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Abstrakt 

Název: Vliv pohybové intervence na fyzickou zdatnost a kvalitu života u pacientů po 

bariatrické operaci 

Cíle:   Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt tříměsíční pohybové intervence na 

fyzickou zdatnost a kvalitu života u pacientů po bariatrické operaci. Porovnat měřené 

hodnoty z šesti minutového testu chůze (6MWT) a dotazníkového šetření kvality života 

mezi skupinou podstupující cvičební program a skupinou necvičících pacientů. 

Metody: Diplomová práce je koncipována jako kvaziexperiment. Ke zhodnocení 

tělesné zdatnosti je využit šestiminutový test chůze, vizuální analogová škála bolesti, 

Borgova škála a k hodnocení kvality života standardizovaný dotazník IWQOL-Lite. 

Výzkumu se zúčastnilo 28 pacientů (8 podstupujících cvičební program, 20 necvičících). 

Skupiny byly měřeny před plánovanou bariatrickou operací a zhruba 3-4 měsíce po 

operaci. Pro analýzu dat byl použit Microsoft Excel a jeho doplněk Realstatistics. 

Výsledky: U cvičících pacientů došlo průměrně ke snížení VAS o 2,04 cm, 6MWT se 

průměrně zlepšil o 42,75 m a kvalita života o 34 bodů. U necvičících pacientů došlo 

k průměrnému snížení VAS o 0,08 cm, zvýšení 6MWT o 41,45 m a zvýšení kvality života 

o 18 bodů. Dle získaných hodnot došlo k většímu zlepšení u cvičících pacientů než u 

necvičících pacientů, rozdíl však nebyl statisticky významný. 

Klíčová slova: bariatrická chirurgie, obezita, kvalita života, fyzická zdatnost, 6MWT, 

IWQOL-Lite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: The Effect of Exercise Intervention on Physical Fitness and Quality of Life in 

Patients after Bariatric Surgery 

Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the effect of a three-month physical 

intervention on the physical fitness and quality of life in patients after bariatric surgery. 

Compare the measured values from six-minute walk test (6MWT) and the questionnaire 

survey of quality of life between the group undergoing exercise program and the group 

of non-exercise patients. 

Methods: The diploma thesis was constructed as a quasi-experiment. A six-minute walk 

test, a visual analogue pain scale, a Borg scale and a standardized IWQOL-Lite 

questionnaire were used to asses physical fitness and quality of life. The study involved 

28 patients (8 undergoing an exercise program, 20 non-excercisers). The groups were 

measured before the planned bariatric surgery and about 3-4 months after the surgery. For 

the analysis of final values, the Microsoft Excel and its add-in Realstatistics was used.  

Results: In patients undergoing the exercise program, the VAS on average decreased of 

2,04 cm, 6MWT improved on average of 42,75 m, and quality of life of 34 points. In non-

exercise patients there was an average decrease in VAS of 0,08 cm, an increase in 6MWT 

of 41,45 m and an increase in quality of life of 18 points. According to the obtained 

values, there was a greater improvement in exercise patients than in non-exercise patients, 

but the difference was not statistically significant. 

Keywords: bariatric surgery, obesity, quality of life, physical fitness, 6MWT, IWQOL-

Lite 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 

6MWT – six minutes walking test / šestiminutový test chůze 

ACTH – adrenokortikotropní hormon 

AGB – adjustabilní gastrická bandáž 

b. – bodů  

BMI – Body Mass Index 

BPD – biliopankretická diverze 

BPD/DS – biliopankretická diverze s duodenálním switchem 

cm – centimetr  

CMP – cévní mozková příhoda 

CT – Computed Tomography / počítačová tomografie 

ČR – Česká republika 

č. - číslo 

DM 2. typu – diabetes mellitus 2. typu 

DS – duodenální switch 

GPB – gastrický bypass 

HDL – High density lipoproteins / lipoproteiny s vysokou hustotou 

HPA – osa hypotalamo-pituitárně-adrenální 

HRQL – health-related quality of life 

ICHS – ischemická choroba srdeční 

IWQOL-Lite - The Impact of Weight on Quality of Life questionnaire 

kg - kilogram 

km – kilometr 

kg/m2 – kilogram na metr čtvereční 

LAGB – bandáž žaludku 

LGCP – laparoskopická plikace žaludku 

LRYGB – laparoskopický gastrický bypass 

m – metr 

ml – mililitr 

mm – milimetr  

min. - minuta 

mmHg – milimetr rtuťového sloupce 

mmol/l – milimol na litr 

MRI – Magnetic resonance imaging / magnetická rezonance 

např. - například 

NCEP ATP III - National Cholesterol Education Programme Adult Treatment Panel III 

OSAS – syndrom spánkové apnoe 

PPP – poruchy příjmu potravy 

tzn. – to znamená 

tzv. - takzvaně 

US – United States 

USA – United States of America 

VAS – vizuální analogová škála 

VFN – Všeobecná fakultní nemocnice 

VŠTJ – Vysokoškolská tělovýchovná jednota 

WHO – World Health Organization 
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1 ÚVOD 

Téma této diplomové práce jsem si vybrala z důvodu, že jsem se v praxi čím dál 

častěji setkávala s pacienty trpící nadváhou či obezitou. Bariatrickou operaci vidím 

jako určitý impuls pro osoby s obezitou, kdy se jim i přes vydatnou snahu nedaří 

hmotnost zredukovat. Množství populace s nadváhou či obezitou každoročně stoupá 

na celém světě. Obezita se řadí mezi civilizační choroby a je spojena s řadou 

přidružených onemocnění jako je diabetes mellitus, kardiovaskulární poruchy či 

problémy s pohybovým aparátem. 

Zvýšení množství populace trpící obezitou je odrazem současného životního stylu, 

zejména vyspělých zemí. Populace tráví většinu dne v zaměstnání za počítačem a 

k přemisťování často volí dopravu i na krátké vzdálenosti. Pohybové aktivity jsou 

většinou nebo v horším případě úplně vytlačeny aktivitami sedavými. K obezitě také 

velmi přispívají řetězce rychlého stravování, kdy je to často nejpohodlnější volba 

stravování. 

S nadváhou či lehkou obezitou lze velmi účinně bojovat vyváženou stravou a 

dostatečnou pohybovou aktivitou. Pro osoby s těžkou nadváhou je účinnou volbou 

k dlouhodobé redukci hmotnosti právě bariatrická operace. Řada výzkumů 

studujících problematiku bariatrických operací udává pozitivní vliv pohybové aktivity 

po operaci na redukci hmotnosti, jejím dlouhodobém udržení a zlepšení psychického 

stavu a také celkové kvality života.  

V USA a v západním světě dosáhla obezita epidemických úrovní. Téměř ¾ 

dospělé populace v USA trpí nadváhou či obezitou. Míra zvyšující se obezity vede 

k vysokým nákladům na zdravotní péči, snížení produktivity a tím má dopad i na 

ekonomiku. Prioritou by měla být prevence nadváhy již od dětského věku (Lavie et 

al. 2019). 

V této diplomové práci je zkoumáno, zda má pohybová aktivita po bariatrickém 

výkonu vyšší vliv na snížení hmotnosti, kvalitu života a fyzickou zdatnost. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 OBEZITA 

Obezita je velmi vážné, chronické metabolické onemocnění, které je 

charakterizováno zvýšením zásob tělesného tuku. Podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO) je obezita globální epidemií, která patří k nejzávažnějším 

zdravotním problémům v dnešním světě. Obezita napomáhá k rozvoji civilizačních 

onemocnění, z nichž nejtěžším je diabetes mellitus 2. typu (Doležalová et al. 2012; 

Owen 2012). 

Podle WHO je obezita společně s kouřením na 5. – 6. místě v žebříčku globálních 

zdravotních problémů. Podle analýzy dat ze 106 států má nadváhu 23,2 % (937 

milionů) populace a obezitou trpí dalších téměř 10 % (400 milionů) osob. Z této 

analýzy také vychází odhad pro rok 2030, který udává zastoupení 1,35 miliardy osob 

s nadváhou a 573 milionů obézních osob v celkové populaci (Doležalová et al. 2012). 

Dle výzkumu Českého statistického úřadu z roku 2017 vyplývá, že obezita 

ohrožuje 18,5 % Čechů, z toho je 20 % mužů a 18 % žen. Mírnou nadváhou podle 

výzkumu trpí 47 % mužů a 33 % žen. Průměrná hodnota BMI obyvatel ČR v roce 

2017 dosáhla na 25,2 kg/m2. Tato hodnota je už těsně nad hranicí normální váhy 

(Český statistický úřad 2018). 

Nadváha a obezita je spojována s vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob 

(hypertenze, ICHS, srdeční selhání), dyslipidemie, nealkoholické steatohepatitidy, 

nemocí žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, psychických 

poruch, syndromu spánkové apnoe a některých malignit (Fried et al. 2011; Lavie et 

al. 2009). 

Těžká obezita má nejen zdravotní důsledky, ale i dopady psychosociální. Dochází 

ke zvyšování nákladů na zdravotní péči, což představuje vysokou společensko-

ekonomickou zátěž. U osob trpících obezitou dochází k vyšší nemocnosti, dříve se 

stávají pracovně neschopní. Je dokázáno, že mají větší pravděpodobnost 

nezaměstnanosti (Fried et al. 2011). 

Vznik obezity je zapříčiněn pozitivní energetickou bilancí, a to zvláště u osob 

s geneticky podmíněnou dispozicí k hromadění tuku. Existuje řada typů obezity, 

nicméně běžná obezita se vyskytuje ve více než 90 % všech obezit. Mezi vzácné typy 
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patří obezita způsobená onemocněním žláz s vnitřní sekrecí. Nejvzácnějším typem je 

dědičný Prader – Willi syndrom. Mezi další rizikové faktory obezity patří současné 

životní podmínky, životní prostředí a životní styl. Především pokles pohybové 

aktivity a sedavý způsob života (Kasalický 2018). 

Zmnožení tukové tkáně je závislé na pohlaví, věku a rase. U žen je normální 

množství tuku v rozmezí 25-30 %, u mužů jsou udávány hodnoty 20-25 %. Z důvodu 

náročnosti stanovení množství tukové tkáně je ve studiích validizován index tělesné 

hmotnosti, body mass index (viz. Tabulka č. 1) (BMI). BMI je vypočítáváno jako podíl 

tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny tělesné výšky v metrech. 

Problémem této klasifikace dle BMI je nezohlednění řady aspektů. Hodnota nebere 

v potaz tělesnou konstituci, proto se především muži s vyšším podílem svaloviny 

můžou objevit v pásmu nadváhy až obezity. Dalším problémem je rozložení a 

umístění tuku v organismu, kdy rozlišujeme tukovou tkáň podkožní a nitrobřišní 

(Kasalický 2018; Owen 2012). 

BMI = hmotnost (kg) / výška (m)2 

Tabulka č. 1: Klasifikace obezity dle WHO (Kasalický 2018) 

Klasifikace BMI (kg/m2) Riziko komplikací 

obezita I. stupně 30,0-34,9 středně zvýšené 

obezita II. stupně 35,0-39,9 velmi zvýšené 

obezita III. stupně ≥40 vysoké 

 

Subkutánní tuková tkáň tvoří 70-80 % celkové tukové tkáně v organismu. 

Viscerální tuková tkáň tvoří zhruba jen 20-30 %, ale je metabolicky aktivnější. 

Produkty této tkáně mohou z jater ovlivňovat řadu metabolických dějů. Proto je 

hromadění nitrobřišního tuku rizikovější než tuku podkožního. Komplikace jsou pak 

spojeny s výskytem metabolických a kardiovaskulárních chorob (Kasalický 2018; 

Rokyta et al. 2015). 

Dle tukové tkáně lze rozdělit dva typy obezity na androidní a gynoidní typ. 

Androidní typ je tzv. mužský či centrální, kdy je tuk hromaděn převážně v oblasti 

břicha a horní poloviny těla. Gynoidní typ je tzv. ženský, kdy je tuk ukládán v dolní 

polovině těla v oblasti hýždí a stehen.  Androidní typ obezity je rizikovější z pohledu 

kardiovaskulárních a metabolických komplikací, jelikož se tuk hromadí v břišní 

dutině kolem vnitřních orgánů (Rokyta et al. 2005). 
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2.1.1 Etiopatogeneze  

Etiopatogeneze obezity je velmi komplikovaná a ve většině případů zahrnuje více 

faktorů a příčin. Obezita je multifaktoriálně podmíněné onemocnění. K pozitivní 

energetické bilanci vede vztah vlivu prostředí s dědičnými predispozicemi. Tato 

interakce má důsledek v nadměrném hromadění tukové tkáně (Fried 2010; Kasalický 

2018). 

Genetická predispozice se podle některých studií podílí na obezitě ve více než 

50procentech. Jde zejména o polygenní dědičnost, na které se podílejí desítky až 

stovky různých genů. Teorie šetrných genů je jednou z teorií vysvětlující zvýšený 

výskyt obezity. Podle této teorie byly nutné k přežití našich předků geny, které 

umožňovaly efektivní šetření energie v dobách nedostatku. Právě díky selekci 

přežívali jedinci s geny pro toto efektivní šetření. V dnešní době jsou tyto geny 

rizikové, právě proto, že při snadně dostupné stravě geny podmiňují zvýšené ukládání 

energie ve formě tuku (Kasalický 2018). 

Ke vzniku obezity napomáhá nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. To 

znamená, že je přijato více energie, než je vydáno. Většinou nezáleží, jestli se jedná 

o energii přijatou z tuků nebo sacharidů. Dalším faktorem přispívajícím ke vzniku 

obezity je interakce mezi geny, metabolismem, chováním, prostředím, kulturním 

klimatem a socioekonomickým statutem. Více než 50 % hmotnosti každého jedince 

je pravděpodobně závislých právě na jeho chování a okolním prostředí. Podstata 

obezity spočívá v hyperplazii i hypertrofii adipocytů tukové tkáně. Ke změnám 

dochází také v adipocytech ektopických (v tkáni jater, myokardu, podél cév), kde 

hypertrofie se zánětlivými buňkami a zvýšenou produkcí cytokinů vyvolává řadu 

metabolických komplikací. Příčinou chronického zánětu mírné intenzity je hromadění 

viscerálního tuku (Owen 2012). 

Vznik obezity může být založen již v dětském věku. Proto je důležité dbát na léčbu 

a prevenci obezity již v tomto období. V dětství by se měl klást důraz na kontrolu 

kalorického příjmu, podporu fyzické aktivity, ale také na složení přijímané potravy, 

stravovací režim a spánkové návyky (Gavela-Pérez et al. 2019). 

K rizikovým faktorům vzniku obezity patří strava s vysokým obsahem energie, 

zvětšující se porce, nízká fyzická aktivita, sedavý způsob života a také poruchy příjmu 

potravy (PPP). U obézních pacientů se setkáváme se záchvatovitým přejídáním častěji 
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než u štíhlé populace. Ke zvyšování hmotnosti také přispívá řada léků, převážně 

antidepresiv (Kasalický 2018). 

2.1.2 Zdravotní rizika a komplikace obezity 

V širokém měřítku můžeme komplikace obezity rozdělit na mechanické a 

metabolické komplikace. Mezi mechanické komplikace patří kloubní onemocnění, 

dušnost, spánková apnoe, hypertrofie srdce, anesteziologické, chirurgické a 

porodnické komplikace. K metabolickým komplikacím se řadí diabetes, hypertenze, 

hyperlipoproteinemie, ischemická choroba srdeční, ikty, nádory, sterilita a deprese 

(Kasalický 2018). 

Obezita má negativní vliv na délku života, ale i na jeho kvalitu. Obezita 1. stupně 

zkracuje délku života průměrně o 3 roky. U obezity při BMI vyšším než 40 dochází 

ke zkrácení průměrně o 10 let. Další zkrácení délky života je úměrné k délce 

komplikací obezity. Prognóza je vždy limitována dobou trvání a její závažností. 

Soubor faktorů nadváhy, kouření, hypertenze a DM 2. typu zkracuje život muže skoro 

o 5 let, u žen o 4 roky (Finkelstein et al 2009; Lee, Pilli et al. 2010; Owen 2012; 

Stewart et al.  2009; Walter et al. 2009). 

Obezita významně zvyšuje morbiditu, mortalitu a vede ke zhoršení kvality života. 

Během přetrvávající pozitivní energetické bilanci nastává vyčerpání kapacity tukové 

tkáně a tím dochází k ukládání energie ve formě lipidů, zejména triglyceridů a jejich 

metabolitů. Tyto lipidy se ukládají ve svalové a jaterní tkáni a ve slinivce břišní. Tím 

je zapříčiněna inzulinová rezistence. Ukládáním tuků ve slinivce břišní může dojít 

k poruše inzulinové sekrece (viz. Tabulka č. 2). Výsledkem kombinace inzulinové 

rezistence a porušené inzulinové sekrece je rozvíjející se diabetes mellitus 2. typu. 

