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Abstrakt 

 

Název: Redukce hmotnosti u plně pracujících osob  

 

Cíle: Cílem práce je zjistit, pomocí rešerše domácí, zahraniční literatury a vědeckých prací, a následné 

zpracování anketního listu. Nejméně zasahující intervence vedoucí k redukci hmotnosti u dospělých 

plně pracujících osob s nadváhou nebo obezitou, a následnou individualizaci intervence trvající 4 týdny, 

vedoucí k redukci hmotnosti. 

 

Metody: V teoretické části proběhne rešerše internetových zdrojů, které budou získávány ze serveru 

PubMed a Google Scholar, a kombinovány s dostupnými literárními zdroji. V samotné praktické části 

diplomové práce bude uskutečněn sběr dat pomocí ankety. Anketa bude tvořena speciálně pro tento 

výzkum na základě informací z teoretické části. Cílem ankety bude zaznamenání týdenního programu 

plně pracujících osob se zaměřením na složení a časovaní pokrmů a fyzickou aktivitu. Získaná data se 

zpracovávají pomocí tabulkového programu Microsoft office Excel 2013. Záznam týdenních příjmu a 

výdeje potravin bude vyhodnocován pomocí internetového portálu Kalorické tabulky, kde byl 

zmapován příjem v kJ u každého probanda. Z anketního listu bude záznam stravování přenesen do 

kalorických tabulek, kde se zobrazí ekvivalent kJ a makronutrientů k zadanému pokrmu.  

 

Výsledky: Z výzkumného šetření se potvrdily všechny tři. Můžeme říci, že osoby plně pracující 

s nadváhou nebo obezitou a sedavým zaměstnáním nemají vyvážený příjem energie v průběhu dne. Pří 

pohledu na korelaci váhy s tělesnými mírami se ukázalo, že úbytek váhy koreluje se změnou 

obvodových mír. Ovšem u osob s vyšší fyzickou aktivitou se tento jev nemusí potvrdit z důvodu nárůstu 

svalové hmoty. Využití kombinace kalorické restrikce a zvýšení fyzické aktivity, lze dosáhnout bez 

omezování 0,5 kg úbytku hmotnosti v horizontu čtyř týdnů u dospělých plně zaměstnaných osob 

s nadváhou nebo obezitou. 

 

Klíčová slova: Nadváha a obezita, redukce hmotnosti, stravovací a pohybové návyky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Title: Weight reduction in full-time employees 

 

Objectives: The aim of the work is to find out, by means of a search of domestic, foreign literature and 

scientific works, and the subsequent elaboration of a survey sheet. Interventions leading to weight 

reduction in adults fully working overweight or obese, and subsequent individualization of the 

intervention lasting 4 weeks, leading to weight reduction. 

 

Methods: The theoretical part will be a search of Internet resources, which will be obtained from the 

server PubMed and Google Scholar, and combined with available literary resources. In the practical part 

of the diploma thesis, data collection will be carried out using a survey. The survey will be created 

specifically for this research based on information from the theoretical part. The aim of the survey will 

be to record the weekly program of full-time employees with a focus on the composition and timing of 

meals and physical activity. The obtained data are processed using the spreadsheet program Microsoft 

office Excel 2013. The record of weekly intake and distribution of food will be evaluated using the 

Internet portal Caloric Table, where the intake in kJ was mapped for each proband. From the survey 

sheet, the meal record will be transferred to the calorie tables, where the equivalent of kJ and 

macronutrients for the specified meal will be displayed.  

 

Results: All three were confirmed from the research survey. We can say that people fully working with 

overweight or obesity and sedentary jobs do not have a balanced energy intake during the day. Looking 

at the correlation of weight with body measurements, it has been shown that weight loss correlates with 

changes in circumferential measures. However, in people with higher physical activity, this phenomenon 

may not be confirmed due to an increase in muscle mass. The use of a combination of caloric restriction 

and increased physical activity can be achieved without limiting 0.5 kg of weight loss over a four-week 

horizon in fully employed adults with overweight or obesity.     

 

Keywords: Overweight and obesity, weight reduction, eating and exercise habits.
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1 Úvod 

 

V dnešní době se stává nadváha a obezita stále větším problémem. Jedním z hlavním důvodů je, 

že žijeme v konzumní době, kde je všeho přebytek, především pak jídla. S přihlédnutím na 

neustálý technologický pokrok, ať už jde o mobilní aplikace, díky kterým si můžeme nechat 

dovézt jídlo až ke dveřím nebo o online objednání potravin. Se zjednodušením těchto 

každodenních činností ubývá přirozeného pohybu. Spojíme-li to s uspěchaným a stresujícím 

prostředím, zjistíme, že více než jedna třetina všech dospělých osob trpí nadváhou nebo obezitou. 

I přes to, že se o této problematice začíná více informovat a edukovat širokou společnost, potřeba 

příjmu vysoko kalorických potravin je stále aktuální.  

 

Všeobecně převládá názor, že obezita je pouze estetický problém, přestože existuje nespočet 

průkazných studií, které potvrzují, že nadměrná váha vede k vážným zdravotním problémům.  

Jako reakci na tento fakt můžeme registrovat velký nárůst různých forem diet a cvičebních 

programů, naneštěstí většinou jsou vnímané pouze skupinami lidí se zájmem o zdraví životní styl. 

Naopak mezi širokou veřejnost se jednoduše protlačují reklamy na speciální přístroje, které bez 

větší námahy dokáží spálit tuky v našem těle nebo zázračné nápoje, které spálí veškerý tuk.  Poté 

vzniká dogma, že obezita není závažná, a jde se s ní vypořádat bez vetší námahy a jednorázově, 

což může vést k následnému zklamání, ztrátě motivace a celý proces může vyústit ke zhoršení 

počátečních problémů 

 

Ovlivnit tělesnou hmotnost můžeme několika způsoby, ovšem nejzákladnější dva jsou změna 

stravovacích návyků a zvýšení tělesné aktivity. Mohlo by se zdát, že to není zas tak složité, ovšem 

nejzásadnější věcí, na kterou se velmi často zapomíná při tvorbě redukčních jídelníčku nebo 

cvičebních programů, je jejich udržitelnost. Především u skupiny lidí, kteří jsou vysoce vytíženi, 

prací je velmi obtížné spojit všechny tyto faktory tak, aby společně fungovaly.  

 

Z výše uvedených důvodů, bych rád touto diplomovou práci poukázal na vážnost tohoto 

problému. Chtěl bych také dokázat, že při redukci váhy nemusí jít vždy o extrémní snížení 

energetického příjmu, nebo nadměrnou fyzickou zátěž, chci se zaměřit především na osvětu a 

prevenci. Rád bych také poukázal na skutečnost, že terapie nadváhy či obezity není krátkodobý 

proces, jde spíše o dlouhodobější změnu životního stylu než o krátkodobé radikální změny, které 

nemají dlouhého trvání.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Charakteristika a historie nadváhy a obezity 

 

Z důvodu rychlého zkvalitňování života došlo během evolučně krátkého období 200-250 let 

hlavně v zemích, které jsou označovány za rozvinuté k výraznému poklesu fyzické aktivity 

člověka tento fakt se skutečností jednoduše dostupné a téměř neomezené energeticky denzní 

stravy bohaté na tuky a bílkoviny na úkor polysacharidů vedl k rychlému rozšiřování civilizačních 

nemocí a hlavně nadváhy a obezity (Müllerová, 2003). 

 

Nadváhu a obezitu lze jednoduše definovat, jako nahromadění tělesného tuku. V současné době 

je jedním s nejčastějších onemocnění, řadí se do onemocnění metabolických, které 

charakterizujeme zmnožením tukové tkáně. 

 

Pro dospělé WHO definuje nadváhu a obezitu dle indexu tělesné hmotnosti (BMI): 

 Nadváha je označovaná jako BMI 25 nebo vyšší; 

 Obezita je označována jako BMI 30 nebo vyšší. 

 

Obezitu můžeme dělit dle Mastné (1999). 

 Gynoidní – označován za typ hrušky, kdy se tělesný tuk ukládá převážně v dolní polovině 

těla; 

 Androidní – označován za typ jablka, kdy se tělesný tuk ukládá převážně na břiše a horní 

polovině těla. Můžeme také naleznout název centrální nebo viscerální obezita, z důvodu 

ukládání tuku nejen v podkoží, ale také v dutině břišní. 

 

Obezita v číslech podle celosvětového průzkumu prováděného mezinárodní zdravotnickou 

organizaci v roce 2016: 

 

 V roce 2016, více než 1,9 miliardy dospělých starší 18 let byli klasifikováni 

trpící nadváhou, z toho více než 650 milionů dospělých má obezitu; 

 V roce 2016, 39% dospělých ve věku 18 a starší (39% můžu a 40% žen) mají nadváhu; 

 Celosvětově tedy téměř 13% populace (11% mužů a 15% žen) bylo obézních v roce 2016; 

 Od roku 1975 do roku 2016 se téměř ztrojnásobil celosvětový počet obézních. 

 V roce 2019 bylo 38,2 miliónu dětí mladších pěti let, klasifikováno s nadváhou nebo 

obézní. 
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 Přes 340 miliónu dětí a dorostenců ve věku 5 až 19 let mělo nadváhu nebo obezitu v roce 

2016. 

 Ročně zemře minimálně 2,8 miliónu lidi jako důsledek nadváhy či obezity 

Nadváha a obezita je spojována s více úmrtími mezinárodně než podvýživa. Celosvětově je více 

lidí obézních než podvyživených – toto se objevuje v každém regionu kromě častí Sahary v Africe 

a Asie. Pokud současný trend bude pokračovat, předpokládá se, že 2,7 miliardy dospělých bude 

mít nadváhu, z toho více než miliarda obezitu do roku 2025 (WHO, 2016). 

 

Vývoj obezity v České republice 

 

Podle údajů dostupných na WHO (2016) můžeme vypozorovat stále zvyšující se procentuální 

nárůst obézních v České republice. 

Rok 1983 1993 2003 2013 2016 

% obézních 17,1% 19,4% 21,7% 24,9% 26% 

Tabulka 1 

2.1.1 Shrnutí  
 

Z výše uvedených dat lze vypozorovat, že nadměrná hmotnost má neustálou vzrůstající tendenci 

ve světě, tak také v České republice. Každým rokem přibývá stále větší množství obézních osob, 

a ve výsledku se jedná o pandemii obezity. 

 

2.2 Příčiny vzniku nadváhy a obezity 

 

Na vzniku obezity se mohou podílet rodinné zvyklosti, např. výběr a množství konzumované 

potravy, sklony k pohybu a cvičení aj. Vliv prostředí se uplatňuje sedavým způsobem života, 

přejídáním nebo oběma najednou. Obezita často vzniká v prostředí, které je technicky vyvinuté, 

mechanizované, vyžaduje jen malou fyzickou námahu a umožňuje volný přístup k potravinám. 

