obezity
Věk 10-16 let
Přítomnost centrální obezity a minimálně dvou dalších parametrů:
centrální obezita: obvod pasu ≥ 90.percentil pro daný věk
triacylglyceroly (TG):  1,7 mmol/l
high-density lipoprotein cholesterol (HDL – cholesterol): <1,03 mmol/l
krevní tlak: systolický ≥ 130 mm Hg nebo diastolický ≥ 85 mm HG
glykémie na lačno ≥ 5,6 mmol/l** nebo DM 2.typu
Věk nad 16 let (IDF kritéria pro dospělé)
centrální obezita: obvod pasu  94 cm (muži),  80 cm (ženy) a splnění jakýkoliv dvou
následujících kritérií:
TG:  1,7 mmol/l nebo již zavedená léčba této dyslipidémie
HDL cholesterol: <1,3 mmol/l (ženy) nebo již zavedená léčba této dyslipidémie
krevní tlak: systolický ≥ 130 mm Hg nebo diastolický ≥ 85 mm HG nebo léčba již diagnostikované hypertenze
glykémie nalačno: ≥ 5,6 mmol/l nebo přítomnosti diabetes mellitus 2. typu
** Hodnota glykémie ≥ 5,6 mmol/l je indikací k provedení orálního glukózového tolerančního testu (oGTT)
(Upraveno podle: Boženský, 2013)
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1.6.5. Vady páteře a dolních končetin
Mezi muskuloskeletální komplikace patří přetížení a nedostatečná stimulace nožní
klenby, tzn. dochází k jejímu poklesu a vytváří se plochá noha. K tomuto problému dochází častokrát už v raném dětském věku. Přetížení dolních končetin se může projevit jejich
vybočením z osy a nohy jsou postaveny “do X“ (forma genua vara či caxa vara) nebo “nohy do O“ (valga). Dlouholetá vysoká zátěž kloubů směřuje k pozdějším komplikacím artrotického typu, které se u obézních dětí objevují dříve než u jedinců s normální hmotností.
Pokud je skelet obézního jedince neustále přetěžován, mohou vznikat morfologické a
funkční vady, např. chybné držení celého těla, hrudní hyperkyfóza (tzv. kulatá záda) a skolióza (vybočení páteře do stran) (Sedlák, Pařízková, Daniš, 2016).
1.6.6. Kožní komplikace
Většinou se mohou vyskytnout i kožní komplikace, jako jsou např. ekzémy a infekce
v oblasti kožních záhybů, např. v podpaží a oblasti třísel. V oblastech s výraznou podkožní
tukovou vrstvou vznikají rozsáhlé kožní jizvy (strie) (Aldhoon Hainerová, Zamrazilová,
2015).
1.7. Léčba obezity
S narůstajícím počtem obézních dětí a dospívajících narůstá zájem i o vhodné léčebné postupy. Dětská obezitologie se v České republice stále úspěšně rozvíjí (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). Léčba nadváhy a obezity je velmi obtížná a časově náročná
(Kytnarová, 2016). Jestliže se rodiče rozhodnou jednat, aby pomohli svému dítěti, první
pomoc by jim měl poskytnout praktický dětský lékař, který v pravidelných intervalech
sleduje výšku a váhu. Ten může dále ověřit, zda se jedná o obezitu alimentárního typu
(kvůli vyššímu příjmu energie) či zda se na rozvoji obezity podílí jiná onemocnění či léčba
(např. funkce štítné žlázy). V případě potřeby může dítě předat do péče specializované
ambulance (endokrinologické, obezitologické). Praktický lékař může dále navrhnout ambulantní konzultace s nutričním terapeutem, péči psychologa, v indikovaných případech
vyšetří a další péči ve specializované obezitologické ambulanci či pobyt v dětské léčebně
či ozdravovně. Je možnost dítě přihlásit do speciálních redukčních a tělovýchovných programů. Odborníci se shodli na čtyřech důležitých a úspěšných pilířích terapie dětské obezity: psychoterapie, léčebný dietní režim, pohybový režim a edukace rodičů (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015).
1.7.1. Stravovací režim
V redukčním režimu musí být v první řadě zařazena pravidelná pohybová aktivita
a správné složení jídelníčku. Při sestavování vhodného jídelníčku musí být zachován dostačující a vyvážený příjem všech důležitých živin. Každé zahájení redukčního režimu,
hlavně úpravy jídelníčku, musí být v první řadě konzultováno s odborníkem (Floriánková,
2014). Jídelníček musí být správně složen z kvalitních polysacharidů, tuků s vyšším množstvím nenasycených mastných kyselin a vyšším podílem zeleniny a ovoce (Fraňková, Pa25

řízková, Malichová, 2013). Když se v jídelníčku přísně omezí příjem energie nebo důležité
nutriční složky, může se u dětí narušit růst a vývoj (Kytnarová, 2016). Jídelníček by měl
vycházet z doporučených nutričních dávek pro dívky a chlapce vzhledem k věku, stupni
obezity a zdravotním komplikacím (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Je velmi důležité stanovit reálné cíle. Cílem nemusí být rychlý hmotnostní úbytek
(Kytnarová, 2016). Při dodržování jídelníčku je důležité snížit BMI. To znamená buď snížit celkovou tělesnou hmotnost nebo za předpokladu, že dítě stále roste, udržet konstantní
tělesnou váhu (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Při správné edukaci a léčbě (nejen) obézního dítěte je důležitý záznam jídelníčku,
který může zapisovat jak samo dítě (záleží na věku) nebo jeho rodič. Zapisování jídelníčku
je velmi jednoduchou metodou, která poskytuje informace o tom, jak se dítě stravuje během dne, tzn. sledují se stravovací návyky. Je velmi důležité, aby dítě či rodič byl správně
poučen o tom, jak jídelníček zapisovat. Jak jídelníček zapisovat ukazuje tabulka č. 4. Dítě
či rodič by měl zapisovat všechno, co za den vypil a zkonzumoval, dle skutečnosti (Karbanová, Sadílková, Svačina, 2017).
Tabulka č. 4. Pravidla pro sestavení správného stravovacího záznamu
Pravidlo
Důvod
1. Zapisovat vše okamžitě po kon- Pozdější záznamy vedou k podhodnocování
zumaci
příjmu stravy.
2. Zapisovat čas konzumace jednotli- Rozložení jídel dne hraje důležitou roli
vých jídel
3. Zapisovat přesnou hmotnost konzu- Při odhadech dochází k velkému podhodnomovaných potravin
cení porcí, v důsledku čehož mohou být
výsledná doporučení neadekvátně přísná.
4. Zapisovat i nápoje

Slazené nápoje nebo soft drinky, které obsahují značné množství energie.

5. Zapisovat pocity a nálady při jídle Impulzy vedoucí ke konzumaci konkrétních
(hlad, chuť, stres, radost, smutek).
potravin mohou ovlivnit následná nutriční
doporučení, případně mohou poukázat na
nezbytnost zapojení psychologa do léčebného postupu.
6. Zapisovat i místo konzumace a Příležitost ke konzumaci méně vhodných
okolnosti
potravin a nápojů ke mnoho (oslavy, návštěvy, pracovní akce, večerní posezení u
televize), rozbor těchto situací s nutričním
terapeutem, případně psychologem může
být zásadní.
(Upraveno podle: Karbanová, Sadílková, Svačina, 2017)
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Je vhodné, vést si záznamy o stravování a vážení v samostatném deníku. Vážení by
mělo probíhat na stejné váze a ve stejný čas. Pomoci mohou také fotografie, např.
v měsíčních intervalech a následně jejich srovnání. Podstatné je zamezit vzniku „jojo“
efektu u nepříliš motivovaných pacientů (Neuman, Plášilová, 2011).
1.7.2. Léčebny
Lázně, léčebny a ozdravovny se věnují léčbě nemocí, výživě a pohybové aktivitě při
redukci nadváhy a obezity u dětí. Léčebny nabízejí pro děti a mladistvé bohatý program
(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
1.7.3. Medikamentózní léčba
V České republice, při léčbě obezity u dětí od 10. let, které mají prokázanou inzulinovou rezistenci, lze použít metformin. Studie prokázaly, že metformin, společně se správnou edukací životního stylu, snižuje BMI. Dále snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, diabetes mellitus 2.typu (snižuje inzulinorezistenci) a působí na hladinu krevního
tuků (Kytnarová, Aldhoon Hainerová, Boženský, 2013).

2.

Pohybová aktivita

Adolescence bývá klíčovým obdobím pro přístup k pohybové aktivitě v dospělosti.
Je dokázán pozitivní vliv intenzivní pohybové aktivity v adolescenci na pohybovou aktivitu v dospělosti. Pravidelná pohybová aktivita je pro adolescenty výhodná nejen po stránce
fyzické, ale také duševní a sociální (Sigmundová, Sigmund, 2015). Pohybová aktivita patří
k hlavním biologickým projevům a potřebám lidského života (Pastucha, Chmelík, Canibal,
2019).
Pohybová aktivita adolescentů, včetně individuálních doporučení, patří stále mezi
diskutovaná témata. Nejčastěji se jedná o množství a uspořádaní pohybové aktivity. Mezi
základní faktory patří postavení rodičů k potřebě pohybové aktivity jejich dítěte. Řada studií dokazuje, že úroveň pohybové aktivity rodičů, určuje do jisté míry i vztah k fyzické
aktivitě jejich dětí. Toto se týká jak předškoláků, tak i adolescentů. U dětí se snižuje aerobní výkonnost, vytrvalost, svalová síla a obratnost. Tento stav přispívá k celkovému omezení pohybové aktivity a zvyšování prevalence obezity již v období růstu dětí (Fraňková,
Pařízková, Malichová, 2013).
Odborníci z WHO doporučují dětem a dospívajícím alespoň 60 minut pohybové aktivity denně. Toto doporučení platí pro všechny zdravé děti. Děti musí začít s malým
množstvím pohybové aktivity a postupně prodlužovat dobu, frekvenci a intenzitu (WHO,
2011).
Státní zdravotní ústav (SZÚ) realizoval v roce 2016 studii Zdraví dětí (2016), která
patřila k projektu Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel České republiky. Do
studie se zapojili praktičtí lékaři (46 lékařů) pro děti a dorost z 15 měst, kde probíhalo do27

tazníkové šetření. Zapojily se děti ve věku 5, 9, 13 a 17 let, dohromady soubor tvořilo
5 130 dětí. Závěrečné výsledky ukázaly, že se pravidelnému sportování věnuje 54 % dětí
průměrně 4 hodiny týdně. Také bylo zjištěno, že ve sledované skupině bylo 70 % dětí ve
věku 9 let, kteří se sportu věnovali nejvíce. Pohybové aktivitě se pravidelně věnují dvě
třetiny dětí, ale nejedná se o organizovanou pohybovou aktivitu nebo kroužek. Ze všech
dětí byla až jedna pětina, která nesportovala vůbec. U 17letých dospívajících se jednalo až
o jednu třetinu (SZÚ, 2016 a).
Odborníci z WHO, kteří prováděli výzkum mezi lety 2001-2016, zjistili, že více než
80 % školních adolescentů (mezi 11-17 lety) z celého světa neplní ani jednu hodinu doporučované pohybové aktivity za den (WHO, 2019).
Studie HBSC, která byla realizována ve školním roce 2013/2014 zjistila, že děti z
Ukrajiny a Slovenka se hýbají více, oproti průměru HBSC. Pohybová aktivita u dětí z České republiky, Maďarska a Polska je srovnatelná s průměrem studie HBSC. V roce 2014 se
každodenní pohybové aktivitě věnovalo 23 % 11letých českých dívek a 29 % 11letých
českých chlapců. Přibližně 20 % českých dívek ve věku 13 let a 27 % stejně starých chlapců mělo každodenní pohybovou aktivitu. Zhruba 13 % českých dívek ve věku 15 let,
a 20 % českých chlapců ve věku 15 let, mělo každý den fyzickou aktivitu (HBSC, 2016).
Výsledky studie HBSC, která proběhla v roce 2018 ukazuje, že necelá pětina českých dětí
(ve věku 11–15let) se hýbe necelou jednu hodinu denně. Pohybovou aktivitu prováděli
více chlapci (22 %) ve věku 11-15 let než dívky (15 %) ve stejné věkové kategorii. Přibližně 40 % dívek a 50 % chlapců se hýbe alespoň pětkrát týdně (HBSC, 2020).
Úroveň fyzické aktivity je rozdílná u obou pohlaví. Intenzita pohybové aktivity je
menší u dívek než u chlapců a stále u obou pohlaví klesá s věkem (Inchley, Mokoqwu,
Mabelis, 2020). Je nutné zvyšovat fyzickou aktivitu a omezovat sedavé činnosti, čímž je
myšleno hlavně vysedávání u televize, internetu, počítače. Pohybová aktivita by měla být
přizpůsobena celkovému stavu dítěte a neměla by překračovat meze fyziologické únavy
(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Pohybová aktivita musí vycházet a respektovat základní pohybové zručnosti každého
obézního dítěte. Nutné je zohlednit jeho aktuální pohybovou aktivitu, fyzickou zdatnost
a přítomnost komplikací, např. kardiovaskulární či respirační. Pro obézní děti jsou specifické kompenzační a dechové cvičení. Vhodné jsou především aktivity v přírodě. Nejčastěji se doporučuje: chůze, plavání, cyklistika, tanec, modifikovaný aerobic (bez výskoků),
kondiční tělocvik, dále kondiční turistika a v posledních letech velmi oblíbená chůze s holemi, tzv. nordic walking. U dětí s obezitou je vhodné, aby pohybová aktivita byla také
zaměřena na rozvoj a udržování správného držení těla – posílení “svalového korzetu“ trupu
silovým cvičením (Pastucha, Chmelík, Canibal, 2019).
Je známo několik doporučení pro realizaci pohybové aktivity u dětí a adolescentů.
Některá jsou založena na frekvenci, intenzitě, době trvání fyzické aktivity a jiná jsou založena na počtu nachozených kroků. Úroveň fyzické aktivity je často hodnocena jako po28

měrně vysoká, zvláště pokud ji děti hodnotí prostřednictvím dotazníků, anket nebo záznamových archů. Díky monitorování pohybové aktivity, například pomocí akcelerometrů, se
zjišťuje nízká úroveň fyzické aktivity v porovnání s dotazníky, anket atd. „Mezi výhody
akcelerometrů patří objektivita zjištěných údajů o pohybové aktivitě, možnost využití
v terénních podmínkách, vysoká přesnost měření, poskytnutí informací o intenzitě, frekvenci i trvání pohybové aktivity, ale velkou nevýhodou je jejich vysoká finanční náročnost“
(Sigmundová, Sigmund, 2015). Přiměřenou alternativou akcelerometrů jsou krokoměry.
Krokoměry jsou považovány za spolehlivé a vhodné zařízení pro hodnocení pohybové
aktivity u různých věkových skupin. U chlapců školního věku odpovídá přibližně 13–15
tisíc kroků denně šedesáti minutám střední až vysoké pohybové aktivity. U stejně starých
dívek pak tomuto pohybu odpovídá přibližně 11–12 tisíc kroků denně. Pro české děti ve
věku 11-15 let, je doporučeno 11 000 kroků denně pro dívky a 13 000 kroků denně pro
chlapce (Sigmundová, Sigmund, 2015).
V roce 1988 bylo zpracováno doporučení American College of Sports Medicine, kde
se navrhuje pro děti a adolescenty minimálně 20–30 minut intenzivní pohybové aktivity
denně. Po roce 2000 se však doporučená denní doba pro vysokou a intenzivní pohybovou
aktivitu znovu zvýšila. Z 30 minut tak narostla na 60 minut denně. Za tímto rozhodnutím
stálo zjištění, že původní doba pohybové aktivity nestačila k vymizení nárůstu nadváhy
a obezity po celém světě (Sigmundová, Sigmund, 2015). Důkazy však ukazují, že více než
80 % adolescentů v Evropské unii (dále jen EU) nesplňuje dané doporučení. Ovšem jakákoliv fyzická aktivita je lepší než žádná (WHO, 2016 a).
Právě k výraznému snížení pohybové aktivity dochází nejčastěji v období adolescence, a to konkrétně po 14. roce života, kdy je poukázáno na nárůst sedavého chování v souvislosti s užíváním počítače, notebooku nebo tabletu (Sigmundová, Sigmund, 2015).
V adolescentním věku také klesá vliv rodičů či trenérů a zvyšuje se vliv vrstevníků.
Kvůli tomu je důležité, aby děti vnímaly sport jako formu zábavy. Je velmi podstatné dospívající motivovat ke sportování. V dnešní době je velmi mnoho nových a atraktivních
sportů (např. aerobik, skateboard, squash, bojová umění – karate, judo) (Výživa dětí, 2013
a). Je třeba, aby tělo dospívajícího nebylo přetěžováno, proto není vhodné posilovat
s těžkými činkami nebo s velkou zátěží (Pastucha, 2011). Doporučuje se, aby adolescenti
posilovali se závažím, které má maximálně 1/3 jejich hmotnosti. Silový trénink by měl být
spíše nízké intenzity s větším počtem opakování (Pastucha, 2019).
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3.