Zvýšená produkce zánětlivých faktorů způsobuje vyšší riziko vzniku nádorů (Bray 

2011; Kasalický 2018). 
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Tabulka č. 2: Mechanismy vzniku komplikací (Kasalický 2018) 

Mechanismus Důsledky 

ektopické ukládání tuku v jaterní 

a svalové tkáni a v pankreatu 

vznik inzulinové rezistence a poruchy 

inzulinové sekrece 

endokrinní dysfunkce tukové 

tkáně 

vznik inzulinové rezistence, porucha 

inzulinové sekrece, zvýšení rizika 

aterosklerózy, zvýšení rizika vzniku nádorů 

subklinická zánětlivá reakce 

vznikající primárně v tukové 

tkáni 

vznik inzulinové rezistence, zvýšení rizika 

aterosklerózy, zvýšení rizika vzniku nádorů 

 

Inzulinová rezistence přispívá k rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací. U 

pacientů s DM 2. typu je rozvoj aterosklerózy urychlen hyperglykemií. Ateroskleróza 

patří mezi nejvážnější důsledky obezity. Obezita je patofyziologicky propojena 

s aterosklerotickým procesem, ke kterému napomáhá intraabdominální ukládání tuku. 

Tato komplikace je brána jako globální kardiometabolické riziko, které ústí až 

metabolickým syndromem (Kasalický 2018; Doležalová et al. 2012). 

Podle National Cholesterole Education Programme (NCEP ATP III) je 

metabolický syndrom definován jako přítomnost tří a více z pěti následujících 

faktorů. Mezi tyto rizikové faktory patří zvětšený obvod pasu u žen více jak 88 cm a 

u mužů více než 102 cm, zvýšená hodnota triglyceridů nad 1,7 mmol/l, snížená 

hodnota HDL cholesterolu u mužů pod 1mmol/l u žen pod 1,3 mmol/l, vysoký krevní 

tlak ( ≥ 130 / ≥ 85 mmHg) a zvýšená glykémie nalačno vyšší než 5,6 mmol/l ( viz. 

Tabulka č. 3) (Kasalický 2018; Sucharda a Zlatohlávek 2015). 

Tabulka č. 3: Definice metabolického syndromu inzulinové rezistence (Kasalický 2018) 

Abdominální obezita - obvod 

pasu 

muži > 102cm 

ženy > 88cm 

Triglyceridy ≥ 1,7mmol/l 

HDL cholesterol 
muži > 1,0mmol/l 

ženy > 1,3mmol/l (< 3 rizikový 

faktor) 

Krevní tlak ≥ 130/ ≥ 85mmHg 

Glykemie nalačno ≥ 5,6mmol/l 

 

S obezitou je spojeno chronické onemocnění ledvin. Riziko onemocnění ledvin se 

zvyšuje s BMI, u nadváhy o pětinu, u obezity o 40 % a při obezitě třetího stupně je 

již riziko dvojnásobné než u populace s normální hmotností. Další studie udávají 
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zvýšený výskyt ledvinových kamenů při nadváze a obezitě. S tvorbou kamenů přímo 

souvisí i obvod pasu. Nadměrné množství tukové tkáně ovlivňuje ventilační funkce, 

celkovou plicní kapacitu, funkční reziduální kapacitu a exspirační rezervní objem. Při 

nadměrném množství tukové tkáně dochází ke snížení poddajnosti hrudní stěny a 

snížení svalové síly dýchacích svalů (Doležalová et al. 2012). 

Mezi významné komplikace u těžkých obezit patří syndrom spánkové apnoe 

(OSAS). U tohoto syndromu je 70 % pacientů obézních, prevalence u obézních je  

40 %. Téměř většina mužů trpící obezitou třetího stupně má příznaky OSAS. Riziko 

OSAS je zvýšeno od obvodu krku u mužů nad 43 cm a u žen nad 40,5 cm. Další velmi 

závažnou komplikaci představuje hyperkapnické respirační selhání, které je 

provázeno cor pulmonale. Nyní je toto onemocnění označováno jako syndrom 

hypoventilace u obezity, známěji jako Pickwickův syndrom (Azagra-Calero et al. 

2012; Doležalová et al. 2012). 

Obezita patří mezi významné rizikové faktory vzniku maligních nádorů. Nejedná 

se jenom o nádory s hormonální závislostí, kam patří karcinom prsu, endometria, 

vaječníků nebo prostaty, či kolorektální karcinom, ale jedná se i o další typy malignit 

včetně karcinomu ledvin, lymfomů či leukemie. Dále se setkáváme s perioperačními 

komplikacemi, u žen jsou komplikace v oblasti fertility a v průběhu těhotenství 

(Doležalová et al. 2012). 

Mezi další komplikace obezity patří zvýšený výskyt onemocnění pohybového 

aparátu, jako je dna či artróza. Bolestivost kloubů se může po bariatrické operaci 

snížit, dokonce i vymizet. Vždy záleží na stupni artrotických změn v jednotlivých 

kloubech (Faintuch et al. 2013). 

Velmi úzce s obezitou souvisí deprese. S depresemi jsou více spojovány ženy po 

50. roce života. Podle výzkumu „Žij zdravě“ byl zjištěn vztah výskytu deprese 

s věkem a BMI (Matoulek et al. 2014). 

2.1.3 Diagnostika a komplexní péče 

Vyšetření obézního pacienta probíhá v zásadě stejně jako komplexní interní 

vyšetření pacienta bez obezity. Přístup je podmíněn stupněm obezity, ale velmi záleží 

na výskytu dalších rizikových onemocnění souvisejících s obezitou. V anamnéze je 

důležité podrobněji se zaměřit na okolnosti vzniku obezity, změny tělesné hmotnosti 

v průběhu života a jejich příčiny či léčbu. Otázky v rodinné anamnéze směřují 
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k výskytu obezity v rodině, diabetu a kardiovaskulárních onemocnění. Dále se zjišťují 

stravovací návyky, přítomnost deprese, fyzická aktivita, styl života, zdravotní 

důsledky obezity (viz. Tabulka č. 4). Významné je zjistit očekávání pacienta a jeho 

motivaci ke změně (Kasalický 2018; Matoulek et al. 2014). 

Tabulka č. 4 : Onemocnění prokazatelně související s obezitou (Matoulek 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavé je studium vývoje hmotnosti se záznamem důležitých životních 

událostí. Nízká porodní hmotnost je rizikem pro obezitu a DM v dospělosti. 

K důležitým událostem patří hmotnost při zahájení a ukončení studia na střední či 

vysoké škole, vstup do zaměstnání a u starších vstup na vojnu. S rozvojem obezity 

může souviset i vstup do manželství, rozvod, úraz, stres. Tyto události a výkyvy váhy 

se zaznamenávají do grafu. Graf vývoje hmotnosti slouží ke správnému postupu 

v léčbě a podle něho můžeme nastavit optimální očekávání výsledku (Matoulek et al. 

2014).  

Do klinického vyšetření zahrnujeme zvážení a změření výšky, obvod pasu a 

krevního tlaku. Vyšetření na onemocnění spojené s obezitou – DM, hypertenze, 

dyslipidemie, kardiovaskulární a respirační onemocnění, postižení kloubů, poruchy 

spánku či onemocnění jater (Kasalický 2018). 

Podle analyzátorů tělesného složení, lze obezitu definovat na základě 

procentuálního zastoupení tělesného tuku. Pro muže je hranicí 25 % tuku. Rozmezí 

21–25 % tělesného tuku je označováno jako nadváha. Pro ženy platí hranice 33 % 

Obor Onemocnění Výskyt 

Vnitřní 

lékařství 

DM 2. typu velmi častý 

Arteriální hypertenze velmi častý 

Dyslipidémie častý 

ICHS častý 

CMP častý 

Endokrinologická 

symptomatika 
méně častý 

Neurologie 
Syndrom spánkové apnoe častý 

Bolesti zad velmi častý 

Ortopedie 
Artróza nosných kloubů velmi častý 

Porucha klenby častý 

Onkologie 
Tumory (gynekologické a 

karcinom střeva) 
méně častý 

Psychiatrie Deprese častý 
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tuku v těle, nadváha je v pásmu 31–33 %. Mezi další hodnocení tělesného složení 

patří měření čtyř podkožních řas – subskapulární, nad tricepsem, nad bicepsem a 

suprailiakální. Jejich součet koreluje s měřením pomocí bioimpedance (Owen 2012). 

Ke stanovení podílu tukové tkáně je používána řada metod. Tyto metody mají své 

výhody i nevýhody. Liší se přesností měření, náročností provedení, nebo i cenou. 

Mezi přesné metody patří CT a MRI, ale z důvodu vysoké ceny a radiační zátěže jsou 

v praxi nevyužitelné (Matoulek et al. 2014). 

Laboratorní vyšetření by mělo zahrnovat vyšetření glykemie nalačno, kyseliny 

močové, lipidový profil v séru, funkce štítné žlázy, iontogram a renální funkce (viz. 

Tabulka č. 5). Dále kardiovaskulární, endokrinní vyšetření a vyšetření jater. 

Endokrinní vyšetření může být indikováno pouze u podezření na Cushingův syndrom 

nebo hypotalamické onemocnění. Při glykémii nad 5,8 mmol/l se vyšetřuje orální 

glukózový toleranční test. U diabetiků je vhodné znát glykovaný hemoglobin 

(Kasalický 2018; Matoulek et al. 2014). 

Tabulka č. 5: Nejčastější laboratorní odchylky (Matoulek 2014) 

Parametr Nejčastější diagnóza 
Klinická 

závažnost 
Opatření 

Jaterní testy ALT, 

AST do 2,5násobku 

normy 

jaterní steatóza 

nízká, hrozí 

přechod do 

steatohepatitidy 

při přetrvávání 

redukční dieta 

Glykémie (nalačno) 

5,7-7mmol/l 

porušená glukózová 

tolerance nebo IFG nebo 

diabetes 

středně závažná 

redukční dieta, 

dispenzarizace u 

praktického lékaře 

Glykémie (nalačno) 

7mmol/l 
DM 2. typu závažná 

dispenzarizace u 

diabetologa, event. 

praktického lékaře 

Zvýšená 

koncentrace 

kyseliny močové 

asymptomatická 

hyperurikémie, mírná dna 

s klinickými projevy 

Střední 
specifická dieta, 

farmakoterapie 

Zvýšená 

koncentrace TSH při 

normálním FT4 

subklinická hypotyreóza Nízká 

dispenzarizace u 

endokrinologa, 

event. praktického 

lékaře 

 

Při vyšetření by se nemělo zapomínat na abúzus. Pití alkoholu zejména u mužů 

může být rozhodující. Energetická hustota nápojů s obsahem alkoholu je velmi 

vysoká. Ke vzestupu hmotnosti dochází nejvíce u lidí s mírnou až středně zvýšenou 

spotřebou alkoholu. Naopak u extrémních alkoholiků dochází k poklesu váhy. Před 

zahájením léčby obezity je nutné vyřešit závislost (Matoulek 2014). 
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Při komplexní péči by měli lékaři již při první návštěvě pacientovi vysvětlit reálné 

cíle snížení hmotnosti. Cílem by měl být postupný pokles hmotnosti při správných 

dietních opatření a fyzické aktivitě. Snahou je dlouhodobé udržení snížení hmotnosti. 

Při každé návštěvě by měl být probírán stávající jídelníček, typ fyzické aktivity a 

případně problémy s dodržováním. Pacienti by měli pochopit, že se jedná o chronické 

onemocnění a tato opatření by měli dodržovat celoživotně. Důležitá je spolupráce 

v multidisciplinárním týmu, konzultace nejen s lékařem, ale i s nutričním terapeutem, 

fyzioterapeutem či specializovaným pohybovým terapeutem (Kasalický 2018). 

2.1.4 Léčba 

Léčba obezity nespočívá jen v dosažení úbytku hmotnosti, ale zejména se snaží 

snížit přidružená rizika a zlepšit pocit zdraví. Tohoto lze dosáhnout již mírným 

snížením hmotnosti o 5-10 % výchozí váhy, zlepšením nutriční hodnoty stravy a 

mírným zvýšením tělesné aktivity a zdatnosti (Kasalický 2018). 

Léčba obezity stejně jako u jiných onemocnění se dělí na konzervativní a 

chirurgickou. Do konzervativní léčby patří dodržování životního stylu, vyvážená 

strava a dostatek pohybové aktivity. K léčbě obezity jsou používána i farmaka. Po 

bariatrických operacích je doporučována pohybová aktivita, nejen pro zlepšení 

fyzické zdatnosti, ale i pro zlepšení psychické kondice (Wedman – St Louis 2017). 

Léčba obezity by měla zahrnovat i léčbu komplikací jako může být dyslipidemie, 

optimalizace glykemické kontroly, krevní tlak, plicní onemocnění, psychosociální 

onemocnění. Úspěšná léčba může výrazně snížit užívání farmak spojených 

s přidruženými nemocemi (Kasalický 2018). 

U vysoce obézních pacientů konzervativní léčba selhává. Proto je u těchto 

pacientů voleno chirurgické řešení, které má u více než 80 % pacientů vyšší úspěšnost 

(Hainer 2011). 

Za úspěšný výsledek komplexní léčby po chirurgickém výkonu se považuje 

snížení hmotnosti o více než 40 % z původní váhy (Zavadilová et al. 2012). 

Konzervativní postupy léčby obsahují kombinaci úpravy dietního režimu, změny 

životního stylu a zvýšení fyzické aktivity. V řadě případů je ještě přidávána podpůrná 

léčba farmaky. Konzervativní léčba má bohužel nízká procenta úspěšnosti u 
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závažných stupňů obezity. Pouze 5-10 % těžce obézních si po konzervativní léčbě 

udrží hmotnost více než 5 let (Fried et al. 2011). 

Po chirurgickém řešení dochází nejen ke snížení hmotnosti, ale ke zlepšení 

přidružených onemocnění a kvality života (Bennet et al. 2007). 

Problémem u obézních se stává tzv. jojo efekt. Tento efekt je častým problémem 

u řady pacientů s obezitou. Dochází k opakovanému snižování a zvyšování váhy, kdy 

průměrná hmotnost stále stoupá (Kasalický 2018). 

US National Institute of Health udává, že více než 90 % konzervativně léčených 

těžce obézních se vrací na původní váhu do jednoho roku od začátku léčby. Cyklické 

kolísání váhy je nejvíce rizikové pro vznik dalších zdravotních problémů – jojo efekt 

(Fried et al. 2011). 

Léčba pomocí farmak se potýká s řadou problémů. Jedním z nich je nedostatek 

účinných antiobezitik. Historie výzkumů léku na obezitu sahá do 50. let minulého 

století. To je zhruba stejně jako počátky chirurgických výkonů. Farmaka můžeme 

rozdělit do několika skupin. Existují přípravky vedoucí ke snížení energetického 

příjmu, navozující redukci hmotnosti snížením chuti k jídlu nebo snížením pocitu 

uspokojení z jídla. Další skupiny tvoří léčivé přípravky navozující redukci hmotnosti 

zvýšením pocitu sytosti a navozující redukci hmotnosti zvýšením energetického 

výdeje (Bhat Sharma 2017; Fried et al. 2018). 

Dnes je nejlépe hodnocena trojice léčivých přípravků naltrexon/bupropion, 

liraglutid a fentaramin/topiramát. Nejlépe jsou hodnoceny pro svůj poměr účinnosti a 

nežádoucích účinků (Fried et al. 2018; Khera et al. 2016). 

V dnešní době jsou v ČR Státním ústavem pro kontrolu léčiv uznány pouze léčivé 

přípravky: Adipex retard® (fentermin), Xenical® (orlistat) a volně prodejný lék Alli® 

(orlistat). Ostatní volně prodejné přípravky nepatří mezi antiobezitika a jejich vliv na 

snížení hmotnosti není prokázaný (Astrup et al. 2009; Matoulek et al. 2014). 

Pro dlouhodobý efekt léčby antiobezitiky je nutné dostatečně edukovat pacienta o 

jídelních zvyklostech. K tomu velmi pomáhají podrobné jídelní záznamy vedeny 

pacienty. Před zahájením by měl pacient dobře znát principy diabetické a redukční 

diety (Matoulek et al. 2014). 
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Léčba obezity je dlouhodobou záležitostí, dá se říci léčbou na celý život. Proto by 

neměli mít pacienti určený přesný termín ukončení léčby. Tento termín je pak 

nesvazuje a daleko méně nesnižuje motivaci (Aarts et al. 2016). 

Se zvyšujícím množstvím lidí trpící obezitou v čím dál mladším věku, se 

v posledních deseti až patnácti letech rozvíjí chirurgická léčba obezity a přidružených 

komplikací, bariatrická chirurgie. Chirurgické výkony k ovlivnění obezity se 

rozdělují na výkony restrikční a malabsorpční. Restrikční jsou založeny na omezení 

objemu potravin. Malabsorpční spočívají ve vyloučení části trávicího traktu z činnosti 

(Owen 2012). 

Česká republika je díky dlouhodobé a silné tradici zařazována na přední evropské 

příčky v poskytování komplexní léčby obezity (Fried et al. 2018). 

2.1.5 Psychologické aspekty obezity  

Obezita stále ještě u drtivé většiny populace vyvolává přesvědčení, že si za obezitu 

může každý jedinec sám. Většina populace má domněnky, že se obézní lidé nesnaží 

zhubnout (Kasalický 2018). 

Za rychlý nárůst hmotnosti a vzniku obezity může stát chronický stres. Stres 

stimuluje osu hypotalamus – hypofýza – adrenalin a výsledkem je nadbytek 

glukokortikoidů. Hlavním operátorem stresové odpovědi je právě osa hypotalamo-

pituitárně-adrenální (HPA), jejímž výsledkem je endokrinní regulace chuti k jídlu. Při 

chronickém stresu dochází k porušení rovnováhy systému, což zřejmě vede ke 

zvýšenému příjmu jídla, nízkému pocitu nasycení, viscerálnímu hromadění tuku a 

metabolickým abnormalitám (Adam a Epel 2007; Bjorntorp 2001). 