Důsledkem těchto vlivů je vznik nerovnováhy mezi příjmem potravy a výdejem energie, která 

způsobí otylost. (Málková, 2004) 

 

Velmi často se lidé odvolávají na skutečnost, že obezita je u nich geneticky způsobená, proto 

vzniklo několik studií zaměřených na tuto problematiku. Bouchard (1988) vyzkoumal, že 

případný genetická efekt na procento tuku je mezi 5% a 25%, podle použité metody měření 

tělesného složení. ( BMI, kaliperace, podvodní vážení). Následně z výzkumu vyplývá, že kulturní 

efekt zapříčiňuje z 30% až 35% obezitu. Ovšem nejvíce obezitu ovlivňuje tzv. nepřevoditelné 

efekty, kam patří například životní styl a prostředí, tvoří od 45% až do 65%. Z tohoto výzkumu 
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tedy vyplývá, že by se největší důraz měl přikládat na změnu životního stylu, ve snaze zabránit 

obezitě (Lohman, 1992). Jako zásadní příčinu nadváhy a obezity ve více než 95% všech případu 

dle Brettschneidera a Naula (2007) se uvádí hypokinéza neboli pasivní životní styl. Obezita má 

celou řadu příčin. Přesně definované endokrinní, geneticky podmíněné či medikamentózně 

navozené obezity (např. Cushingův syndrom - zvýšená hladina hormonů kůry nadledvin, 

hypotyreóza – snížená funkce štítné žlázy apod.) tvoří nepatrné procento všech obezit (Málková, 

2005). 

 

Při popisu faktorů, které mají vliv na vznik obezity a nadváhy, můžeme vycházet z různých 

zdrojů, např. ze studie vytvořené pro Evropskou komisi, Obesity and socio-economic groups in 

Europe: Evidence review and implications for action, z listopadu 2007, jejímž cílem bylo 

nashromáždit informace o vztahu mezi obezitou a sociálně-ekonomickým postavením evropské 

populace, zhodnotit politické zásahy a opatření v boji proti obezitě, které zahrnují rozdíly v 

prevalenci socio-ekonomických skupin, a které dávají doporučení evropské a nadnárodní politice. 

Studie vychází z rozdělení faktorů ovlivňující obezitu, a to na biologické, etnické / genetické, 

vzdělávací, ekonomické a psychologické (Wlochová, 2011). 

 

Shrnující a obsáhlý pohled na teorie vzniku obezity uvedli Lang a Rayner ve svém článku 

„Overcoming policy cacophony on obesity“(2005): 

 

 Genetická – predispozice k tloustnutí jsou dány geneticky díky evoluci. 

Genetické faktory hrají významnou roli při výběru jedinců nebo skupin obyvatel, 

které budou mít sklony k navyšování váhy z důvodu jejich ovlivnění podmínkami 

životního prostředí.  

 

  Ekonomická – životní styl člověka se přizpůsobuje vývoji postindustriální 

konzumní společnosti, například: energeticky výživnější potraviny bývají 

levnější než „zdravé“ potraviny, rozšíření sítě rychlého občerstvení, fyzickou 

aktivitu nahrazuje sedavé zaměstnání.  

 

 Technologická – stroje nahrazují aktivitu člověka. V tomto kontextu je obezita 

nežádoucím vedlejším produktem modernizace.  
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 Kulturní – marketing a reklama vytvářejí nové kulturní normy, určují jak a co 

jíst. V důsledku toho se objevují apely na omezování reklam určené dětem.  

 

 Psychosociální – výběr jídla je osobní a vyjadřuje identitu. Obezita roste i přes 

proklamovaný kult štíhlosti. Lidé si jídlem kompenzují pocity odcizení, 

bezcennosti a zahánějí stres.  

 

  Obesogenické prostředí – obezita je normální fyziologická odpověď na 

abnormální nebo nevhodné prostředí. Tuto teorii navrhli Garry Egger a Boyd 

Swinburn a vysvětlují ji tak, že lidé mají z minulosti vyvinutý silný fyziologický 

mechanismus, který jim brání ve ztrátě váhy, na druhou stranu nemají vytvořen 

obranný systém, který by jim bránil v nárůstu váhy v době hojnosti.  

 

 Nutriční změna – zvýšený příjem vede k nutričním změnám, které mohou být 

příčinou onemocnění. Obezita je následkem spotřebitelského kapitalismu konce 

20. století a částečně sociální konvergence. S růstem příjmů lidé nejprve zvyšují 

různorodost potravin a následně jedí příliš mnoho a nevhodně. Nutriční změna je 

výsledkem potravinové a kulturní změny, je to posun nejen v tom, co lidé jedí, 

ale také jak a kde. 

 

2.2.1 Shrnutí příčin vzniku nadváhy a obezity 
 

S přihlédnutím na uvedené informace je fakt, že příčiny obezity je důležité brát v potaz v širším 

měřítku. Většinou se nejedná o jednu příčiny ale o kombinaci několika dohromady. Důležité je 

se v příčinách obezity orientovat, aby byla možnost důkladné a komplexní intervence, která by 

měla odstranit příčiny již vzniklé obezity. 

 

2.3 Metody zjišťování nadváhy a obezity 

 

V praxi se využívá mnoho metod pro zjišťování tělesného složení jedince. Můžeme využít terénní 

i laboratorní měření. Níže je uveden přehled nejčastěji používaných metod. Neexistuje žádná 

univerzálně doporučovaná metoda pro měření tělesné kompozice u obézních osob, jelikož každá 

z nich má své výhody a nevýhody (Duren, 2008). 
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 Základem jsou antropometrická měření, která jsou založena na obvodových mírách, délkách 

segmentů lidského těla, tloušťce kožních řas, tělesné výšce, tělesné hmotnosti a jejich poměrech 

(Malá, 2014). Jako antropometrické metody označujeme dle (WHO, 2011): 

 Index tělesné hmotnosti (Body mass index); 

 Obvod pasu (Waist circumference); 

 Poměr pas/boky (waist/hip ratio). 

 Kaliperace 

Hwu a kolektiv (2003) prokázali, že ideální pro měření u mužů je kombinace indexu tělesné 

hmotnosti a obvodu pasu, naopak u žen se ukázalo jako nejefektivnější kombinace obvod pasu a 

poměr mezi pasem a boky.  

 

Můžeme také využít přesnějších laboratorních metod pro měření tělesného složení, mezi které 

řadíme především (Duren, 2008):   

 

 bioelectrical impedance (BIA); 

 dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA); 

 měření tělesné hustoty; 

 odhad množství celkové tělesné vody.  

 

Toto je přehled nejčastěji používaných metod. Neexistuje žádná univerzálně doporučovaná 

metoda pro měření tělesné kompozice u obézních osob, jelikož každá z nich má své výhody a 

nevýhody (Duren, 2008). 

 

2.3.1 Body mass index 

 

Nejvíce využívaným pro kvantitativní definici obezity je index tělesné hmotnosti (BMI), který 

lze spočítat z hmotnosti dělenou tělesnou výškou umocněnou na druhou: 

 

𝐵𝑀𝐼 =
Hmotnost (kg)

𝑉ýš𝑘𝑎2 (𝑚)
  

 

Pro dospělou populaci můžeme použít následující platné limity v tabulce č.2, které vychází ze 

statistických údajů (Dlouhá, 1998). 
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 BMI pro může BMI pro ženy 

Ideální hmotnost Mezi 20,0 a 25,0 18,7 – 23,8 

Obezita I° Nad 25,0 ale pod 30,0 23,9 – 28,6 

Obezita II° Nad 30,0 ale pod 40,0 28,7 – 40,0 

Obezita III° Nad 40,0 Nad 40,0 

Tabulka 2 

Na obrázku č.1, jsou graficky znázorněny české standarty pro hodnocení BMI indexu (Pařízková; 

Lisá, 2007) 

 

 

Obrázek 1 BMI české standardy (Pařízková a Lisá, 2007) 

 

2.3.2 Waist circumference 

 

V posledních letech se metoda měření obvodu pasu (WC) prokázala jako více praktická pro 

měření viscerálního tuku a celkového tuku. Dle studie vedené Akpinar (2007) bylo zjištěno, že 

WC samotně prokazuje vyšší míru kolerace s adroidní formou obezity než WHR. Prokázalo se 

pomocí antropometrického měření, jako nejvíce konzistentní ve spojení se změnami v oblasti 

břišní, především ve změně viscerální tukové tkáně nebo změně váhy.  

Měření probíhá pouze mezi posledních nahmatatelným žebrem a vrcholem hrany kyčelní kosti, 

pomocí obvodového metru. 

  

Pomocí obvodu pasu můžeme zjistit riziko onemocnění metabolické, taktéž srdečně – cévní 

(Mastná 1999). 

 

 Zvýšené riziko Vysoké riziko 

Muži 94 cm 102 cm 

Ženy 80 cm 88 cm 

Tabulka 3 
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2.3.3 Waist/hip ratio  

 

Waist/hip ratio (WHR) neboli poměr obvodu pasu a boků je další z možnosti terénního měření, 

který má indikovat, zdali jedinec má nadváhu či nikoliv. Díky WHR se dá zjistit přibližný stav 

zdravotního stavu z pohledu nadváhy a částečně predikovat možnost rizik rozvoje vážných 

zdravotních problémů. 

 

WHR je určováno jako poměr obvodu pasu a boků, kdy pas měříme mezi posledních 

nahmatatelným žebrem a vrcholem kyčelní kosti, pomocí obvodového metru. Obvod boků se měří 

kolem nejširšího bodu hýždí a metrem kolmo k podložce, následně se vše dá do vzorce (WHO, 

2011). 

 

𝑊𝐻𝑅
𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑝𝑎𝑠𝑢 (𝑐𝑚)

𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑 𝑏𝑜𝑘ů (𝑐𝑚)
 

 

Následný porovnáním s tabulkou 4 dle WHO (2011) lze odhalit zdraví ohrožující stav či nadváha 

nebo obezita. 

Waist – hip ratio - normy 

Pohlaví Výborný Dobrý Průměrný Zdraví ohrožující 

Muž ˂ 0,85 0,85 – 0,89 0,90 – 0,95 ≥ 0,95 

Žena ˂ 0,75 0,75 – 0,79 0,80 – 0,86 ≥ 0,86 

Tabulka 4 

 

2.3.4 Kaliperace 

 

Metoda kaliperace je založena na obvodovém měření, je to jedna z nejvíce používaných metod, 

především kvůli dostupné ceně, jednoduchému a časově nenáročnému využití. Výhodou této 

metody je transparentnost a možnost získat data přímo v praxi, proto je považována za terénní 

metodu. Naopak nevýhodou je, že výsledek záleží na zkušenostech examinátora a použitém 

kaliper metru. Dalším limitem u měření obézních lidí je, že většina kaliperu má maximální limit 

pro měření 45 až 55 mm (Malá, 2014; Duren, 2008). 

 

Metoda kaliperace funguje na měření podkožního tuku na různých kožních řasách na lidském 

těle, kde následně lze zjistit celkové procento tělesného tuku podle změřených dat (Heyward, 

2004) 
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Nejčastěji používanou rovnicí pro odhad tělesného složení je součet deseti kožních řas dle 

Pařízkové (1962), kde kožní řasy jsou přesné měřené na obličeji, krku, hrudníku, paži, zádech, 

břiše, boku, stehně a lýtku. 

 

1. Tvář 

2. Krk 

3. Hrudník 1 

4. Hrudník 2 

5. Paže 

6. Záda 

7. Břicho 

8. Bok 

9. Stehno 

10. Lýtko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Měření kožních řas dle Pažízkové (1962). 
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2.3.5 Bioelectrical impedance (BIA) 

 

Bioimpedanční analýza je neinvazivní, bezpečná, rychlá a relativně levná metoda zjištění 

tělesného složení na buněčném základu. Většinou je široce využívaná v privátních klinikách a 

fitness centrech. BIA byla využita na lidech s nadváhou nebo obézních jen v několika málo 

studiích, z kterých vyšlo, že BIA není příliš vhodná pro měření lidí s nadváhou nebo obezitou, 

jelikož zjistit tukovou tkáň u obézních je složité, protože mají vyšší obsah tělesné hmoty a tělesné 

vody započítané do hrudníku (Duren, 2008).  