Stravování

Dospívající by se měli stravovat podobně jako dospělí, ale některé rozdíly přece jen
existují. Jsou ovlivněny především probíhající pubertou. Adolescenti by měli mít vyšší
příjem energie, sacharidů, bílkovin a minerálních látek (Rusková, 2015).
Adolescenti mají ve svých jídelníčcích chyby, které jsou způsobeny negativním vlivem kamarádů, spolužáků, reklamy a módních trendů. Převážně dívky, které se zabývají
svou postavou, dodržují někdy až zbytečné, výstřední a redukční diety. Někteří dospívající
velmi často konzumují potraviny s vysokým obsahem energie, která je způsobena prázdnými kaloriemi. Dodržováním extrémních diet, nebo naopak přejídáním se prázdnými kaloriemi, může vést k obezitě nebo k poruše příjmu potravy (Rusková, 2015).
3.1. Energie
Doporučený příjem energie vychází v dětském věku z klidového výdeje, potřeb pro
růst a fyzickou aktivitu dítěte. U dospívajících lze bezpečně snížit příjem energie
o 20–25 %, tj. o 500 kcal (2100 kJ) za den, aby došlo k hmotnostnímu úbytku na váze
(Kytnarová & Zamrazilová, 2011).
Potřeba energie je jak u kojenců, tak u dětí a dospívajících nutná pro tvorbu a růst
tkání. Energie, která je potřebná pro růst a tvorbu tkání u dětí a dospívajících, se dá vypočítat dle Henryho rovnice. K připočtené energii se musí připočíst i energie, která je nutná
k růstu tkání (Společnost pro výživu, 2019).
Tabulka č. 5. Rovnice pro výpočet klidové spotřeby energie u dětí a mladistvých podle Henryho
Chlapci
11-18 let

(kcal/den)

(15,6 x hmotnost (kg) + (266 x výška (m) +299

(MJ/den)

(0,0651 x hmotnost (kg) + (1,11 x výška (m) + 1,25

(kcal/den)

(9,4 x hmotnost (kg) + (249 x výška (m,) + 462

(MJ/den)

(0,0393 x hmotnost (kg) + (1,04 x výška (m) + 1,93

Dívky
11-18 let

(zdroj: Společnost pro výživu, 2019)
Potřeba energie pro děti staršího školního věku (tj. 10-12 let) by dle doporučení měla
odpovídat přibližně 8 500– 9 400 kJ za den. Pro děti, které jsou ve věku 13–14 let, odpovídá doporučení 9 400–11 200 kJ na den a 10 500–13 000 kJ se doporučuje pro děti od 15–
18 let (Floriánková, 2014). Tyto hodnoty často neodpovídají skutečnostem. Většina dospívajících konzumuje oblíbená sladká jídla nebo jídla z restaurací a fast foodů. Pokud mají
žízeň, velmi často si zakoupí sladkou limonádu či slazené minerální vody. Vyšší energetický příjem musí být kompenzován vhodnou pohybovou aktivitou (Rusková, 2015).

30

3.2. Bílkoviny
Pro růst organismu a obnovu buněk slouží jako stavební materiál bílkoviny (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). Potřebné množství bílkovin za den se pro děti rozděluje
nejen podle věku, ale také dle pohlaví a pohybové aktivity (Výživa dětí, 2013 d). Optimální denní příjem bílkovin by se měl pohybovat mezi 10–15 % z celkového energetického
přijmu (Laštovičková, 2019).
Tabulka č. 6. Doporučený příjem bílkovin
Věk
Bílkovina (g/kg hmotnosti dítěte/den)
Chlapci / Dívky
10-12 let

0,9

13–14 let

0,9

15–18 let

0,9 /0,8
Upraveno dle Společnost pro výživu, 2019 a Nevoral, 2003

3.3. Tuky
Tuky jsou velmi důležitou složkou zdravé stravy dětí a dospívajících (Rusková,
2015). Jsou především zdrojem energie. Tuky mají v organismu několik významných
funkcí, jsou např. nutné pro tvorbu některých hormonů, tvoří mechanickou ochranu vnitřních orgánů, zajišťují využití vitamínů rozpustných v tucích. Tuky jsou složky především
živočišných potravin. V menších koncentracích jsou poté obsaženy i v rostlinných zdrojích
(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). Potřeba energie z tuků by měla být přibližně
30 % z celkového energetického příjmu, kdy potřeba tuků u adolescentů odpovídá 80–110
gramům za den (Rusková, 2015).
Z celkového energetického příjmu by příjem nasycených mastných kyselin měl být
přibližně 10 % a 7–10 % polyenových mastných kyselin. Poměr mezi mastnými kyselinami omega–6 a omega–3 by měl být co nejnižší, přibližně 1 % (cca 2,5 g/den) z celkového
energetického příjmu (Floriánková, 2014). Omega–3 mastné kyseliny (z mastných ryb –
losos, sleď, sardinky) jsou stavebními kameny buněčných membrán a zároveň jsou prekurzory eikosanoidů či signalizačních molekul v těle. Omega–3 mastné kyseliny s dlouhým
řetězcem mají velmi podstatnou roli při stabilizaci aterosklerózy a snižují rizika kardiovaskulárních chorob (DiNicolantino, O'Keefe, 2020). Příjem cholesterolu by se měl pohybovat max. 300 mg za den (Floriánková, 2014).
3.4. Sacharidy
Sacharidy by měly tvořit až 60 % (300–400 g/den) z celkového denního energetického příjmu. Zaleží však také na množství bílkovin a tuků v dané stravě jedince (Rusková,
2015). Tato dávka je pro dospívající tělo nezbytná (Výživa dětí, 2013 b). Někteří dospívající sice mají ve stravě doporučené množství sacharidů, ale jsou to sacharidy plné prázd-
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ných kaloriích neboli nevhodných potravin – bílé pečivo, sladkosti, slazené nápoje. Z toho
všeho jsou adolescenti schopni přijmout až 250 g cukru za den (Rusková, 2015).
3.5. Vláknina
„České děti a čeští dospívající mají kvůli nevhodné skladbě jídelníčku velmi často deficit vlákniny “ (Floriánková, 2014). Doporučený denní příjem vlákniny u dospívajících by
měl být přibližně 20–30 gramů (Rusková, 2015). V jídelníčku českých dětí a adolescentů
je vlákniny nedostatek. Vláknina podporuje pravidelné vyprazdňování, váže na sebe škodlivé (toxické) látky, reguluje trávení a vstřebávání cukru a cholesterolu. Vláknina má úlohu
jako prebiotikum, které slouží jako potrava pro střevní mikrobiom (Floriánková, 2014).
Vláknina je složka rostlinné potravy, která nemůže být štěpena enzymaticky v gastrointestinálním traktu organismu (Společnost pro výživu, 2019).
3.6. Mikroživiny
3.6.1. Vitamíny
Pro dospívající platí podobné doporučení ohledně příjmu vitamínů, jako pro dospělé
(Rusková, 2015). Dospívající a děti bývají citlivější na nedostatek vitamínů (Výživa dětí,
2013c). Je prokázáno, že nedostatek vitamínů může narušovat tělesný vývoj a činnost různých částí organismu. U dětí a dospívajících, kteří mají vyváženou racionální stravu, kde
mají dostatek ovoce, zeleniny, bílkovin a vlákniny, je nebezpečí nedostatku (tzv. hypovitaminóza, příp. avitaminóza) nějakého vitamínu, velmi malé. Pokud dojde k vyčerpání
rezerv ochranných látek, což může nastat při metabolických poruchách, genetických odchylkách, somatických chorobách, je nutná vyšší potřeba vitamínů (Fraňková, Pařízková,
Malichová, 2013). Vitamíny se rozdělují do dvou základních skupin. Jedna skupina jsou
vitamíny rozpustné ve vodě – vitamíny skupiny B a vitamín C. Druhá skupina jsou vitamíny rozpustné v tucích, mezi které se řadí vitamín A, D, E, K (Kunová, 2015).
Vitamíny skupiny B, hlavně B1, B6, B12 a kyselina listová (B4), mají vliv na fungování nervové soustavy a duševní vývoj. Tyto vitamíny nepodporují pouze správné chování
nervových vláken, ale také přispívají u ostatních orgánů ke správnému fungování a pozitivně podporují každodenní procesy v těle. Tyto vitamíny by se měly denně do organismu
doplňovat (Kunová, 2015). Vitamín C a vitamíny skupiny B jsou rozpustné ve vodě a organismus si neumí uložit jejich nadbytek (Výživa dětí, 2013 c).
Vitamíny rozpustné v tucích (vitamíny A, D, E, K) jsou pro děti velmi důležité,
účastní se na metabolismu bílkovin, sacharidů, tuků a podílejí se na imunitě (Výživa dětí,
2013 g). Předností těchto vitamínů je, že si tělo, dokáže vytvořit malou nebo velkou zásobu
a nemusí se do organismu doplňovat denně. Přednost je také nevýhodou, jelikož při nerozumném užívání, např. doplňkových preparátů, může dojít k předávkování (Kunová,
2015). Pokud ve stravě dětí chybí vitamín D a vitamín K, může to mít negativní dopad na
vývoj a růst kostí. Vitamín K je navíc nutný pro správnou funkci koagulační kaskády (tj.
srážlivost krve) (Výživa dětí, 2013 d).
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3.6.2. Minerální látky
Minerální látky jsou pro organismus dospívajících jedinců stejně důležité jako vitamíny. Účastní se na vývoji a stavbě některých tkání a systémů. Nadbytek či nedostatek
minerálních látek může mít vliv na nervový systém (Fraňková, Pařízková, Malichová,
2013). Vápník, železo, draslík, hořčík, zinek a selen jsou minerální látky, které jsou velmi
důležité pro děti a dospívající (Stránský, Ryšavá, 2014). U dospívajících se s nedostatkem
příjmu minerálních látek již většinou nesetkáváme. Výjimkou mohou být lidé zabývající se
alternativní výživou. U dospívajících se nejčastěji setkáváme s nadbytkem sodíku a fosforu
(Rusková, 2015). Velké množství fosforu je obsaženo ve formě kyseliny fosforečné
v kolových nápojích. Dalším zdrojem fosforu jsou tavené sýry, protože fosforečnany (soli
kyseliny fosforečné) se používají při jejich výrobě jako tavící soli. Fosfor je významný pro
tvorbu kostí, ale jeho nadměrný příjem zvyšuje hladinu fosfátů v séru a narušuje hormonální regulaci vápníku a fosforu. To může vést až k odvápnění kostí, a tím zvýšit riziko
zlomenin. Škodlivé účinky nadměrného příjmu fosforu na vývoj kostí souvisí s nízkým
příjmem vápníku (Kopiczko, Łopuszańska-Dawid, Gryko, 2020, Vím, co jím, 2018).
Dospívající většinou velmi snadno překročí doporučenou denní dávku sodíku, který
je ve vyšším množství obsažen v pečivu ve formě kuchyňské soli. Sodík je také ve vyšším
množství obsažen v uzeninách, jídlech z fast foodů, solených pochutinách a instantních
pokrmech. Někteří si také hotová jídla ještě dosolují, aniž by je předtím ochutnali (Rusková, 2015).
Mezi nejčastější minerální prvek, který chybí ve stravě dospívajících, patří železo.
Nedostatek je ho zvláště v rozvojových zemích. Nedostatek železa se nejčastěji projevuje
anémií s výraznými potížemi (slabost, bolesti hlavy, únava, poruchy spánku). Ve srovnání
s dospělými jsou děti a dospívající citlivější na nedostatek železa, a to hlavně v období
růstu. Pro vývoj a správné fungování nervové soustavy je příjem železa nezbytný. Železo
je potřebné pro tvorbu myelinu (zároveň udržuje myelinovou vrstvu) a také je součástí
mnoha enzymů (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013). Menstruující dívky mohou trpět
nedostatkem železa, pokud vyřadily ze svého jídelníčku maso a mají silnější menstruační
krvácení (Rusková, 2015).
Nedostatek železa je velmi často spojován s nedostatkem zinku, protože oba prvky se
nacházejí ve stejných potravinách a pokrmech (hovězí, vepřové a telecí maso). Je zřejmé,
že zinek je velmi důležitým prvkem lidského organismu, jelikož je součástí každé buňky.
Je potřebný pro morfogenezi nervového systému. Mezi jeho další důležité funkce patří
vývoj synapsí, kde slouží také jako neurotransmiter v axonech. Největší koncentrace je v
hippokampu (obloučkový závit ve spodní částí mozku a součást limbického systému). Nejčastější poruchy z nedostatku zinku je zhoršené učení, pasivita (apatie), chorobná spavost
(letargie), podráždění, špatná paměť a celková mentální retardace. To vše se může vyskytnout u přísných vegetariánů a makrobiotiků (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
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Vápník je důležitou složkou potravy, nejen pro správný vývoj kostí. Je tedy nutné zajistit dostatečný příjem vápníku, aby bylo zajištěno tempo růstu během dětství a dospívání.
Kosti v tomto období získávají minerální kostní denzitu (hustotu). Pokud je vyšší příjem
vápníku, než je jeho doporučovaná dávka, mohou se vyskytnout rizika hyperkalcémie, hyperkalciurie a ledvinové kameny (Pan, Zhang, Yao, 2020). Tělo není schopné si samo vápník vytvořit, proto je nutné ho přijmout v potravě. Doporučený příjem vápníku je přibližně
1 000 mg za den, ale skutečnost poukazuje na příjem jen 500 mg za den (Kunová, 2017).
3.7. Potravinová pyramida a doporučení pro děti a dospívající
Pyramida patří mezi nejpopulárnější grafické znázornění Food Based Dietary Guidelines (FBDG) neboli doporučení stavěná na souboru skupin potravin. V roce 1974 byla
vydána první pyramida, která se zakládala na souborech potravin, které popisovaly celodenní spotřebu ve Švédsku. Dle amerického ministerstva zemědělství (USDA) byla v roce
1992 nejznámější pyramidou “Food Guide Pyramid“, která byla obnovena v roce 2005 pod
názvem “My Pyramid“. Grafické znázornění doporučení pro výživu mají také tyto země:
Polsko, Slovinsko, Rakousko, Německo, Belgie, Švýcarsko, Španělsko, Řecko, Lotyšsko,
Irsko, Finsko a další (Mužíková, Košťálová, Packová, 2013). Česká republika má několik
doporučení v podobě potravinových pyramid. Ministerstvo zdravotnictví České republiky
představilo v roce 2005 oficiální potravinovou pyramidu. Tato pyramida obsahovala pouze
čtyři patra. Do každého patra pyramidy byly umístěny soubory potravin dle obsahu živin
a vrchol pyramidy představoval společnou umírněnou spotřebu. Jak se mění denní doporučené množství potravin, tak se jednotlivá patra zužují. Pyramida také ukazuje rozmanitou
nabídku potravin, které zajišťují příjem všech živin. Daná pyramida se zabývá pouze potravinami, i když součástí konzumace jídel je i nápoj (pitný režim). Složka pitného režimu
v této pyramidě chybí. Pyramidě z roku 2005 se mohou také vytknout např. názvy potravin
(např. čínské zelí a sójové maso). Potravinová pyramida Ministerstva zdravotnictví České
republiky z roku 2005 byla upravena do podoby, kde jsou ukázány jednotlivé potraviny
a jejich typické porce. Potravinová pyramida Ministerstva zdravotnictví České republiky,
byla autorským týmem Březková a spol. upravena pro potřeby dětí, díky programu „Pokusnému ověřování účinnosti, zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu
žáků ZŠ“ (tj. PO PaV). Pyramida byla nazvána Pyramida výživy pro děti (viz obrázek č. 3.
Pyramida výživy pro děti) (Březková, Mužíková, Matějová, 2014). Tato pyramida má řadu
výhod. Do Pyramidy výživy pro děti byl zařazen i pitný režim. Oproti stanovení porce v
gramech či mililitrech v pyramidě z roku 2005, tato pyramida používá porovnání porce
buď k sevřené pěsti nebo k otevřené dlani (viz obrázek č. 2. Ukázka porce k otevřené dlani
nebo sevřené pěsti) a novinkou je i „zákeřná“ kostka (Hlavatá, 2018).
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Obrázek č. 1. Pyramida MZ ČR z roku 2005

(Zdroj: Mužíková, Košťálová, Packová, 2013)
Obrázek č. 2. Pyramidy výživy pro děti (autorky: Mužíková, L. a Březková, V.)