Motivace je základem úspěšné léčby obezity. Každý pacient by měl mít reálný, 

konkrétní a osobní cíl (Doležalová et al. 2012). 

Obezita je vidět na první pohled. Z tohoto důvodu, může u některých obézních 

jedinců vyvolávat negativní pocity z pohledu druhých lidí. Tyto negativní pocity 

můžou ještě prohlubovat opakované neúspěšné pokusy o zhubnutí, které mohou přejít 

až do deprese (Kasalický 2018). 

Jednou z nejčastějších přidružených psychických poruch chronické obezity a DM 

2. typu je depresivní porucha nálady. Depresivní ladění je nebezpečné z důvodů 

snížení spolupráce v léčbě (Grabenhorst et al. 2010). 
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U lidí s obezitou třetího stupně má depresivní epizoda zastoupení 29-56 %. U 

běžné populace je to jenom 17 %. Deprese může být spojena se sebevražednými 

myšlenkami, které mohou vycházet z celkového neuspokojení života, obezity a pocitu 

beznaděje (van Hout et al. 2004). 

Obezita bývá spojena se zhoršeným sebeobrazem jedince – body image. Právě 

nespokojenost s vlastním tělem bývá převážně u mladých žen a dospívajících dívek. 

Bohužel v dnešní době mají zhoršený sebeobraz i mladí muži, z důvodu kladení 

většího důrazu na fyzický vzhled (Kasalický 2018). 

Lidé s obezitou druhého a třetího stupně častěji trpí poruchami příjmu potravy 

(PPP) - mentální bulimií, záchvatovitým přejídáním a nočním přejídáním (de Man et 

al. 2008). 

Škodlivým chováním v jídle a pocitem ztráty kontroly nad jídlem je označován 

jako grazing – kontinuální konzumace jídla. Grazing je rizikovým aspektem po 

bariatrických operacích, kdy je vyměněn za záchvatovité přejídání (Saunders 2004; 

Colles et al. 2008). 

Součástí léčby obezity je relaps. To znamená návrat hmotnosti, zdravotních 

problémů, postojů, emocí a myšlenek. Bariatrické operace riziko relapsu 

minimalizují, ale není ho možné zcela vyloučit. Zapojením psychologa do léčby lze 

podpořit prevenci relapsu (Fried et al. 2011). 

Do léčby by měl být zapojen klinický psycholog. Ten se zabývá psychologickým 

poradenstvím ohledně změny životního stylu, psychoterapií a specifickým 

psychologickým vyšetřením před bariatrickým zákrokem. Cílem je posoudit vhodnost 

pacienta k bariatrickému výkonu z hlediska psychosociálního (Hainer et al. 2011). 

V roce 2013 Česká obezitologická společnost vydala Doporučení 

k psychologickému vyšetření před bariatrickou operací (Matoulek et al. 2014). 

 

2.2  BARIATRICKÁ CHIRURGIE 

Bariatrická chirurgie se zabývá chirurgickým léčením obezity. Jejím cílem je 

dosáhnout zlepšení nebo úplného vyléčení obezity a jejích přidružených komplikací.  

Přidružené onemocnění způsobené obezitou výrazně zvyšuje riziko předčasného 

úmrtí. Samotná obezita zvyšuje riziko dvojnásobně, obezita spojená např. s DM 2. 
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typu nebo kardiovaskulárním onemocněním může zvyšovat riziko předčasného úmrtí 

5-7krát (Adams et al. 2006). 

Bariatrické operace mají i své etické problémy. Je známé, že průměrnému 

obéznímu pacientovi operace pomůže, ale stejně jako řada dalších chirurgických 

výkonů může přinést komplikace (Ptáček et al. 2014). 

Hlavním úkolem bariatrické chirurgie není maximálně redukovat hmotnost, ale 

ovlivnit přidružená onemocnění, tak aby měl pacient možnost dožít se stejného věku 

jako neobézní lidé a vrátit se zpět do plnohodnotného života (Fried et al. 2011). 

Obezita spojená s metabolickými onemocněními – DM 2. typu, poruchy 

lipidového metabolismu jsou řešeny pomocí metabolické chirurgie (Fried 2010). 

Úspěšnost bariatrických operací spočívá nejen v redukci hmotnosti, ale zejména 

v léčbě dalších metabolických onemocnění, především DM 2. typu (Kasalický 2018). 

První systematické bádání v bariatrické chirurgii vznikalo v 50. letech minulého 

století. Tehdy K. Kremen a J. Linner v USA publikovali práci o jejunoileálním 

bypassu. Dva roky před nimi v roce 1952 V. Henriksson pozoroval efekt odstranění 

části tenkého střeva. Několik dalších desetiletí zkoušeli chirurgové nové zákroky a 

postupy, tak aby byly pro pacienty co nejbezpečnější a aby byl váhový úbytek co 

nejudržitelnější (Fried et al. 2011). 

Nejvýznamnější postavou bariatrické chirurgie je prof. Edward E. Mason, který 

zavedl do praxe metodu gastrického bypassu, horizontální gastroplastiky a vertikální 

gastroplastiky (Mullerová 2009). 

V polovině sedmdesátých let minulého století se bariatrická chirurgie vydala 

dvěma zcela fyziologicko-chirurgickými směry. Vznikaly základy pro malabsorbční, 

restrikční a tzv. smíšené, hybridní zákroky (Doležalová et al. 2012; Fried et al. 2011). 

Propagátorem malabsorbčních zákroků byl italský prof. Nicola Scopinaro. Právě 

prof. Scopinaro zavedl v roce 1976 do praxe nejradikálnější zákrok 

biliopankreatickou diverzi (BPD) (Doležalová et al. 2012). 

Za průkopníky bariatrických operací v ČR jsou považováni prof. Pešková a prim. 

Sváček, kteří se této problematice věnovali od 80. let minulého století. V současnosti 

jsou bariatrické výkony prováděny na 14 pracovištích. Z pohledu historie měly 

nejvíce zastoupení operace typu adjustabilní gastrické bandáže. Avšak v současnosti, 
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se již od tohoto typu upouští a ve většině případů se volí postupy sleeve gastrektomie 

a gastrické plikace (Kasalický 2018). 

2.2.1 Indikace k bariatrickým výkonům 

I když má bariatricko-metabolická chirurgie jedny z nejefektivnějších výsledků 

snížení hmotnosti, ne každý pacient je vhodný pro tyto výkony (viz. Tabulka č. 6) 

(Matoulek et al. 2014). 

V roce 2014 byla publikována Interdisciplinární evropská doporučení 

metabolické a bariatrické chirurgie v Obesity Surgery (Kasalický 2018). 

Na výběru vhodného kandidáta k bariatrickému výkonu spolupracuje celá řada 

odborníků. Nejdůležitější je individuální posouzení stavu pacienta týmem specialistů 

– obezitologů. Tým odborníků je složen z internisty, bariatrického chirurga, 

psychologa, gastroenterologa, anesteziologa, nutričního terapeuta či diabetologa 

(Fried et al. 2011; Saltzman et al. 2005). 

Při výběru kandidáta je nutné dodržovat několik zásad. K zásadám patří – důvěra 

v lékaře, uvážená indikace k operaci po několika návštěvách, nutnost znát stravovací 

návyky a celkový životní styl pacienta. Pacient by měl mít osvojené zásady racionální 

stravy, znát rekce pacienta na stres (přejídání, hladovění), znát přítomnost jiné 

závažné choroby. Pacient by měl sám tento způsob léčby chtít, ale nepřistupovat 

k němu, že za něj vše vyřeší (Matoulek et al. 2014). 

 
Tabulka č. 6: Zásady výběru pacienta k bariatrické léčbě (Matoulek 2014) 

Pacient 

Nikdy nehubl Opakované snahy o redukci hmotnosti 

Bez pravidelné pohybové aktivity Pravidelná pohybová aktivita 

Nemá osvojené zásady racionální stravování Umí se pravidelně a racionálně stravovat 

↓ ↓ 

V daný okamžik nevhodný pacient Vhodný pacient 

 

Pro operaci mohou být indikováni dospívající těžce obézní jedinci s BMI 

přesahujícím 40 kg/m2 nebo s BMI větší než 35 kg/m, kteří mají vážná přidružená 

onemocnění. V individuálních případech je možno indikovat operaci i u pacientů 

s nižším BMI než 35 kg/m2. Dále nesmí být nalezena v předoperačních vyšetřeních 
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patologie typu vředové choroby gastro-duodenální nebo gastroesofageálního refluxu. 

Pacient nesmí být závislý na alkoholu, drogách aj. (Fried et al. 2011; Fried et al. 2013a; 

Matoulek et al. 2014). 

Dle National Institute for Clinical Excellence je zákrok indikován u pacientů, kteří 

výrazně snížili hmotnost konzervativní léčbou, ale začali znovu přibývat na hmotnosti. 

Zvážení k operaci dochází v případě, kdy pacient i přes konzervativní léčbu nehubne a 

není schopen si dlouhodobě udržet nižší hmotnost (National Institute for Clinical 

Excelence 2002). 

2.2.2  Kontraindikace 

Absolutní kontraindikace pro bariatrickou chirurgii neexistují, jedná se spíše jen 

o relativní kontraindikace. K hlavním relativním kontraindikacím bariatricko-

metabolických operací patří vážné psychické poruchy např. psychotické poruchy, 

bipolarní afektivní porucha a závislost na alkoholu. Z PPP mezi kontraindikace patří 

bulimie nebo syndrom záchvatovitého přejídání. U PPP je nutné před operací zahájit 

psychologickou a behaviorální terapii. Mezi další kontraindikace řadíme závažné 

srdeční selhání, nestabilní ischemickou chorobu srdeční, plicní onemocnění 

v konečném stádiu, aktivní léčbu rakoviny, portální hypertenzi. Pro výkon typu 

laparoskopického gastrického bypassu (LRYGB) je relativní kontraindikací 

Crohnova choroba. K dalším kontraindikacím patří stavy, které by znemožňovaly 

přijetí celkové anestézie (Nguyen a Still 2015; Stahl a Malhotra 2020). 

2.2.3 Druhy bariatrických výkonů 

2.2.3.1 Bandáže žaludku 

Bandáže žaludku patří mezi hlavní restrikční výkony. Po roce 1993 se staly 

nejpoužívanějšími bariatrickými výkony v Evropě. Adjustabilní gastrické bandáže 

(AGB) mají velmi dobré pooperační váhové úbytky a dalším pozitivem je nízká 

pooperační morbidita i mortalita. Průkopníky těchto operací již v 80. letech minulého 

století byly ve světě P. Forsell (Švédsko) a L. Kuzmak (USA) (Doležalová et al. 2012; 

Fried et al. 2018).   

Principem AGB je silikonový pásek, který má ve vnitřním obvodu umístěn 

balonek. Tento balonek je pomocí hadičky spojen s portem. Pásek kolem žaludku 

vytváří tvar tzv. přesýpacích hodin s malým vrchním prostorem o objemu 10-20 ml a 
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se zbytkem žaludku je propojen kanálem o průměru 2 cm (viz. Obrázek č. 1). Při 

sycení dochází k naplnění prostoru nad zaškrcením, které vyvolá rozpětí a tím vzniká 

pocit nasycení i po snědení menšího množství jídla (Benett et al. 2007; Doležalová et 

al. 2012; Fried et al. 2013b,).  

Hlavní výhodou AGB je jednoduché ambulantní nastavení regulace průměru 

zaškrcení žaludku. Nejčastěji se reguluje bandáž v prvním roce po operaci, ale jde to 

i později. Bandáž žaludku vyžaduje velkou spolupráci od pacienta, proto tato metoda 

při nedodržení nízkokalorické stravy selhává. V posledních letech je metoda bandáže 

na ústupu a přistupuje se k jiným postupům (Ayloo et al. 2014; Belachew et al. 1995; 

Matoulek et al. 2014). 

(dostupné z: http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba) 

 

2.2.3.2 Plikace žaludku 

Laparoskopická plikace žaludku (LGCP) je nová metoda, která se v posledních 

letech zavádí do praxe. Tento postup se jeví jako efektivní a bezpečný z pohledu 

dosahovaných váhových úbytků, ale i z pohledu ovlivnění metabolických 

onemocnění. Při LGCP dochází ke zmenšení žaludku vratným zavinutím velké 

kurvatury (viz. Obrázek č. 2). Žádná část žaludku se neodstraňuje, je ho tedy možné 

vrátit zpět do původního stavu (Fried et al. 2012). 

Obrázek č. 1: Bandáž žaludku (Doležalová 

et al. 2012) 

http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba
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LGCP patří mezi metody s nejnižším počtem pooperačních komplikací. Její 

účinnost z hlediska váhového úbytku je blízká s tubulizací žaludku, její vliv je 

prokázán i v působení na komorbity např. DM 2. typu. Při osmnácti měsíčním 

sledování po operaci více jak 100 pacientů, nebyly přítomny žádné komplikace a 

redukce váhy u všech pacientů byla minimálně 20 % od jejich původní váhy do 

jednoho měsíce od operace (Fried et al. 2012; Ramos et al. 2010). 

(dostupné z: http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba) 

 

2.2.3.3 Tubulizace žaludku 

Tubulizace žaludku neboli sleeve gastrektomie je chirurgické odstranění celého 

fundu a velké kurvatury žaludku se zónou produkce gastrointestinálních hormonů 

(např. ghrelin), tzv. „hladových hormonů“. Z žaludku se po výkonu stane trubice o 

objemu 80-120 ml, což je zhruba o 80 % menší objem žaludku než před výkonem 

(viz. Obrázek č. 3). Sleeve gastrektomie byla původně používána jako první krok při 

biliopankreatické diverzi u vysoce obézních pacientů. Po první operaci bylo v plánu 

dokončit DS (duodenální výhybku), ale díky snížení hmotnosti a zlepšení diabetu 

jenom tubulizací se k další operaci již nepřistupovalo (Kasalický 2018; Matoulek et 

al. 2014).  

Zmenšený objem žaludku pojme menší množství stravy a dostavuje se brzký pocit 

sytosti. Díky snížení plazmatických hladin ghrelinu o 40-70 % vykazuje sleeve 

gastrektomie vyšší účinnost než gastrická bandáž (Haluzík et al. 2013). 

Ghrelin reguluje metabolickou rovnováhu organismu. Udržuje neuroendokrinní a 

metabolickou odpověď na hladovění v rovnováze. Tento hormon plní řadu dalších 

fyziologických funkcí. Například stimuluje vyplavování růstového hormonu, 

Obrázek č. 2 : Plikace žaludku (Doležalová 

et al. 2012) 

http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba
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prolaktinu a adrenokortikotropního hormonu (ACTH), má vliv na spánkový cyklus, 

žaludeční motilitu a sekreci či kardiovaskulární funkci (Pradhan et al. 2013). 

Výhodou této metody je nízká pooperační morbidita či mortalita. K přednostem 

také patří nedostatek nutriční malabsorpce a dumpingového syndromu po výkonu 

(Basso et al. 2011; Kasalický et al. 2014). 

 

(dostupné z: http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba) 

 

 

2.2.3.4 Žaludeční bypass 

Operace gastrického bypassu je v dnešní době prováděna dvěma typy. Prvním 

typem je Roux-Y GBP a druhý nese název omega-loop GBP. Jedná se o kombinaci 

restriktivní a malabsorpční metody. V rámci restrikce se vytvoří malá proximální 

kapsa, kdy se přeruší žaludek v horní části. Zbytek žaludku je zanechán ve vyřazení 

z procesu příjmu a pasáže stravy. Proximální část žaludku je spojena s tenkým 

střevem odkud pokračuje zažívacím traktem (viz. Obrázek č. 4). Vyloučením horní 

části zažívacího traktu je zajištěna malabsorpce (Haluzík et al. 2013; Westling a 

Gustavsson 2001). 

Obrázek č. 3: Tubulizace žaludku 

(Doležalová et al. 2012) 

http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba
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(dostupné z: http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba) 

 

2.2.3.5 Biliopankreatická diverze 

Biliopankreatickou diverzi (BPD) zavedl do praxe v 70. letech minulého století 

Dr. Scopinaro. Jedná se o metodu s převažujícím malabsorpčním účinkem. Při operaci 

dochází k distální resekci žaludku. Rekonstrukce trávicího traktu je provedena 

pomocí gastroenteroanastomózy (viz. Obrázek č. 5). Absorpce probíhá pouze v kličce 

terminálního jejuna. BPD patří mezi nejradikálnější bariatrické operace. I když 

dochází k nejlepším dlouhodobým výsledkům má zastoupení pouze v pěti procentech 

mezi bariatrickými operacemi. Negativem této metody je její složité provedení, 

rizikovost a dále pooperační komplikace typu anemizace, deficit minerálů a vitamínů 

(Bergerová et al. 2014; Kasalický 2018). 

BPD je také prováděno typem duodenálního switche BPD/DS. U tohoto typu 

dochází k resekci žaludku stejně jako u metody sleeve, kdy modifikace zažívacího 

traktu probíhá stejně jako u Scopinarova typu. Výhodou tohoto typu je ponechání 

antra a pyloru, díky tomu není porušen metabolismus železa a odpadá dumping 

syndrom (Matoulek et al. 2014). 