 

Měření probíhá pomocí elektrod, počtem elektrod a frekvencí proudu se odlišují dostupné zdroje. 

U bipolárního přístroje Omron se elektrody umisťují na dlaně, pokud se elektrody umisťují na 

plosku nohy, jedná se především o bipední přístroje tanita a tefal. Tetrapolární přístroje jako je 

bodystat, proud prochází celým tělem a elektrody jsou umístěny po dvou na hřbetech ruky a na 

horní straně hlezenního kloubu. Před samotným měřením je nutné, aby si pacient lehnul na 5 

minut pro zklidnění organizmu, a poté se do přístroje zadá tělesná výška, hmotnost, aktivita, 

pohlaví a věk. Po spuštění testu se výsledky po chvíli objeví na displeji přístroje. Dozvíme se 

procento tuku, svalové hmoty, vody, BMI a impedanci vyšetřované osoby (Nováková, 2007). 

 

2.3.6 Dual-energy X-ray absorptiometry 

 

Dual-energy X-ray absorptiometry metoda, neboli DEXA je v současnosti považována za jednu 

s nejpřesnějších metod, proto bývá využívaná jako referenční metoda pro posuzování tělesného 

složení. Je to spolehlivá metoda pro zjišťování tělesného složení a také hustoty kostí ve vztahu 

s případnou osteoporózou (Malá, 2014). Dvě nízkoenergetické úrovně použité v DEXA a jejich 

rozdílný útlum procházející skrz tělo, dovoluje rozeznat celkovou tukovou složku a měkkou tkáň, 

navíc také minerální složení kostí a minerální kostní hustotu (Kohrt, 1995; Roubenhoff, 1993). 

 

Skenování lidského těla zabere přibližně 10 – 20 minut a vystaví testovaného ˂ 5 millirem radiace, 

což je vědecky prokázáno jako zanedbatelné množství. Matematické algoritmy dovolují vypočet 

rozdělených komponentů, za použití různých fyzických a biologických modelu. Odhad tuku tkáně 

a bez tukové tkáně z DEXA, je založený na předpokladu úrovně hydratace, obsahu draslíku, nebo 

obsahové tkáně a tyto předpoklady záleží na naprogramování při výrobě (Kohrt, 1995; 

Roubenhoff, 1993). 

 

DEXA má ovšem fyzické limitace, které záleží na tělesné hmotnosti, délce, tlouště a šířce. Většina 

obézních dospělých a mnoho obézních dětí jsou většinou příliš široký, korpulentní a těžký pro 
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získání celotělového skenu DEXA (Tataranni, 1995). Podle studie Williamsa (2006), která 

indikovala, že DEXA nemusí být spolehlivá u extrémní populace, do které se řadí obézní lidé. 

 

2.3.7 Hydrodensitometrie 

 

Hydrodensitometrie je metoda známa jako podvodní vážení, tato metoda bývá nejčastěji 

používaná ve studiích zabývající se metabolickými onemocněními. Tato metoda předpokládá 

tělesné složení pomocí měření tělesné hmotnosti, tělesného objemu a zbytkového plicního 

objemu. Podvodní vážení je velmi závislé na výkonu testovaného, především problematické je to 

u dětí nebo obézních subjektů, protože pro ně je velmi náročné se potopit kompletně pod vodní 

hladinu (Duren, 2008). Hydrodensitometrie funguje na principu dvou složkového modelu, kde 

identifikuje tukovou tkáň a bez tukovou tkáň (Ellis, 2000). 

 

2.3.8 Shrnutí metod využívaných pro zjišťování nadváhy a obezity 
 

Metod pro zjišťování nadváhy a obezity je velké množství, ovšem většina z nich je finančně i 

časově náročná. Z toho důvodu se používají také terénní metody, které většinou nejsou tak přesné, 

ale jsou snáze použitelné. Z důvodu komplexnějšího pohledu na testovanou osobu jsem si vybral 

BMI index, WC a WHR, které jsou více zaměřené na antropometrické měření než na tělesné 

složení. Jelikož probandi jsou nesportující vzorek, zvolené metody jsou dostačující. 

 

2.4 Interdisciplinární pohled na obezitu 

 

Důležité je se podívat na obezitu z interdisciplinárního pohledu, kde nejvíce bereme v potaz 

dopady: 

 Zdravotní; 

 Sociální; 

 Ekonomický.  
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2.4.1 Zdravotní dopady  

 

Z pohledu zdravotního stavu je nadváha a obezita velkým problémem především kvůli nemocem, 

které se k obezitě vztahují. Z výzkumu Profesora Musta (1999) prováděného na souboru 16 884 

probandů, dále specifikovaného jako osob starších 25 let, s prokázanou nadváhou nebo obezitou, 

vychází, že mezi nejčastější nemoci spojené s obezitou patří: 

 

 Vysoký krevní tlak; 

 Onemocnění žlučníku a žlučových cest; 

 Osteoartritida; 

 Zvýšená hladina cholesterolu; 

 Rakovina; 

 Cukrovka. 

 

U všech nemocí spojenéých s obezitou, se taktéž dle výzkumu ukázalo, že se stav zhoršuje 

s přibývající váhou, kromě hladiny cholesterolu, která se s váhou neměnila. Dle výzkumu De 

Pergoli (2011) obezita je zodpovědná za přibližně 20% všech zhoubných nádorů. 

 

V norské studii z roku 1984 bylo po dobu 10 let sledováno 816 000 mužů a 902 000 žen. Úmrtnost 

40-50 letých mužů se zdvojnásobila při vzestupu BMI nad 34, oproti kontrolní skupině s BMI 23-

25. U žen se úmrtnost zdvojnásobila při dosažení BMI 38. Obdobná studie prováděná Mansonem 

v USA na vzorku 116 000 žen ve věku 30-55 let, prokázala u žen s BMI nad 29, je dva a půl krát 

větší úmrtnost než u žen s BMI nižším než 21 (Hainer, 1996). 

 

V České republice jsou kardiovaskulární onemocnění příčinou více než 50% předčasných úmrtí. 

Zásadní v tomto procesu je vliv aterosklerózy a zánětlivých procesů poškozující funkci cévní 

stěny, jednou z hlavní příčin tohoto procesu je nevhodné složení stravy jak z hlediska kvality, tak 

z hlediska kvantity. Z těchto důvodů výživa a zastoupení jednotlivých živin a jejich množství, 

patří k základním preventivním faktorům ovlivňující vznik kardiovaskulárního onemocnění 

(Středa, Suchánek, 2013). 

 

2.4.2 Sociální dopady  

 

Z pohledu sociologie se diskriminace, která je spojená s obesitou hlavně v dětství, se postupem 

času vytrácí v dospělém věku. Na druhou stranu, podle výzkumu Gortmakera (1993) na 370 
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probandech, se projevilo, že ženy s obezitou jsou o 20% méně vdané, u můžu je to o 10% méně. 

Podle výzkum, ale má obezita také dopad na sníženou nabídku práce a šanci k povýšení, což 

následně vede, ke snížení celkového ročního přijmu u osob s obezitou. 

 

V moderní společnosti se objevuje názor, že ženy mezi 45-50 rokem života jsou odsouzeny 

k nárůstu hmotnosti. Podle Winga a kol. (1991) je příčinou tělesných změn, především nedostatek 

pohybu a nadbytečný příjem energie, a poté až hormonální změny. Ve tříleté studii sledující více 

než 3000 žen ve věku 42-52 let činil průměrný nárůst hmotnosti 2,1 kg, kde přírůstek se objevil 

u všech žen bez ohledu na to, zda byly v přechodu, či nikoli a také se projevilo, že sportující ženy 

nepřibírají tuk v pase. (Sternfeld a kol., 2004). 

S nárůstem hmotnosti také souvisí spánková deprivace. Osoby, spící méně než sedm hodin denně, 

mívají vyšší hmotnost než osoby s delším spánkem, jelikož při nedostatku spánku roste chuť 

k jídlu, což je způsobeno klesající koncentrací hormonu leptin, který potlačuje hlad, naopak 

grelin, hormon zvyšující chuť na jídlo je aktivnější (Taheri a kol., 2004). 

 

2.4.3 Ekonomické dopady 

 

Obezitu můžeme považovat za důsledek ekonomického postavení obyvatelstva. Pokud se 

podíváme do historie tak zjistíme, že obezita byla typická pro příslušníky vládnoucích tříd a 

skupin, kteří měli téměř neomezený přístup k potravě. Z pohledu dnešní doby je to složitější, 

zatímco v rozvinutých zemích jsou obezitou zatíženy spíše osoby s nižšími příjmy, v rozvojových 

zemích je tomu právě naopak. Například v některých zemích je obezita u žen vysloveně žádoucí 

a je vnímána jako známka vyššího sociálního postavení ve společnosti (Středa; Kvíčala, 2013). 

 

Velké zastoupení lidí s nadváhou či obezitou má také ekonomický dopad na společnost, 

především tím, že velmi zvyšují náklady na zdravotní péči, kdy podle dat ze Spojených států 

amerických z roku 2004, můžeme zjistit, že nemoci spojené s nadměrnou váhou stojí stát 128 

dolarů za osobu za rok, což v konečném součtu znamená, že lidé obézní nebo s nadváhou stojí 

zdravotní systém v průměru o 17% více než lidé s normální váhou (Vítek, 2008). 

 

Nezanedbatelné jsou i vynaložené nepřímé náklady či ztráty, které jsou jednak spojeny se ztrátou 

výkonnosti během pracovní neschopnosti, a dále zaopatřování invalidních důchodců, v jinak 

produktivním věku. Můžeme využít příklad, na skupině jedné ze severských populací bylo 

pozorováno, že za absencí v práci u obézních mužů a žen se téměř v celé polovině případů 

skrývají zdravotní problémy spojené s obezitou, především i pak psychické a pohybové problémy 

(Středa; Kvíčala, 2013). 
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2.4.4 Shrnutí Interdisciplinárního pohledu 
 

Z důvodu hlubšího seznámení s riziky spojenými s obezitou a nadváhou jsem se rozhodnul zařadit 

i kapitolu, která se na nadváhu a obezitu nahlíží více pohledu. Důležité je se seznámit a uvědomit 

se zdravotní rizika spojená s nadměrnou hmotnosti, což může působit jako forma prevence. 

Především přihlídneme-li k výzkumům, na kterých se prokázalo, že obezita má zásadní vliv na 

rozvoj dalších nemocí. Obezita má také zásadní dopad ze sociálního pohledu, kdy je v dětství 

často odsuzována a může způsobit trauma. A v dospělém věku působit negativně při 

seznamování, při snaze o získání práce nebo povýšení. Obezita má také ekonomický dopad jak 

na samotného obézního jedince, tak na společnost, především kvůli zvýšeným výdajům na 

zdravotní péči o obézní osoby, které většinou trpí z důsledku obezity dalšími nemoci. 