(Zdroj: Metodický portál, 2014)
35

Obrázek č. 3. Ukázka porce k otevřené dlani nebo sevřené pěsti

(Zdroj: Březková, Mužíková, Matějová, 2014)
3.7.1. První (modré) patro pyramidy – nápoje (pitný režim)
Pro děti ve věku 10–12 let se doporučuje vypít 50 ml tekutin na kg tělesné hmotnosti
za den. Množství 40 ml na kilogram hmotnosti za den je doporučováno pro děti a dospívající mezi 12–18. rokem, jak z potravin, tak i z nápojů. Pitný režim je nutné rozložit během
celého dne, proto by bylo vhodné dovolit žákům popíjet nápoje i během vyučovacích hodin, zvláště pak v hodinách tělesné výchovy. Varianta nápojových automatů je dobrá myšlenka, pokud jsou dětem nabízeny nápoje zdarma a jsou stále během dne k dispozici (voda,
slabé neslazené čaje, případně ředěné a cukrem nepřislazované ovocné či zeleninové šťávy). Tekutiny a hlavně vodu, by měla zajistit např. školní jídelna pomocí automatů (Floriánková, 2014). Celkově by měly dospívající vypít 2–3,5 l tekutin, v závislosti na teplotě
prostředí, fyzické aktivitě, zdravotní zdatnosti a tělesné hmotnosti jedince. Množství 1,5 l
tekutin za den je takové množství, které není schopna vypít většina dospívajících (Rusková, 2015).
Dětem a dospívajícím se nedoporučuje jako základ pitného režimu přírodní minerální
vody s mineralizací nad 500 mg/l, pouze jako zpestření pitného režimu (Floriánková,
2014). Mezi středně mineralizované vody (500 mg /l až 1 500 mg/l) patří např. Korunní,
Magnesia, Mattoni, Ondrášovka. Mezi silně mineralizované vody (1 500 mg/l až 5 000
mg/l) se zařazují např. Hanácká kyselka nebo Poděbradka. Bílinská, Šaratica, Vincentka
a Germerka se zařazují mezi velmi silně mineralizované vody (> 5 000mg/l) (Málková,
2018).
Ovocné džusy, které obsahují přirozeně se vyskytující cukr, je vhodné ředit vodou v
minimálním poměru 1:1 (Rusková, 2015). Nejen přirozeně se vyskytující cukr, ale také
velké množství ovocných kyselin, které ovocné džusy obsahují, mohou napomáhat vzniku
zubní eroze. Ovocné džusy se mohou tepelně upravit, ale pak ztratí cenné vitamíny. Čerstvé ovoce dodává dětem potřebnou vlákninu, ovocné džusy nikoli (Floriánková, 2014).
Obecně se doporučuje dětem přijímat tekutiny ve formě čisté vody, která může být dochucená kolečkem citronu či pomeranče, pár kusy bobulovitého ovoce či lístky máty peprné.
Dále se tekutiny mohou doplňovat všemi druhy čajů (neslazené), kde je vhodné střídat jednotlivé druhy čajů. V nepatrném množství mohou přidávat také různé druhy minerálních
vod a ředěné 100% ovocné šťávy (Karbanová, Sadílková, Svačina, 2017).
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3.7.2. Druhé patro (žluté) – sacharidy
Do žlutého patra pyramidy patří důležité zdroje energie – polysacharidy. V tomto
patře jsou zobrazeny obiloviny, pekařské výrobky, těstoviny, kukuřice, pohanka a jáhly
(loupané proso). Tyto potraviny nejsou jen zdrojem energie, ale také i vitamínů skupiny B,
minerálních látek a vlákniny. Základem žlutého patra jsou různé druhy příloh, např. těstoviny, rýže, ale také pečivo (na obrázku v Pyramidě výživy pro děti je znázorněn chléb).
Doporučuje se zařazovat i nepříliš známé druhy příloh jako jsou např. bulgur, loupané proso (jáhly), kukuřice a pseudoobiloviny (pohanka, amarant alias laskavec, quinoa neboli
merlík čilský). Rýže, kukuřice, jáhly a pseudoobiloviny se zařazují mezi bezlepkové potraviny (Mužík, Mužíková, 2014).
Dětem se doporučuje konzumovat převážně výrobky, které vyhovují doporučením.
Mezi tato doporučení spadá pečivo s vyšším obsahem celozrnné mouky (celozrnná mouka
by měla být uvedena na prvním místě), pečivo s obsahem celých zrn (nebo semen) a pečivo s vyšším obsahem žitné mouky či obilných klíčků. Nedoporučuje se dávat dětem na
svačinu (nebo snídani) pouze jemné či trvanlivé pečivo. Tyto výrobky je vhodné kombinovat na svačinu s mléčnými výrobky, kouskem ovoce či zeleniny, nebo přidat ještě ořechy či
vločky. Jelikož jsou sladké svačinky u dětí velmi oblíbené, je důležité děti učit, jak si zvolit
vhodnou či správnou kombinaci, například již zmíněná kombinace s mléčným výrobkem
(tvaroh nebo mléko) (Floriánková, 2014).
3.7.3. Třetí patro (zeleno-oranžové patro) – zelenina a ovoce
Zelenina a ovoce jsou důležitým zdrojem vody, vitamínů C, minerálních látek (vápník, hořčík, draslík) a hlavně vlákniny. Zelenina a ovoce obsahují také významné bioaktivní látky, které hrají roli v prevenci před nemocemi (Mužík, Mužíková, 2014).
V jídelníčcích dětí velmi často chybí zelenina a ovoce (Rusková, 2015). Nejen strava dětí a
dospívajících, ale také strava dospělých, by měla obsahovat vyšší podíl zeleniny a ovoce.
Dle doporučení by se mělo konzumovat minimálně pět porcí zeleniny a ovoce za den. Nejlepší je si vybírat různobarevné druhy. Pro děti, dospívající i pro dospělé, je vhodné zařazovat do jídelníčku nejen čerstvé druhy zeleniny a ovoce, ale i tepelně upravené, uchované
zmrazením, sušené či konzervované (Mužík, Mužíková, 2014).
Občasným zpestřením jídelníčku může být právě sušené ovoce či zelenina. Sušené
ovoce obsahuje vyšší množství vlákniny (švestky, fíky, datle) a slouží tudíž jako prevence
zácpy u dětí. Tato forma obsahuje nejen vyšší podíl vlákniny, ale i minerální látky. Na
druhou stranu by se sušené ovoce mělo do jídelníčku zařazovat jen výjimečně, protože
obsahuje vysoký podíl cukru a energie celkem (Floriánková, 2014). Některé druhy se do
jídelníčku bez tepelné úpravy nedají zařadit (např. dýně, brambory, lusky, fazole, čočka)
(Mužík, Mužíková, 2014). Ovocné či zeleninové smoothie či pyré je dobrá volba pro zpestření jídelníčku dětí. Zeleninové či ovocné saláty mohou být obohacením školního bufetu
a tím i jídelníčku dětí. Do zeleninových salátů by měly být přidané kvalitní oleje (panenský, olivový, řepkový, sezamový apod.), semínka, ořechy, bílkovinné přídavky (vejce na37

tvrdo, tofu, šunka, sýr). Ovocné saláty by se dětem měly nabízet bez doslazování anebo
s minimálním doslazením, nebo záměnou cukru za sušené ovoce (Floriánková, 2014).
Dle studie HBSC, která proběhla v roce 2014, konzumovaly nejvíce zeleninu a ovoce
dívky (55 %), ve věku 11–15 let, z Ukrajiny. V České republice konzumovalo zeleninu 27 % a ovoce 37 % dětí ve věku 11 – 15 let (HBSC, 2016). Výsledky studie HBSC,
které byly nasbírány v roce 2018, ukázaly, že nadpoloviční většina jedenáctiletých dětí v
České republice, konzumovaly ovoce každý den. Oblíbenost ovoce s přibývajícím věkem
klesá. Dokazují to data, jenž uvedla, že patnáctiletých dospívajících, kteří měli v oblibě
ovoce, byla jen jedna třetina. Oblíbenost zeleniny se u dospívajících jedinců (11–15 let),
oproti výsledkům z výzkumu z roku 2014, zvýšila o 10 %. Denně konzumovalo zeleninu
přibližně 37 % dospívajících (11–15 let) (HBSC, 2019 b).
3.7.4. Čtvrté patro (světle modré a červené patro) – bílkoviny
Důležité zdroje bílkovin jsou: mléčné výrobky, vejce, libové maso, ryby (tučnější),
luštěniny, ořechy a olejnatá semena. Tyto potraviny slouží i jako skvělý zdroj vitamínů
(vitamíny A, D, B12) a minerálních prvků (železo, zinek, fosfor). Bílkoviny se získávají jak
z živočišných produktů, tak i z rostlinných zdrojů (Mužík, Mužíková, 2014).
Mléko je významným zdroje bílkovin, které je zařazeno i v prvním patře (základ) pyramidy (Mužík, Mužíková, 2014). Mléko zařazují obyvatelé české populace do svého jídelníčku již velmi dlouho, patří k našim základním potravinám (Jůzl, 2015). Mléko slouží
jako potravina, nikoliv jako nápoj (Kunová, 2018).
„Mléko a mléčné výrobky obsahují tuk s nasycenými mastnými kyselinami (s krátkým
a středně dlouhým řetězcem)“ (Floriánková, 2014). Mléčné výrobky s vyšším obsahem
tuku (smetanové jogurty, tučnější sýry) by se neměly doporučovat dětem, které trpí obezitou. Tučnější mléčné výrobky mohou sloužit ke zpestření jídelníčku. Ovšem není dobré
preferovat jen výrobky s nízkým obsahem tuku (Floriánková, 2014). V mléčných výrobcích s nízkým obsahem tuku, je nízká dostupnost vitamínů rozpustných v tucích (Stránský,
Ryšavá, 2014). Polotučné mléko, kysané mléčné nápoje, nápoje ze syrovátky nebo jogurty
(s 4 % obsahem tuku), jsou vhodné zdroje bílkovin v jídelníčku dětí. Dětem nejčastěji
chutnají ochucené mléčné nápoje, kde je problém s vyšším množství přidaného cukru. Kysané mléčné výrobky či nápoje, které jsou zdrojem vápníku a mikrobiálních kultur, by měly obsahovat max. 4 % tuku a neměly by být doslazované. Sýry jsou skvělým zdrojem
vápníku, vitamínů a minerálních látek z mléka. Dětem se doporučují zejména sýry
s obsahem tuku max. 45 % a nízkým obsahem soli. Tučnější sýry mohou opět sloužit jako
zpestření jídelníčku (Floriánková, 2014).
Příjem bílkovin mohou dospívající velmi často překročit kvůli větším porcím masa
za den. Naopak určitá část dospívajících se přiklání k alternativním směrům výživy, kvůli
kterým mohou mít neuspokojivý příjem bílkovin (Rusková, 2015). Rodiče, kteří podávají
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svým dětem vegetariánskou stravu, musí myslet na to, že jejich děti budou mít nedostatek
některých životně potřebných látek (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Dalším zdrojem bílkovin jsou luštěniny. Mají nejen vysoký podíl bílkovin, ale také
polysacharidů s minimálním zastoupením tuků. Výjimkou je sója a podzemnice olejná,
tyto potraviny mají vysoký obsah nenasycených mastných kyselin. Dále luštěniny do jídelníčku přispívají minerálními látkami (vápník a železo) a vysokým podílem vlákniny. Do
jídelníčku by se měli luštěniny zařadit minimálně jednou za týden, nebo je přidávat do polévek či omáček (pro zahuštění), vhodné jsou i na přípravu pomazánek. Výrobky ze sóji
slouží převážně jako náhrada masa, mléka a mléčných výrobků. Luštěniny bývají nejvíce
odmítané potraviny v jídelníčcích dětí a dospívajících. Jednou z příčin může být ta, že luštěniny jsou velmi často v české kuchyni připravovány nepříliš lákavě (Floriánková, 2014).
Ořechy a semena obsahují významný podíl vápníku, hořčíku, vitamínu E, selenu,
zinku a vysoký podíl vlákniny, ovšem pokud jsou neoloupané. Ořechy a semena dodávají
organismu esenciální nenasycené mastné kyselin, které příznivě působí na zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (Floriánková, 2014).
3.7.5. Vrchol pyramidy
Na vrcholu pyramidy jsou umístěny potraviny, které slouží pro dochucení potravin či
pokrmů. Někdy je zkrátka potřeba jídlo osolit, osladit, přidat kapku oleje, ale všeho
s mírou. Pro děti se doporučuje nepřekročit doporučené množství přidaného cukru (max.
10 % z celkového energetického příjmu), čemuž odpovídá 35 g = 7 čajových lžiček. Dnes
je rozšířen hlavně cukr řepný a třtinový (Mužík, Mužíková, 2014).
3.7.6. Zákeřná kostka
V jídelníčku dětí i dospívajících se často objevují potraviny, které se v Pyramidě výživy pro děti nevyskytují. Zařazují se do tzv. zákeřné kostky. Jedná se o potraviny, které
obsahují prázdné kalorie, např. sladkosti, limonády, hranolky, uzeniny, chipsy a další. Právě tyto potraviny většinou vyřazují jídla a potraviny, které by jídelníček dětí a dospívajících měl obsahovat, např. zelenina, ovoce, obiloviny a pekařské výrobky. Z jídelníčku dětí
nebo dospívajících se nemohou úplně vyřadit sladkosti, zmrzlina, slané oříšky, chipsy nebo
hranolky, ale musí se dbát na přiměřené množství, proto jedna zákeřná kostka za den nevadí (Mužík, Mužíková, 2014).
3.7.7. Nevhodné potraviny
Mezi nevhodné potraviny, řadíme potraviny, které jsou zmíněné v zákeřné kostce
např. sladkosti, limonády, hranolky, uzeniny či chipsy atd. (Mužík, Mužíková, 2014).
Sušenky, oplatky, zákusky, bonbony a jiné cukrovinky jsou typické sladkosti s vysokým obsahem cukrů a nasycených mastných kyselin (Floriánková, 2014).