 

Obrázek č. 4: Žaludeční bypass (Doležalová 

et al. 2012) 

http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba
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(dostupné z: http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba ) 

 

2.2.4 Rizika a komplikace 

Typy komplikací se mohou lišit podle typu chirurgického zákroku, ať už 

restriktivního, malabsorpčního nebo obou v závislosti na tom, jaké anatomické a 

fyziologické změny nastávají po operaci. K nejčastějším komplikacím po bariatrické 

operaci patří žlučové kameny, které jsou způsobené úbytkem hmotnosti. Většina 

problémů jsou gastrointestinální – dumping, nedostatek vitamínů/minerálů, zvracení, 

selhání svorek, infekce, stenóza, ulcerace, krvácení či poranění sleziny (Abell a 

Minocha 2006). 

Dumpingový syndrom je charakterizován vazomotorickými a gastrointestinálními 

příznaky. Objevuje se po částečné nebo úplné gastrektomii. Příznaky jsou vyvolávány 

požitím jídla, mohou být časné hned po jídle nebo pozdní 1-3 hodiny po jídle. 

Dumping se vyznačuje bolestmi břicha, průjmem, nadýmáním, bušení srdce, 

tachykardií, hypotenzí a zvýšenou glykémií (Tack a Deloose 2014). 

Komplikace bariatrické chirurgie se mohou vyskytovat jedním z pěti 

nespecifických způsobů. Příznaky jsou bolest břicha, suboptimální úbytek hmotnosti, 

průjem, gastrointestinální krvácení nebo infekce rány (Lee et al. 2008). 

Obrázek č. 5: Biliopankreatická diverze 

(Doležalová et al. 2012) 

http://www.vstj.cz/obezicentrum/?pg=chirurgicka-lecba
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Komplikace po bariatrických operací lze klasifikovat jako okamžité nebo se 

zpožděným nástupem či podle typu provedeného postupu. Operační tým obvykle řeší 

okamžité komplikace jako jsou anastomotický únik, krvácení a plicní embolie. 

K pozdním komplikacím u výkonů typu LAGB patří sklouznutí bandáže (pásu) nebo 

jeho rozpad. Rapidní zhubnutí je spojeno s tvorbou žlučových kamenů. Ze studie 

vyplývá, že u 13-36 % pacientů se vytvoří žlučové kameny během 6 měsíců po 

operaci. Sporným tématem v této problematice je, zda-li je vhodné provést 

cholecystektomii rovnou při počátečním chirurgickém zákroku. Většina bariatrických 

chirurgů provádí cholecystektomii pouze tehdy, je-li pacient symptomatický. 

(Hamdan et al. 2011; Villegas et al. 2004). 

2.3  POHYBOVÁ AKTIVITA OBÉZNÍCH 

Pohybová aktivita patří do komplexní léčby obezity. Bohužel je často opomíjena. 

Pohybová aktivita by měla být vždy součástí redukční diety. Fyzická zdatnost je 

významnějším ukazatelem než tělesná hmotnost. Důležité je ke každému pacientovi 

přistupovat individuálně a fyzickou aktivitu volit dle jeho hmotnosti, přidružených 

onemocnění a stavu fyzické kondice (Fried et al. 2018). 

Za nejvíce fyziologický a nejbezpečnější pohyb u obézních je považována chůze. 

Bazální metabolismus u obézních je v klidu o cca 20 % nižší na kilogram váhy než u 

štíhlých. V pohybu je však energetický výdej u obézních o 10 % vyšší. Chůze patří 

mezi nejdostupnější, nejlehčí a nejlevnější aktivity (Owen 2012). 

Nevýhodou pohybové aktivity je její efekt za delší čas. To může mít za následek 

snížení motivace nebo úplné zanechání fyzické aktivity. Za kratší dobu si můžeme 

všímat zvyšující se tolerance na zátěž, změny glykemie a krevního tlaku po zátěži. 

Zvláště u osob s nadváhou a obezitou 1. stupně dochází v prvních týdnech pouze 

k redistribuci a hmotnost zůstává skoro stejná. Vhodné je volit takové aktivity, které 

pacientovi vadí nejméně a nemá z nich negativní pocity – chůze, skupinová aktivita. 

Výběr vhodné pohybové aktivity záleží na stavu pohybového systému. Někdy je 

pouze jediná vhodná pohybová aktivita, kterou je chůze. Efekt chůze lze zvýšit 

využitím nordic walkingových holí. K motivaci mohou přispívat krokoměry, fitness 

náramky s propojením mobilních aplikací. Dalšími vhodnými pohybovými aktivitami 

mohou být jízda na rotopedu, veslařský trenažér či plavání. Plavání má pozitivní efekt 

jak na pohybový aparát, tak na kardiovaskulární a respirační systém. Z důvodu vysoké 
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energetické náročnosti a chladného prostředí ve vodě je nutné dodržovat kratší trénink 

(Fried et al. 2018). 

U mladších lidí je vhodný aerobní trénink, u lidí nad 60 let je lepší kombinace 

s odporovým tréninkem. Ve vyšším věku by měl převahovat odporový trénink, 

protože není tak náročný na cirkulaci (Fried et al. 2018). 

Ke zvyšování fyzické zdatnosti je nutná minimální fyzická aktivita 3-4krát týdně. 

Vhodné je začít s aktivitou obden a postupně přidávat aktivitu i v další dny. U 

obézních pacientů je optimální denní aktivita. Obvykle je doporučováno trvání 

v rozmezí 40 až 50 minut při frekvenci 3-4krát týdně nebo 30 minut denně. Důležité 

je řídit se vlastními pocity a stavem pacienta. Je možné začít na 15 minutách a 

postupně dle tolerance zvyšovat zátěž. Adaptace pohybového aparátu na zátěž trvá 4-

6 týdnů. Intenzita aktivity se v praxi volí dle Borgovy škály subjektivního vnímání 

zátěže. Borgova škála slovně udává úsilí, kterým aktivitu vykonáváme. U pacientů 

s rizikovými faktory ICHS je vhodná ergometrie pro zjištění tolerance zátěže a reakce 

krevního tlaku na submaximální zátěž (Fried et al. 2018; Haluzík a Svačina 2005). 

U obézních pacientů s diabetem je nutné si uvědomit rizika. Na začátku terapie se 

seznámíme s antidiabetickou léčbou a s riziky hypoglykémie souvisejících 

s některými antidiabetiky. Po několika dnech pravidelného pohybu může dojít 

k prolomení inzulinové rezistence a je nezbytné snížit nebo úplně vysadit dávky 

inzulinu. U obézních diabetiků je třeba se držet několika zásad. Je třeba brát v potaz 

možnost objevení hypoglykemie až do 24 hodin po cvičení, hyperglykemie objevující 

se zpočátku cvičení mizí v horizontu týdnů až měsíců. U pacientů s glykemii nad 14 

mmol/l před cvičením je cvičení nevhodné za přítomnosti ketolátek v moči. U osob 

s těžší formou retinopatie je nevhodné posilování – anaerobní zátěž. V začátcích 

terapie je vhodné měření krevního tlaku v průběhu cvičení a po zátěži. U obézních 

pacientů je nutné dbát na správné zatížení nosných kloubů (Fried et al. 2018). 

Podle studií byla prokázána vyšší váhová redukce s příznivým ovlivněním 

kardiometabolických rizikových faktorů u jedinců vykonávající pohybové cvičení 

současně nebo krátce po zahájení dietního režimu (Goodpaster et al. 2010). 

Dále byl prokázán pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity v mládí, hlavně u 

dívek. Pravidelná fyzická aktivita má vliv na udržení hmotnosti a snížení rizik 
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kardiovaskulárních onemocnění dlouho poté co byla tato aktivita ukončena 

(Hankinson et al. 2010). 

Díky cvičebnímu programu zaměřenému na hubnutí a tělesnou aktivitu lze 

dosáhnout zvýšení pohyblivosti a pocitu zdraví i u osob s nadváhou a obezitou nad 

65 let (Rejeski et al. 2011). 

Pohybová aktivita u bariatrických pacientů by měla být zahájena ještě před 

operačním výkonem. Odporové cvičení a dechová rehabilitace zlepšují prognózu a 

urychlují rekonvalescenci po operačním výkonu. Pohybová terapie je přísně 

individuální. Záleží na muskuloskeletálních bolestech, dalších onemocněních, fyzické 

kondici. Často jsou předepisovány alternativní způsoby cvičení jako je cvičení ve 

vodě, lehké aerobní cvičení v sedě. S fyzickou aktivitou je spojena i výživa. Před 

operací je vhodný přísun bílkovin a sacharidů, které jsou důležité pro obnovu tělesné 

hmoty. Dále kvalitní výživa podporuje rekonvalescenci (Fried et al. 2018). 

Úbytkem hmotnosti může paradoxně dojít ke zvýšení bolestí zad a nosných 

kloubů. Důvodem je změna těžiště, změna směru zatížení pohybového aparátu, míst 

kloubního zatížení. Tyto důvody vedou ke změnám pohybových stereotypů, na které 

není hluboký stabilizační systém dostatečně silný. Po bariatrických výkonech je velmi 

vhodná spolupráce s fyzioterapeutem nebo rehabilitačním lékařem (Fried et al. 2018). 

Po bariatrické operaci platí omezení fyzické činnosti v prvních 4-6 týdnech po 

výkonu. Poté je již možné vrátit se zpět k pohybové aktivitě. Trvalá fyzická aktivita 

je jedním z pilířů změny životního stylu (Fried et al. 2011). 

2.4  TĚLESNÁ ZDATNOST 

Obecná zdatnost je důležitý faktor k efektivnímu fungování lidského organismu, 

je dána fyziologickými funkcemi organismu. V dnešním pojetí je tělesná zdatnost 

chápana jako zdatnost, která ovlivňuje zdravotní stav a má preventivní vliv na 

problémy spojené s nedostatkem pohybu. Setkáváme se s označením jako zdravotně 

orientovaná zdatnost (health – related fitness). Zdravotně orientovaná zdatnost 

obsahuje čtyři složky – aerobní (kardiovaskulární), svalovou, flexibilitu a optimální 

tělesné složení (Pastucha et al. 2014). 

Tělesnou zdatnost lze chápat jako produkt adaptace organismu na fyzickou zátěž. 

Podobný význam má například pojem tělesná kondice. Tělesná kondice je souhrn 
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funkcí organismu, které umožnují jedinci obstát ve fyzicky náročných podmínkách a 

adekvátně na ně reagovat. Tělesná kondice je soubor pohybových funkcí ve vztahu 

k základním pohybovým schopnostem – síla, rychlost, koordinace, vytrvalost a 

kloubní pohyblivost (Krištofič 2007). 

Podporovat rozvoj tělesné zdatnosti lze dvěma způsoby. Prvním způsobem je 

sportovně orientovaná zdatnost, kdy klademe důraz na efektivní tréninkové metody a 

sportovná výsledky. Naopak ve zdravotně orientované zdatnosti se snažíme o 

rovnoměrný rozvoj všech složek tělesné zdatnosti. Hlavní snahou je o pozitivní dopad 

pohybové aktivity na lidský organismus (Čeledová a Čevela 2010). 

Tělesná zdatnost se dnes nevztahuje jen k fyzickému zatížení, ale i k dalším 

složkám. Tzv. triáda tělesné zdatnosti obsahuje složku orgánovou, motorickou a 

kulturní. Orgánová složka zahrnuje tělesnou stránku, motorická složka je vhodná 

k realizaci pohybových úkonů a kulturní složka je ve vztahu k životnímu stylu (Sekot 

2015). 

Testování tělesné kondice je zkoumáno jak ve vztahu k jednotlivým skupinám, 

tak i k populaci jako celku. Testování se dělí na laboratorní a terénní. Laboratorní 

testování je přesnější, zaměřuje se na diagnostiku fyziologických funkcí v zátěži 

(srdeční frekvence, respirační hodnoty, biochemie krve a moči). K terénním testům 

můžeme zařadit například Cooperův test a UNIFITTEST 6-60 (Krištofič 2007). 

K nejlepším ukazatelům tělesné zdatnosti se řadí srdeční frekvence. Dle změny 

srdeční frekvence na zátěž lze zjistit trénovanost, zdravotní stav a fyzickou zdatnost 

člověka (Hamplová 2020). 

K testování míry zdatnosti v laboratoři je využíváno měření úrovně maximální 

spotřeby kyslíku (VO2max) na bicyklovém ergometru nebo běhacím pásu. K dalším 

metodám patří step test, test W170 a Křížův test. Z terénních metod se využívají 

Cooperův 12 min. test, Balkeho 15 min. test, šestiminutový test chůze (6MWT), testy 

chůze na 2 km nebo 1600 metrů.  Na stupňování rychlosti jsou založeny Légerův test 

člunkového běhu a Bouchard-Légerův test na atletické dráze. K hodnocení fyzické 

zdatnosti lze také použít vyšetření tělesného složení, eventuálně i motorické či 

výkonové testy (test síly a flexibility) (Heller 2018). 

6MWT je jednoduchý test, který nevyžaduje žádné specializované vybavení ani 

pokročilé školení lékařů. Hodnotí submaximální úroveň funkční kapacity jednotlivce 
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při chůzi na rovném povrchu za 6 minut. Tento test lze použít jako nástroj pro měření 

funkčního stavu pacienta, zejména v případě pokročilých nemocí s mnohačetnými 

přidruženými nemocemi. Je vhodný u obézních jedinců, jelikož často nejsou schopni 

vydržet delší časový úsek či vzdálenost (Giannitsi et al. 2019). 

Test chůze by měl být vykonáván nejlépe uvnitř na rovné, nejméně 30 m dlouhé 

chodbě. Během testu by měl účastník procházet rychlostí odpovídající jeho stavu, 

může zpomalit či zastavit a poté zase pokračovat v chůzi. Po testu je zaznamenávána 

Borgova stupnice pro dušnost a únavu (ATS Statement 2002). 

Výběr testu záleží především na cíli konkrétního testování, vždy by měla být 

zohledněna spolehlivost a přesnost výsledků (Heller 2018). 

2.5  KVALITA ŽIVOTA  

Pojem kvalita života se začal jako první objevovat v ekonomickém a politickém 

odvětví ve 20. letech 20. století. O kvalitě života diskutovalo po 2. světové válce, při 

zvyšování životní úrovně v některých zemích. Kvalita života se hodnotila hlavně 

pomocí ekonomických parametrů, ale ukázalo se, že ekonomický růst a zvýšení 

spotřeby není úměrný s růstem spokojenosti lidí se svým životem (Payne 2005; Mareš 

et al. 2006). 

Obecné povědomí si pojem kvalita života získal až v 60. letech 20. století, kdy 

v USA shrnoval sociálně-politické cíle. V Evropě se tento pojem rozšířil 

v sedmdesátých letech v Německu. Teprve v dalších letech se stal pojmem vědeckým 

– v sociologii a ve vědách o člověku. Ve vědeckém pojetí se rozvíjel třemi směry: 

objektivním – souhrn objektivních ukazatelů (kvalita podmínek v dané zemi), 

subjektivním – souhrn subjektivních ukazatelů (cesta životem daného člověka), a 

kombinací objektivních a subjektivních ukazatelů (Hnilicová 2005; Mareš et al. 2006; 

Rapley 2003). 

Dnes se setkáváme s kvalitou života v mnoha oblastech lidské činnosti a v mnoha 

vědních oborech. Vyskytuje se v ekonomii, politologii, sociologii, filosofii, teologii, 

sociální práci, psychologii, ekologii a v neposlední řadě ve většině medicínských 

oborů. Pojem můžeme také najít v architektuře, dopravě či stavebnictví. Setkáváme 

se tedy s pojmem jak v oborech, které studují živé organismy, tak v oborech, které 

ovlivňují prostředí k životu (Mareš et al. 2006). 
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Definování pojmu kvality života se v různých odvětvích liší. Je to způsobeno 

oborovou růzností, nemožností kompletního zachycení a dále jeho rozčlenění do 

různých oblastí v řadě vědních odvětví. Z těchto důvodů tedy není možné vytvořit 

jednotnou definici (Mareš et al. 2006; Veenhoven 2000). 

Ve zdravotnictví se setkáváme s pojmem v ošetřovatelství i v řadě lékařských 

oborech. V těchto oborech je kvalita života vztažena ke zdraví a nemoci. Kvalita 

života je používána ve výzkumech zabývajících se přežíváním pacientů, novými 

léčebnými postupy a léky, ale také při standardní léčbě chronických či vážných 

onemocnění (Bradlyn et al. 2003; Mareš et al. 2006). 

Kvalita života má ve zdravotnictví specifické označení HRQL – health-related 

quality of life. Avšak ani v tomto vymezení není jednota a v řadě publikací je pouze 

uveden název bez širší definice (Coyne et al. 2002; Mareš et al. 2006). 

„HRQL zahrnuje ty aspekty celkové kvality života o nichž lze jasně ukázat, že jsou 

ovlivněny zdravím, ať už somatickým nebo mentálním“ (Centers 2000, str. 142). 

V medicínských oborech je tedy posuzován subjektivní pocit života, který je 

ovlivněn nemocí, úrazem, léčbou a jejími účinky. Je sledován právě jejich dopad na 

jednotlivé úrovně, které ovlivňují kvalitu života (Payne 2005). 