 

2.5 Prevence 

2.5.1 Primární prevence 

 

Cílem primární prevence je ovlivnit příčiny vzniku a rozvoje nemocí, oslabit vliv rizikových 

faktorů a zvýšit celkovou odolnost organismu, což má zabránit samotnému vzniku onemocnění 

neboj jej alespoň oddálit. Primární prevence je založena výhradně na aktivitách samotného 

jedince, které směřují ke vhodné úpravě jeho životního stylu, změnám jeho chování, volby a 

rozhodnutí. Prevence je považována za aktivní způsob života, je mnohem efektivnější a levnější 

než následná léčba (Bartůňková, 2013). 

 

V posledních letech se objevil trend „wellness životní styl“, který slouží ke zlepšení zdraví a 

kvality života, prodloužení života a zajištění celkové životní pohody. Z hlediska prevence se 

zaměřuje na kvalitu stravy a stanovuje si následující zdravotní cíle: zlepšit kvalitu spánku, výživy 

ve spojení se snížením rizika nadváhy a obezity, zabezpečit vyšší hustotu kostí (a tím snížit riziko 

osteoporózy), podílet se na udržení optimální imunity s nižším rizikem rozvoje civilizačních 

nemocí, zabezpečit adekvátní oběhovou a respirační zdatnost i vyšší odolnost vůči stresu 

(Bartůňková, 2013). 
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Pro zjednodušení byl vypracován účinný program primární prevence, který se skládá z anglických 

slov: New start (nový začátek) – osm písmen, osm bodů (Bartůňková, 2013). 

 Nutrition – výživa; 

 Exercise – pohyb; 

 Water – voda; 

 Sunshine – sluneční svit; 

 Temperance – střídmost a vyváženost; 

 Air – čerstvý vzduch, správné dýchání; 

 Rest – odpočinek, spánek; 

 Trust – důvěra, pozitivní životní orientace. 

 

V České republice v roce 2007 Společnost pro výživu a fóra pro zdravou výživu publikovala 

„zdravou 13“ neboli výživová doporučení pro dospělé obyvatelstvo České republiky. Tato 

doporučení jsou určena pro zdravé osoby a slouží k prevenci civilizačních chorob (Kudlová, 

2009). 

 

1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost charakterizovanou BMI 18,5 – 25,0 

kg/m2 a obvodem pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. 

2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut, například rychlou chůzí nebo cvičením. 

3. Jezte pestrou stravu, rozdělenou do 4 – 5 denních jídel, nevynechávejte snídani. 

4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové i vařené) a ovoce, denně alespoň 

500g (zeleniny 2x více než ovoce), rozdělené do více porcí; občas konzumujte menší 

množství ořechů. 

5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) 

nebo brambory nejvýše 4x denně, nezapomínejte na luštěniny (alespoň 1 x týdně). 

6. Jezte ryby a rybí výrobky alespoň 2x týdně. 

7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména zakysané; vybírejte si přednostně 

polotučné a nízkotučné. 

8. Sledujte příjem tuku, omezte množství tuku ve skryté formě (tučné maso, tučné 

masné a mléčné výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem tuku, chipsy, 

čokoládové výrobky), tak jako pomazánky na chléb a pečivo a při přípravě pokrmů. 

Pokud je to možné, nahrazujte tuky živočišné rostlinnými oleji a tuky. 

9. Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených nápojů, sladkostí, kompotů a 

zmrzliny. 

10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším obsahem soli (chipsy, solené 

tyčinky a ořechy, slané uzeniny a výrazně slané sýry), nepřisolujte hotové pokrmy. 
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11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin správným zacházením s potravinami při 

nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů; při tepelném zpracování dávejte přednost 

šetrným způsobům, omezte smažení a grilování. 

12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte minimálně 1,5 litru tekutin (voda, 

minerální vody, slabý čaj, ovocné čaje a šťávy, nejlépe neslazené). 

13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní příjem alkoholu 20g (200ml 

vína, 0,5 l piva, 50 ml lihoviny). 

 

2.5.2 Sekundární prevence 

 

Podstatou sekundární prevence je odhalení již vzniklé poruchy či přímo nemoci, pokud možno 

v časném stadiu tak, aby nedošlo k jejímu rozvoji. Sekundární prevence je z větší části v rukou 

lékařů a spočívá především v zajišťování preventivních prohlídek (Bartůňková, 2013). 

 

2.5.3 Shrnutí prevence 
 

Zásadní pro snížení nárůstu obezity jak u plně pracujících tak u celkové společnosti je její 

prevence, která by měla v co největší míře upozorňovat na dopady obezity a možnosti jejímu 

předcházení. Z tohoto důvody je sestavených několik pomocných programů, které mají za úkol 

prevenci obezity. 

 

2.6 Terapie nadváhy a obezity 

 

Terapie zvýšené váhy není jednoduchá a z velké části závisí na genetických faktorech. Základním 

principem je snižování energetického přijmu pod hodnotu energetického výdeje, a z tohoto 

vychází, že máme v podstatě dva přístupy a jejich kombinace. Základním principem prvního 

přístupu je snižování příjmu energie, druhého je zvyšování energetického výdeje. Mezi hlavní 

možnosti terapie Holeček (2016) řadí: 

 Úprava jídelníčku; 

 Nízkoenergetické diety; 

 Zvýšení fyzické aktivity; 

 Kognitivní – behavioriální modifikace životního stylu; 

 Léky; 

 Chirurgická léčba. 
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2.6.1 Strava 

 

První z možností terapie je úprava jídelníčku, popřípadě zavedení nízkoenergetické diety. Obě 

dvě možnosti jsou odkázány na pochopení správné výživy. U výživy se musíme zaměřit na změnu 

směru, aby se opírala o zásady patofyziologie, které jsou v podstatě dva: 

 

1. Zajistit příjem, který pokryje optimum biologické potřeby; 

2. Předcházet nedostatkům a metabolickým přetížením, které při stálém biochemicko-

funkčním zatěžování mohou zrychlit, ale i provokovat onemocnění jako spolu faktor, či 

jako příčina sama o sobě. 

V ohledu výživy nám velmi pomáhá dietologie, která hodnotí a doporučuje kvalitativní a 

kvantitativní změny, které je třeba provést ve stravovacím stereotypu. Přitom ovšem bere ohledy 

na současný stav výživy a zdraví pacienta a pomáhá upravovat výživové chyby a metabolické 

dysbalance (Dlouhá, 1998). 

V ideálním případě se doporučuje rozdělit stravování do 5-6 porcí za den v rozestupu dvou až tří 

hodin. Procentuální rozložení jednotlivých jídel je znázorněno v grafu č. 1. (Kleinwächterová; 

Brázdové, 2001). 

 

Graf 1 Doporučené rozložení stravy 
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V oblasti výživy máme mnoho možnosti, jak k úpravě jídelníčku přistupovat, jsou tu lety 

odzkoušené diety, ale také různé alternativní diety. Každopádně všechny se zabývají ideálním 

dávkováním komponentů výživy, do kterých řadíme dvě hlavní složky:(Dlouhá, 1998). 

 Makronutrienty (sacharidy, lipidy, proteiny) 

 Mikronutrienty (vitamíny, minerály) 

 

2.6.1.1 Makronutrienty 

 

Za makronutrienty považujeme sacharidy, lipidy, proteiny známé také jako cukry, tuky, 

bílkoviny. V porovnávání podílení živin na energetickém krytí se využívá pojem troj poměr živin, 

který je obecně doporučovaný pro běžnou, nesportující populaci na 65% sacharidů, 20% tuků a 

15% bílkovin. V České republice se realita výrazně liší, troj poměr je zastoupen následovně 50% 

sacharidů, 37% tuků a 13% bílkovin (Grofová, 2007). Dle dalších zdrojů se udává, že nejvíce 

energie 50 - 70 % by mělo přijato ze sacharidů. Jednoduché sacharidy by měly být v tomto počtu 

zastoupeny jen 5 - 10 %. Proteiny by se měly na příjmu podílet 15 - 20 % a lipidy 20 - 30 % 

(Klimešová, Stelzer, 2013) 

 

Sacharidy jsou cyklické uhlovodíky, energetická denzita sacharidů je 16,8 kJ na 1g. Sacharidy 

dělíme na jednoduché a složené, kdy mezi jednoduché sacharidy řadíme monosacharidy a 

disacharidy. Nejjednoduššími formami sacharidů jsou glukóza, fruktóza a galaktóza. Disacharidy 

jsou složené z dvou jednotek jednoduchých sacharidů. Mezi nejznámější disacharidy patří 

sacharóza, která vzniká složením glukózy a fruktózy, dále laktóza složená z glukózy a galaktózy, 

maltóza složená z glukózy a izomaltózy. Řetězením do více jednotek jednoduchých sacharidů 

vzniká oligosacharid. Nejznámější oligosacharid je maltodextrin. Nejvíce řetězené sacharidy 

označujeme polysacharidy, mezi zástupce patří vláknina a škroby kdy škrob je zásobním 

polysacharidem rostlin. V lidském těle máme zásobní polysacharid uložený v játrech nazývaný 

glykogen, ten je velmi důležitý v období hladovění, jelikož pomocí glykogenu se udržuje 

normální hladina glykemie (Grofová, 2007).  

 

Sacharidy jsou pro naše tělo hlavní zdroj energie pro organismus. Pomocí sacharidů přijímáme 

45% - 55% denního příjmu energie, ovšem doporučený příjem sacharidů by neměl klesnout pod 

51%. Z těchto procent by mělo být maximálně 12% zastoupení jednoduchých sacharidů. Velmi 

důležitou součástí příjmu sacharidů by měla být vláknina, která je doporučovaná v poměru 10-

15g na 4200 přijatých kJ (Dlouhá, 1998). 
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Lipidy neboli tuky, tvoří zásobní formu energie označovanou taktéž jako tukovou tkáň. Jelikož 

jejich energetická denzita je ze všech makronutrientů nejvyšší tedy 38kJ na 1g. Jako tuky 

označujeme triacylglyceroly tzv. neutrální tuky. Mezi lipidy patří také složené lipidy, 

sfingolipidy, fosfolipidy a cholesterol, přičemž sfingolipidy se vyskytují v nervové tkáni, 

fosfolipidy jsou součástí biologických membrán podobně jako cholesterol. Z tohoto vyplývá, že 

lipidy mají současně strukturální význam. Jsou velmi důležitou součástí hormonů a jsou nezbytné 

pro výstavbu různých orgánů. Z neurologického hlediska jsou důležité fosfolipidy, které jsou 

součástí myelinové vrstvy, která obaluje nervová vlákna. Ve složení mozku se uplatňují lipidy, 

které zastupují až 50-60% suché váhy mozku. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby v dietě 

nedošlo k výraznému nedostatku tuků, který by mohl mít nepříznivý vliv na vývoj mozku a 

činnost CNS. Tuky jsou také velmi důležité pro vitamíny rozpustné v tucích (Fraňková, 2003; 

Dlouhá, 1998). 

 

Tuky se mezi sebou liší obsahem mastných kyselin, podle obsahu je dělíme na: 

 Nasycené (saturované): nemají žádnou dvojnou vazbu, což způsobuje jejich stabilitu 

například sádlo; 

 Nenasycené (nesaturované): jednoduché nenasycené mastné kyseliny obsahují dvojnou 

vazbu tzv. monoenové mastné kyseliny. Nenasycené mastné kyseliny s dvěma nebo více 

dvojnými vazbami se nazývají polyenové. Kyseliny polyenové jsou přítomny v různých 

olejích a v tuku ryb. 