39

Vyšší konzumace sladkostí většinou vede k vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti,
k nerovnováze v jídelníčku a zvýšené kazivosti zubů (Výživa dětí, 2013e). Také u dětí
podporují návyk ke sladké chuti z různých druhů potravin a nápojů (Floriánková, 2014).
Graf č. 3. Každodenní konzumace sladkostí (%) ve vybraných evropských státech dle
výsledků studie HBSC

(Zdroj: HBSC, 2016)
Dle studie HBSC, která proběhla v roce 2014, konzumovaly nejvíce sladkostí za den
děti na Ukrajině. Především se jednalo o dívky ve věku 11–15 let. Druhé místo v největší
konzumaci sladkostí zaujímalo Slovensko. V tomto případě to byly dívky ve věku 13 let
(HBSC, 2016).
Sladkosti, do kterých jsou přidána umělá sladidla, také nejsou pro děti vhodnou volbou. Mezi cukrem a sladidly je rozdíl v jejich kalorické hodnotě. Umělá (chemická) sladidla nedodávají tělu téměř žádnou energii a jejich jediný cíl je zpříjemnit chuť dané potraviny. Nevýhodou takto doslazovaných potravin je, že velmi často vyvolávají chuť na sladké (Výživa dětí, 2013e). Potraviny, které se vyrábí v zemích EU anebo se dováží do EU,
obsahují sladidla, která musí být schválena (Floriánková, 2014).
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Výměna řepného cukru za cukr třtinový, ovocný (fruktóza) nebo hroznový (glukóza)
není řešení (Floriánková, 2014). Vysoká konzumace ovocného cukru (fruktózy) ve slazených nápojích (HFCS – high-fructose corn syrup) souvisí nejen s rozvojem obezity, ale
také se zhoršením kompenzace diabetu mellitu 2.typu (Karbanová, Sadílková, Svačina,
2017). High–fructose corn syrup (HFCS) neboli glukózo–fruktózový sirup či fruktózo–
glukózový sirup, je sladidlo které obsahuje vyšší podíl fruktózy (> 50 %) a je vyrobeno z
kukuřičného škrobu za přítomnosti štěpících enzymů, které jej přemění na glukózu
(Edelsberger, 2016).
Graf č. 4. Každodenní konzumace slazených nápojů (v %) ve vybraných evropských
státech dle výsledků studie HBSC

(Zdroj: HBSC, 2016)
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Na základě výzkumu HBSC, která proběhla v roce 2014, konzumovaly nejvíce slazené nápoje 13–15leté děti v Maďarsku. Na druhém místě byly opět děti ze Slovenska
(HBSC, 2016).
Vyšší příjem jednoduchých cukrů (monosacharidů a disacharidů) je dlouhodobý problém nejen u české populace. Doporučenou denní dávkou jednoduchých sacharidů je 10 %
z celkového denního příjmu. Nejjednodušší možností, jak rychle přijmout jednoduché sacharidy, jsou sladké nápoje (Floriánková, 2014).
V jídelníčku většiny dospívajících bývají na prvním místě tučné mléčné výrobky,
smažená jídla, tučná masa či uzeniny. To poukazuje na fakt, že v jejich stravě dominují
živočišné tuky. Vyšší příjem tuků bývá v nenápadné (skryté) formě v oblíbených sušenkách, oplatkách či polevách (Rusková, 2015). Je také důležité nezapomenout na potraviny,
které obsahují trans–nenasycené tuky, které společně s vyšším příjem nasycených tuků
pomáhají k rozvoji aterosklerózy. Nesmí se zapomínat, že i rostlinné tuky (palmový, palmojádrový tuk, kokosový) mají aterogenní funkci (Karbanová, Sadílková, Svačina, 2017).
Řada dospívajících si libuje v hořkých nápojích (káva, pivo, tonik). Vytváří si preference k ostrým či kyselým jídlům, např. kyselým okurkám, hořčici, kečupu, sojové omáčce. Díky těmto ochucovadlům děti preferují hamburgery, hot dogy s kečupem či hořčicí
nebo langoše s česnekem a kečupem. V dnešní době stoupá počet restaurací a bister ze
zahraničí jako jsou např. oblíbené čínské restaurace (Fraňková, Pařízková, Malichová,
2013).
3.7.8. Nevhodné nápoje
Kolové nápoje, silný čaj a káva jsou nápoje, které obsahují kofein a jako zdroj pitného režimu, jsou tyto nápoje pro děti nevyhovující. Kofein se zařazuje mezi návykovou látku, která negativně ovlivňuje ukládání vápníku do kostí. Schopnost ukládat vápník do kostí, ještě negativně ovlivňuje kyselina fosforečná, která je obsažena hlavně v kolových nápojích. Dalšími nevhodnými nápoji, které obsahují kofein a cukr, jsou energetické nápoje,
které navíc obsahují povzbuzující látky, jakou jsou taurin a guaran. Do jídelníčku dětí
a dospívajících nepatří nápoje, které jsou obohacené chininem (např. tonik). Tyto nápoje
mohou u dětí vyvolat nauzeu (nevolnost). Ani nealkoholické slazené nápoje nevyhovují
doporučením, protože obsahují velké množství přidaného cukru (Floriánková, 2014). Mezi
nealkoholické slazené nápoje se například řadí: Coca Cola (250 ml) obsahuje necelých 6
kostech cukru, Kofola a Pepsi Cola obsahují v jedné sklenici (250 ml) 4 kostky cukru.
Stejné množství kostek cukru (necelé 4 kostky) obsahuje v jedné 250 ml sklenici Fanta
pomeranč a Poctivá Malinovka. Mezi oblíbené nápoje se zařazují i nealkoholická ovocná
piva, např. Birell s příchutí limetky a maliny nebo s příchutí citrónu. Obě tyto varianty obsahují v jedné plechovce (500 ml) 7 kostech cukru (Kalorické tabulky).
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Mezi další nevyhovující nápoje se zařazují přislazované ovocné nápoje, ovocnozeleninové nápoje, nektary či limonády. Také instantní čaje a nápoje v prášku obsahují
mnoho energie právě z cukru. (Floriánková, 2014).
3.8. Stravovací zvyklosti
Během školních let dochází k upevňování získaných návyků, které nejčastěji děti
přebírají od kamarádů a spolužáků (Rusková, 2015). Během tohoto období se u dospívajících vyskytují špatné stravovací návyky, které mohou vést až k závažným zdravotním potížím. Dívky se o svou postavu většinou zajímají více než chlapci a řada z nich zkouší různé módní redukční diety. Bohužel, dodržování těchto módních diet může vést k problémům, které jsou spojeny s nedostatkem vitamínů rozpustných v tucích. Zdravotní důsledky
mohou přijít až v pozdějším věku (Stránský, Ryšavá, 2014). Problémy se stravováním přicházející v období puberty a mohou dítě poznamenat na celý život (Fraňková, Pařízková,
Malichová, 2013).
U dětí a dospívajících by měla být strava rozdělena stejně jako u dospělého jedince,
do celého dne, přibližně do 4–6 jídel s odstupem přibližně 3 hodin. Vydatná snídaně by
měla být začátkem každého dne (Rusková, 2015). Značný podíl dětí velmi často vynechává
snídani. Snídaně by měla tvořit přibližně 20–25 % z celkového denního příjmu. Snídaně by
měla být zdrojem polysacharidů (pečivo, obilné kaše, neslazené sypané müsli atd.) a bílkoviny (mléčné výrobky, ideálně mléko nebo jogurt). Měla by také obsahovat ovoce či zeleninu. K snídani se nesmí zapomenout i na pitný režim, např. na čaj (Floriánková, 2014).
Dospívající by se měli nasnídat ještě před začátkem vyučování (Rusková, 2015). Je dokázáno, že děti, které nesnídají, nejsou schopny ve škole řešit problémy kvůli nedostatku
glukózy, která je důležitá pro činnost mozku. Mezi odborníky jsou určité rozdíly v doporučeních na složení snídaně (podíl bílkovin, sacharidů, zeleniny a ovoce). Shodují se však, že
vynecháním snídaně se narušuje psychická integrita a výkonnost u dětí (Fraňková, Pařízková, Malichová,2013).
Pravidelnost snídaní, s přibývajícím věkem, klesá. To prokázala např. studie HBSC
v roce 2018. V České republice snídalo každý den 49 % dětí ve školním věku 11–15 let,
11letých dětí snídalo 57 % a patnáctiletých dětí snídalo jen 42 % (HBSC, 2019 b).
Jídlo, které by nemělo chybět v jídelníčku žádného dítěte, je svačina (Rusková,
2015). Přibližně pětina dětí nemá snídani ani svačinu či přesnídávku. Svačiny jsou mnohem menší než hlavní jídla a měly by tvořit přibližně 10–15 % z celkového denního příjmu
(Floriánková, 2014). To, jak by měla být velká svačina pro dítě, musí být přizpůsobeno
celkovému režimu a pohybové aktivitě dítěte. Svačiny jsou také ideální prevencí přejídání
neboli vlčímu hladu, kdy je dítě či dospělý schopen sníst mnohem více potravin nebo jídel,
než je vhodné (Laštovičková, 2018). Součást svačiny musí být tekutiny, neslazené, nesycené oxidem uhličitým (CO2), s mineralizací do 500 mg/l. Ideální je čistá voda (Floriánková, 2014).
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Oběd by měl tvořit až 30–35 % z celkového denního příjmu. Možností, jak mohou
rodiče alespoň z části kontrolovat, co jejich dítě za den zkonzumovalo, je strava ve školní
jídelně (Výživa dětí, 2013f). V České republice je dobře nastaven a zpracován systém
školního stravování. Tento systém vzdělává nejen děti, které se ve školních jídelnách stravují, ale také jejich rodiče (Stránský, Ryšavá, 2014). Rodiče se velmi často domnívají, že
školní jídelna či školní jídelníček, absolutně neodpovídá potřebám jejich dítěte (Výživa
dětí, 2013f). Při tom školní jídelny musí dodržovat vyhlášku Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění (Ševčík, 2014). V
této vyhlášce, hlavně v příloze č. 1, jsou obsaženy informace o Výživových normách pro
školní stravování. Jsou vyjádřené jako průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách “jak nakoupeno“. Spotřební koše,
jak se jinak dají nazvat výživové normy z přílohy č.1 vyhlášky č. 107/2005 Sb, představují
potravinové skupiny jako např. maso, ryby, mléko (tekuté), mléčné výrobky, volné tuky,
volný cukr, zelenina a ovoce, brambory a luštěniny (Ševčík, 2014). Předmětem kontrol
České školní inspekce (ČŠI) je, aby školní jídelny dodržovaly spotřební koše (Ludvík,
2019).
Vhodnou volbou oběda by měla být kvalitní bílkovina (luštěniny, maso, ryby, mléčné výrobky, vejce), polysacharidové přílohy, zeleninové oblohy či salát. Nesmí se opomenout na dostatek tekutin, kam se zařazuje i polévka (Floriánková, 2014).
Děti nesmí zapomínat ani na odpolední svačinu (Rusková, 2015). Tato svačina už by
měla tvořit jen 10 % z celkového energetického příjmu. Toto množství je redukováno
z důvodu, že už by děti nestačily využít živiny ze svačiny, které by se ve větším množství
mohly ukládat do zásob (Výživa dětí, 2013f).
Večeře by měla být přibližně 3 hodiny před spaním (Rusková, 2015). Večeře by také
měla mít dostatek energie a živin. Měla by odpovídat přibližně 15–20 % energie přijaté za
den. Večeře nemusí být teplá, ale měla by obsahovat kvalitní zdroj bílkovin (např. libové
maso, luštěniny, ryby, vejce či mléčné výrobky) (Floriánková, 2014).
Druhá večeře je vhodná, pokud dítě hodně sportuje (či potřebuje přibrat na váze)
(Rusková, 2015). Nejvhodnější volbou pro druhou večeři je zelenina, méně sladké ovoce
nebo bílkovina (např. jogurt, sýr, šunka) (Výživa dětí, 2013f). Vyšší příjem či doplňování
energie v odpoledních hodinách nebo večer přispívá ke zvyšování hmotnosti. Vyšší příjem
má také vliv na horší kvalitu spánku (Floriánková, 2014). Rychlost konzumace potravin či
jídla je významná i proto, že je do určité míry zodpovědná za energetický příjem dítěte
během celého dne (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Při přípravě potravin a jídel je nutné zabránit ztrátám vitamínů a jiných ochranných
látek. V kuchyni by se mělo preferovat vaření a dušení. Při smažení a grilování se většinou
musí přidat tuky. Při takovémto způsobu přípravy jídel se zvyšuje příjem toxických produktů. Je důležité dbát na upřednostňování technologií, kde se používá méně přidaného
tuku. Mělo by se zamezit používání kokosového, palmového a palmojádrového tuku. Dále
je důležité zachovat podíl syrové stravy – zeleniny a ovoce (Floriánková, 2014).
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3.9. Rodina a její vliv na dětské stravování
Řadu vzorců chování si děti formují již během prvních let života a přebírají si je od
svých rodičů (Šimová, Cinová, Šuličová, 2013). Rodiče utvářejí systém hodnot vzhledem k
jídlu, chování u stolu a stolování samotnému. Již Fraňková v roce 2003 upozornila na určité chyby ve výchově dětí, jako jsou např. nepřiměřená skladba rodinného jídelníčku, která
většinou souvisí s neznalostí rodičů o zdrojích vhodných živin a o složení samotné stravy.
Podílí se i nepravidelný jídelní režim rodiny nebo dětí, nerespektování věkových a vývojových změn dítěte, nevhodné stravovací návyky nebo nepřiměřené postoje rodičů k jídlu (Šimová, Cinová, Šuličová, 2013). K vývoji vyšší hmotnosti dítěte napomáhají rodiče,
kteří se nevhodně stravují, přejídají se, nevhodně připravují jídla apod. Co je hlavní, často
podceňují rizika zvýšené váhy svých dětí. Každá rodina má své technologické zvyky
a praktiky, které pak předává svým dětem. Hlavně matka má svůj zvláštní a nezaměnitelný
vliv ve vytváření jídelních návyků (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Většina dívek má svou matku za vzor, a to platí i ve stravování, kdy dívky „drží“
stejnou dietu jako jejich matka. Mladé dívky mohou mít strach, že budou mít nadváhu,
jako jejich matka. Mladé dívky většinou váhu a tělesné rozměry matek velmi nadhodnocují
(Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Za předpokladu, že rodiče dodržují dietu ze zdravotních, náboženských či filozofických důvodů, je nutné zvážit, zda dieta je pro dítě vhodná a jaké může mít důsledky např.
na růst a vývoj dítěte. Striktní vegetariánství, veganství nebo makrobiotická dieta může být
zdravotně nezávadná pro dospělého člověka. Jídelníček musí být sestaven tak, aby v něm
nechyběly zásadní živiny (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Vzdělání a informovanost rodičů o výživě a nadváze (či obezitě) se může podílet na
stravovacích zvyklostech. I vyšší finanční příjem rodiny může mít vliv na stravování a nákup potravin (kvalitnějších a zdravější potraviny) (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2013).
Prázdniny jsou dny, kdy se děti stravují buďto hlavně doma nebo naopak jezdí mimo
domov, kde si mohou vyzkoušet také jinou stravu, než na kterou jsou zvyklé. Kdysi jezdilo
hodně dětí k babičce na vesnici, kde se neodolalo babiččiným buchtám nebo lívancům s
borůvkami. Většina dnešních dětí s rodiči navštěvují restaurace, které nabízejí exotické
jídlo, nebo využívají možnosti rychlého občerstvení v restauraci McDonald's, občerstvení s
hamburgery, chipsy, hot dogy či pizzerie. K tomu se často připojuje sedavý způsob života
rodiny. Postoje rodičů k hmotnosti dítěte souvisí i jejich vztah k pohybové aktivitě. Na
omezené pohybové aktivitě mají podíl rodiče a životní styl rodiny (Fraňková, Pařízková,
Malichová, 2013).
Dítě se musí naučit, že jídlo není odměna. Bohužel je zvykem dítě odměňovat či obdarovávat sladkostmi (Šimová, Cinová, Šuličová, 2013). Stravování dětí by mělo být do
určité míry pod dozorem rodičů (Rusková, 2015). Škola a školní jídelna je důležité prostředí, kde si děti vytvářejí stravovací návyky. Role školní jídelny a školy je velmi často
opomíjená (Floriánková, 2014).
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4.