Kvalita života úzce souvisí s problematikou obezity. Je spjata s jejími sociálními 

a fyzickými faktory. Kvalita života související se zdravím se dotýká nejen 

somatického a mentálního zdraví, ale zahrnuje i socioekonomický status. Kvalita 

života popisuje, jak jednotliví jedinci zvládají onemocnění a léčbu. S obezitou je 

velmi často spojena snížená kvalita života. Jedinci často uvádějí výskyt bolestí, 

sníženou fyzickou kondici a problémy na poli sociálních a pracovních rolí. S redukcí 

hmotnosti typicky dochází ke zvýšení kvality života hlavně v sociální a fyzické 

oblasti (Hnilicová 2005; Wadden a Bray 2018). 

K hodnocení a měření kvality života jsou využívány nejčastěji rozhovor 

(strukturovaný i nestrukturovaný) a dotazníky. Někde je možné využít i částečného 

pozorování, ale nejčastější metodou je právě dotazník. Dotazníky musí splňovat 

metodologické požadavky – objektivnost, reliabilita, validita, sensitivita na změnu a 

měly by být standardizované. Samotné dotazníky lze rozdělit na generické (obecné) 

a specifické – zaměření na dané onemocnění nebo aspekt kvality života. (Němec et 

al. 2009; Svoboda 2010). 
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Mezi obecné dotazníky zaměřené na celkový zdravotní stav například patří SF-

36, který hodnotí kvalitu života napříč věkovým složením, různorodostí onemocnění 

a typem léčby. Kratší verzí tohoto dotazníku je SF-12. Tyto dotazníky jdou vyplnit 

samostatně pacientem nebo ve formě pohovoru. Dalším používaným dotazníkem je 

Sickenss Impact Profile (SIP), který obsahuje 136 otázek ve dvou hlavních oblastech 

– fyzická a psychosociální. Nottingham Health Profile (NHP) se zaměřuje na oblasti 

mobility, bolesti, sociální izolace, emoční reakce, vitalitu a spánek. Velmi 

jednoduchým dotazníkem je EuroQol, který obsahuje 5 oblastí – mobilitu, 

sebeobsluhu, denní aktivity, bolest, úzkostlivost/deprese. EuroQol ještě obsahuje 20 

cm vizuální analogovou škálu (VAS) (Němec et al. 2009). 

Ke specifickým dotazníkům se řadí Oswestry disability index (ODI), Rolland 

Morris disability questionnaire (RMDQ), který se používá zejména u obtíží s páteří 

stejně jako Low back outcome score (LBOS), Quebec back pain disability scale 

(QBPDS) či NASS lumbar spine outcome (Němec et al. 2009).  

Prvním dotazníkem vytvořeným pro posouzení kvality života u jedinců s obezitou 

je The Impact of Weight on Quality of Life questionnaire (IWQOL). Autory 

dotazníku jsou Hamilton a Kolotkin. Původní verze obsahuje 74 položek, proto byl 

tento dotazník později zestručněn na verzi IWQOL – Lite s 31 položkami. Obsahuje 

pět oblastí – fyzické kondice, sebevědomí, sexuální život, společenské vztahy a práce. 

Dotazník vykazuje vynikající spolehlivost a využitelnost v různých skupinách 

obézních jedinců. Může být také užitečným nástrojem pro měření výsledku léčby. 

Byla prokázána významná korelace mezi počáteční hodnotou BMI a všemi pěti 

oblastmi i celkovým skórem (Allison et al. 2009; Forhan et al. 2010; Manwaring et 

al. 2010). 

Dle řady studií dochází k dalšímu vývoji IWQOL – Lite dotazníku. Ke klinickým 

pokusům byla vyvinuta verze IWQOL–Lite-CT. Tato verze obsahuje pouze dvě 

primární oblasti – fyzickou a psychosociální (Kolotkin et al. 2017; Kolotkin et al. 

2019). 

Dalším používaným dotazníkem ke zkoumání subjektivně vnímané kvality života 

u obézních je Obesity and Weigt-Loss Quality of Life (OWLQOL). Tento dotazník 

obsahuje 17 škál. S OWLQOL je používán Weight-Related Symptom Measure 

(WRSM).  WRSM informuje o 20 příznacích, které se objevují v souvislosti 



37 

 

s obezitou či nadváhou. Výhodou těchto dotazníků je jejich mezikulturní záběr, 

protože jejich položky byly vymyšleny v pěti zemích (Patrick et al. 2004). 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1  CÍLE PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt cvičebního programu na fyzickou 

zdatnost a kvalitu života pacientů po bariatrické operaci. Porovnat měřené hodnoty 

z šesti minutového testu (6MWT) a dotazníkového šetření kvality života mezi 

skupinou podstupující cvičební program a skupinou necvičící.  

3.2  HYPOTÉZY 

1. U fyzické zdatnosti dojde k statisticky významnému zlepšení po operaci u 

skupiny podstupující cvičební program. 

2. U kvality života dojde k statisticky významnému zlepšení po operaci u 

skupiny podstupující cvičební program. 

3.3  ÚKOLY PRÁCE 

1. Seznámit se s problematikou obezity a bariatrické chirurgie a nalézt literární 

zdroje týkající se této problematiky. 

2. Provést výzkum u pacientů před a po tříměsíční intervenci po bariatrickém 

výkonu. 

3. Zhodnotit a porovnat výsledky získané výzkumem, vyhodnotit vliv bariatrické 

operace na fyzickou zdatnost a kvalitu života. 

4. Porovnat výsledky necvičících pacientů a skupiny pacientů vykonávající 

cvičební program po bariatrické operaci. 

5. Zhodnotit a porovnat výsledky se zahraničními studiemi zabývající se 

bariatrickými operacemi, fyzickou zdatností a kvalitou života. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Diplomová práce je koncipována jako kvaziexperiment. Je zpracována pomocí 

popisné statistiky vstupních a výstupních měření. Data do diplomové práce byla 

získána pomocí šestiminutového testu chůze (6MWT) a standardizovaného dotazníku 

kvality života (IWQOL-Lite). 

Výzkum této diplomové práce je dílčím výzkumem doktorské práce PhDr. Bc. 

Natálie Cibulkové, schválené etickou komisí pod číslem 234/2017. Na výzkumu jsem 

s ní spolupracovala při měření jednotlivých dat a při pohybové intervenci. 

 

4.1  CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

Výzkumný soubor byl tvořen účastníky, kteří podstoupili bariatrickou operaci. 

Účastníci splňovali následující kritéria. Bariatrickým výkonem byla u všech 

zúčastněných plikace nebo tubulizace žaludku. Dalším výběrem byla věková hranice 

od 32 do 72 let. Průměrný věk ve skupinách byl 52,5 ± 6,28 u cvičících a 49,2 ± 10,25 

u necvičících. Průměrná hmotnost se u skupin na začátku lišila, kdy cvičící měli 

průměrně 127,75 ± 20,34 a necvičící 137,85 ± 23,57 kg. BMI bylo u skupiny cvičících 

41 ± 5,07 a u necvičících vyšší 44 ± 6,47 kg/m2. Pohybové intervence se zúčastnilo 8 

probandů, necvičící skupinu tvořilo 20 probandů (viz. Tabulka č. 7). Účastníci měli 

podobná vedlejší onemocnění spojená s obezitou tzn. onemocnění srdce a cév, 

zvýšený tlak, dyslipidémie, degenerativní onemocnění pohybového aparátu, DM 2. 

typu a obstruktivní spánková apnoe. Probandi byli vybráni pomocí losu a do výzkumu 

se zapojili na základě dobrovolnosti.  

Tabulka č. 7: Charakteristika výzkumného souboru 

Charakteristika výzkumného souboru 

Skupina Cvičící Necvičící Dohromady 

Věk 52,5 ± 6,28 49,2 ± 10,25 50,1 ± 9,46 

Hmotnost 127,75 ± 20,34 137,85 ± 23,57 134,5 ± 23,15 

BMI 41 ± 5,07 44 ± 6,47 43,1 ± 6,25 

Pohlaví 6M/2Ž 16M/4Ž 22M/6Ž 

Počet 8 20 28 

 

4.2  POUŽITÉ METODY  

Účastníci, kteří nepodstoupili intervenci v podobě pohybového programu i 

probandi účastnící se pohybového programu po dobu třech měsíců, byli vybráni na 
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základě podstoupeného výkonu a na bázi dobrovolnosti. Všichni cvičící probandi 

podstupovali cvičení dobrovolně z vlastní vůle. 

Probandi byli operováni pomocí výkonů plikace nebo tubulizace žaludku. Plikace 

i tubulizace jsou restrikční výkony, při kterých dochází ke zmenšení objemu žaludku 

a k efektivnímu snížení hmotnosti. U tubulizace dochází k odstranění velkého 

zakřivení žaludku, zatímco u plikace se zakřivení tzv. „zaroluje“ a prošije. Prvotním 

cílem operace není snížení hmotnosti, ale zlepšení přidružených onemocnění (vstj.cz). 

4.2.1 Sběr dat 

Sběr dat probíhal od podzimu 2018 do února 2020 s pomocí PhDr. Bc. Natálie 

Cibulkové. Měření účastníků výzkumu probíhalo vždy přibližně 2 týdny před 

plánovanou bariatrickou operací ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Výstupní 

měření poté probíhalo přibližně vždy 3-4 měsíce po operaci. V rámci měření byl 

prováděn 6 MWT, sběr dat pomocí dotazníku IWQOL – Lite, míra bolesti dle VAS a 

stupeň dušnosti dle Borgovy škály. 

 

4.2.2 6 MWT (šestiminutový test chůze) 

V diplomové práci byl použit šestiminutový test chůze. Pomocí 6 MWT lze 

spolehlivě ukázat míru tělesné zdatnosti. Šestiminutový test chůze se využívá 

k hodnocení celkového stavu kardiorespiračního systému. Při testu je využíváno 

submaximální zátěže při chůzi po rovině. Proband vyrazí ze startovní čáry a zároveň 

je spuštěn odpočet šesti minut. Jedinec by měl být instruován k co nejrychlejší chůzi, 

ale zároveň tak aby vydržel celých šest minut. V průběhu testu se může kdykoliv 

zastavit, vydýchat či posadit a následně pokračovat v chůzi. Provedení testu se 

s pacientem předem nenacvičuje. Proband by měl být před začátkem testu v klidové 

tepové frekvenci. Test by měl probíhat vždy ve stejnou denní dobu (ATS Statement 

2002; Chlumský et al. 2002). 

Test 6 MWT byl vykonáván v areálu VFN Praha v budově III. interní kliniky. Na 

chodbě byl vyznačen úsek 50 metrů, ve kterém proband chodil šest minut tam a 

zpátky. Během chůze byla měřena tepová frekvence pomocí hodinek umístěných na 

levé ruce. Po vypršení limitu byla spočítána ušlá vzdálenost a dále zaznamenán stupeň 

dušnosti při maximální námaze – Borgova škála.  
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Dle Guidelines je normální hodnota určena jako 500 metrů u žen a 600 metrů u 

mužů. Lze také možno vypočíst dle věku podle vzorce 800- (5,4 x věk) (ATS 

Statement 2002). 

4.2.3 IWQOL – Lite 

Ke zjištění kvality života po bariatrické operaci byl použit dotazník kvality života 

The Impact of Weight on Quality of Life questionnaire Dotazník obsahuje 39 

uzavřených otázek v pěti oblastech. První oblast je zaměřena na fyzickou kondici. 

V dalších částech je dotazování směřováno na sebedůvěru a psychickou stránku, 

sexuální život, společenské vztahy a práci či každodenní činnosti. 

Proband vždy kroužkuje odpovědi, podle toho, která nejlépe vystihuje danou 

situaci během posledního týdne. Odpovědi jsou ve formě čísel od 1 do 5 (1 = nikdy, 

2 = zřídka, 3 = někdy, 4 = obvykle, 5 = vždy. 

Dotazník se poté hodnotí jako celkové skóre ze všech pěti oblastí. Z oblasti 

fyzické kondice lze získat 14-70 bodů, sebedůvěry 7-35 b., sexuálního života 4-20 b., 

společenských vztahů 9-45 b., a práce 5-25 bodů. Celkové skóre se pohybuje 

v rozmezí 39 – 195 bodů. Nižší celkový bodový zisk znamená lepší výsledek.  

4.2.4 VAS 

Vizuální analogová škála (VAS) je nejčastější využívanou metodou k hodnocení 

intenzity bolestivosti. Jedná se o úsečku dlouhou 10 cm, kdy 0 představuje žádnou 

bolest a 10 nesnesitelnou bolest (Pokorná et al. 2013; Topinková 2005). 

Probandům byla předložena škála (viz. Obrázek č. 6) před operativním výkonem 

a při výstupním měření vztahující se vždy k poslednímu týdnu. Značení probanda na 

škále bylo změřeno s přesností na milimetry. 

 

Obrázek č. 6: Vizuální analogová škála 
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4.2.5 Borgova škála 

Nejčastěji k subjektivnímu vnímání tělesné zátěže je vyžívána Borgova škála 

(Rating of Perceived Exertion). Tato škála má vysokou korelaci v případě relativního 

vyjádření objektivně změřitelných parametrů míry zátěže. Pomocí Borgovy stupnice 

můžeme subjektivně hodnotit pocity zatížení probanda při různých pohybových 

aktivitách. V našem případě při 6 MWT (Borg 1998). 

Jedná se o neinvazivní metodu, která nevyužívá žádné přístrojové techniky. 

V práci bylo využita patnáctistupňová Borgova škála v rozsahu od 6 do 20 bodů. Na 

stupnici hodnota čísla vyjadřuje velikost zátěže. Čím menší číslo, tím je vnímána 

zátěž jako lehčí. Škála RPE 6-20 je vhodná při subjektivním vnímání tepové 

frekvence, protože číslo na stupnici vynásobené deseti by mělo odpovídat tepové 

frekvenci. Lichá čísla jsou vždy doplněna slovními ekvivalenty (viz. Tabulka č. 

8)(Čechovská a Dobrý 2009).  

Tabulka č. 8: Borgova stupnice subjektivního vnímání zátěže 

Borgova stupnice subjektivního vnímání 

zátěže 

6 Minimální 

7 Velmi, velmi lehké 

8   

9 Velmi lehké 

10   

11 Docela lehké 

12   

13 Poněkud těžké 

14   

15 Těžké 

16   

17 Velmi těžké 

18   

19 Velmi, velmi těžké 

20 Maximální 

 

4.2.6 Použitá intervence 

Účastníci podstupující cvičební program začali přibližně 1 měsíc po operativním 

výkonu se skupinovým posilovacím cvičením, aerobním tréninkem a domácím 

cvičením. Každou aktivitu vykonávali 1x týdně. Program byl sestaven na základě 
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literatury týkající se pohybové aktivity obézních a bariatrických výkonů (Matoulek 

2014; Roschinsky 2006; Pařízková et al. 2015). Další cviky byly vybrány z literatury 

týkající se cviků zaměřených na posílení, protažení nebo uvolnění jednotlivých 

svalových partií, s důrazem na vhodnost použití po bariatrickém výkonu (Hambrecht 

a Gerstner-Muhleck 2003; Jebavý a Zumr 2014; Levitová a Hošková 2015; Smíšek 

2005). 

4.2.7 Skupinový posilovací trénink 

Skupinové posilovací cvičení probíhalo 1x týdně v Rekondičním centru VŠTJ 

Medicina Praha. Cvičení probíhalo pod vedením PhDr. Bc. Natálie Cibulkové nebo 

jiného fyzioterapeuta. Jednalo se o skupinové cvičení o počtu maximálně 10 osob. 

Každý cvičenec podstoupil v rámci svých možností 10-14 skupinových lekcí. 

Cvičební jednotka byla uspořádána na rozehřívací část, přípravnou, posilovací 

část a závěrečné zklidnění. Na rozehřátí byl využit rotoped, běžecký pás, eliptický 

trenažer či ergometr na horní končetiny. Každý jedinec si zvolil způsob rozehřátí dle 

své volby po dobu 10-15 minut. Po rozehřátí následovala desetiminutová přípravná 

část. 

Hlavní náplň lekce tzn. posilovací část probíhala ve formě kruhového tréninku. 

Cviky byly voleny tak, aby docházelo k posílení všech velkých svalových skupin (viz. 

Tabulka č. 9). Byly využity cviky s vlastní váhou těla, posilovací stroje, gumy, činky, 

gymbally, overbally, bosu, medicinbaly a balanční podložky. Cvičení vždy probíhalo 

e třech sériích po 7-10 cvicích. Každý cvik trval 1 minutu, tedy jedna série trvala 

kolem třiceti minut. Mezi sériemi byla vždy krátká pauza. Hlavní část tréninku 

většinou trvala v rozmezí 30-35 minut.  

Po hlavní části následovalo zklidnění ve formě protahovacích cviků či dechového 

cvičení v délce 10-15 minut. Celkový trénink v Rekondičním centru trval 60 až 75 

minut. 

Silový trénink byl zařazen z důvodu úbytku svalové hmoty po bariatrickém 

výkonu. Jednotlivé cviky byly vždy individuálně upraveny dle možností cvičenců a 

jejich správné provedení bylo kontrolováno fyzioterapeutem nebo dalším školeným 

instruktorem. Každý jedinec měl nastavenou individuální míru zatížení dle své 

výkonnosti a zdravotních problémů. S pozdějšími cvičebními jednotkami byla 
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možnost progrese a zvyšování úrovně jednotlivých cviků (větší odpor, hmotností 

zatížení).  