Kyseliny mastné se dále dělí na esenciální, které nedovede tělo živočichů vyrobit a neesenciální, 

které je organismus schopen syntetizovat (Fraňková, 2003). 

 

Vyvážená dieta by měla mít příjem lipidů potravou pod 30% celkového energetického příjmu 

s převahou mononesaturovaných mastných kyselin (kyselina olejová), s omezeným příjmem 

saturovaných mastných kyselin na 7-10% a esenciálních mastných kyselin mezi 2-6% celkového 

energetického přijmu pro udržení normální energetické bilance. Je doporučován příjem 

především rostlinných potravin, málo rafinovaných a výrazný příjem fosfolipidů (především ty, 

které jsou obsaženy v luštěninách (Dlouhá, 1998)). 

 

Proteiny neboli bílkoviny, jsou nezbytné pro zajištění životních funkcí, poskytují stavební 

materiál v období růstu, pro obnovu buněk a tkání po celou dobu života. Významně se podílí na 

činnosti imunitního systému, působí jako enzymy a hormony. Bílkoviny mohou být využity jako 

zdroj energie v případě nedostatku sacharidů a tuků. Energetická denzita bílkovin je 16,8 kJ na 

1g. 
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Bílkoviny jsou štěpeny na aminokyseliny, některé aminokyseliny musí být dodány, buď ve formě 

volných aminokyselin, nebo v určitých bílkovinách. Jsou to esenciální (nezbytné) aminokyseliny: 

izoleucin, leucin, methionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, valin a lysin. Jiné neesenciální 

aminokyseliny dokáže lidské tělo syntetizovat. Patří sem alanin, arginin, kyselina asparágová, 

cystein, kyselina glutamová, glycin, prolin, serin, tyrosin.  

 

Bílkoviny můžeme přijímat, jak ze živočišné, tak z rostlinné stravy. O živočišných bílkovinách 

platí, že mají vyšší biologickou hodnotu než rostlinné. Pro kompletní aminokyselinové spektrum 

je, ale vhodné kombinovat oba druhy bílkovin (Fraňková, 2003). 

 

Denní příjem bílkovin se liší v tom, zda jde o sportujícího či nesportujícího jedince. Doporučený 

denní příjem se udává v poměru gram bílkovin na kilogram tělesné váhy. U běžné populace se 

udává 0,75g.kg-1, naopak u sportující populace se udává 1,2 až 1,7g.kg-1. U silově zaměřených 

sportovců se hodnota příjmu bílkovin pohybuje nad 2g.kg-1 (Bean, 2013) 

 

2.6.1.2 Mikronutrienty 

 

Pod pojmem mikronutrienty patří hlavní dvě skupiny, a to vitamíny a minerály. Mikronutrienty 

jsou spojovány s kofaktorovými funkcemi, mají i funkce biologických regulátorů a modulátorů. 

Z tohoto vyplývá, že mohou ovlivnit genovou expresi, maximalizovat fyziologickou funkci, 

oddalovat či předcházet chronickým nemocem atd. (Müllerová, 2003).  

 

Vitamíny jsou velmi potřebné ke správnému růstu, zdraví a fyzické rovnováze. Vitamíny dále 

dělíme na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Mnohé z vitamínů ovlivňují základní aktivitu 

enzymů, které je zapojené ve tvorbě energie a následné fyzické výkonnosti. Jiné jsou nezbytné 

pro udržení správné funkce imunitního systému, nervového systému a práce hormonů. Naše tělo 

neumí syntetizovat vitamíny, proto je odkázáno na příjem z potravy (Bean, 2013).  

 

Minerály jsou neorganické prvky, můžeme je dělit na makroelementy, mikroelementy a stopové 

prvky. Minerály obsahují téměř 4% z celkové tělesné hmotnosti. Evidujeme okolo 20 minerálů a 

stopových prvků, které jsou nezbytné pro zdraví. Některé jsou součástí struktury kostí a zubů, 

jako například: vápník a fosfor. Jiné jsou zapojeny v kontrole rovnováhy tekutin ve tkáni, svalové 

kontrakce, funkce nervů, vylučování enzymu a tvorbě červených krevních buněk.  Minerály 

nejsou rozložitelný ani zničitelný v průběhu přípravy pokrmu, ovšem některé minerály v jídle 

mohou být ztraceni v případě dlouhodobějšího máčení nebo vaření ve vodě (Dudek, 1987; Bean, 

2013). 
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V následující tabulce č. 5 jsou znázorněny všechny vitamíny a minerály a jejich doporučený denní 

příjem podle vyhlášky č. 450/2004 Sb.: 

 

Vitamin nebo minerální látka Doporučená denní dávka 

Vitamin A 800 μg 

Thiamin (vitamin B1) 1,1 mg 

Riboflavin (vitamin B2) 1,4 mg 

Vitamin B6 1,4 mg 

Vitamin B12 2,5 μg 

Kyselina pantothenová 6 mg 

Vitamin C 80 mg 

Vitamin D 5 μg 

Vitamin E 12 mg 

Vitamin K 75 μg 

Biotin 50 μg 

Kyselina listová 200 μg 

Niacin 16 mg 

Draslík 2000 mg 

Fosfor 700 mg 

Fluoridy 3,5 mg 

Hořčík 375 mg 

Chloridy 800 mg 

Chrom 40 μg 

Jód 150 μg 

Mangan 2 mg 

Měď 1 mg 

Molybden 50 μg 

Selen 55 μg 

Vápník 800 mg 

Zinek 10 mg 

Železo 14 mg 

Tabulka 5 
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2.6.2 Zvýšení pohybové aktivity 

 

Další z možnosti terapie nadváhy a obezity je zvýšení fyzické aktivity. Základní položkou je 

energetický výdej, který nám rozhoduje o energetické bilanci mezi příjmem a výdejem energie. 

Hypokinéza neboli nedostatek pohybu patří mezi významné rizikové činitele, který může výrazně 

ovlivnit vznik nadváhy nebo obezity (Mastná, 1999). 

 

K zvýšení spotřeby energie přispívá pohybová aktivita, k navození či prohloubení negativní 

energetické bilance, a tím k úspěchu redukčního režimu. Význam cvičení při redukčním režimu 

spočívá také v aktivní podpoře tvorby tělesné hmoty, a tím brání neodpovídající redukci svalové 

hmoty při nízkoenergetické dietě. Úspěšnost redukčního režimu spočívá v redukci tukové tkáně. 

S redukcí tukové tkáně a se změnou životního stylu souvisí i následná úprava metabolických 

komplikací u obezity. 

Pohybová aktivita je nedílnou součástí celkové léčby nadváhy a obezity. Charakter, intenzitu a 

dobu trvání aktivity je třeba volit s ohledem na věk jedince, stupeň obezity a přítomnost jejích 

komplikací. V zájmu ochrany kloubů a jejich vazů je třeba u obézních vyloučit ty pohybové 

aktivity – sporty, které jsou bohaté na skoky, poskoky, nárazy a prudké změny pohybu. Nevhodné 

jsou také pohybové aktivity, doprovázené velmi vysokou tepovou frekvencí, tj. aktivity, u nichž 

se k hrazení energetické potřeby využívají přednostně sacharidy, méně tuky. Vhodnou sportovní 

aktivitou pro obézní se jeví rychlá chůze po měkčím povrchu, jízda na rotopedu a kole nebo 

pomalejší cvičení bez poskoků aerobikového typu, cvičení v posilovně s malými zátěžemi 

s velkým počtem opakování v sérii, plavání a aqua-aerobik (Bartůňková, 2013). 

 

Účinek pohybové aktivity na úbytek hmotnosti závisí na zvýšení celkového energetického výdeje, 

tj. na objemu pohybové aktivity, viz tabulka redukce hmotnosti v závislosti na objemu pohybové 

aktivity níže (Bartůňková, 2013). 

 

 Týdny Minut za týden Úbytek (kg) Úbytek váhy za 4 týdny/ 

minut aktivity 

Krotkiewki (1989) 12 120 -2,2 -0,73/480 

Pavlou (1985) 12 160 -2,5 -0,83/640 

Depres (1987) 20 120 -2,8 -0,56/480 

Gray (1987) 20 420 -5,3 -1,06/1680 

Dall (1988) 16 720 -6,5 -1,63/2880 

Tabulka 6 
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Pod pojmem fyzické neboli pohybové aktivity si můžeme představit kromě sportování či cvičení, 

jakýkoliv pohyb během dne. Pro zjednodušení standardizace záznamů různých činností, 

s obdobnou energetickou náročností, byla vytvořena 8 stupňová škála (Selinger a kol., 1974).  

 

Aktivita %BM 

Kód 1 = spánek 110 

Kód 2 = bdělý stav vleže, klid vsedě 120 

Kód 3 = sezení nebo stání, drobné ruční práce 150 

Kód 4 = mírná intenzita, pomalá chůze, domácí práce, doprava ve stoje 300 

Kód 5 = malá intenzita, rychlá chůze, chůze do schodů, společenský tanec 500 

Kód 6 = střední intenzita, stolní tenis, odbíjená, gymnastika 800 

Kód 7 = větší intenzita, mírný běh, cyklistika, pádlování 1000 

Kód 8 = velká intenzita, košíková, kopaná, posilování 1200 

Tabulka 7 Systém kódování intenzit pohybových činností (Selinger a kol., 1974) 

Pomocí uvedeného typu dotazníku lze vypočítat denní výdej energie. Uspořádáním podílu doby 

trvání (24h= 1440min) odpovídající kódům 1 až 8. Princip výpočtu energetického výdeje podle 

Hellera (2018): 

 

𝐸𝑉 (𝑘𝐽) = 𝐵𝑀𝑚𝑖𝑛(𝑘𝐽. 𝑚𝑖𝑛−1) × (% 𝑛á𝑙. 𝐵𝑀) × 𝑑𝑜𝑏𝑎 č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (min)/100 

 

Nedostatek pohybu má také ekonomický dopad. Lidé z důsledku nedostatečného pohybu trpící 

nadváhou nebo obezitou, následně velmi zatěžují náklady na zdravotní péči, kdy podle dat 

ze Spojených států z roku 2004, můžeme zjistit, že nemoci spojené s nadměrnou váhou stojí 128 

dolarů za osobu za rok, což v konečném součtu znamená, že lidé obézní nebo z nadváhou stojí 

zdravotní systém v průměru o 17% více než lidé, kteří jsou aktivní (Vítek, 2008). 

 

2.6.3 Kognitivní – behavioriální modifikace životního stylu 

 

Při terapii obezity se často orientuje pouze na somatickou terapii a je doménou somatické 

medicíny. Obezitu je potřeba vnímat komplexněji. Psychologický pohled nepokládá obezitu 

pouze za poruchu týkající se nevhodného složení těla, ale zdůrazňuje odlišnost kognicí a emocí 

obézních, následky se projeví v nadměrném zaobírání se problematikou redukce váhy a 

v negativním postoji proti svému tělu. Emočním důsledkem bývá rozladěnost (Středa; Málková, 

2013).  
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Kognitivně – behaviorální psychoterapie (KBT) se používá zejména u nadváhy a lehčích stupňů 

obezity (BMI do 35). U obézních s těžkým stupněm obezity je potřeba KBT kombinovat s dalšími 

přístupy. Součástí KBT jsou techniky, které mají pacientovi pomoci modifikovat jeho náhled a 

porozumět myšlenkám a přesvědčením, týkajících se regulace váhy, obezity a jejich důsledků, 

Terapie přímo ovlivňuje chování, které musí být změněno, aby mohlo dojít k úspěšnému 

váhovému úbytku a jeho udržení. KBT zahrnují sebepozorování (např. zaznamenávání stravy), 

techniky kontrolující proces jedení, techniky kontrolující podněty, které spouští jídlo, a rovněž 

techniky sebeposílení (re-inforcement), kognitivní a relaxační techniky (Sharma, 2007).  