Technologie

Dnešní generace dětí a mladistvých vyrůstá v přítomnosti neustále se rozšiřujících
digitálních medií, které ovlivňují „éru informačního věku“. Digitální média, kam můžeme
zařadit televizi, internet, videa a videohry, tablety (typu iPad), „chytré“ telefony, sociální a
interaktivní sítě, nabízejí dětem, stejně jako dospělým, možnost trávení volného času (Zeman, 2018). Hodně dětí i dospělých tráví volný čas doma. Kdysi se trávil čas hlavně u televize nebo DVD/VHS, dnes jednoznačně převažuje počítač nebo jeho menší verze, notebook či tablet. Může to být i kombinace obojího, kdy dítě, adolescent či dospělý, u zapnuté
televize ještě chatuje na internetu, hraje počítačové hry nebo pracuje. Děti jsou přitom
všem ještě schopné napsat domácí úkol. V tomto případě ani jedna z funkcí nemůže být
stoprocentně zvládnuta (Suchánková, 2011).
Moderní digitální technologie jsou souhrnem technických a programových prostředků, které pomáhají k získávání, vývoji či užití informací v normálním životě. Přinášejí do
životů nejedna pozitiva. Jsou zdrojem informací (pro osobní vývoj, učení formou hry, získávání jazykových, historických i společenských znalostí) a podporují rozvíjení funkce pro
školní i pracovní dovednosti (růst logického a rozhodujícího se myšlení, plánování a vytrvalosti). Usnadňují komunikaci např. starším nebo imobilním lidem, kteří mají mezi sebou
velkou vzdálenost. Jinému zase moderní technologie poslouží k relaxaci při hudbě nebo
zábavě. Odborná veřejnost se shodne, že delší čas strávený u moderních technologií má
jednoznačně nepříznivý dopad jak na fyzickou, sociální nebo psychickou situaci člověka
(Zakoutová, 2014). Velmi často dochází k přetížení centrálního nervového systému nebo k
poruchám pozornosti. Podle publikace “Informační společnost v číslech“ z roku 2011,
zpracované Českým statistickým ústavem, je 50 % českých dětí u počítače dennodenně.
Nejčastějším počítačovými internetovými aktivitami jsou sociální sítě (Facebook, Twitter),
sledování videí (YouTube) a hraní her (Zakoutová, 2014).
Maximální čas, který adolescenti stráví u obrazovek (televize, notebook, počítač,
mobilní telefon), by neměl přesáhnout 2 hodiny denně (Sampasa–Kanyinga, Colman, Hamilton, Chaput, 2020). Průměrný čas, který tráví děti u moderních technologií, je velmi
ostře sledovanou veličinou. Bohužel, jak ve světě, tak i v České republice, se enormně prodlužuje čas strávený na moderních technologiích. V letech 1999 a 2004 byl čas strávený na
technologiích téměř stejný, tj. 6 hodin 20 minut. V dalších letech docházelo k prodloužení
na varujících 7 hodin a 38 minut, a to zejména díky užitím počítačů a videohrám (Zakoutová, 2014).
Dnešní generace se do éry digitálních technologií přímo narodila. Nemohou mít ponětí o tom, jak by vypadal jejich život bez mobilního telefonu, elektronických zařízení
a internetu nebo GPS, včetně nejrozšířenějších aplikací jako Facebook, Google a Wikipedie. To vše je již součástí mnoha dětský životů (Šmahel, 2014).
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Výsledky studie EU Kids Online in the Czech Republic, probíhající v období
10/2017–02/2018, poukazují na čas a činnost strávenou na internetu.Výzkumu se zúčastnilo 2 825 dětí a adolescentů ve věku 9–17 let. Data prokázala, že internet umí používat více
než 99 % českých dětí ve věku 9–17 let. Na internet se při tom nejčastěji děti a adolescenti
připojují přes mobilní telefon, až 84 % denně. Přes počítač se pak denně připojí na internet
45 % dětí a dospívajících. Co se týče rozdílu mezi dívkami a chlapci, počítač využívají pro
připojení na internet více chlapci (57 %) než dívky (32 %). V používání mobilního telefonu jsou pak na tom obě pohlaví téměř stejně (85 % dívky a 82 % chlapci). Ve všední den
35 % dětí a adolescentů trávilo na internetu více než 4 hodiny. O víkendu pak toto procento vzrostlo na 51 %. Alarmující je pak fakt, že 9 % dětí a adolescentů trávilo na internetu
více než 7 hodin denně. O víkendu pak tento počet vzrostl na 22 %. Nejčastější aktivitou
dětí a adolescentů na internetu při tom bylo sledování videí (denně 75 %), poslouchání
hudby (denně 72 %), komunikace s rodinou a přáteli (denně 73 %) a používání sociálních
sítí (denně 70 %). Dívky mnohem častěji navštěvovaly sociální sítě, oproti chlapcům, kteří
více času trávili hraním počítačových her a sledováním videí (Bedrošová, Hlavová, Dědková, Šmahel, 2018).
V Evropě se čas, který tráví děti a adolescenti u internetu, skoro zdvojnásobil. Potvrzují to výsledky studie EU Kids Online 2020, jenž probíhala mezi podzimem 2017 a létem
2019. Průměrný čas, který děti a adolescenti strávili online denně, vzrostl z 88 minut
(2010) na 167 minut. Nejmenší průměr byl zaznamenán ve Švýcarsku (134 minut) a největší naopak v Norsku (219 minut). V České republice byl průměrný čas dětí a adolescentů
strávený na internetu průměrně 172 minut denně. Ve většině zemí, 14–16letí adolescenti,
strávili skoro dvakrát více času na internetu, než děti ve věku 9–10 let. Nejčastější aktivitou na internetu je při tom sledování videí (65 %), poslech hudby (65 %), komunikace s
rodinou a přáteli (61 %), využívání sociálních sítí (54 %) a hraní počítačových her (44 %),
což jsou nejčastější aktivity i v České republice. Počítačové hry, hraje dvakrát více chlapců
než dívek (Šmahel et al., 2020).
Studie českého statistického úřadu, která probíhala od 1.října do 16.listopadu 2018,
se účastnilo 26 014 dětí (ve věku 10–15 let) ze základních škol a víceletých gymnázií. Výzkum probíhal vyplňováním on-line dotazníku s 19 otázkami. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším předmětem mezi dětmi je jednoznačně mobilní telefon. Celkem 11 % dětí
tráví denně více než 5 hodin na internetových stránkách nebo na mobilních aplikacích.
Mobil by si zvolilo, jako jediný předmět z rozsáhlejšího seznamu rovných 43 % dětí a 31
% dětí vybralo počítač nebo notebook s internetem (ČSÚ, 2018).
Studie, která byla zveřejněna v červnu 2011 uvádí, jakou má hraní počítačových her
souvislost s rizikem obezity. Konkrétně zde bylo prokázáno, že během hraní počítačových
her dochází u adolescentů k vyššímu příjmu kalorií. Tento fakt byl ověřen tím, že byla sledována skupina adolescentů, kteří hráli hodinu počítačové hry a jejich kalorický příjem byl
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porovnán s kontrolní skupinou, která pouze hodinu seděla v pohodlném křesle a hraní se
nevěnovala (Chaput et al., 2011).
V posledních letech se změnilo pojetí počítačových her, které bylo spojeno
s nevhodným trávením volného času, hlavně díky sedavému způsobu života a nečinnými
volnočasovými činnostmi. Zásluhu na tom mají počítačové hry vyžadující fyzickou aktivitu (např. Dance Dance Revolution, Dance Factory, WiFit, Domyos, Fitnnes Adventure,
Kinect Sports), které se nazývají aktivní počítačové hry. Takovéto internetové či počítačové hry se staly novým sociálním fenoménem, které umožňují hráčům převádět jednotlivé
pohyby do virtuální reality. Jako první s možností o propojení virtuálních prvků se skutečnými pohyby přišla nejspíše hra Dance Dance revolution. Tato hra vznikla
v roce 1998 jako hra pro videoherní automat. K této hře je nutné mít speciální podložku na
podlaze a hráč musí napodobovat taneční kreace z obrazovky, tzn. hráč se pohybuje stejně
jako tanečník na obrazovce. Hra, jako je například Pokémon GO, většinou vyžaduje i pohyb ve skutečném světě. Pokémon GO je spíše mobilní hra, která spojuje virtuální svět
Pokémonů s naším reálným světem. Požaduje totiž po hráči, aktivně se pohybovat
v reálném světě a hledat pomocí mobilu tzv. Pokémony („chytání pokémonů“) (Basler,
Mrázek, 2018). Pokémon GO se ať již jako mobilní nebo počítačová hra řadila mezi nejpopulárnější hry. V roce 2016, kdy byla hra čerstvou novinkou, ji hrálo přes 300 miliónů lidí.
Dnes již tento počet klesl na stále úctyhodných 60 milionů lidí (Blain, 2018). Probíhaly
různé výzkumy, které zjišťovaly, zda Pokémon Go nutí děti k fyzické aktivitě a bylo zjištěno, že činnost hráčů se díky Pokémon GO sice zvyšuje, ale jen krátkodobě (Gabbiadini,
Greitemeyer, Sagioglou, 2018).
Televize patří mezi nejmocnější technologie, u které dnešní děti tráví čas v průměru
2 hodiny denně (Šimová, Cinová, Šuličová, 2013). U dětí, které denně sledovaly televizi 4
a více hodin, dochází k vyššímu výskytu obezity. Nejnižší výskyt obezity je pak u dětí,
které sledovaly televizi 1 hodinu a méně denně. Má dítě v pokojíčku televizi? Pokud ano,
při každé hodině sledování televize, dochází ke zvýšení rizika vzniku obezity o 31 %
(Sigmundová, Sigmund, 2015).
Internetové a počítačové aktivity či videohry mohou být největší nebezpečí, jelikož
nárůst sledování je u nich nejvyšší. Zabírají skoro 3 hodiny denně a rychlost vzniku negativních zdravotních důsledků vlivem ponoření se do virtuální reality je největší (Zakoutová, 2014).
Cílem Odborné společnosti praktických dětských lékařů OSPDL ČLS JEP je upozornit rodiče i děti, aby našli rovnováhu mezi digitálním světem a světem skutečným. „U
dětí školního věku je důležité hledat rovnováhu mezi dobou strávenou u médií a dobou pro
další pro zdraví důležité aktivy a pomocí může i stanovení mantinelů, protože problém
vzniká v okamžiku, kdy média nahrazují fyzickou aktivitu, hands-on exploration a osobní
(face to face) interakci ve skutečném světě, které jsou nutné pro učení “ (Zeman, 2018).

48

Praktická část
5.

Úvod do problematiky

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na to, zda mají technologie vliv na
pohybovou aktivitu a stravovací návyky u adolescentů. Hlavním nástrojem ke zjištění vlivů
technologií na pohybovou aktivitu a stravovací návyky u adolescentů byl kvalitativní výzkum. Data byla zaznamenána pomocí záznamů stravy (jídelníčků), záznamových archů
o pohybové aktivitě, času stráveného na technologiích a rozhovoru. Dalším záměrem výzkumu bylo zjistit tělesné složení adolescentů (množství tukové tkáně a svalové hmoty)
a zda se tyto hodnoty změní za sledované období.

5.1. Cíl výzkumu
1. Porovnat tělesné složení u adolescentů před začátkem výzkumu a po skončení výzkumu
2. Zjistit počet kroků a množství pohybové aktivity u adolescentů
3. Zjistit kolik času tráví adolescenti na moderních technologiích
4. Zjistit stravovací návyky u adolescentů pomocí záznamů stravy
5. Porovnat výsledky rozhovoru o stravovacích návycích, pohybové aktivitě a technologiích s nasbíranými daty

5.2.

Hypotézy

Hypotéza č. 1: Změny tělesného složení budou zjevné u všech adolescentů
Hypotéza č. 2: Počet kroků a množství pohybové aktivity nebude odpovídat doporučením
Hypotéza č. 3: Doba, kterou tráví adolescenti na technologiích bude vyšší než dvě hodiny
denně
Hypotéza č. 4: Stravovací návyky nebudou odpovídat doporučením

5.3. Metodika výzkumu a analýza dat
Kvalitativní výzkum probíhal tak, že každému adolescentovi a jeho rodiči, bylo při
prvním setkání vysvětleno, jak bude výzkum a spolupráce probíhat. Rodiče i adolescenti
podepsali informovaný souhlas. Adolescenti obdrželi formulář, který obsahoval informace
o výzkumu. Formulář (viz příloha č.3) obsahoval informace o tom, jak mají zapisovat pohybovou aktivitu, počet kroků a zápis technologií (počítač, notebook, tablet, mobilní telefon, televize). Adolescenti dále dostali k zapůjčení krokoměr značky Garmin a bylo jim
vysvětleno, jak si krokoměr s telefonem či notebookem propojit. Dále byl domluven termín
na bioimpedančí měření (InBody). Měření bioimpedance probíhala na III. interní klinice
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VFN v Praze a 1. LF UK na začátku a na konci sledovaného období, tj. po dvou měsících.
Výsledky z měření pak byly porovnány a adolescentovi (i rodiči) vysvětleny.
S každým adolescentem byl proveden osobní rozhovor ohledně stravování, pohybové
aktivity a moderních technologií. Rozhovor (viz příloha č. 2) obsahoval celkem 15 otázek,
z toho 2 otázky byly uzavřené a 13 otázek bylo polouzavřených. Otázky 1–7 se vztahovaly
ke stravování. Otázka č. 8. se tázala na pohybovou aktivitu. Otázky 9–12 byly věnovány
technologiím. Otázka č. 13 byla věnována spánku, otázka č. 14 se týkala aktivit před spaním. Poslední otázka z rozhovoru se tázala, zda adolescenti měli nějaké hodiny či semináře
o zdravé výživě.
Výzkum probíhal od března 2019 až do října 2019. U adolescentů byla provedena
celkem dvě bioimpedanční měření. První měření bylo provedeno před začátkem výzkumu.
Druhé přeměření bylo uskutečněno po dvou měsících (vzhledem k časovým možnostem
respondentů). Mezi těmito měřeními měli adolescenti za úkol zapisovat po dobu jednoho
měsíce svou pohybovou aktivitu a čas strávený s moderními technologiemi. Také byli požádáni, aby v tomto sledovaném období zapisovali své stravovací návyky. Jídelníček měl
být zapisován minimálně po dobu čtrnácti dní. Adolescenti zapisovali stravovací zvyklosti
do stravovacích záznamníků či do Kalorických tabulek.cz, jak byli zvyklí od nutričních
terapeutek.
Všechna data ohledně tělesného složení adolescentů, počty kroků, záznamy technologií (počítač, notebook, mobilní telefon), rozhovory a jídelníčky byly vyhodnoceny pomocí tabulkového programu Microsoft Office Excel.
5.4. Charakteristika souboru
Výzkumu se účastnilo 10 adolescentů (11–18 let), kteří navštěvovali endokrinologickou a obezitologickou ambulanci nebo nutriční ambulanci Kliniky dětského a dorostového
lékařství VFN a 1. LF UK. Jeden adolescent byl do výzkumu zařazen na základně vlastního zájmu. Informaci o výzkumu získal z letáčku, který byl umístěn v endokrinologické
a obezitologické ambulanci, kam docházel jeho starší sourozenec. Původně bylo do výzkumu zařazeno celkem 15 respondentů, ale na základě podmínek pro plnění výzkumu,
bylo nezbytné některé z nich vyřadit. Dva chlapci (14 let) odmítli nosit zapůjčený krokoměr a zapisovat pohybovou aktivitu. Jedna dívka (14 let) nechtěla zapisovat stravovací
návyky. Druhá dívka (16 let) odmítla zapisovat pohybovou aktivitu a domluvený termín na
měření bioimpedance zrušila. Celkem se tedy výzkumu účastnilo 11 adolescentů.
Vyhledávání adolescentů, kteří by se zapojili do výzkumu, probíhal také pomocí
poutacích letáčků (příloha č.1). Tyto letáčky se rozdávaly v endokrinologické a obezitologické ambulanci, a v ordinacích nutričních terapeutek.
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6.

Výsledky

Charakteristika souboru dle pohlaví a věku jsou uvedeny v tabulce č. 11
Tabulka č. 7. Základní charakteristika souboru respondentů
Věk

Dívky

Chlapci

10-13 let (časná adolescence)

2 (18 %)

2 (18 %)

14-16 let (střední adolescence)

5 (46 %)

1 (9 %)

17-19 let (pozdní adolescence)

1 (9 %)

–

Celkový počet respondentů

8 (73 %)

3 (27 %)

Výzkumu se zúčastnilo celkem 11 adolescentů, z nichž bylo 8 dívek (73 %) a 3
chlapci (27 %). Dívky ve výzkumu jednoznačně převažovaly.
Adolescenti byli rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví (dle Kabíčka, Csémy,
Hamanová, 2014). Do výzkumu byly zařazeny 2 dívky, které se věkem řadily do časné
adolescence (10-13 let). Do stejné kategorie byli zařazeni i 2 chlapci. Nejvíce respondentů
bylo z kategorie střední adolescence (14-16 let), konkrétně se jednalo o 5 dívek. V tomto
věku byl zkoumán pouze jeden chlapec. Do kategorie pozdní adolescence (17-19 let) spadala pouze jedna dívka.
Graf č. 5. Hodnocení respondentů dle BMI
HODNOCENÍ RESPONDENTŮ DLE BMI
Nadměrn
á
hmotnost,
n = 3…

Obézní
n =6 (55%)