 

Tabulka č. 9: Přístroje/ pomůcky využívané k posilovacímu tréninku 

Přístroj / pomůcka Cíl  

Veslovací trenažér 

Posílení svalstva celého těla: mezilopatkové a zádové 

svalstvo, trupové svalstvo, svaly HKK a DKK, pozitivní vliv 

na krevní oběh a vitální kapacitu plic 

Delt deck – zapažování  
Posílení mezilopatkového svalstva, zadní části m. deltoideus, 

m. trapezius a m. triceps brachii 

Posilovací stroj pro 

předkopávání 
Posílení svalstva DKK – zejména m. quadriceps femoris 

Kombinovaná věž 
Posílení mezilopatkového svalstva, zadní části m. deltoideus, 

m. trapezius a m. triceps brachii 

Medicinbaly Posílení trupového svalstva a HKK, zlepšení reaktivity 

Jednoruční činky 
Individuální výběr v rozmezí 0,5 - 10 kg, posílení svalstva 

HKK 

Posilovací gumy Posílení svalstva celého těla, nácvik excentrické kontrakce 

Overbally 
Posílení HKK a DKK, nácvik stabilizace končetin vleže a 

vsedě 

Gymbally 
Posílení HKK a DKK, izometrická aktivace břišního svalstva, 

nácvik stability 

Balanční podložky, 

bosu 
Nácvik a zlepšení stability 

Cvičení s vlastní vahou 
Posílení svalstva celého těla, nácvik stability a přesnosti 

pohybu  

 

4.2.8 Aerobní trénink 

Aerobní trénink probíhal také v Rekondičním centru VŠTJ Medicina Praha pod 

vedením fyzioterapeuta nebo instruktora. K tréninku byly použity aerobní přístroje jako 

je rotoped, běžecký pás, veslařský trenažér, eliptický trenažer či ergometr na horní 

končetiny. Jednotka trvala cca 60 minut dle aktuální kondice cvičícího. Přístroje mohly 

být v rámci jednotky střídány. Intenzita zátěže byla volena lehká až střední v rozmezí 50-

70% maxima dle individuálních možností každého probanda. 
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4.2.9 Domácí cvičení 

Cvičenci byli instruováni dalším posilovacím cvičením na doma. Cvičení měli 

provádět alespoň 1x týdně mimo den skupinového či aerobního cvičení. Cvičení 

prováděli v domácím prostředí samostatně bez kontroly. Kontrola správnosti 

provedení cviků byla provedena vždy na konci lekce skupinového cvičení. Cvičení 

obsahovalo šest cviků po dvou sériích (viz. Tabulka č. 10). 

Cvičení si jednotlivci zaznamenávali do aplikace Čas pro zdraví nebo do vlastního 

deníku. Dále byla účastníkům doporučena další aerobní aktivita např. chůze, nordic 

walking. 

Tabulka č. 10: Cviky domácí cvičební jednotky 

Výchozí 

poloha 
Způsob provedení 

Počet 

opakování 

Vzpor klečmo 

Odlepení od podložky jedné HK  

poté druhé HK se zpevněným 

trupem 

8 - 15x 

Vzpor klečmo 

Zvednout HK a DK křížem 

se zpevněným trupem, bez rotace 

pánve 

8 - 15x 

Vzpor klečmo 
Přenést váhu těla vpřed nad dlaně, 

zpět do VP 
8 - 15x 

Leh na břiše Dlaně opřít pod rameny, záklon těla 8 - 15x 

Leh na zádech, 

pokrčené DKK 
S výdechem zvedat pánev 8 - 15x 

Stoj u zdi, 

HKK na zdi 
Klik s výdechem, zpevněný trup 8 - 15x 

 

4.3 VYHODNOCENÍ DAT 

 Data byla zpracována pomocí Microsoft Excel. K výpočtům byl použit doplněk 

Realstatistics. Testování hypotéz proběhlo pomocí T testu, Mann-Whitney testu, 

Welchova testu, F testu. 
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5  VÝSLEDKY 

Výsledky jsou zpracovány pomocí popisné statistiky a grafů. Před samotným 

porovnáváním jednotlivých parametrů mezi skupinami byl proveden test normality dat 

pomocí Shapiro – Wilk testu (p = 0,05). V dalších výpočtech byly vždy použity pro dva 

nezávislé soubory s normálním rozdělením parametrické testy (F test na shodu rozptylů 

a následně Dvouvýběrový test či Welchův test), pro soubory s nenormálním rozdělením 

neparametrické testy (Mann – Whitney test). 

Pro porovnání změny sledovaných ukazatelů byla u každého respondenta zvolena 

práce s hodnotami rozdílů mezi vstupním a výstupním vyšetřením. 

Graficky jsou výsledky zpracovány pomocí krabicových grafů. Krabicový graf či 

boxplot vyjadřuje hodnoty maxima, horního kvartilu, průměru, mediánu, dolního kvartilu 

a minima.   

Hypotézy byly testovány pomocí jednotlivých naměřených faktorů. Do fyzické 

zdatnosti byla zahrnuta tělesná hmotnost, BMI, VAS, 6MWT a Borgova škála. Kvalita 

života byla hodnocena pomocí celkového skóre z dotazníku IWQOL- Lite a podle jeho 

jednotlivých oblastí tzn. fyzická kondice, sebedůvěra, sexuální život, společenské vztahy 

a práce. 

5.1 TĚLESNÁ HMOTNOST 

Data tělesné hmotnosti mají normální rozdělení, proto byl použit F test na rovnost 

rozptylů a při rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny hypotézy H0: střední 

hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je průměrná hodnota poklesu 

„lepší“ tj. více záporná (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 11 vyplývá 

testové kritérium 0,3716 a p hodnota 0,3566, tudíž je větší než 0,05. H0 nezamítáme, u 

tělesné hmotnosti nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 11: T Test tělesná hmotnost 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat Df p-value t-crit lower upper sig effect r 

One 
Tail 2,758374 0,371596 26 0,356603 1,705618   no 0,072683 
Two 
Tail 2,758374 0,371596 26 0,713205 2,055529 

-
4,64492 6,69492 no 0,072683 
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Graf č. 1: Rozdíly tělesné hmotnosti 

Graf č. 1 popisuje rozdíly tělesné hmotnosti v jednotlivých skupinách. U obou skupin 

došlo shodně k nejvyššímu úbytku o 31 kg. Průměrný úbytek u skupiny cvičící činil 

19,375 kg a u necvičící skupiny 18,35 kg. Nejmenší úbytek hmotnosti ve skupinách byl 

7 kg u necvičících a 9 kg u cvičících jedinců. 

5.2  BMI 

Data BMI mají normální rozdělení, proto byl použit F test na rovnost rozptylů a při 

rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny hypotézy H0: střední hodnoty změny 

ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je průměrná hodnota poklesu „lepší“ tj. více 

záporná (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 12 vyplývá testové kritérium 

0,60923 a p hodnota 0,2738, tudíž je větší než 0,05. H0 nezamítáme, u BMI nedošlo ke 

statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 12: T Test BMI 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper Sig effect r 

One 
Tail 0,901494 0,609267 26 0,273818 1,705618   No 0,118643 
Two 
Tail 0,901494 0,609267 26 0,547635 2,055529 -1,3038 2,402297 No 0,118643 
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Graf č. 2: Rozdíly BMI 

 Graf č. 2 popisuje rozdíly v BMI. U cvičící skupiny došlo k průměrnému snížení 

BMI o 6,38 kg/m2 a u necvičící skupiny o 5,83 kg/m2. U cvičících jedinců došlo 

k maximálnímu snížení BMI o 11,67 kg/m2, zatímco u necvičících o 9,57 kg/m2. U 

minimálního snížení jsou obě skupiny relativně stejné 2,24 kg/m2 u necvičících a 2,58 

kg/m2 u cvičících. 

5.3  VAS 

 Data z vizuální analogové škály mají normální rozdělení, proto byl použit F test na 

rovnost rozptylů a při rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny hypotézy H0: 

střední hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je průměrná hodnota 

poklesu „lepší“ tj. více záporná (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 13 

vyplývá testové kritérium 1,5146 a p hodnota 0,0710, tudíž je větší než 0,05. H0 

nezamítáme, u VAS nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 13: T Test VAS 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper Sig effect r 

One 
Tail 1,295723 1,514599 26 0,070969 1,705618   No 0,284741 
Two 
Tail 1,295723 1,514599 26 0,141938 2,055529 -0,7009 4,625897 No 0,284741 
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Graf č. 3: Rozdíly VAS 

Graf č. 3 popisuje rozdíly ve vizuální analogové škále bolesti. Průměrně došlo ke 

snížení vnímání bolesti na stupnici u cvičící skupiny o 2,04 cm, kdežto u necvičících 

průměrně jen o 0,08 cm. Maximální snížení bolesti bylo u cvičící skupiny o 7,3 cm a u 

necvičící o 6,2 cm.  U některých jedinců došlo ke zhoršení vnímání bolesti, u necvičících 

až o 6,2 cm a cvičících o 3 cm. 

 

5.4  6MWT 

 Data získaná z šesti minutového testu chůze mají normální rozdělení, proto byl použit 

F test na rovnost rozptylů a při rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny hypotézy 

H0: střední hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je průměrná 

hodnota nárůstu „lepší“ tj. větší (α=0,05). Z Tabulka č. 14 vyplývá testové kritérium 

0,0881 a p hodnota 0,4652, tudíž je větší než 0,05. H0 nezamítáme, u 6MWT nedošlo ke 

statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 14: T Test 6MWT 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper sig effect r 

One 
Tail 14,75978 0,088077 26 0,465245 1,705618   no 0,017271 
Two 
Tail 14,75978 0,088077 26 0,93049 2,055529 

-
31,6392 29,03916 no 0,017271 
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Graf č. 4: Rozdíly vzdálenosti 6MWT 

Graf č. 4 popisuje rozdíly ve vzdálenosti při šestiminutovém testu chůze. U tohoto 

zkoumaného parametru došlo ke skoro stejnému průměrnému zlepšení u obou skupin, to 

je u necvičících o 41,45 m a cvičících o 42,75 metrů. U necvičící skupiny jsme 

zaznamenali i zhoršení o 33 metrů. U cvičících se všichni v ujité vzdálenosti zlepšili 

v rozmezí 9 až 93 metrů. 

5.5  TEPOVÁ FREKVENCE 

Data ukazující maximální tepovou frekvenci mají normální rozdělení, proto byl 

použit F test na rovnost rozptylů a při rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny 

hypotézy H0: střední hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je 

průměrná hodnota poklesu „lepší“ tj. více záporná (tedy matematicky nižší) (α=0,05). 

Z Tabulka č. 15 vyplývá testové kritérium 0,5286 a p hodnota 0,3008, tudíž je větší než 

0,05. H0 nezamítáme, u tepové frekvence nedošlo ke statisticky významně většímu 

zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 15: T Test TF 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper sig effect r 

One 
Tail 11,87182 0,528563 26 0,300796 1,705618   no 0,103107 
Two 
Tail 11,87182 0,528563 26 0,601592 2,055529 

-
30,6779 18,12788 no 0,103107 
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Graf č. 5: Změny tepové frekvence 

Graf č. 5 popisuje změny maximální tepové frekvence během šestiminutového testu 

chůze. U necvičících došlo průměrně ke snížení maximální tepové frekvence o 3,4 

tepů/min. Naopak u cvičících došlo průměrně ke zvýšení maximální tepové frekvence o 

2,88 tepů/min. U obou skupin můžeme pozorovat, že došlo u některých jedinců, jak ke 

snížení, tak ke zvýšení maximální tepové frekvence. 

5.6  BORGOVA ŠKÁLA DUŠNOSTI 

Data získaná pomocí Borgovy škály dušnosti mají normální rozdělení, proto byl 

použit F test na rovnost rozptylů a při rovnosti poté Dvouvýběrový T test. Byly zvoleny 

hypotézy H0: střední hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je 

průměrná hodnota poklesu „lepší“ tj. více záporná (tedy matematicky nižší) (α=0,05). 

Z Tabulka č. 16 vyplývá testové kritérium 0,7725 a p hodnota 0,2234, tudíž je větší než 

0,05. H0 nezamítáme, u Borgovy stupnice nedošlo ke statisticky významně většímu 

zlepšení u cvičících. 

Tabulka č. 16: T Test Borgova škála 

T TEST: Equal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat Df p-value t-crit lower upper sig effect r 

One 
Tail 1,132719 0,772477 26 0,223399 1,705618   no 0,149786 
Two 
Tail 1,132719 0,772477 26 0,446797 2,055529 

-
1,45334 3,203338 no 0,149786 
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Graf č. 6: Změny Borgovy škály 

Graf č. 6 popisuje změny vnímání tělesné zátěže pomocí Borgovy škály. Subjektivní 

vnímání zátěže se u obou skupin průměrně zmenšilo, u necvičících o 1,25 b. a u cvičících 

o 2,13 bodů. U necvičících došlo k maximálnímu snížení vnímání o 7 b. a cvičících o 8 

bodů. U obou skupin se také vyskytlo zvýšení pocitu dušnosti a to o 4 b. u necvičících a 

2 body u cvičících.  

5.7  KVALITA ŽIVOTA 

5.7.1 Fyzická kondice 

 Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite z oblasti fyzické kondice nemají normální 

rozdělení, proto byl použit Mann-Whitney test pro porovnání mediánů. Byly zvoleny 

hypotézy H0: mediány změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je medián 

poklesu „lepší“ tj. více záporný (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 17 

vyplývá testové kritérium 53,5 a p hodnota 0,0908, tudíž je větší než 0,05. H0 

nezamítáme, u fyzické kondice nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u 

cvičících. Pro hodnoty normalizace vychází testové kritérium 1,348 a p hodnota 0,0889, 

tudíž i tady by byla H0 nezamítnuta. 
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Tabulka č. 17: Mann-Whitney test Fyzická kondice 

  one tail two tail 

U 53,5   

mean 80   

std dev 19,66384   

z-score 1,347651   

effect r 0,254682   

p-norm 0,088885 0,177771 

p-exact 0,090803 0,181605 
(U – testové kritérium, z-score, testové kritérium pro normalizaci, mean – střední hodnota, stdev – směrodatná 

odchylka) 
 

 

Graf č. 7: Změny fyzické kondice 

Graf č. 7 popisuje změny fyzické kondice v rámci dotazníku kvality života. U 

cvičících jedinců došlo průměrně ke zlepšení skóre o 16,125 b., kdežto u necvičících jen 

o 8,5 bodů. Změna mediánu byla zaznamenána u cvičících o 11 b. a u necvičících pouze 

o 5 bodů. Největší zlepšení bylo ve skupině cvičících až o 41 b., u necvičících o 30 bodů. 

U skupiny necvičících bylo zaznamenáno i zvýšení skóre fyzické kondice až o 6 bodů. 

5.7.2 Sebedůvěra 

Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite z oblasti sebedůvěry nemají normální 

rozdělení, proto byl použit Mann-Whitney test pro porovnání mediánů. Byly zvoleny 

hypotézy H0: mediány změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je medián 

poklesu „lepší“ tj. více záporný (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 18 

vyplývá testové kritérium 66,0 a p hodnota 0,2501, tudíž je větší než 0,05. H0 

nezamítáme, u sebedůvěry nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. 



54 

 

Pro hodnoty normalizace vychází testové kritérium 0,712 a p hodnota 02382, tudíž i tady 

by byla H0 nezamítnuta. 

Tabulka č. 18: Mann-Whitney test sebedůvěra 

  one tail two tail 

U 66   

Mean 80   

std dev 19,66384   

z-score 0,711967   

effect r 0,134549   

p-norm 0,238243 0,476485 

p-exact 0,250117 0,500234 

 

 
Graf č. 8: Změny sebedůvěry 

Graf č. 8 popisuje změny skóre v oblasti sebedůvěry v rámci dotazníku kvality života. 

Průměrně se lépe zlepšili cvičící jedinci o 5,25 b. oproti necvičícím s 3,5 body. Mediány 

se zlepšily u cvičících o 4 body a necvičících o 2 body. K největšímu zlepšení došlo ve 

skupině cvičících o 20 bodů, u necvičících bylo nejlepší zlepšení zaznamenáno o 16 bodů. 

U necvičících jedinců došlo i ke zhoršení vnímání sebedůvěry, ale pouze nepatrně 

maximálně o 2 body. 

5.7.3 Sexuální život 

Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite z oblasti sexuálního života nemají normální 

rozdělení, proto byl použit Mann-Whitney test pro porovnání mediánů. Byly zvoleny 

hypotézy H0: mediány změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je medián 
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poklesu „lepší“ tj. více záporný (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 19 

vyplývá testové kritérium 50,0 a p hodnota 0,0679, tudíž je větší než 0,05. H0 

nezamítáme, u sexuálního života nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u 

cvičících. Pro hodnoty normalizace vychází testové kritérium 1,526 a p hodnota 0,0635, 

tudíž i tady by byla H0 nezamítnuta. 

Tabulka č. 19: Mann-Whitney test sexuální život 

  one tail two tail 

U 50   

Mean 80   

std dev 19,66384   

z-score 1,525643   

effect r 0,288319   

p-norm 0,063549 0,127099 

p-exact 0,067881 0,135761 

 

 
Graf č. 9: Změny sexuálního života 

 

Graf č. 9 popisuje změny ve vnímání sexuálního života v dotazníku kvality života. 