 

2.6.4 Medikamentózní léčba 

 

Na medikamentózní léčbu je třeba pohlížet jako na součást komplexní strategie léčby obezity. 

Farmakoterapie může zlepšit spolupráci pacienta při léčbě, zmírňuje zdravotní rizika spojená s 

obezitou a zvyšuje kvalitu života. Též může zabránit vývoji nemocí komplikujících obezitu (např. 

diabetu 2. typu). Současná medikamentózní léčba je doporučena pro pacienty s BMI ≥ 27. Léky 

musí být užívány v souladu s jejich schválenými indikacemi a kontraindikacemi. Účinnost 

farmakoterapie je třeba vyhodnotit po prvních 3 měsících. V případě uspokojivého váhového 

úbytku pokles o více než 5 % se doporučuje v léčbě pokračovat. U non-respondentů je vhodné 

lék dále nepodávat (Hainer, 2008; Padwal, 2007). 

 

2.6.5 Chirurgická léčba 

 

Chirurgická léčba je velmi účinná u těžké obezity z hlediska dlouhodobého poklesu váhy, zlepšuje 

souběžná onemocnění a kvalitu života a v dlouhodobém výhledu snižuje celkovou úmrtnost. 

Chirurgické řešení je třeba brát v úvahu u pacientů ve věku od 18 do 60 let s BMI ≥ 40 nebo BMI 

35 až 39,9 kg/m2 při souběžných onemocněních, u nichž lze očekávat, že pokles hmotnosti 

onemocnění zlepší například diabetes 2. typu a další metabolická onemocnění, kardiorespirační 

nemoci, závažné postižení kloubů a s obezitou spojené psychické problémy (Fried, 2008).  

 

Chirurgické intervence vyžadují multidisciplinární přístup. Pacienty je třeba odeslat do 

zdravotnických zařízení, schopných posouzení stavu pacienta před operací, nabízejících 

komplexní přístup k diagnóze, posouzení a léčbě a ochotných provádět dlouhodobé sledování 

{stupeň 2, 3}. Ošetřující lékař a interdisciplinární tým by měli úzce spolupracovat, aby 

poskytovaná dlouhodobá pooperační péče byla optimální. Metodou volby v bariatrické chirurgii 

jsou laparoskopické techniky. Dnes nejčastěji užívanými chirurgickými výkony jsou: − operace 

omezující potravu, jakými jsou adjustabilní bandáž žaludku, proximální žaludeční bypass a 
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tubulizace žaludku, operace omezující vstřebávání makronutrientů (omezující energetickou 

absorpci) jako biliopankreatická diverze, kombinované operace, např. biliopankreatická diverze 

s duodenální výhybkou nebo distální žaludeční bypass (Maggard, 2005).  

 

2.6.6 Shrnutí terapií nadváhy a obezity 
 

Z dostupných zdrojů se prokázala jako nejefektivnější terapie nadváhy a obezity kombinace 

změny nebo úpravy stravování se zvýšením pohybové aktivity. Největší výhodou je, že tyto 

terapie může jedinec aplikovat bez profesionálního dohledu, a jsou velmi jednoduché pro 

samotnou realizaci. 

 

2.7 Energetický metabolismus 

 

Energetický metabolismus zahrnuje veškeré energetické procesy a přeměny látek, pro které plátí 

fyzikální zákon o zachování energie, formulovaný v podobě termodynamických vět. Téměř 

všechnu energii, kterou člověk potřebuje k životu, získává z chemické energie látek, které jsou 

obsaženy v potravě, nebo z látek uvnitř organismu, které byly přeměněny na energetické substráty 

tvořící energetické rezervy organismu. Jen nepatrnou část energie může lidský organismus 

získávat z okolí, v jiné než chemické formě, například: z prostředí, jehož teplota je vyšší než 

teplota tělesná, dále od vyhřátých předmětů nebo z infračervené složky slunečního záření 

(Vilikus, 2012). 

 

Energetická potřeba organismu je součtem bazálního energetického výdeje, termického efektu 

přijaté stravy, termoregulace, práce kosterních svalů a případně přítomné choroby, kdy 

stoupají energetické nároky organismu úměrně závažnosti choroby – úměrně velikosti stresu 

(Svačina, 2008). 

 

Bazální energetický výdej neboli bazální metabolismus (BM) je minimální energetický výdej 

k udržení homeostázy. Je definován jako minimální produkce tepla v organismu a je ovlivněn 

antropometrickými ukazateli (věkem, výškou, hmotností, tělesném složení, tělesnou teplotou a 

pohlavím). Je přímo úměrný hmotnosti a výšce, které mohou být společně vyjádřeny pomocí 

tělesného povrchu. U dospělého muže činí BM asi 165kJ na 1m2 tělesného povrchu za hodinu. U 

žen je BM o 10 – 15 % nižší oproti mužům srovnatelného věku (Vilikus, 2012; Svačina, 2008). 

 

Termický efekt potravy je složka energetického metabolismu, která je potřebná k trávení 

potravy, patří sem produkce trávicích enzymů, střevní peristaltika a zpracování vstřebaných látek 
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v játrech. Nejméně energie je zapotřebí ke strávení sacharidů, více energie ke strávení tuků, 

nejvíce pak ke strávení bílkovin, jelikož mají největší molekuly. Specificko – dynamický účinek 

potravy činí asi 5-10% celkového energetického metabolismu v závislosti na převažujících 

živinách v požité stravě. Největší podíl termickém efektu z celého trávicího ústrojí mají játra 

(Vilikus, 2012). 

 

Termoregulace je složka energetického metabolismu, kterou organismus potřebuje k vyrovnání 

tepelných rozdílů oproti prostředí, v němž se nachází. Termoregulace tvoří u člověka jen relativně 

malou část do 10% celkového energetického metabolismu, jelikož člověk nedostatek tepla 

kompenzuje přiměřenou vrstvou oblečení a topením nebo klimatizací. Pří nízkých teplotách 

prostředí a neadekvátním oblečení se ztráty tepla dějí převážně kondukcí a radiací. Naopak při 

přebytku tepla se tělo zbavuje přebytečného tepla pomocí evaporace, které činí asi 0,6 – 0,8 l za 

24 hodin a vydává energii 1400 – 1800 kJ (Vilikus, 2012).  

 

Práce kosterních svalů se dá označit jako veškerá pohybová aktivita, ta se projevuje zvýšením 

energetického výdeje o 20 – 60%, který je ale silně ovlivňován mnoha faktory: je to především 

rychlost pohybu, sklon svahu, hmotnost neseného břemene. Práce kosterních svalů nejvíce 

ovlivňuje energetický výdej člověka (Vilikus, 2012; Svačina, 2008). 

 

2.7.1 Sledování energetického výdeje 

 

Výpočtové metody považujeme za nejjednodušší a prakticky využitelné pro zjištění bazálního 

metabolismu. K výpočtu byly vypracovány matematické závislosti energetického výdeje a 

základních antropometrických parametrů (hmotnost, výška, pohlaví a věk) u zdravých jedinců. 

Mezi nejčastěji využívané patří Harrisova a Benediktova formule. Formule se liší, podle pohlaví 

viz tabulka číslo 8. Nevýhodou je, že přesnost výpočtu klesá v závislosti na věku, na poklesu 

podílu aktivní tělesné hmoty a při nemoci (Svačina, 2008). 

 

 Bazální energetický výdej 

Muži 66,47 + 13,75 × hmotnost (kg) + 5 × výška (cm) – 6,75 × věk (roky) 

Ženy 655,09 + 9,6 × hmotnost (kg) + 1,86 × výška (cm) – 4,86 × věk (roky) 

Tabulka 8 Harrisova a Benediktova formule 
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Mezi další metody měření energetického výdeje řadíme podle Svačiny (2008): 

 Přímou kalorimetrii – Základem přímé kalorimetrie je teplotní výdej těla jakožto 

indikátor tělesných transformací, které probíhají v organismu. 

 Nepřímou kalorimetrii – je to velice přesná metoda, ale neumožňuje sledovat vývoj 

energetického výdeje v běžných životních podmínkách. Proto se více používají méně 

přesné, ale při sledování celé skupiny vyhovující metody. 

 Monitoraci tepové frekvence -  je založena na stanovení velikosti kyslíkové potřeby při 

různé tepové frekvenci v závislosti na intenzitě pohybu. Po zjištění tohoto vztahu je 

monitorována pulzová frekvence při běžných činnostech pomocí přenosných monitorů – 

sporttester. 

 

2.7.2 Energetická bilance 

 

Jednoduše řečeno energetická bilance je poměr mezi energickým příjmem a výdejem, kdy potrava 

sama definuje příjem energie. Pro lepší pochopení je dobré zmínit, jak se energie přijatá v potravě 

měří. K zjištění energie v potravě se využívá kalorimetr zařízení, které definuje kalorie v jídle 

pomocí měření vydaného tepla nebo kyslíku spotřebovaného během trávení jídla (Whitney, 

1988). 

 

Následně k spočítání energetické bilance se využije energetický výdej, spočítaný pomocí metod 

uvedených výše, a následné porovnání s množstvím přijaté energie, získané vyhodnocováním 

jídelníčku. Chyba v odhadu energetické potřeby je dle Mahalka v rozmezí 20 – 30%. Největší 

chyba se ukazuje u obézních jedinců, kteří uvádějí zpravidla podstatně nižší příjem, než je 

skutečnost a taktéž rozdíly v tabulkách výživových a energetických hodnot i přesto je tato metoda 

dobře využitelná (Svačina, 2008). 

 

2.7.3 Shrnutí energetického metabolismus 
 

Orientace v energetickém metabolismu je důležitá pro tvorbu intervencí, díky správnému 

pochopení funkce energetické bilance, jde správně nastavit ideální energetický příjem, aby 

nedocházelo k nárůstu nežádoucí hmotnosti. 

 

2.8 Přehled intervencí  

 

V této kapitole nastíním možnosti intervenci při redukci hmotnosti plně pracujících osob. 

Intervence můžeme dělit na diety a metody fyzického ovlivňování a jejich kombinace. Následovat 
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bude popis nejznámějších a nejčastějších intervencích využívaných při redukci hmotnosti u osob 

s nadváhou a obezitou.  

 

Ideální intervence u lidí s nadváhou a obezitou, by hlavně měla být bezpečná, efektivní, zdravá, 

nutričně vyvážená, kulturně akceptovatelná a ekonomicky přijatelná. Měla by být dlouhodobě 

udržitelná a zabezpečovat stály úbytek váhy. Mnoho dietních plánů s různými příjmy kalorií a 

složení makronutrientů bylo posuzováno v náhodných klinických pokusech, recenzích, meta 

analýzách, a bylo shledáno jako podporný prvek při snaze o redukci hmotnosti dospělých. Přesto 

všechno, optimální dieta je stále předmětem debat. Pouze základní principy a doporučení jsou 

poskytovány, a neexistuje žádná dieta, která by platila na všechny osoby s nadváhou 

nebo obezitou, bez individuálních úprav (Koliaki, 2018). 