Robustní
n = 1 (9%)
Proporcionální
n = 1 (9% )
Pomocí percentilových grafů, které zohledňují vztah hodnoty BMI k věku, byli respondenti byli rozděleni do jednotlivých kategorií. Nejvíce adolescentů, tedy 6, spadalo do
kategorie „obézních“ (> 97. percentil). Pásmu nadměrné hmotnosti, tj. mezi 90.-97. percentilem, byli 3 adolescenti. Jeden adolescent byl pak zařazen do pásma 75.-90.percentilu,
tj. „robustní“. V 25.-75. percentilovém pásmu., a tedy hodnocen jako proporcionální, se
nacházel jeden adolescent.
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Graf č. 6. Tělesná hmotnost respondentů
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V grafu č. 6 je znázorněna tělesná váha jednotlivých adolescentů před a po ukončení
výzkumu. Respondenti jsou v tomto grafu seřazeni dle věku a pohlaví. Z grafu je patrné,
kolika respondentům se podařilo za sledované období zhubnout a kolik z nich naopak svou
tělesnou hmotnost zvýšilo. Vzhledem k délce sledovaného období, nejsou rozdíly většinou
velké. I tak lze u některých adolescentů pozorovat výraznější změny. Pokles hmotnosti byl
zaznamenán například u dívky č. 2 nebo u chlapce č. 9. Ze sledovaných adolescentů,
5 dokázalo svou tělesnou hmotnost snížit a u 6 adolescentů byla zaznamenána zvýšená
hmotnost. V těchto datech není zohledněn fakt, zda se jednalo o ztrátu či zisk svalové nebo
tukové tkáně. To, zda se na změně tělesné váhy podílel úbytek či přírůstek svalové hmoty
či tukové tkáně, je znázorněno v následujících třech grafech.
Graf č. 7. Podíl svalové hmoty na tělesném složení respondentů
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Graf č. 8. Podíl tukové hmoty na tělesném složení respondentů
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V grafu č. 7 je vidět, že množství svalové hmoty se u jednotlivých adolescentů měnilo minimálně a nemělo tedy na celkovou tělesnou hmotnost takový vliv. Celkem byl u čtyř
dívek a dvou chlapců zaznamenán nárůst svalové hmoty. Jednalo se převážně o jedince,
u kterých byl zároveň zaznamenán nárůst tukové tkáně a tím i celkové tělesné hmotnosti.
Výjimkou byli dívka č. 6 a chlapec č. 11, u kterých došlo k nárůstu svalové hmoty,
k poklesu podílu tukové tkáně a k celkovému snížení hmotnosti. Obdobně na tom byli další
dva respondenti (dívka č. 7 a dívka č. 9), u kterých se sice nezměnilo množství svalové
hmoty, ale došlo u nich k výraznému poklesu podílu tuku a tím i ke snížení tělesné hmotnosti.
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Graf č. 9. Poměr mezi tukovou a svalovou tkání u jednotlivých respondentů
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V tomto grafu jsou vyjádřeny poměry mezi tukovou tkání a svalovou hmotou. Jejich
vzájemný poměr se u některých respondentů výrazněji změnil. Tato změna byla
zaznamenáma celkem u 6 respondentů. Z těchto 6 respondetů, u 5 došlo ke změně poměru
ve prospěch svalové hmoty (respondenti č. 2, 6, 7, 9, 11). U respondenta č. 8 sice došlo
k výraznější změně poměru, ale ve prospěch tukové tkáně. I přes fakt, že u zbylých 5
respondetnů nedošlo ke změně poměru mezi svalovou a tukovou tkání, neměla tato změna
vliv na pokles či nárůst hodnoty BMI.
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Graf č. 10. Hodnoty BMI
HODNOTY BMI (BODY MASS INDEX)
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Na tomto grafu je patrné, že u respondentů probíhala změna BMI nehledě na poměr
mezi svalovou hmotou a tukovou tkání. Pokles hodnoty BMI byl zaznamenán u 6 respondentů.
Graf č. 11. Doba, kterou adolescenti trávili u PC, TV a s mobilními telefony
DOBA, KTEROU ADOLESCENTI TRÁVILI U PC, TV A
MOBILNÍMI TELEFONY
více než 7 hodin
20%

4-7 hodin
50%

2-4 hodiny
30%

Žádný respondent nestrávil na technologiích méně než 2 hodiny. Největší zastoupení
(50 %) respondentů trávilo na technologiích průměrně 4–7 hodiny denně. Alarmující je, že
čtvrtina respondentů uvedla, že tráví u technologií více než 7 hodin denně.
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Graf č. 12. Podíl jednotlivých druhů technologií
PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ TECHNOLOGIÍ
Televize; 5%

Mobilní telefon;
75%

Počítač, notebook,
tablet,..; 20%

Graf č. 12 ukazuje podíl jednotlivých druhů technologií, které respondenti využívali
nejvíce. Z grafu je jasné, že nejvíce respondenti trávili svůj čas na mobilních telefonech,
a to až 75 % času. Dále respondenti uvedli, že oproti mobilním telefonům, doba strávená
u počítače, notebooku nebo tabletu, představuje pouze 20 % z celkového času stráveného
na moderních technologiích. Jen málo času pak tráví sledováním televize, pouze 5 %
z celkového času.
Graf č. 13. Průměrný počet koků za den

PRŮMĚRNÝ POČET KROKŮ ZA DEN
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Graf č. 13 ukazuje průměrný počet kroků respondentů za den. Z grafu lze vyčíst, že
dívky mezi 10–13 lety průměrně za sledované období nachodily 10 500 kroků za den.
Chlapci v tomto období nachodili výrazně více kroků za den, až o 1 tisíc kroků navíc, tj.
11 650 kroků. O něco méně nachodily dívky z další věkové kategorie, tj. 14–16 let. Tyto
dívky nachodily průměrně 9 980 kroků za den. I v této kategorii měli opět chlapci více
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kroků za den. V tomto věku chlapci nachodili průměrně 10 500 kroků denně. Jediná dívka,
která reprezentovala kategorii 17–19 let nachodila průměrně 9 800 kroků za den.
6.1.1. Výsledky z rozhovoru
I přes fakt, že se nejedná o kvantitativní výzkum, byly i výsledky rozhovorů
s respondenty názorně zpracovány do grafů. Otázky č. 1, 2, 6 a 8 jsou vyhodnoceny samostatně bez pomocného grafu, níže.
Otázka č. 1 byla, zda respondenti pravidelně snídají. A zda i o víkendech a prázdninách? Celkem 10 respondentů odpovědělo ANO, snídám pravidelně. Jeden respondent
odpověděl NE, z důvodu, že se nestíhá nasnídat. Nejčastější respondenti udávali, že snídají
pečivo s máslem či lučinou a zeleninou, vločky s jogurtem, vločkovou kaši, müsli s jogurtem nebo vaječnou omeletu. Jedna respondentka odpověděla, že snídá smoothie z mléka,
banánu, jahod nebo borůvek s ovesnými vločkami. Respondenti nikdy nezapomněli uvést,
že k snídani vždy pili čaj.
Otázka č. 2 se týkala svačin. „Nosíš do školy svačinu?“ Všichni respondenti, odpověděli, že ANO. Svačinu mají připravenou z domova, nejčastěji od rodičů. Na svačinu mají
nejčastěji pečivo (chléb, bageta, toustový chléb) s máslem, šunkou či sýrem a zeleninou.
Nebo do školy nosí mléčný výrobek s ovocem. Někdy volí pouze samotné ovoce, nejčastěji se jedná o jablko.
Otázka č. 6: „Máš nějakou potravinovou alergii?! Jedna respondentka (dívka 11 let)
odpověděla, že má alergii na rajče a jablka, a druhý respondent (chlapec 14 let), že má
alergii na ořechy a jablka.
Otázka č. 8 byla zaměřena na sportovní aktivitu. Tato otázka zněla: „Sportuješ rád?
Pokud ano, jaký sport děláš? Kolik hodin přibližně trávíš sportem? A pokud nesportuješ,
proč?“ Pouze jeden respondent (dívka 13 let) se nevěnovala žádné pohybové aktivitě. Na
otázku, proč se nevěnuje žádnému sportu, odpověděla, že nerada chodí do kolektivu.
Ostatní respondenti se sportu věnovali, buď chodili do sportovního kroužku nebo si sami
vyhledávali pohybovou aktivitu. Nejvíce se respondenti (dívky) věnovali tanci. Další se
věnovali tenisu, golfu, spinningu, posilovně či józe. Mezi jejich sportovní aktivity, patřilo
například vodní pólo, aikido nebo hokejbal. Každý z respondentů se věnoval danému sportu minimálně 1 – 1,5 hodiny, 2x týdně.
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Graf č. 14. „Chodíš do školní jídelny?“
„CHODÍŠ DO ŠKOLNÍ JÍDELNY?“
Občas
18 %

Ano
46 %

Ne
36 %

Z otázky č. 3, kde byli dotyční tázání, zda se pravidelně stravují ve školní jídelně,
vyšlo najevo, že převážná část školní jídelnu navštěvuje (46 %, tj. 5 respondentů). Při rozhovoru většina z respondentů uvedla, že jim ve školní jídelně pokrmy nechutnají. 36 %
respondentů (tj, 4 respondenti) uvedli, že do školní jídelny nechodí. Důvodem bylo, že
rodiče vaří doma nebo jim ve škole nechutná. Dva respondenti (18 %) uvedli, že se stravují
jak ve školní jídelně, tak domácí stravou. Údajně podle toho, zda rodiče doma uvaří.
Graf č. 15. „Co nejraději piješ?“
„CO NEJRADĚJI PIJEŠ?“
Sladká limonáda
18 %

Voda se šťávou
27,5 %

Čaj
18 %

Kombinace
předešlého
9%

Voda
27,5 %

Otázka č. 5 byla zaměřena na to, co nejčastěji respondenti pijí. Ti při této otázce často uváděli více než jednu odpověď. Nejčastěji odpovídali, že nejvíce pijí obyčejnou vodu
nebo vodu s ovocnou šťávou. Někteří respondenti, raději než vodu, pijí sladké limonády
(18 %). Respondenti také uváděli, že kromě samotné vody, také často rádi pijí čaj. Jeden
respondent (tj. 9 %) uvedl, že kombinuje sladké limonády a vodu.
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Graf č. 16. „Jaké potraviny máš nejraději?“
„JAKÉ POTRAVINY MÁŠ NEJRADĚJI?“
Sladkosti

Slané pochutiny
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27 %
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Graf č. 16 ukazuje nejoblíbenější pokrmy adolescentů. Otázka byla vždy položena
tak, aby respondenti "prozradili" co si rádi dají, když mají hlad. Nejvíce respondentů (46
%, tj. 5 respondentů) odpovědělo, že si rádi dají ovoce nebo zeleninu. Bohužel, téměř 1/3
respondentů připustila, že si místo zeleniny nebo ovoce dají raději slané pochutiny. Při
rozhovoru uvedli, že se nejčastěji jedná o slané brambůrky nebo slané (kořeněné) krekry.
Dva respondenti (18 %) uvedli, že hlad zahánějí sladkostmi. Při tom uvedli, že si rádi dají
čokoládu nebo sušenky. Jeden respondent (9 %) uvedl, že miluje oříšky, proto si je rád dá
místo sladkostí nebo slaných pochutin.
Graf č. 17. „Jaké potraviny nemáš rád?“
„JAKÉ POTRAVINY NEMÁŠ RÁD?“
Ryby

Ovoce a zelenina

64 %

18 %

Vnitřnosti
18 %

Graf č. 17 naopak představuje potraviny, které respondenti neradi konzumují. Nejvíce respondentů (64 %, tj, 7 respondentů) odpovědělo, že nemají rádi ryby. Někteří pouze
uvedli veškeré ryby, někteří pouze mořské plody. 18 % respondentů (2 respondenti) uvedlo, že nemají rádi vnitřnosti. Na otázku, co mají pod tímto pojmem na mysli, odpovídali
respondenti nejčastěji „vepřová játra“. Další dva respondenti (18 %) uvedli, že nemají rádi
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zeleninu. Na otázku, jakou zeleninu nemají rádi, oba respondenti uvedli, že nemají rádi
špenát. Často také uváděli, že nemají rádi houby.
Graf č. 18. „Jaké jsou tvoje nejčastější aktivity na počítači (PC)?“
„JAKÉ JSOU TVOJE NEJČASTĚJŠÍ AKTIVITY NA PC?“
Sociální sítě

Škola a hraní her

18 %

27,5 %

Filmy, seriály

Hraní her

18 %
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27,5 %

Graf č. 18 ukazuje nejčastější aktivity respondentů na počítači (PC). Nejvíce respondenti využívali počítač pro vyhledávání informací do školy (27,5 %, tj. 3 respondenti).
Stejné procento adolescentů (27,5 %, tj. 3 respondenti), využívalo počítač jak pro školní
"aktivitu" tak pro hraní her. 18 % respondentů (tj. 2 respondenti) používalo počítač výhradně pro sledování seriálů a filmů. Stejné procento, tj 18 % respondentů (2 respondenti),
trávili svou dobu na počítači převážně na sociálních sítích (Facebook, Twitter apod.) Jen
jeden respondent (9 %) využíval počítač pouze pro hraní her.
Graf č. 19. „Jaké jsou tvoje nejčastější aktivity na telefonu?“
„JAKÉ JSOU TVOJE NEJČASTĚJŠÍ AKTIVITY NA
TELEFONU?“
Sociální sítě

Hry

Sociální sítě,
hudba a videa

Hudba a videa

Graf č. 19 znázorňuje nejčastější aktivu na mobilním telefonu. Nejvíce respondenti
využívali mobilní telefon k poslechu hudby a ke sledování videí. Pro tento účel mobilní
telefon využívalo až 45 % respondentů (tj. 5 respondentů). Další nejčastější aktivitou na
mobilním telefonu byly sociální sítě v kombinaci s poslechem hudby a sledování videí, což
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uvedlo 37 % dotázaných (4 respondenti). Pouze jeden respondent uvedl (9 %), že mobilní
telefon využívá pouze na sociální sítě a jeden respondent (tj. 9 %) využívá svůj mobilní
telefon pouze pro hraní her.
Graf č. 20. Sledování televize
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE
Ano
18%

Občas
18%

Ne
64%

V otázce č.11 byly adolescenti dotázáni na to, zda sledují televizi. Jejich odpovědi
jsou znázorněny na grafu č. 20. Většina respondentů (64 %) televizi nesledovalo. Dva respondenti (18 %) uvedli, že se na televizi dívají jen občas a 18 % (2 respondenti) sledovali
televizi pravidelně. Respondenti, při rozhovoru uvedli, že se na televizi dívají hlavně s rodinou.
Graf č. 21. „Kolik hodin přibližně trávíš na technologiích?“
„KOLIK HODIN PŘIBLIŽNĚ TRÁVÍŠ NA
TECHNOLOGIÍCH?“
více než 7

2-4 hodiny

4-7 hodin

Graf č. 21 zobrazuje, kolik času respondenti uváděli, že tráví s technologiemi za den.
Tato otázka byla položena adolescentům ještě před tím, než byli požádáni o zapisování
jednotlivých časů do záznamového archu. 46 % respondentů uvedlo, že si myslí, že na
technologiích tráví 2-4 hodiny denně. Tři respondenti (27 %) uvedli, že na technologiích
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tráví kolem 4-7 hodin denně. Stejné procento respondentů (27 %) uvedlo mínění, že na
technologiích tráví více než 7 hodin.
Graf č. 22. „Jak dlouho spíš“
„JAK DLOUHO SPÍŠ?“
méně než 7 hodin
18%

více než 8 hodin
18%

7-8 hodin
18%

8 hodin
46%

V této otázce, odpovídali adolescenti na to, jak dlouho přibližně spí. Největší procento respondentů (46 % – 5 respondentů) při rozhovoru uvedlo, že spí kolem 8 hodin denně.
Vždy po dvou respondentech uvedlo, že spí buďto méně než 7 hodin, 7-8 hodiny nebo že
spí více než 8 hodin denně. Tato otázka jim byla položena v kontextu s následující otázkou, co nejčastěji dělají před samotným spánkem. Kvalita spánku má vliv na celkové zdraví organismu.
Graf č. 23. „Co nejčastěji děláš před spaním?“
„CO NEJČASTĚJI DĚLÁŠ PŘED SPANÍM?“
Jiné
27%

Telefon nebo
učení
28%

Televize
18%

Telefon
27%

V následující otázce respondenti uváděli, jak tráví čas těsně před spaním. Odpovědí
bylo nejčastěji, že před spaním dotyčný tráví čas na mobilním telefonu (27 %). Stejně častou odpovědí bylo, že jsou dny, kdy se před spaním učí a pak dny, kdy tráví čas před spaním na mobilním telefonu (28 %). 18 % respondentů uvedlo, že se před spaním dívají na
televizi, většinou šlo o společně trávený čas s rodinou. Určité procento adolescentů (28 %)
62

uvedlo jiné odpovědi, jako například že si před spaním čte (1 respondent) nebo jde rovnou
po koupeli spát.
Graf č. 24. Semináře týkající se zdravé výživy
„MĚLI JSTE VE ŠKOLE SEMINÁŘE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÉ
VÝŽIVY?“
Ano
36%