Lepšího průměrného zlepšení dosáhli jedinci v cvičící skupině o 2,63 bodu. Necvičící se 

zlepšili v průměru o 1,8 bodu. Nejvyšší zlepšení dosáhli v necvičící skupině až o 12 bodů, 

v cvičící skupině o 7 bodů. Jedinci ve cvičící skupině nezaznamenali zhoršení ve vnímání 

sexuálního života, kdežto v necvičící skupině je zaznamenáno i zhoršení o 2 body. 



56 

 

5.7.4 Společenské vztahy 

Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite z oblasti společenského života nemají 

normální rozdělení, proto byl použit Mann-Whitney test pro porovnání mediánů. Byly 

zvoleny hypotézy H0: mediány změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je 

medián poklesu „lepší“ tj. více záporný (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 

20 vyplývá testové kritérium 51,500 a p hodnota 0,0750, tudíž je větší než 0,05. H0 

nezamítáme, u sexuálního života nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u 

cvičících. Pro hodnoty normalizace vychází testové kritérium 1,449 a p hodnota 0,0736, 

tudíž i tady by byla H0 nezamítnuta. 

Tabulka č. 20: Mann-Whitney test společenský život 

 one tail two tail 

U 51,5   

Mean 80   

std dev 19,66384   

z-score 1,449361   

effect r 0,273903   

p-norm 0,073618 0,147237 

p-exact 0,074987 0,149974 

 

 
Graf č. 10: Změny společenských vztahů 

Graf č. 10 popisuje změny ve vnímání společenských vztahů v rámci dotazníku 

kvality života. Zde došlo k většímu průměrnému zlepšení u cvičící skupiny o 7,88 bodu, 

přičemž u necvičící skupiny byl tento průměr pouze o 3,65 bodu. Medián se u cvičící 

skupiny zlepšil o 4,5 b. a u necvičících o 2,5 bodu. Nejvýše se snížilo skóre u necvičících 
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o 15 bodů, u cvičících o 12 bodů. U necvičící skupiny došlo i k nepatrnému zhoršení 

v řádu jednoho bodu. U cvičících nikdo vnímání společenských vztahů nezhoršil. 

5.7.5 Práce 

Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite z oblasti vnímání práce mají normální 

rozdělení, proto byl použit F test na rovnost rozptylů a poté Welchův test při různých 

rozptylech. Byly zvoleny hypotézy H0: střední hodnoty změny ukazatele jsou srovnatelné 

a H1: u cvičících je průměrná hodnota poklesu „lepší“ tj. více záporná (tedy matematicky 

nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 21 vyplývá testové kritérium 0,6005 a p hodnota 0,2819, 

tudíž je větší než 0,05. H0 nezamítáme, u práce nedošlo ke statisticky významně většímu 

zlepšení u cvičících.  

Tabulka č. 21: T Test práce 

T TEST: Unequal Variances   Alpha 0,05         

  std err t-stat df p-value t-crit lower upper sig effect r 

One 
Tail 2,414605 0,600512 8,483599 0,28193 1,845899   no 0,201926 
Two 
Tail 2,414605 0,600512 8,483599 0,56386 2,283322 

-
4,06332 6,963323 no 0,201926 

 

 
Graf č. 11: Změny práce 

Graf č. 11 popisuje změny vnímání v oblasti práce. U jedinců vykonávající cvičební 

program se vnímání práce zlepšilo průměrně o 2 body, u necvičících zlepšení činilo 

průměrně pouze o 0,55 bodu. Nejvyšší zlepšení bylo zaznamenáno ve skupině cvičících 

o 15 bodů. Ve skupině necvičících bylo nejvyšší zlepšení o 8 bodů. V obou skupinách 
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došlo u některých jedinců i ke zhoršení vnímání práce maximálně o 9 b. respektive 8 

bodů. 

5.7.6 Celková kvalita života 

Data získaná z dotazníku IWQOL – Lite zahrnující všechny oblasti – fyzická kondice, 

sebedůvěra, sexuální život, společenské vztahy a práce nemají normální rozdělení, proto 

byl použit Mann-Whitney test pro porovnání mediánů. Byly zvoleny hypotézy H0: 

mediány změny ukazatele jsou srovnatelné a H1: u cvičících je medián poklesu „lepší“ 

tj. více záporný (tedy matematicky nižší) (α=0,05). Z Tabulka č. 22 vyplývá testové 

kritérium 59,0 a p hodnota 0,1520, tudíž je větší než 0,05. H0 nezamítáme, u celkové 

kvality života nedošlo ke statisticky významně většímu zlepšení u cvičících. Pro hodnoty 

normalizace vychází testové kritérium 1,068 a p hodnota 0,1428, tudíž i tady by byla H0 

nezamítnuta. 

Tabulka č. 22: Mann-Whitney test celková kvalita života 

  one tail two tail 

U 59   

Mean 80   

std dev 19,66384   

z-score 1,06795   

effect r 0,201824   

p-norm 0,142772 0,285543 

p-exact 0,151966 0,303932 

 

 

Graf č. 12: Změny celkové kvality života 
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Graf č. 12 popisuje celkové změny z dotazníku kvality života. Zde si můžeme 

všimnout velkých výkyvů v maximálním zlepšení až o 111 b. u cvičících a o 79 bodů u 

necvičících. Průměrné zlepšení činilo u necvičících 18 b. a u cvičících o 33,9 bodů. 

Medián se u jedinců cvičící skupiny zlepšil o 22 b. a necvičící skupiny o 12,5 bodů. 

V žádné skupině nedošlo ke zhoršení celkového skóre dotazníku kvality života. 

5.8  SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Z jednotlivých výsledků vyplývá, že u osob vykonávajících tříměsíční cvičební 

program nedošlo ke statisticky významnému zlepšení oproti skupině necvičících jedinců. 

Proto nemůžeme potvrdit ani jednu ze stanovených hypotéz ve znění H1: U fyzické 

zdatnosti dojde ke statisticky významnému zlepšení po operaci u skupiny podstupující 

cvičební program a H2: U kvality života dojde ke statisticky významnému zlepšení po 

operaci u skupiny podstupující cvičební program.  

Nicméně skutečné hodnoty u většiny ukazatelů nasvědčovaly právě lepší zlepšení u 

osob v cvičící skupině. Důvodem, proč u žádného z ukazatelů nemůžeme potvrdit 

statistickou významnost na hladině 5 %, může být nízký počet cvičících respondentů. 

Nejblíže hladině významnosti, a tedy zamítnutí H0 se blížily ukazatelé sexuální život, 

společenské vztahy a VAS. 

Výpočty ukazatelů v jednotlivých skupinách zvlášť, prokázaly u většiny z nich 

statisticky významné zlepšení. U jedinců podstupující cvičební program došlo ke 

statisticky významnému zlepšení u ukazatelů: tělesná hmotnost, BMI, VAS, 6MWT a u 

celkové kvality života a dále v oblasti fyzické kondice, sebedůvěry, sexuálního života a 

společenských vztahů. U necvičících probandů došlo ke statisticky významnému zlepšení 

u tělesné hmotnosti, BMI, 6MWT, Borgovy škály a u stejných oblastí kvality života jako 

u cvičících jedinců. 
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6  DISKUSE 

Předmětem této diplomové práce bylo zhodnotit efekt tříměsíční pohybové intervence 

u pacientů po bariatrickém výkonu. Skupina cvičících probandů během intervence 

podstoupila skupinové posilovací tréninky, aerobní tréninky a cvičení v domácím 

prostředí. Probandi podstoupili vstupní vyšetření před plánovaným chirurgickým 

výkonem a výstupní měření zhruba 3-4 měsíce po zákroku. Cílem práce bylo na základě 

naměřených dat porovnat a zhodnotit efekt intervence v podobě pohybového tréninku 

oproti jedincům, kteří pohybový program nepodstoupili. 

Obezita a nadváha se v dnešní době stala nejčastější metabolickou nemocí v zemích 

rozvinutého světa. Její zastoupení bohužel najdeme napříč všech věkových skupin a obou 

pohlaví. Lidé trpící obezitou mají zhoršenou kvalitu života v důsledku řady zdravotních 

a psychosociálních problémů (Štejfa 2007). 

Velkým problémem obezity je vznik dalších přidružených onemocnění. U dětí a 

mladistvých je udáváno až 40x větší riziko vzniku metabolických změn vedoucích ke 

kardiovaskulárním nemocem a diabetu, než u štíhlých jedinců. Je prokázána souvislost 

mezi obezitou a celkovou mortalitou obyvatel. Lidé s nižším BMI (kolem 22 kg/m2) žijí 

déle než lidé s vysokým BMI. Podle Vítka má šedesátipětiletá žena s BMI nad 35 kg/m2 

v porovnání se stejně starou ženou s BMI v normě kratší život o dva roky, a dokonce o 

čtyři, když má zároveň nedostatek pohybu. U dvacetileté ženy může být zkrácen život až 

o 8 let, stejně starý muž si zkracuje život dokonce o 13 let (Vítek 2008).  

Mezi základní podmínky úspěšné léčby obezity patří změna životního stylu, snížení 

energetického příjmu a zvýšení energetického výdeje vhodně volenou pohybovou 

aktivitou. Pohybový program je důležité vybrat na základě zdravotního stavu, věku a 

možnostem jedince. V neposlední řadě je důležitým faktorem motivace. Obézní jedinec 

vždy musí v první řadě chtít zhubnout sám (Vlčková 2010). 

Obezita je považována za celosvětovou pandemii, která postihuje téměř 2,1 miliardy 

dospělých na celém světě. Již mírný úbytek na váze zlepšuje celkovou morbiditu. 

Problémem, se kterým se často potýkají hubnoucí jedinci je návrat hmotnosti do stavu 

před hubnutím.. V současné době je nejúčinnější dlouhodobou léčbou úbytku hmotnosti 

a zlepšení přidružených nemocí bariatrická chirurgie (Kizy et al. 2017). 

Největším přínosem redukce hmotnosti, ať už nechirurgicky nebo chirurgicky je 

snížení komorbidit, zlepšení kvality života a snížení úmrtnosti způsobené obezitou. Podle 
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výzkumu z roku 2007 byla navzdory posouzení všech rizik prokázána u chirurgického 

řešení vyšší účinnost v léčbě např. dyslipidémie, hypertenze, inzulinové rezistence, 

diabetu a obstrukční spánkové apnoe (Adams et al. 2007; Wolfe et al. 2016). 

Ve studii z roku 2016 byl zkoumán dlouhodobý efekt chirurgického a 

nechirurgického snížení hmotnosti. Do výzkumu bylo zařazeno 1787 bariatrických 

pacientů a 5305 nechirurgických pacientů.  Z výsledků studie vyplývá, že pacienti 10 let 

po RYGB ztratili o 21 % více své hmotnosti než nechirurgičtí pacienti. Dále byl zjištěn 

významně vyšší úbytek hmotnosti po 4 letech u operace typu RYGB než sleeve 

gastrektomie či bandáže žaludku (Maciejewski et al. 2016). 

V zahraniční literatuře je často ke zjištění fyzické zdatnosti pacientů po chirurgickém 

zákroku používáno dotazníkové zkoumání či rozhovor. V přehledu od Egbertse z roku 

2012 bylo zkoumáno 17 publikací zabývající se cvičením u bariatrických pacientů. V 15 

studiích byl prokázán pozitivní vztah mezi zvýšeným výkonem a úbytkem hmotnosti po 

operaci. Všechny studie byly observační, žádná nebyla intervenční. K dalšímu výzkumu 

je proto nutné uskutečnit randomizované kontrolní pokusy. Metaanalýza prokázala 

snížení hmotnosti po bariatrickém výkonu u pacientů podstupující pohybový program 

průměrně o 3,62 kg více než u pacientů bez cvičení. Díky operaci dochází k menšímu 

množství přijímané potravy nebo snížení vstřebávání makroživin. V kombinaci 

s pohybovým programem má toto za následek lepší výsledky, než samotná aktivita či 

dieta. Již 30 minut intenzivní aktivity způsobí spalování tuků v těle. Při tomto redukčním 

programu je důležité dbát na zachování svalové tkáně, jelikož bariatrické operace jsou 

spojeny nejen se ztrátou tukovou, ale i svalovou. Proto je zapotřebí vhodnou pohybovou 

aktivitou ztrátám svalové hmoty zabránit (Egberts et al. 2012). 

U skupiny podstupující tříměsíční pohybovou intervenci došlo ke snížení tělesné 

hmotnosti průměrně o 1,025 kg více než u skupiny necvičících jedinců. Tento malý rozdíl 

může být zavádějící z důvodu nezjišťování tělesného složení. U cvičících jedinců mohlo 

dojít ke snížení tukové tkáně, ale naopak díky pohybové intervenci k udržení a zvýšení 

svalové hmoty. Naopak u necvičících jedinců došlo ke ztrátě tukové tkáně, a díky absenci 

cvičebního programu pravděpodobně i svalové hmoty. Dalším ovlivňujícím faktorem 

může být krátká doba pohybové intervence. 

Stejné výsledky korelují s BMI, kdy cvičící probandi průměrně dosáhli snížení o 6,4 

kg/m2 a necvičící probandi o 5,9 kg/m2. Zde je stejné zkreslení měřeného údaje, jelikož 
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BMI nezahrnuje tělesné složení, pohlaví, somatotyp nebo rasu. V dalších studiích by 

proto bylo vhodnější měřit tělesné složení, poměr obvodu pasu a boků či poměr obvodu 

pasu a výšky. 

Účastnící cvičebního programu cvičili v rámci možností dvakrát týdně v rámci 

skupinového tréninku a jednou týdně v domácím prostředí. Pohybový trénink obsahoval 

hodinový posilovací trénink, hodinový aerobní trénink a půlhodinové domácí cvičení. 

Dohromady tedy účastníci cvičili 150 minut týdně střední intenzitou. Průměrně probandi 

zahrnuti do pohybové intervence snížili hmotnost o 19,4 kg. U necvičících probandů 

došlo ke snížení hmotnosti v průměru o 18,4 kg.  

V roce 2018 zkoumali vědci schopnost vykonávat fyzickou aktivitu 12 měsíců po 

bariatrickém výkonu. Do studie bylo zahrnuto 14 pacientů, kteří byli dotazováni na 

okolnosti spojené s fyzickou aktivitou – motivace, snížení hmotnosti, fyzické bariéry a 

vzhled. Většina dotázaných potvrdila vyšší motivaci cvičit se snížením hmotnosti a 

změnou fyzického vzhledu. Mínusem této studie je také malý počet probandů a výzkum 

pouze pomocí dotazníkového šetření. (Zabatiero et al. 2018). 

Fyzická aktivita je základním kamenem pro léčbu obezity a může být důležitá pro 

úbytek hmotnosti po bariatrické operaci. Řada studií naznačuje, že po bariatrickém 

výkonu se zvyšuje fyzická aktivita, která je spojena s chirurgicky indukovaným úbytkem 

hmotnosti (Jacobi et al. 2011). 

Ve studii od Lyytinena et al. byly zjištěny zvýšené ztráty hmotnosti u jedinců 

provádějících cvičení ve střední intenzitě. Z celkového počtu 40 pacientů zaznamenali 

vyšší ztráty hmotnosti jedinci, cvičící alespoň 150 minut týdně, shodně jako v mém 

výzkumu. Úroveň fyzické aktivity nebyla spojena s tělesnou kondicí, dále je ve studii 

uvedeno, že fyzické omezení nemusí být velkou překážkou pro provádění tréninku. 

(Lyytinen et al. 2013). 

V zahraničních studiích je ke zjišťování úrovně aktivity používána řada dotazníků – 

the Baecke Physical Activity Questionnaire, the International Physical Activity 

Questionnaire nebo další vlastní vytvořené. Obvykle definice aktivního pacienta vyžaduje 

minimálně 30 minut cvičení nejméně 3 dny v týdnu. Metaanalýza tří studií odhalila 

významné snížení hmotnosti (až o 4 % BMI) jeden rok po operaci, kteří pooperačně 

cvičili (Livhits et al. 2010).  
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Šestiminutový test chůze a jeho reprodukovatelnost a platnost u obézních jedinců byl 

zkoumán ve studii z roku 2008. Studie se účastnilo 43 obézních pacientů s průměrným 

BMI 40 kg/m2 a 41 štíhlých s průměrným BMI 23 kg/m2. Všichni účastníci vykonali 

6MWT dvakrát během jednoho týdne. Obézní skupina ušla průměrně 534 m při prvním 

měření a 552 m při druhém měření. Testy ukázaly, že šli v průměru o 162 m kratší 

vzdálenost než štíhlá skupina, ale vykonali mnohem těžší práci. V této studii 6MWT 

vykázal dobrou reprodukovatelnost pro obézní jedince. Pro individuální hodnocení však 

byla nutná zlepšená vzdálenost chůze alespoň o 80 m, aby byl rozdíl klinicky významný. 

Navzdory kratší vzdálenosti chůze, obézní jedinci vykonávali těžší práci, než ti štíhlí 

(Larsson et al. 2008). 

Ve studii z roku 2016 byl zkoumán vliv fyzické zdatnosti před bariatrickou operací. 