 

2.8.1 Nízko sacharidová dieta 

 

Nízko sacharidová dieta je založená na nízkém příjmu sacharidu a vyšším příjmu tuků, proto je 

také označována jako low-carb, high-fat diet (LCHF). Striktní dieta, která nepřesahuje příjem 20g 

cukru za den se také může označovat jako Keto dieta nebo Ketogenic dieta. Mezi 

kontraindikované skupiny patří diabetici, lidé s vysokým krevním tlakem a kojící ženy (Eenfeldt, 

2020). 

 

Nízko sacharidová dieta je velmi často porovnávaná s nízko lipidovou dietou, proto proběhlo 

několik studii porovnávající tyto dvě diety. Studie vedená Sackner-Bernsteinem v roce 2015 

proběhla na systematické rešerši literatury přes  PubMed (1966-2014). Byly vybrány studiu, které 

trvaly déle než 8 týdnů, srovnávající nízko sacharidovou dietu, tedy ≤120gm sacharidů/denně a 

nízko lipidovou dietu ≤30% energie z tuků/den. Studie v celkovém součtu obsahovala 1797 

probandu, kteří byli převzatí ze 17 experimentů.  

 

Ve výsledku vyšlo, že u obou diet se projevil úbytek váhy, ovšem z porovnání vyšla lépe nízko 

sacharidová dieta, která byla spojena s významnějším úbytkem váhy (-2.0kg) a taktéž s daleko 

nižším rizikem aterosklerotickém kardiovaskulárním onemocnění. Pravděpodobnost většího 

úbytku váhy spojeného s nízko sacharidovou dietou byla ˃99%. Z výzkumu vychází, že nízko 

sacharidová dieta se považuje za efektivnější a bezpečnější intervenci při redukci váhy u lidí 

s nadváhou nebo obézních, ačkoliv dlouhodobé efekty potřebují důkladnější prozkoumání 

(Sackner – Bernstein, 2015). 
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2.8.2 Nízko lipidová dieta 

 

Nízko lipidová dieta je založena na sníženém přijmu tuku ve stravě. Obecně je uznáváno, že 

příjem tuků by neměl přesáhnout 30% denního energetického příjmu. Občas se udává také číslo 

méně než 20g tuků za den. Nejčastěji se omezují saturované tuky a trans mastné kyseliny, tuky 

které jsou spojené s nepříznivým vlivem na zdraví. Jejich omezení je využíváno k úbytku váhy a 

také kvůli zdravotním důvodům, jako například metabolickou kontrolu nebo ochranu před 

srdečními onemocněními a cukrovkou (Edermaniger, 2020). 

 

Ohledně efektivnosti nízko lipidové diety v dlouhodobém hledisku se vedou debaty po desetiletí, 

proto vznikla studie vedená Tobiasem (2015), která cílí ke srovnání, zda nízko lipidová dieta vede 

k výraznějšímu úbytku na váze než nízko sacharidová nebo jiný diety s vyšším příjmem tuků. 

Proběhla systematická rešerše a meta – analýza náhodně kontrolovaných pokusů porovnávající 

dlouhodobé efekty (≥1 rok) nízko lipidové diety a ostatních diet s vyšším příjmem tuků.  

 

Výzkum jako základ použil 3517 citací a 53 studii, které se setkaly s kritérii a byly uskutečněni 

před 31. červencem 2014. Celkový počet probandů byl 68 128 dospělých osob. Z pohledu úbytku 

váhy nízko lipidová dieta vedla k méně významnému úbytku váhy než nízko-sacharidová dieta. 

V porovnání s ostatními dietami, které mají za základ vyšší příjem tuku než nízko lipidová dieta, 

se neprokázal žádný rozdíl v úbytku váhy. Významnější výsledek dosáhla nízko tuková dieta 

v komparaci s obvyklými dietami, které neovlivňují příjem tuků (Tobias, 2015).  

 

Ze studie tedy vyplývá, že pro dlouhodobý efekt není vhodné upřednostňovat nízko lipidovou 

dietu nad intervencemi v podobné intenzitě a rozsahu. Studie Tobiase, taktéž potvrdila výzkum 

Sackner – Bernstein v kapitole o Nízko sacharidové dietě. 

 

2.8.3 Nízko energetická dieta 

 

Nízko energetická dieta je založená na redukci denního příjmu stravy pod 5000kJ. Tato dieta je 

nevhodná pro aktivní jedince a kojící nebo těhotné ženy, nebo pro osoby se zdravotnímu problémy 

(NIA, 2018).  

 

V roce 2020 byla zveřejněn výzkum vedený Dorlingem po dobu dvou let na skupině 143 

probandu s nadváhou. Intervence proběhla snížením denního kalorického příjmu o 25%. V rámci 

studie byla taktéž zjišťována chuť k jídlu, která byla měřená pomocí analogové škály od 0-100%. 
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Cílilo se k odpovědím kolem 50%, přičemž 80% nejmenší pocit hladu a nejnižší akceptovaná 

odpověď 10%, což byl největší pocit hladu. 

 

Ve výsledcích se ukázalo, že po 20 týdnech výzkumu se pocit hladu dostal nad hranici 50%, 

přestože objem příjmu potravy byl stále stejný.  Úbytek váhy byl rovnoměrný až do 60 týdnu, 

kdy se váha ustálila. Nízko energetická dieta se ukázala jako efektivní i z dlouhodobého hlediska, 

ovšem po určité době se musí snížit příjem potravy po další pokrok (Dorling, 2020). 

 

Pro osoby které jsou obézní, se doporučuje velmi – nízko energetická dieta, která je především 

pro osoby s BMI ≥30, které vyžadují rychlý úbytek váhy. Kalorický příjem by se měl pohybovat 

≤3350kJ z tohoto důvodu by se měla dieta provádět pouze pod odborným dohledem po dobu 

maximálně 12 týdnů (Joshi, 2018). 

 

Ve studii Stevense (2018) se prokázalo, že v krátkém časovém horizontu velmi – nízko 

energetická dieta má příznivý vliv na snížení váhy ale také vede k útlumu diabetu druhého typu. 

 

Další systematický přehled a meta – analýza zaměřená na velmi nízko kalorickou ketogenickou 

dietu (very low calorie ketogenic diet – VLCKD), proběhla v květnu 2019 vedená Castellanem, 

jejíž součástí bylo dvanáct studií. VLCKD byla spojená s úbytkem váhy -10,0kg  a – 15,6kg 

během aspoň 4 týdnů, také VLCKD byla úspěšná v redukci indexu BMI (-5,3 kg/m2), obvodu 

pasu (-12,6cm). Ze studie vychází, že ze současného hlediska je VLCKD považováno za efektivní 

strategii při redukci hmotnosti u osob s nadváhou a obezitou. 

 

2.8.4 Střídání dnů půstu 

 

Střídání dnů půstu neboli Alternate – Day Fasting se v posledních letech stala velmi oblíbenou 

alternativní dietou, proto vznikla studie vedená Trepanowskim, která probíhala mezi říjnem 2011 

a lednem 2015 na Chicagské Univerzitě. Výzkumu se zúčastnilo 100 probandů (86 žen a 14 mužů) 

ve věku od 44±11 let. 

 

Probandi byli rozděleni do 3 skupin po dobu jednoho roku. Na první skupinu byla použita metoda 

střídání dnů půstu, kdy v den pustu měli příjem 25% potřebné energie, naopak 125% energie 

v den „hodování“. Druhá skupina měla nastavený příjem na 75% energie každý den. A poslední 

skupina byla kontrolní bez intervence. Experiment byl rozložený na dva šesti měsíční úseky, kdy 

v prvním úseku, všechny skupiny držely předepsanou dietu a v druhých 6 měsících šlo o 

udržování váhy. 
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Úbytek probandů v průběhu testu byl nejvyšší u střídavého režimu, kdy 13 z 34 probandu 

ukončilo testování předčasně, na druhé straně ve skupině s omezeným příjmem kalorií ukončilo 

test 10 z 35 a v poslední skupině 8 z 31. Z pohledu úbytku váhy obě dvě intervence dopadly 

shodně během prvních 6 měsíců -6.8%, naproti tomu u redukovaného příjmu -6.8%. Během 

druhých 6 měsíců -6.0%, u druhé skupiny -5.3% oproti kontrolní skupině. Účastníci výzkumu 

v střídavé metodě jedli více než bylo předepsáno v den půstu a méně než bylo předepsáno v den 

125% příjmu. U druhé skupiny s předepsaným 75% příjmem kalorií za den, nebyl ve většině 

problém splnit denní energetický cíl. Střídání dní půstů se neukázalo významně rozdílné v úbytku 

váhy, kontrole váhy oproti dennímu kalorickému omezení (Trepanowski, 2017). 

 

2.8.5 Koncept 10 000 kroků denně 

 

Studie byla realizována Skalskou a Buncem v roce 2011 na 20-ti ženách středního věku, které 

byly plně zaměstnány a nadváhou a obezitou. Věkové rozmezí bylo 43,9 ± 8,6 roků. Intervence 

probíhala 20 týdnů, byla stanovena dle obecného doporučení na 10 000 kroků denně.  

 

Vstupní počet kroku byl 7099±2019 kroků/den, výstupní hodnota se významně zvýšila na 

9962±1647 kroků/den. Hmotnosti se snížila z 89,6 ± 9,2 kg na 86,1±9,1 kg. Obvod pasu při 

vstupním měření byl 94,1±6,8 cm, na konci intervence 90,6±6,1 cm. 

Ze studie tedy vyplývá, že koncept 10 000 kroků denně je u žen středního věku s nadváhou nebo 

obezitou zvládnutelný a vznikají významně pozitivní změny nadváhy a obezity (Skalská, Bunc z 

Suchý, 2012). 

 

2.8.6 Shrnutí intervencí 
 

Z dostupných vědeckých prací se prokázalo, že mezi intervence vhodné pro plně pracující osoby 

řadíme nízko sacharidovou dietu a koncept 10 000. Obě intervence se projevily jako úspěšné 

z dlouhodobého hlediska. Na druhou stranu nízko lipidová dieta se neprokázala, jako dlouhodobě 

udržitelná a nízko energetická dieta má velmi úzké využití a proto není vhodná pro širší uplatnění. 

Střídání dnů půstu se neprokázalo jako významně efektivnější než kalorická restrikce, která je 

jednoduší na správné provedení.  
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2.9 Souhrn teoretické části 
 

Z důvodu změny pracovního nasazení, které v posledním letech se projevuje rapidním nárůstem 

sedavého způsobu života, dochází ke kontinuálnímu nárůstu obézních osob. Další z důvodu je 

stále se zrychlující způsob života, který zamezuje pravidelnému rozložení potravy, převážně u 

osob, které nemají dostatečný prostor na pravidelné stravování z důvodu plného zaměstnání.   

 

Ovšem příčiny obezity je důležité brát v širším měřítku, mnohdy nadměrný příjem energie není 

primární příčina nadváhy, ale až druhotná, která může být připojená k jiným problémům. Proto 

je důležité mít povědomí o dalších příčinách, aby se intervence řešily komplexně. 