Jiné (Porucha
přijmu potravy)
55%

Ne
9%

Graf č. 24 shrnuje výsledky odpovědí na poslední otázku v rozhovoru, která byla
zaměřena, na to, zda respondenti měli ve škole semináře či hodiny o zdravé výživě. Největší procento respondentů (55 %, tj. 6 respondentů) odpovědělo, že měli ve školách semináře o poruchách příjmu potravy, anorexii a bulimii. Tyto přednášky nejsou přímo považovány za téma týkající se zdravé výživy, a proto byly v grafu zařazeny do kategorie „Jiné“.
Čtyři respondenti (36 %) pak uvedli, že seminář o zdravé výživě ve školách měli. Jeden
dotázaný (9 %) uvedl, že žádný takový ani podobný seminář ve škole neměli.
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Graf č. 25. Průměrný příjem živin
PRŮMĚRNÝ PŘÍJEM ŽIVIN ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
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Tento graf zobrazuje průměrný příjem živin všech adolescentů za sledované období.
Hodnoty všech živin byly vypočteny pomocí Kalorických tabulek.cz. Přepočet veškerých
údajů na denní průměry, byl proveden pomocí Microsoft Excel.
Z grafu je jasně patrné, že udávaný příjem bílkovin se u všech adolescentů pohyboval v rozmezí 20–25 % z celého energetického příjmu. Respondenti přijímali bílkoviny
hlavně z masa a masných výrobků. Dále bílkoviny přijímali z mléčných výrobků, jako byly
např. jogurty, tvarohy a sýry všeho druhu (eidam 30 %, ementál 45 %). Důvodem, že někteří respondenti měli příjem bílkovin menší než 20 %, bylo nedostatečné množství mléčných výrobků v jejich jídelníčcích. Jejich příjem bílkovin byl převážně z masa a masných
výrobků.
Dále je z grafu viditelné, že respondenti neměli problém s příjmem sacharidů. Průměrně se příjem sacharidů pohyboval okolo 55–60 % z celkového energetického příjmu.
Sacharidy respondenti přijímali jak z komplexních sacharidů (pečivo a přílohy), tak ze
sladkých pochutin.
Udávaný příjem tuku ani u jednoho respondenta nepřekročil hodnotu 30 %. Respondenti byli schopni přijmout z celého energetického příjmu za den 15–23 % tuku. Z jídelníčku bylo patrné, že adolescenti se stravovali jak vhodnými tuky, obsaženými převážně v
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mléčných výrobcích, tak tuky nevhodnými, které konzumovali například ve formě smažených potravin.
Průměrný příjem energie u respondentů za den byl 5 911 kJ tj. 1 414 kcal za den
(minimální průměrný příjem energie byl zaznamenán u 11leté dívky – 3 600 kJ/ den, a
naopak nejvyšší množství energie přijal 13letý chlapec – 9 780 kJ/den).
Průměrný denní příjem bílkovin u respondentů byl 23,1 % z celkového energetického denního příjmu. Jednalo se průměrně o 70,5 g bílkovin za den (nejmenší počet bílkovin
přijala průměrně 13letá dívka – 48 g, nejvíce bílkovin přijal stejně starý chlapec, který
průměrně přijal za sledované období 100 g bílkovin za den).
Sacharidy tvořily největší zastoupení z celkového energetického příjmu za den,
tj. 57,7 %. Průměrně respondenti přijali 175,5 g sacharidů denně. Nejmenší množství přijatých sacharidů za den měla 11letá dívka, která údajně konzumovala v průměru 130 g sacharidů za den. Jednalo se hlavně o jednoduché sacharidy. Dívka měla v jídelníčku větší
převahu energeticky bohatých potravin, převážně sladkostí. Nejvíce sacharidů přijal 13letý
chlapec (stejně jako u příjmu bílkovin), průměrně 254 gramů sacharidů za den. Příjem sacharidů u chlapců byl tvořen jak komplexními sacharidy, tak jednouchými cukry – sladkostmi. Součást sacharidů je i vláknina. Příjem vlákniny, u sledovaných respondentů, byl
průměrně 15 g za den (nejmenší množství vlákniny přijala 15letá dívka, která za den přijala 6 gramů vlákniny a nejvíce vlákniny přijala 16letá dívka, která přijala 17,7 g za den).
Respondenti za sledované období přijali průměrně 19,2 % tuků tj. 58,5 gramů za den.
Příjem tuku byl hlavně ze smažených jídel či z energeticky bohatých potravin, jako např.
tučné sýry nebo doslazované mléčné výrobky.
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7.

Diskuze

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit vliv technologií na pohybovou aktivitu a stravovací návyky u adolescentů. Celkem se výzkumu zúčastnilo 11 adolescentů (8 dívek a 3
chlapci). Původně bylo do výzkumu zařazeno 15 adolescentů, z nichž museli být vyřazeni
celkem 4 "nespolupracující" respondenti. Bylo by vhodné, aby bylo do studie zařazeno
více respondentů. To však vzhledem k časové náročnosti projektu a hlavně vzhledem k
neochotě adolescentů a jejich rodičů spolupracovat nebylo možné zcela dodržet.
Prvním úkolem bylo zjistit, zda se během sledovaného období změnilo tělesné složení respondentů. Ke zjištění změn tělesného složení pomohla metoda bioimpedance (Inbody). Tato metoda je založena na šíření elektrického proudu tělem (při nízké denzitě).
Tukuprostá aktivní tělesná hmota obsahuje vyšší podíl vody a elektrolytů a díky tomu je
skvělým vodičem (Fraňková, Pařízková, Malichová, 2015). Zúčastnění adolescenti byli
změřeni celkem dvakrát. Mezi jednotlivými měřeními byl vždy ponechán odstup dva měsíce. Během sledovaného období byli respondenti neustále v kontaktu s řešitelem. V tomto
období měli respondenti za úkol zapisovat do záznamových archů jejich pohybovou aktivitu, počet kroků a čas, který strávili s moderními technologiemi. Tyto údaje měli zapisovat
minimálně po dobu jednoho měsíce. Souběžně s pohybovou aktivitou zapisovali svůj jídelníček. Jídelníček nemusel být zapisován po celou dobu jednoho měsíce. Jako vypovídající
údaj postačil pouze čtrnáctidenní záznam stravy.
U více než poloviny respondentů se příznivě změnilo tělesné složení, i když úspěšnost byla stejně jako všechny další výsledky ovlivněna chybou malých čísel. Někteří z respondentů potvrzovali fakt, že zapůjčený krokoměr je přiměl k vyšší pohybové aktivitě
a zapisování jídelníčku je naopak nutilo dbát na zdravější stravu (vynechání sladkostí
a doplnění stravy o ovoce a zeleninu).
Graf č. 7 (Podíl svalové hmoty na tělesném složení respondentů) a graf č. 8 (Podíl
tukové hmoty na tělesném složení respondentů) ukazují na změny v množství tukové
a netukové tkáně u adolescentů během sledovaného období. Celkem šesti adolescentům se
ve sledovaném období podařilo navýšit svalovou hmotu a pěti adolescentům se naopak
množství svalové hmoty snížilo. U čtyř adolescentů bylo zaznamenáno navýšení množství
tukové tkáně oproti hodnotám, jež byly naměřeny na začátku výzkumu. Opakem pak bylo
6 zbývajících respondentů, kterým se podařilo množství tukové tkáně za sledované období
snížit. Jednomu respondentovi (dívce 16 let) se množství tukové tkáně ani svalové hmoty
za sledované období nezměnilo. Změna tělesného složení (poměr mezi tukovou a svalovou
hmotou) nebyla vždy doprovázená poklesem tělesné hmotnosti (graf č. 9 a graf č. 10). Například respondent č. 4 a respondent č. 11 dokázali během sledovaného období snížit tukovou hmotu, navýšit hmotu svalovou a celkově tak přibrat na tělesné hmotnosti. Častěji
však úbytek tukové tkáně a příbytek svalové hmoty znamenal pokles na celkové hmotnosti.
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Nejvíce respondentů (6 respondentů) bylo hodnoceno jako obézních, tj. > 97. percentilem. 3 respondenti odpovídali pásmu nadměrné hmotnosti (90. – 97. percentilem), jeden
adolescent byl zhodnocen jako “robustní“. Jeden adolescent, dívka 14 let, byla zhodnocena
jako proporcionální. Tato dívka se od ostatních respondentů, lišila pouze častějšími pohybovými aktivitami. Mezi její týdenní aktivity patřil tanec a aerobik. Počtem hodin, které
dívka strávila s technologiemi se od ostatních nelišil. Ve svém jídelníčku zařazovala více
bílkovinných produktů a více ovoce, než ostatní respondenti.
Pohybová aktivita patří k hlavním biologickým projevům a potřebám lidského života
(Pastucha, Chmelík, Canibal, 2019). Pravidelná pohybová aktivita je přitom pro adolescenty výhodná nejen po stránce fyzické, ale i duševní a sociální (Sigmundová, Sigmund,
2015). Pro sledování pohybové aktivity u adolescentů byly použity krokoměry značky
Garmin. Někteří adolescenti chtěli zapisovat kroky pomocí mobilního telefonu. Bylo jim
vysvětleno, že krokoměr zabudovaný v mobilním telefonu nemusí být přesný. Navíc mobilní telefon nemusí mít v danou chvíli (např. na procházce) u sebe. Krokoměry měli adolescenti zapůjčené na jeden kalendářní měsíc. Měli při tom za úkol zapisovat každý den
počet nachozených kroků do připravených formulářů. Zapisovat měli i jinou pohybovou
aktivitu, např. kroužek, na který jsou přihlášeni.
Z formulářů, kam adolescenti zapisovali kroky i jinou pohybovou aktivitu, bylo zjištěno, že chodili hlavně na procházky s kamarády po městě nebo na výlety s rodinou. Do
formulářů také adolescenti zapisovali pohybovou aktivitu, které se aktivně věnují. Nezapisovali tudíž jen chůzi. Dívky zapsaly tanec, tenis, jógu, jízdu na kole. Chlapci se věnovali
jízdě na kole, procházkám s rodinou. Dva chlapci se věnovali vodním sportům. Jeden se
věnoval vodnímu pólu a druhý aktivnímu plavání. Třetí chlapec se věnoval bojovému sportu (aikidu) pouze jednou týdně (1 hodinu) společně se starším bratrem. Graf č. 11 ukazuje
průměrný počet kroků respondentů za den. Z grafu lze vyčíst, že dívky mezi 10–13 lety
průměrně za sledované období nachodily 10 500 kroků za den. Chlapci v tomto období
nachodili výrazně více kroků za den, až o 1 tisíc kroků navíc, tj. 11 650 kroků. O něco méně nachodily dívky z další věkové kategorie tj. 14–16 let. Tyto dívky nachodily průměrně
9 980 kroků/den. I v této kategorii měli opět chlapci více kroků za den. Tito chlapci nachodili průměrně 10 500 kroků denně. Jediná dívka, která reprezentovala kategorii 17–19 let,
nachodila průměrně 9 800 kroků za den. Pro dívky mezi 11-15 lety je doporučováno nachodit přibližně 11 000 kroků za den. Pro chlapce ve věku 11-15 let se doporučuje splnit až
13 000 kroků za den (Sigmundová, Sigmund, 2015). Dívky ani chlapci tato doporučení
nesplnili.
Nízká úroveň fyzické aktivity byla pravděpodobně ovlivněna věkem, jelikož největší
zastoupení adolescentů bylo mezi 14–16 lety, kdy obecně klesá zájem o pohybovou aktivitu a narůstá zájem o moderní technologie (počítač, notebook nebo tablet, mobilní telefon)
(Sigmundová, Sigmund, 2015).
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Doporučená maximální doba u obrazovek, tj. televize, notebook, počítač a mobilní
telefon, je 2 hodiny denně (Sampasa - Kanyinga, Colman, Hamilton, Chaput, 2020). Cílem
České pediatrické společnosti a Národní společnosti dětských lékařů je upozornit rodiče
i děti, aby našli rovnováhu mezi digitálním světem a světem skutečným (Zeman, 2018).
Může se říci, že dnešní generace se do éry digitálních technologií přímo narodila (Šmahel,
2014). Český statistický úřad v prosinci roku 2018 vydal článek: „Děti milují mobily“, kdy
se výzkumu zúčastnilo 26 014 dětí (ve věku 10–15 let) ze základních škol a víceletých
gymnázií. Výsledky ukázaly, že nejoblíbenějším předmětem mezi dětmi je mobilní telefon
(ČSÚ, 2018). Což prokázal i tento výzkum, i když s malým počtem respondentů. Až 75 %
respondentů, kteří se zúčastnili výzkumu, používalo hlavně mobilní telefon. Menší část
respondentů (20 %) využívala nejen mobilní telefon, ale i počítač, notebook nebo tablet.
Alarmující bylo zjištění, že všichni respondenti tráví s moderními technologiemi více než 2
hodiny denně. Výzkum také ukázal, že největší část adolescentů tráví na technologiích 4–7
hodin (50 %). Alarmující bylo i zjištění, že čtvrtina respondentů uvádí, že tráví čas s technologiemi více než 7 hodin denně.
Aby mohly být vyhodnoceny stravovací návyky, měli adolescenti za úkol zapisovat
jídelníčky do Kalorických tabulek.cz či do stravovacích záznamníků, jak byli zvyklí.
Nejdříve byl ze záznamů vyhodnocen celkový příjem energie, sacharidů, tuků a bílkovin.
Průměrný denní příjem energie za den byl u sledovaných adolescentů 5 911 kJ, tj.
1 414 kcal za den. Pouze jeden adolescent přijal průměrně doporučené denní množství
energie. Jednalo se o 13letého chlapce, jehož energetický příjem činil 9 700 kJ za den. Potřeba energie pro děti školního věku (tj. 10–12 let) by dle doporučení měla odpovídat přibližně 8 500–9 400 kJ za den. Pro děti ve věku 13–14let odpovídá doporučení 9 400–11
200 kJ za den a 10 500–13 000 kJ se doporučuje pro děti od 15–18 let (Floriánková, 2014).
Nejméně přijaté energie (3 583 kJ průměrně za den) udávala 11letá dívka, což je o 5 000 kJ
méně než doporučené množství. Navzdory malému příjmu energie se dívce za sledované
období zvýšila celková tělesná váha (o 3,3 kg). Dívka během sledovaného období, také
vyrostla o dva centimetry. Ani 18letá dívka nepřijala doporučené denní množství energie,
přijala průměrně 6 919 kJ energie za den. Energetický příjem u 10 respondentů ve sledovaném souboru neodpovídal doporučeným hodnotám. Přesto se 6 respondentům zvýšila
celková tělesná hmotnost. Je pravděpodobné, že záznamy byly podhodnoceny a nebyly
zapsány všechny potraviny nebo bylo sníženo množství konzumovaných jídel.
Sacharidy by měly tvořit až 60 % (300–400 g/ den) z celkového denního příjmu
(Rusková, 2015). Toto množství je pro dospívající tělo nezbytné (Výživa dětí, 2013 b).
Průměrný příjem sacharidů u sledovaných adolescentů byl 175,5 g/den (57,7 %), což sice
odpovídá doporučovanému podílu, ale samotné množství sacharidů nikoliv. Důvodem byl
celkově nízký příjem energie za den (5 911 kJ). Adolescenti udávali konzumaci převážně
komplexních sacharidů. Za komplexní sacharidy se považují potraviny z druhého patra
pyramidy výživy pro děti. V tomto patře jsou zobrazeny obiloviny, pekařské výrobky, těs68