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, kdy jedna vykonávala 12 týdnů pohybový 

program, druhá byla běžně ošetřována. Testování proběhlo pomocí 6MWT, testu sit-to-

stand, zátěžového testu a dotazníku kvality života. Výsledky přinesly signifikantní 

zlepšení v 6MWT a ve společenských vztazích. Po intervenci nebyl zjištěn významný 

rozdíl v BMI mezi skupinami. Na této studii je zajímavé, že intervence přináší výsledky 

již před zákrokem, proto by bylo vhodné se v dalších studiích zaměřit na intervenci již 

před zákrokem a také v ní pokračovat po zákroku (Baillot et al. 2016). 

V Itálii vznikla studie zkoumající vliv laparoskopické bandáže žaludku na fyzickou 

zdatnost. Jednalo se o prospektivní jednoletou studii, které se zúčastnilo 15 pacientů. 

Měření probíhalo před operací a jeden rok po operací pomocí 6MWT, BMI, srdeční 

frekvence, dušnost a respirační funkce. Výsledky ukázaly průměrné snížení BMI z 42,1 

na 31,9 kg/m2, průměrná vzdálenost se zvýšila z 475,7 m na 626,3 m a skóre dušnosti se 

výrazně snížilo. Všechny funkční proměnné po 6MWT vykazovaly zlepšení po 

bariatrické operaci. Tuto studii lze dobře porovnat s mým výzkumem, jelikož testovali 

některé stejné parametry. Výzkumu se účastnil také menší počet probandů, ale díky delší 

intervenci můžeme vidět kvalitnější výsledky. (Maniscalco et al. 2006). 

Další studie zkoumala fyzickou zdatnost 7-12 měsíců po bariatrické operaci. Do 

studie bylo zařazeno 51 pacientů, z toho 86,2 % žen. Pacienti podstoupili vstupní 

vyšetření před operací a výstupní vyšetření pomocí 6MWT, Borgovy škály a dále byla 

měřena srdeční a respirační frekvence. Po operaci došlo k průměrnému snížení BMI 

z 51,1 ± 9,2 kg/m2 na 28,2 ± 8,1 kg/m2. Průměrná vzdálenost pacientů se zvýšila z 381,9 

± 49,3m na 467,8 ± 40,3m. Na této studii můžeme opět vidět daleko vyšší zlepšení po 
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dobu delší intervence. 6MWT je jednoduchým, bezpečným, objektivním a výkonným 

testem pro hodnocení funkční kapacity těžce obézních pacientů. Pro tyto pacienty je 

snesitelnější než klasický běžecký test (De Souza et al. 2009). 

V rámci diplomové práce byl probandům měřen před operací a 3-4 měsíce po zákroku 

šestiminutový test chůze, maximální tepová frekvence, vizuální škála bolesti a Borgova 

škála vnímání zátěže. Průměrná vzdálenost cvičících pacientů se zvýšila z 534 m na 577 

m. U necvičících bylo zvýšení z 488 m na 530 m. Můžeme si všimnout, že průměrné 

zvýšení bylo u obou skupin srovnatelné, ale je vhodné poukázat již na rozdílné výchozí 

průměrné hodnoty, kdy necvičící se po operaci dostali teprve na výchozí hodnotu 

cvičících pacientů. Vnímání dušnosti dle Borga se necvičícím průměrně snížilo z 9,6 na 

8,3, u cvičících byla změna z 10,4 na 8,2. Vnímání bolesti na vizuální analogové škále se 

cvičícím pacientům změnilo průměrně z 2,8 cm na 0,8 cm, u necvičících v podstatě 

k žádnému zlepšení nedošlo, jelikož vstupní průměrná hodnota byla 1,9 a výstupní 1,8 

cm. Mezi nejčastější udávané bolesti patřily bolesti nosných kloubů, zad a celkového 

pohybového aparátu. Z naměřených vzdáleností lze konstatovat, že většina pacientů 

zůstala pod průměrem normální populace (ženy > 500m, muži > 600m). U maximální 

tepové frekvence došlo u cvičících pacientů průměrně ke zvýšení ze 118 na 121 tep/min. 

U necvičících došlo průměrně ke snížení ze 124 na 120 tep/min. Tento údaj může být 

velice zkreslen věkem a množstvím užívaných medikamentů na hypertenzi. Limitem 

tohoto výzkumu je malý počet cvičících probandů a krátká doba intervence. V budoucích 

studiích by proto bylo vhodné zvolit delší časové rozestupy měření, aby byla získána data 

i o dlouhodobé udržitelnosti snížené hmotnosti, zvýšené fyzické kondici a kvalitě života. 

Bohužel musím konstatovat, že zvýšit počet probandů podstupující cvičební intervenci 

není lehké. Ne každý má v dnešní době čas nebo vůli chodit dvakrát týdně na 

organizovaný trénink či cvičit doma. Už z vstupních dat je zřejmé, že cvičící pacienti 

prokazovali lepší výsledky vzdálenosti chůze. To se dá přisuzovat lepšímu vztahu 

k pohybu nebo např. motivaci. Po tříměsíční pohybové intervenci nedošlo k lepšímu 

zlepšení u cvičících pacientů než u necvičících. Proto byla stanovená hypotéza zamítnuta 

(H1: U fyzické zdatnosti dojde ke statisticky významnému zlepšení po operaci u skupiny 

podstupující cvičební program.) 

Ve Velké Británii dochází k vývoji mobilních aplikací pro lepší monitoring fyzické 

aktivity pacientů po bariatrických operací. Aplikace by mohla sloužit ke kontrole 

snižování a udržování hmotnosti a zdravotníkům by mohla poskytnout obraz o reálném 
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chování pacientů. Prvotního testování se zúčastnilo zatím pouze 34 pacientů, proto ještě 

nejsou interpretovány výsledky (Murphy et al. 2020). 

V randomizované klinické studii z roku 2014 byl zkoumán vliv bariatrické operace 

na diabetes mellitus 2. typu po jednom roce. Kdy 61 účastníků podstoupilo operaci typu 

RYGB, LAGB nebo LWLI. Oproti výchozímu stavu měli největší průměrnou ztrátu 

hmotnosti účastnici RYGB. U 50 % účastníků došlo k remisi DM 2. typu. Omezení této 

studie je stejně jako v mém případě v malé velikosti vzorku, avšak ukazuje, že po jednom 

roce je bariatrie účinnější než nechirurgická ztráta hmotnosti vyvolaná dietou a zvýšenou 

fyzickou aktivitou u lidí s DM 2. typu. Ze studie není jasné, zda zlepšení souvisí s mírou 

úbytku hmotnosti, typem chirurgického výkonu nebo jinými faktory (Courcoulas et al. 

2014). 

V Itálii vznikla studie zabývající se pětiletým výzkumem po bariatrické operaci. 

Výzkumu se účastnilo 40 bariatrických pacientů (GB nebo BPD) a 20 nechirurgických 

pacientů. U bariatrických pacientů došlo k vyššímu úbytku hmotnosti, snížení 

dlouhodobých komplikací, snížení užívání léků, k lepším hodnotám glykémie a zvýšení 

kvality života (Mingrone et al. 2015). 

Studie z roku 2014 byla zaměřena na zkoumání vlivu bariatrické operace na diabetes 

mellitus 2. typu. Do studie bylo zapojeno 150 žen, které podstoupily chirurgický výkon 

nebo nechirurgickou léčbu. Po třech letech byla prokázána lepší glykemická kontrola, 

zlepšení kvality života, vyšší snížení hmotnosti a snížení léků snižujících hladinu glukózy 

u bariatrické skupiny (Schauer et al. 2014). 

Kromě zhoršování zdravotního stavu v důsledku obezity jsou stále častěji pozorovány 

psychologické, emocionální nebo sociální aspekty, které mají negativní dopad na kvalitu 

života. Důležitost kvality života v léčbě obezity potvrzuje řada studií. Morbidní obezita 

s přidruženými nemocemi má negativní dopad na kvalitu života. Cílem studie z roku 2015 

bylo posoudit kvalitu života pacientů po bariatrické léčbě. Výzkumu se účastnilo 34 

pacientů s LSG a 31 osob s RYGB. Kvalita života byla hodnocena jinými dotazníky než 

v mé práci (SF-36 a MA-QoLQII). V obou dotazníkách vyšlo statisticky významné 

zlepšení kvality života po bariatrické operaci. Ve studii nebyl prokázán rozdíl v typu 

operace (Major et al. 2015). 

K hodnocení kvality života v této diplomové práci byl použit dotazník IWQOL-Lite, 

který obsahuje pět subkategorií – fyzická kondice, sebedůvěra, sexuální vztahy, 
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společenské vztahy a práce. Probandi podstupující tříměsíční program na začátku 

vykazovali průměrné celkové skóre 94,3 b., po intervenci došlo ke snížení průměrně o 

33,4 bodu. U necvičících probandů bylo počáteční průměrné skóre 84,6 b., ale po třech 

měsících po operace se jejich skóre snížilo jen o 18 bodů. Ve všech oblastech jsme 

zaznamenali vyšší snížení skóre u cvičících jedinců. U fyzické kondice došlo průměrně 

ke snížení u cvičících o 16,1 b. a necvičících o 8,5 bodu. V oblasti sebedůvěry bylo 

zaznamenáno snížení průměrně o 5,25 b. respektive o 3,5 bodu. Vnímání sexuálního 

života bylo u cvičících jedinců sníženo o 2,6 b. a necvičících o 1,8 bodu. V oblasti 

společenských vztahů se cvičící průměrně zlepšili o 7,9 b., kdežto necvičící o 3,6 bodu. 

V podkategorii práce se necvičící zlepšili průměrně pouze o 0,5 a cvičící o 2 body. U 

žádného probanda nedošlo po bariatrické operaci ke zhoršení kvality života.  

V porovnání dvou skupin vykazuje lepší výsledky skupina podstupující cvičební 

program. Nejedná se ale o statisticky významné výsledky, proto byla i druhá počáteční 

hypotéza zamítnuta (H2: U kvality života dojde ke statisticky významnému zlepšení po 

operaci u skupiny podstupující cvičební program.) 

V práci nebyl díky malému množství žen zkoumán rozdíl v kvalitě života mezi muži 

a ženy. Je nutné zdůraznit, že se jedná o subjektivní vnímání. Někdo může vnímat obezitu 

jako součást života, která ho vůbec netrápí, naopak někdo zase může kvůli obezitě 

propadat do depresí. Probandům bylo vždy vysvětleno, aby byly odpovědi vztaženy 

maximálně na poslední týden a odpovídali co nejupřímněji. Ale nikdy nemůžeme se 

100% jistotou říci, zda-li byly odpovědi opravdu upřímné. Zejména v oblasti sexuálního 

života může někdo i přesto, že se jedná o anonymní dotazování cítit např. stud a odpovídat 

nepravdivě. 

Některé klinické studie prokazují horší vnímání kvality života u obézních lidí než u 

lidí se správnou tělesnou hmotností. Toto se týká nejen kvality života související 

s fyzickou funkcí (neobliba tělesného cvičení, bolesti), ale také s psychickými aspekty 

včetně nedostatečného přijetí sama sebe, zvýšené úrovně stresu, snížené sebeúcty a 

depresivních stavů (Kolotkin et al. 2001). 

Ve studii zaměřené na kvalitu života a body image po bariatrické operaci byl použit 

dotazník SF-36 a škála GSE. Pacienti vyplňovali dotazník před operací, 6 a 24 měsíců po 

operaci. Ze studie vyplývá výrazné zlepšení kvality života během 6 měsíců po operaci. 
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Dosažené výsledky zůstaly stabilní i 24 měsíců po operaci. Zlepšení nemělo vliv na 

pohlaví, věk ani typ operace (Nickel et al. 2017). 

Do studie zkoumající souvislost mezi fyzickou aktivitou po bariatrické operaci a 

hubnutím, úrovní aktivit každodenního života a kvalitou života bylo zapojeno 78 

pacientů. Po chirurgickém zákroku všichni pacienti vykonávali fyzickou aktivitu o střední 

intenzitě. 78 pacientů bylo měřeno 6 měsíců po operaci a 52 ještě 3 roky po operaci. 

Dodržení fyzické aktivity bylo po 6 měsících na hodnotě 36 % a po třech letech 38 %. Po 

šesti měsících byl vyšší úbytek hmotnosti u pacientů dodržující cvičební program  

(29±4 % vs 26±5 % a po třech letech 32±8 % vs. 26±6 %. Srovnatelné výsledky se 

ukázaly i u vykonávání každodenních aktivit a kvality života. Ze studie vyplynulo, že 

fyzická aktivita o střední intenzitě zvyšuje po bariatrické operaci úbytek hmotnosti, 

kvalitu života a úroveň aktivit každodenního života, ale nemá přímý vliv na dušnost u 

jedinců s morbidní obezitou. Na této studii je vidět, že ne každý pacient je schopen po 

delší dobu dodržovat fyzickou aktivitu (Fontana et al. 2019). 

Úbytek hmotnosti po bariatrické operaci je v krátkodobém horizontu spojen 

s významným zlepšením komorbidit souvisejících s obezitou, uspokojením těla a 

psychosociálních výsledků. V souvislosti s extrémním úbytkem hmotnosti se však může 

body image a vzhled znovu zhoršit, protože může docházet k nadměrně uvolněné kůži 

(Gilmartin et al. 2016). 

V další studii byl zkoumán vliv žaludečního bypassu na kvalitu života. Do výzkumu 

bylo zapojeno 78 pooperačních pacientů 110 předoperačních pacientů. K hodnocení 

kvality života byl použit dotazník SF-36. Pooperační skupina vykazovala ve všech 

kategoriích výrazně lepší kvalitu života. Ze studie vyplývá, že již samotná bariatrická 

operace vede ke zlepšení kvality života (De Zwaan et al. 2002). 

Cílem studie z roku 2020 bylo změřit změny v kvalitě života a BMI podle pohlaví a 

2 typů chirurgických výkonů. Do studie bylo zařazeno 206 pacientů, kteří podstoupili 

bypass nebo sleeve gastrektomii. Data byla získána před operací a pak každé tři měsíce 

po období 2 let. BMI v prvních třech měsících pokleslo průměrně o 19,6 % a do 24 měsíců 

až o 39,2 %. U mužů bylo pozorováno zvýšení BMI v období mezi 18-24 měsíci po 

operaci. Průměrná kvalita života žen se zvýšila mezi 3 -15 měsíci po operaci, poté došlo 

ke zhoršení. U mužů nebyla pozorována změna v zlepšené kvalitě života od třetího 
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měsíce.  Ze studie vyplývá období přibližně 15-18 měsíců po výkonu jako kritická, kdy 

může docházet ke zvýšení BMI u mužů a snížení kvality života u žen (Le Foll et al. 2020). 

Řada pacientů po bariatrickém výkonu nedokáže dosáhnout cíleného výsledku. Za 

hlavní příčiny považuji psychickou stránku, slabou vůli či nedostatečnou motivaci. U 

těchto pacientů je důležitá motivace nejen zevnitř, ale i od okolí. Zejména důležitým 

hnacím motorem může být rodina, přátelé, partner. Motivace souvisí i s psychickou 

stránkou a trpělivostí. Léčba obezity v podstatě trvá po zbytek života. Pacienty po 

bariatrické operaci je nutné zainstruovat v dodržování správné životosprávy, aby nedošlo 

k opět velkému zvýšení hmotnosti. Je důležité zmínit, že léčba obezity probíhá 

v multidisciplinárním týmu. 

Ve VFN v Praze měli příležitost všichni účastníci výzkumu během léčby navštívit 

tzv. „bari klub“, který se konal vždy jednou měsíčně. Bari klub je určen pro pacienty před 

či po bariatrické operaci nebo pro jedince co se chtějí teprve více o operacích dozvědět. 

Na setkání dochází řada odborníků z multidisciplinárního týmu. Do týmu patří lékaři 

z obezitologie a diabetologie, nutriční terapeutky, fyzioterapeuti či psychologové.  
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7  ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo přiblížit problematiku bariatrických operací. Přiblížit 

pohybovou intervenci po bariatrické operaci a její vliv na snížení hmotnosti, fyzickou 

zdatnost a kvalitu života. Výsledky byly získány pomocí šestiminutového testu chůze, 

vizuální analogové škály, Borgovy škály vnímání zátěže a pomocí standardizovaného 

dotazníku kvality života IWQOL-Lite. 

Data byla měřena před plánovaným bariatrickým zákrokem a tři až čtyři měsíce po 

operaci. Pacienti vykonávali cvičební program na základě dobrovolnosti. Pohybový 

program probíhal organizovaně dvakrát týdně (1x posilovací, 1x aerobní trénink) a jednou 

týdně individuálně v domácím prostředí. 

Z výsledků práce je patrné zlepšení v obou zahrnutých skupinách, jak v cvičící 

skupině, tak ve skupině necvičících. Lze tedy říci, že i samotná bariatrická operace má 

vliv na fyzickou zdatnost a kvalitu života. Po tříměsíční pohybové intervenci nelze 

potvrdit, že skupina vykazuje lepší zlepšení než skupina necvičící, jelikož výsledky 

nejsou statisticky významné. Domnívám se, že lépe pozorovatelné výsledky by vznikly 

za delší časovou intervenci se zapojením více probandů.  

Bariatrickou chirurgii vnímám jako vhodnou léčbu obezity, ale nesmí se zapomínat, 

že samotnou operací léčba nekončí. Je velmi důležité pacienty motivovat v udržení 

zdravého životního stylu, tak aby nedošlo k opětovnému zvýšení tělesné hmotnosti. 
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