toviny, kukuřice, pohanka a jáhly (Mužík, Mužíková, 2014). Bezlepkové potraviny, mezi
které se řadí pohanka, jáhly (loupané proso) a kuskus nebo bulgur, se ani v jednom jídelníčku neobjevily. Komplexní sacharidy byly zastoupeny převážně pečivem. Adolescenti
nejčastěji střídali celozrnné výrobky (housky, rohlíky či bagety) s kmínovým chlebem nebo slunečnicovým chlebem. Kromě jednoho jídelníčku se ve všech jídelníčcích střídaly
přílohy k obědům či večeřím (brambory, bramborová kaše, rýže, těstoviny, knedlíky houskové i bramborové). Adolescenti také přijímali jednoduché sacharidy, minimálně 1–2x za
den. Jednalo se většinou o sladkosti typu: čokoládová sušenka, dort, domácí koláč, domácí
pečené buchty. Přibližně polovina jídelníčků obsahovala pouze 1–2x za sledované období
sladkou limonádu (např. Coca-Cola nebo Kofola). Sladké nápoje se v jídelníčcích objevovaly nejčastěji v odpoledních hodinách.
Velmi důležitou složkou jídelníčku je vláknina. Doporučený příjem vlákniny by měl
být 20–30 g / den (Rusková, 2015). V jídelníčku českých dětí a adolescentů je vlákniny
nedostatek (Floriánková, 2014). To potvrzují i výsledky z výzkumu, kdy průměrný příjem
vlákniny, za sledované období, byl u adolescentů 15 gramů. Nejnižší příjem vlákniny,
6 gramů, měla 14letá dívka. V jídelníčku dívky nebyl dostatečný příjem ovoce nebo zeleniny. Nejvyšší příjem vlákniny, 26 gramů, měl ve svém jídelníčku 13letý chlapec.
Vzhledem k tomu, že jsou ve výzkumu převážně obézní jedinci, očekával by se vyšší
příjem tuků. Tuky jsou především zdrojem energie. Potřeba energie z tuků by měla být
přibližně 30 % z celkového energetického příjmu, kdy potřeba tuků odpovídá 80–100 gramům za den (Rusková, 2015). Toto množství v souboru adolescentů splnil pouze jeden
13letý chlapec, který průměrně za den přijal 91 gramů tuků. Druhý největší příjem tuků
měla 18letá dívka, která přijala průměrně 72 g tuků za den. Podle zapisovaných jídelníčků
přijali adolescenti průměrně za den 58,5 gramů tuku, tj. 19,2 % za den. Množství tuků,
které respondenti do jídelníčků zaznamenali, neodpovídá doporučenému množství. Převážně se jednalo o tuky živočišného původu a o tuky skryté v potravinách. Adolescenti
konzumovali převážně sušenky, čokoládu, dorty, párky, máslo, klobásy, paštiky, škvarky a
salámy. Pouze tři adolescenti měli za sledované období k hlavnímu jídlu připravenou rybu
(např. losos nebo filé). V jídelníčku se objevily i matesy v oleji, které jsou hlavně zdrojem
tuků, ale i kvalitních tuků omega 3 mastných kyselin. Záznamy jídelníčků mohly být podhodnoceny, tj. nepřiznaný příjem potravin obsahující tuk.
Pro děti a dospívající platí příjem 10–15 % bílkovin z celkového denního příjmu.
Množství přijatých bílkovin bylo u všech adolescentů průměrně 70,5 gramů za den. Toto
množství odpovídá 23,1 %. Příjem bílkovin mohou dospívající velmi často překročit kvůli
vyšším porcím masa za den (Rusková, 2015).
Maso a masné výrobky se v jídelníčcích adolescentů vyskytovaly pravidelně. Nejčastěji se jednalo o kuřecí šunku, krutí nebo vepřovou s vysokým procentuálním zastoupením
masa. Porce masa v jídelníčcích byla také zastoupena porcemi pečeného kuřecího masa,
vepřového plátku nebo smaženého vepřového řízku či mletého masa v podobě karbanátků.
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V jídelníčcích se také vyskytovaly např. párky, klobásy a salámy, které jsou především
zdrojem tuků a soli.
Mléčné výrobky, které jsou kvalitním zdrojem bílkovin i tuků se, bohužel v jídelníčcích adolescentů vyskytovaly maximálně 2x týdně. Výjimečné byly v jídelníčcích přichystané studené večeře, které obsahovaly sýry (eidam 30%, gouda 45%, mozzarella, cottage,
lučina). Mléčné výrobky volili adolescenti hlavně ke snídaním (jogurt s ovocem) nebo ke
svačinám, např. tvaroh s ovocem.
Luštěniny se zdají být u adolescentů opravdu neoblíbené. Ani v jednom jídelníčku se
luštěniny za sledované období nevyskytly. Jak tvrdí Floriánková (2014), jednou z příčin
může být ta, že luštěniny jsou velmi často v české kuchyni připravovány nepříliš lákavě.
Zdálo by se, že zelenina a ovoce je skupina potravin, která je u adolescentů oblíbená.
Zejména pak ovoce, jak vzešlo z rozhovoru s respondenty. Studie HBSC, potvrzuje že
téměř polovina dětí (ve věku 11 –15 let) rádo konzumuje zeleninu a ovoce každý den
(HBSC, 2019 b). Z jídelníčků však vyšlo najevo, že porce ovoce a zeleniny nemají pravidelně rozložené mezi 5 hlavních jídel. Druhy ovoce adolescenti rádi střídali. Ve všech jídelníčcích se minimálně jednou za den objevilo jablko nebo banán. V pestřejším dni byly v
jídelníčku např. borůvky, maliny, jahody, ananas, kiwi, mango. Adolescenti ovoce nejčastěji volili ke svačinám společně s jogurtem nebo tvarohem. Tři adolescenti volili ke svačině, nebo dokonce k druhé večeři, hroznové víno, které se zařazuje mezi ovoce s největším
podílem přirozeného cukru. Ani na zeleninu adolescenti ve sledovaném souboru nezapomínali. Ovšem rozmanitost zeleniny nebyla tak velká jako rozmanitost ovoce. Adolescenti
konzumovali hlavně mrkev, papriku, rajčata nebo okurku. Dle doporučení by se mělo konzumovat minimálně pět porcí zeleniny a ovoce za den (Mužík, Mužíková, 2014). Toto
množství ve sledovaném období zcela nesplňoval ani jeden adolescent. Přesto polovina
respondentů při rozhovoru udávala, že jejich nejoblíbenější potravina je ovoce nebo zelenina.
Doporučené množství tekutin pro dodržení pitného režimu adolescenti plnili hlavně v
letních měsících. V jídelníčcích zaznamenávali hlavně vodu, vodu s citronem nebo vodu s
ovocnou šťávou. Sami adolescenti naznačili, že mimo letní měsíce nemají potřebu pít. Celkově by měli dospívající vypít 2–3,5 l tekutin v souvislosti s teplotou prostředí, fyzickou
aktivitou, zdravotní zdatností a hlavně vzhledem k tělesné hmotnosti jedince. Množství 1,5
l tekutin za den je takové množství, které není schopna vypít většina dospívajících (Rusková, 2015).
U dětí a dospívajících by měla být strava rozdělena stejně jako u dospělého jedince
do celého dne, přibližně do 4–6 jídel s odstupem přibližně 3 hodin (Rusková, 2015). Toto
doporučení mnoho adolescentů ve sledovaném souboru nedodrželo. Většina z nich vynechávala svačiny, nebo dokonce i večeře.
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Dle studie HBSC (2019 b), která proběhla v České republice v roce 2018, snídalo
každý den 49 % dětí ve školním věku 11–15 let, 11letých dětí snídalo 57 % a patnáctiletých dětí snídalo jen 42 %. Ve sledovaném souboru dodržovalo snídani 10 adolescentů (91
%). Jeden adolescent nesnídal, uvedeno také ve výsledcích z rozhovoru, kde uvedl, že se
ráno nestíhá nasnídat nebo nemá hlad. Snídal pouze o víkendu, kde se jednalo především
o bílý jogurt a ovoce. Snídaně ostatních adolescentů se v mnoha potravinách shodovala,
vždy měli k snídani komplexní sacharidy ve formě pečiva (chléb, celozrnná houska nebo
rohlík, bageta) nebo ovesné vločky. Ke komplexním sacharidům přidávali bílkovinu v podobě šunky, sýra, lučiny nebo k ovesným vločkám přidávali jogurt či mléko.
Adolescenti by neměli zapomínat na svačinu. Ať již se jedná o dopolední svačinu či
svačinu odpolední. Svačiny dopolední (přesnídávka) jsou mnohem menší než hlavní jídla a
měly by tvořit přibližně 10–15 % z celkového denního příjmu (Floriánková, 2014). I když
se svačiny liší svou velikostí od snídaní (20–25 % z celkového energetického příjmu), složení by mělo být podobné. Svačiny by měly obsahovat komplexní sacharidy (pečivo, vločky) s bílkovinou (šunka, sýr, lučina) a kusem zeleniny nebo ovoce. Mnoho adolescentů
zapomínalo na svačiny (dopolední i odpolední) nebo se pouze "odbyli" velmi rychlou svačinou. Nejčastěji se jednalo o sušenku, samotné ovoce nebo samotný banán.
Z jednotlivých rozhovorů vyšlo najevo, že školní jídelnu pravidelně navštěvuje
5 respondentů (46 %). Dva uvedli, že střídají stravu ve školní jídelně s domácí kuchyní.
Čtyři respondenti pak uvedli, že školní jídelnu nenavštěvují vůbec, protože jim tam nechutná a také uvedli, že rodiče vaří doma. Rodiče se velmi často domnívají, že školní jídelna či školní jídelníček absolutně neodpovídají potřebám jejich dítěte (Výživa dětí, 2013f).
V České republice je dobře nastaven a zpracován systém školního stravování (Stránský,
Ryšavá, 2014).
Večeře by měla odpovídat přibližně 15–20 % energie přijaté za den, ale měla by obsahovat kvalitní zdroj bílkovin (např. libové maso, luštěniny, ryby, vejce či mléčné výrobky) (Floriánková, 2014). Teplé a studené večeře se u adolescentů střídaly. Někteří však
zvolili jen mléčný výrobek, např. tvaroh nebo bílý jogurt s kouskem ovoce. Většina ovšem
konzumovala teplé večeře, které se hlavně o víkendu shodovaly s obědem.
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8.

Závěr

Na začátku výzkumu byly určeny čtyři hlavní hypotézy. První hypotéza se zaměřila
na tělesné složení adolescentů, a zda u všech bude viditelná změna. Tuto hypotézu potvrzují výsledky změn celkové tělesné váhy u jednotlivých respondentů. Ty jsou až na jednoho respondenta na první pohled zřejmé. K potvrzení hypotézy přispívá i poměr mezi množstvím tukové tkáně a svalové hmoty před a po ukončení výzkumu. Při porovnání jejich
poměrů je i zde zřejmá viditelná změna. Změna tělesného složení (poměr mezi tukovou
tkání a svalovou hmotou) nebyla vždy doprovázena poklesem tělesné hmotnosti. Dohromady se šesti respondentům celková tělesná hmotnost zvýšila a pěti respondentům se celková tělesná hmotnost snížila. Z pohybové aktivity a počtu kroků, které respondenti uvedli,
není zcela zřejmé, že by jejich udávaná aktivita vedla k úbytku celkové tělesné váhy nebo
ke změně poměru mezi tukovou a netukovou tkání. Úbytek na váze mohl být způsoben
nedostatečným denním příjem energie. Malý příjem energie mohl být také způsoben neúplným zápisem jídelníčku.
Druhá hypotéza se týkala pohybové aktivity a počtu kroků za den. Hypotéza předpokládala, že adolescenti nebudou schopni splnit dané doporučení ohledně počtu kroků za
den. Tato hypotéza se potvrdila. Dívky nachodily průměrně jen 10 tisíc kroků denně, měly
při tom splnit minimálně 11 000 kroků za den. Chlapci měli splnit minimálně 13 tisíc kroků za den dle doporučení, ale zvládli splnit průměrně pouze 11 tisíc kroků denně. Adolescenti při vrácení krokoměrů tvrdili, že je krokoměr pobízel k vyšší aktivitě.
Třetí hypotéza byla zaměřena na to, jestli čas strávený s technologiemi bude vyšší
než 2 hodiny. Tato hypotéza byla výzkumem potvrzena, jelikož v průměru se čas strávený
na mobilním telefonu, který značně převažoval, či na počítačích, noteboocích nebo na tabletu, pohyboval mezi 4–7 hodinami. Volný čas adolescenti raději trávili doma na počítačích a mobilních telefonech než samotnou pohybovou aktivitou.
Čtvrtá hypotéza se zaměřila na stravování u adolescentů a zda budou jejich stravovací návyky odpovídat doporučením. Tato hypotéza se nepotvrdila. Průměr energetického
příjmu u sledovaných adolescentů se neshodoval s doporučením. Neshodoval se příjem
bílkovin a tuků. Procentuální zastoupení sacharidů sice odpovídalo doporučení, ale celkové
množství přijatých sacharidů nikoli. Adolescenti nebyli schopni přijmout průměrné množství vlákniny. Ani doporučení počtu jídel za den žádný adolescent nesplnil. Adolescenti
velmi často vynechávali svačinu nebo volili její nevhodnou formu. Jak již bylo uvedeno,
zápisy jídelníčků mohly být neúplné. Tomu napovídá i fakt, že i přes nízký energetický
příjem došlo u většiny respondentů k nárůstu tělesné hmotnosti.
V dnešní době jsou moderních technologie možností nevhodného trávení volného času. Velmi často se k těmto návykům přidávají i nevhodné stravovací zvyklosti. V souvislosti s vysedáváním volného času u počítače se zapomíná na pohybovou aktivitu. Za urči-
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tých podmínek však mohou být moderní technologie přínosem. Názorným příkladem mohou být sporttestery (krokoměry), které mohou motivovat k vyšší pohybové aktivitě.
Díky softwarům, jako jsou např. Kalorické tabulky.cz, mohou nejen děti, ale i dospělí sledovat svůj každodenní jídelníček a energetický příjem. Existují i programy, které
umožňují propojení záznamů pohybové aktivity, záznamů stavy i komunikace s nutričními
terapeuty. Doporučila bych, aby se také ve školách organizovaly přednášky nejen se zaměřením na poruchy příjmu potravy, ale také na zdravé stravování dětí.
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Přílohy
Příloha č. 1
VÝZKUM PRO DIPLOMOVOU PRÁCI

Ahoj,
•

Je ti mezi 11-18 lety?

•

Už jsi někdy nosil/a krokoměr?

•

Víš kolik máš v těle svalů a tuku?

•

Chceš se poradit o svém jídelníčku?

Byla bych ráda, kdyby ses právě ty zapojil/a do mého výzkumu pro diplomovou
práci.
Téma diplomové práce: Vliv technologií na pohybovou aktivitu a stravovací návyky u adolescentů
Společně se zaměříme na tvou stravu, tvou pohybovou aktivitu a na čas, který
strávíš u počítače nebo mobilu.
Co pro to můžeš udělat ty?
-

Zapisovat 14 dní jídelníček
Přijít na měření InBody (jednorázově, termín domluvíme)
A krátký rozhovor v rámci dotazníku

Více informací obdržíš přímo u mě, Pavly Charvátové
na emailové adrese alvapchar@seznam.cz

Děkuji,
těším se na Tebe a na naší spolupráci
Bc. Pavla Charvátová
+420 731 841 132
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Příloha č. 2
Rozhovor
Stravování
1) Snídáš pravidelně? Kolikrát týdně? Prázdniny / Víkend?
a) Ano – co snídáš
b) Ne – proč?
2) Nosíš do školy svačinu?
Ano – Kupuješ si ji? Máš ji připravenou z domova?
Co je to nejčastěji za svačinu?
3) Chodíš do školní jídelny?
Ano
Ne: proč? Nechutná mi tam / Rodiče vaří doma
4) Co nejčastěji rád piješ?
5) Jaké potraviny máš rád? (Sladkosti/ Slané/ Ovoce/ Zelenina...)
6) Máš nějakou potravinou alergii?
7) Jaké potraviny nemáš rád? Příklad – ryby, ořechy....
Sport
8) Sportuješ rád? Ano – jaký sport děláš? Baví tě daný sport?
Kolik hodin týdně přibližně trávíš sportem?
Ne: proč? Není čas? Prostě mě to nebaví? (Zdravotní důvody?)
Technologie
9) Co nejčastěji děláš na PC / tabletu? - Hraju hry / Koukám na videa a filmy / Hledám
informace do školy
10) Co nejčastěji děláš na telefonu? - poslouchám písničky, hraju hry
11) Koukáš rád na televizi?
12) Kolik hodin přibližně trávíš na technologiích?
13) V kolik hodin chodíš přibližně spát? Jak dlouho spíš?
14) Co děláš před spaním? - Hraju hry / koukám na film / poslouchám písničky/ Hned po
sprše – večeři jdu spát / Učím se/ čtu si
15) Měli jste nebo máte ve škole hodiny/ semináře zdravé výživy? Zdravé stravování?
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Příloha č. 3
ZÁZNAM POHYBOVÉ AKTIVITY, KROKŮ A TECHNOLOGIÍ
Ahoj,
jsem moc ráda, že jsi se rozhodl/a stát se součástí mé sledované skupiny v rámci diplomové práce na téma „Vliv technologií na pohybovou aktivitu a stravovací návyky u adolescentů“.
U paní Mgr. Karbanové (Daňkové) dostaneš k zapůjčení krokoměr značky Garmin na měsíc. Vždy na konci dne, prosím zapisuj do připraveného formuláře, kolik kroků jsi za den
nachodil/a. Do stejného formuláře, který právě držíš, prosím zapisuj i jinou pohybovou
aktivitu, kterou jsi za den uskutečnil/a, např. trénink fotbalu/volejbal 2 hodiny, procházka
se psem 30 minut, chůze do školy 15 minut.
Do stejného formuláře, prosím také zapisuj, jakou dobu strávíš u počítače/ notebooku/ tabletu / mobilního telefonu či televize. Zkus prosím dobu, kterou strávíš u technologií zapisovat hned, a ne až na konci dne! Např. hraní na počítači / notebooku od 14:30 do 15:50,
poslech hudby na telefonu cca 15 minut, sledování televize od 19:00 do 22:30 + činnost na
telefonu 30 minut.
Také Tě změříme na přístroji InBody – neboj, nebolí to. Prosím Tě, přijď, dne:…………
na adresu:
1) Fakultní poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Karlovo náměstí 32,
první patro u zadního schodiště.
2) III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy, U nemocnice 504/1, nutriční ambulance v suterénu D3 (po vstupu na III.
interní kliniku půjdeš dlouhou chodbou až na její konec a pak po schodech dolů).
Tento přístroj ukáže, jaké je složení Tvého těla. Ukáže, kolik máš tělesné vody, tělesného
tuku, svalové hmoty a bez-tukové hmoty.
Změřen/a budeš před začátkem a po skončení sledování, protože bych ráda viděla, zda u
Tebe proběhla nějaká změna.

Děkuji a přeji pevné nervy
Pavla Charvátová
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