 

K samotnému rozeznání nadváhy nebo obezity se využívá mnoho metod, ovšem ne všechny jsou 

vhodné pro terénní testování. Proto se mnohdy využívají jednoduší a metody, které ovšem 

mnohdy nejsou tak vypovídající. Především u antropometrického měření je vhodné metody 

kombinovat pro komplexnější výsledky. Z tohoto důvodu se zaměřím na BMI index, WHR a WC 

u probandů a následně porovnám, zda úbytek těchto mír koreluje s úbytek váhy. 

 

Pokud se nadváha nebo obezita projeví, je dobré se seznámit i s jejich dopady. Nejvíce rizikové 

jsou zdravotní dopady, v mnohých studiích je obezita spojovaná s dalšími zdravotními 

komplikacemi. Velmi často je obezita sama příčinou těchto zdravotních komplikací. Ovšem při 

nahlížení na obezitu je dobré se nezastavit pouze u zdravotních dopadů ale také ze sociální a 

ekonomické stránky. Sociální dopady má obezita hlavně v dětství kdy je často odsuzována. 

V dospělosti se spíše jedná o seznamování, které je vědecky prokázáno jako ztížené u osob 

s obezitou a také při pracovním pohovoru nebo při snaze o povýšení, jsou obézní osoby lehce 

indisponováni. Z ekonomického hlediska se nejedná pouze o samotného obézního jedince ale o 

celou společnost, jelikož náklady na zdravotní péče pro obézní osoby jsou prokazatelně vyšší. 

 

Zásadní pro úbytek osob trpící nadváhou nebo obezitou je její prevence, která se ovšem velmi 

často zanedbává. Důležité je proto v co největší míře upozorňovat na dopady a možnosti 

předcházení obezitě. V tomto ohledu bylo představeno několik programu, které mají za úkol 

pomoci s prevencí, jsou velmi krátce a jasně napsané a proto jsou vhodné i pro osoby plně 

pracující, které se nemusí zabývat dlouhým studiem prevence. 

 

Pro správnou terapii obezity je důležité se orientovat v energetickém metabolismu, který je 

zásadní pro tvorbu individuální intervence. Díky pochopení energetického metabolismu jdou 

následně vyhodnotit záznamové archy, čímž se zjistí energetická bilance, která jde následně 
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upravit dle individuálních potřeb. Především jde o správně nastavený energetický příjem vůči 

energetickému výdeji, aby nedocházelo k nárůstu hmotnosti.  

 

Pro správné zvolení intervence je důležité zjistit pomocí rešerše z dostupných vědeckých prací 

vhodné intervence vhodné pro plně pracující osoby. Mezi intervence, které patří mezi úspěšné a 

ověřené řadíme nízko sacharidovou dietu a koncept 10 000 kroků za den. U těchto dvou intervencí 

se projevil dlouhodobý úspěch a udržitelnost. Ovšem pro využití u plně pracujících osob jsou tyto 

dvě metody stále poměrně náročné na provedení, proto byly využity pouze jako vzorové a dále 

byly kombinovány s individuálnímu intervencemi.   
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3 Cíl práce 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem práce je zjistit, pomocí rešerše domácí, zahraniční literatury a vědeckých prací, a následné 

zpracování anketního listu. Nejméně zasahující intervence vedoucí k redukci hmotnosti u plně 

pracujících osob, a následnou individualizaci intervence trvající 4 týdny, vedoucí k redukci 

hmotnosti. 

 

3.2 Hypotézy 

 

1. Předpokládám, že dospělé osoby plně pracující se sedavým zaměstnáním budou mít 

nevyvážený příjem energie v průběhu dne. 

2. Předpokládám, že úbytek váhy u osob plně pracujících koreluje se změnou obvodových 

mír pasu a boků. 

3. Předpokládám, že pomocí kombinace kalorické restrikce a zvýšení fyzické aktivity bez 

ohledu na její intenzitu, lze pozitivně ovlivnit úbytek váhy ve sledovaném období čtyř 

týdnů u osob plně pracujících. 

 

3.3 Úkoly práce 

 

1. Zpracovat literární rešerši o daném tématu a seznámit se s problematikou nadváhy a 

obezity 

2. Zpracovat získaná data a popsat možnosti intervence u osob s nadváhou nebo obezitou. 

3. Pomocí ankety zjistit pohybové, stravovací návyky a antropometrické míry respondentů. 

4. Zpracovat anketu a rozpoznat příčiny nadváhy a obezity následně vybalancovat 

energetický příjem a výdej. 

5. Připravit intervenci a následně aplikovat po dobu čtyř týdnů. 

6. Zpracovat a porovnat data získaná po intervenci a před intervencí.  

7. Vyhodnotit získaná data a vyvodit závěr. 
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4 Metodika výzkumu 

4.1 Metody získání dat 

Internetové zdroje pro potřeby rešerše v teoretické části, byly získávány ze serveru PubMed a 

Google Scholar, a kombinovány s dostupnými literárními zdroji. V samotné praktické části 

diplomové práce byl uskutečněn sběr dat pomocí ankety. Anketa byla tvořena speciálně pro tento 

výzkum na základě informací z teoretické části. Cílem ankety bylo zaznamenání týdenního 

programu plně pracujících osob se zaměřením na složení a časovaní pokrmů a fyzickou aktivitu. 

 

4.2 Metody zpracování dat 

Získaná data se zpracovávala pomocí tabulkového programu Microsoft office Excel 2013. 

Záznam týdenních příjmu a výdeje potravin byl vyhodnocován pomocí internetového portálu 

Kalorické tabulky, kde byl zmapován příjem v kJ u každého probanda. Z anketního listu se 

přenese záznam stravování do kalorických tabulek, kde se zobrazí ekvivalent kJ a makronutrientů 

k zadanému pokrmu.  

 

4.3 Charakteristika sledovaného souboru 

 

V mé diplomové práci jsem se rozhodnul zaměřit na skupinu obyvatelstva, která je definována 

jako plně pracující osoby dle § 79 zákoníku práce, kde délka stanovené týdenní pracovní doby 

činí 40 hodin týdně. V mém případě jsem vybíral probandy, kteří plní minimálně 5 denní pracovní 

týden s 8 pracovními hodinami. Celkový počet probandů je 13 z toho 10 žen a 3 muži. Věkové 

rozmezí bylo 50 let ± 14 let. Všichni probandi pracují na úřadech a velká část jejich práce probíhá 

pouze v sedě u počítače. 

 

Dalším aspektem bylo určení nadváhy či obezity pomocí indexu tělesné hmotnosti představené 

Belgičanem Lambert Adolphe Jacques Quetelet. Kdy u dospělých charakterizujeme nadváhu 

BMI 25,0 – 29,9 a obezitu ˃ 30 BMI. 

 

4.3.1 Antropometrické měření 

 

U vstupních dat se zjišťoval věk, výška, váha a obvody pasů a boků. Následně se ze získaných 

dat dopočítal index BMI a poměr mezi boky a pasem (WHR). Obvodové míry si měřili probandi 

sami se zaokrouhlením na celé centimetry. V tabulce č. 9 jsou uvedeny vstupní antropometrické 

hodnoty. 
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  Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

1 54 1,74 105,3 100,5 130 34,78 0,77 

2 46 1,73 109,2 110 136,5 36,49 0,81 

3 59 1,58 86,6 89 98,5 34,69 0,90 

4 59 1,75 100,5 108,5 115,5 32,82 0,94 

5 39 1,78 80,8 87,5 95 25,50 0,92 

6 38 1,81 95,5 104,5 105 29,15 1,00 

7 56 1,69 92,0 95 122 32,21 0,78 

8 58 1,69 100,9 110 116,5 35,33 0,94 

9 36 1,80 105,8 101,5 105,5 32,65 0,96 

10 60 1,61 93,3 86 104,5 35,99 0,82 

11 50 1,75 95,4 90 110 31,15 0,82 

12 39 1,64 84,5 91,5 116 31,42 0,79 

13 59 1,88 105,8 103 114 29,93 0,90 

Průměr: 50,23 1,73 96,58 98,23 113,00 32,47 0,87 

Tabulka 9 záznam antropometrického měření probandů. 

 

Graf 2 výsledky zdravotního ohrožení dle WHO (2011) norem. 

 

 

Dle grafu č.1. U 46% probandů je vyšší možnost výskytu zdraví ohrožujících stavů, z důvodu 

poměru rozložení váhy v těle. 
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Graf 3 BMI indexy 

 

 

V grafu č.2 lze zjistit, že 25% probandů je klasifikováno s nadváhou a zbylých 75% má obezitu. 
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5 Výsledky 

Níže jsou uvedeny výsledky sledování, které se skládají ze vstupní ankety, kde probandi 

vyplňovali energetický příjem a výdej v průběhu jednoho týdne. Následně se z ankety pomocí 

kalorických tabulek zjišťovalo složení makronutrientu v potravě. Poté se vytvořil průměr všech 

hodnot získaných za celý týden.

 

Graf 4 Příjem energie v průběhu dne. 

 

 

V grafu č. 3 můžeme vidět, že rozložení příjmu energie mezi jednotlivými jídly je téměř shodné, 

s doporučenou normou 25%, 10%, 30%, 10%, 25% dle Kleinwächterové a Brázdové (2001). Ale 

pokud se podíváme na rozložení makronutrientu v grafu č.5 zjistíme, že příjem tuků je o 13,50% 

vyšší, což se projevuje na úkor sacharidů, které jsou naopak o 15,50 % nižší než doporučený 

příjem. 
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Graf 5 rozložení makronutrientů 

 

 

Proband č. 1 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 2182 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Naopak přijímal dvojnásobně více tuků než doporučené množství, proto 

byla snaha omezit příjem tuků a nahradit je sacharidy a následně zvýšit energetický výdej, který 

představoval před intervencí v průměru 1239kJ za jeden den v týdnu a po intervenci 1629kJ  

Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 10. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 54 1,74 105,3 100,5 130 34,78 0,77 

Po 54 1,74 104,8 98,5 129 34,61 0,76 

Rozdíl   -0,5 -2,0 -1,0 -0,17 -0,01 

Tabulka 10 

Proband č. 2 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 2045 kJ, než byla jeho denní potřeba pro pracovní 

metabolismus. Na druhou stranu přijímal více tuků než doporučené množství, na úkor bílkovin, 

kterých přijímal naopak o 25 méně, z tohoto důvodu intervence zahrnovala omezení tuků, a 

náhradu za bílkoviny. Následně se zvýšil energetický výdej z 1732kJ za den na 2062kJ. Po čtyř 

týdenním měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 11. 
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 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 46 1,73 109,2 110 136,5 36,49 0,81 

Po 46 1,73 107,2 109,5 134,5 35,82 0,81 

Rozdíl   -2,0 -0,5 -2,0 -0,67 0,00 

Tabulka 11 

Proband č. 3 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 3801 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus, zde se pravděpodobně prokázala nedostatečná instruktáž při vyplňování 

záznamové archu, přestože každé jídlo bylo důkladně vyplněno. Hmotnost jednotlivých jídel byla 

velice nízká. Z tohoto důvodu se pouze zvýšil energetický výdej 1818 na 2062. Po čtyř týdenním 

měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 12. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 59 1,58 86,6 89 98,5 34,49 0,90 

Po 59 1,58 85,9 87,5 97 34,41 0,90 

Rozdíl   -0,7 -1,5 -1,5 -0,08 0,00 

Tabulka 12 

Proband č. 4 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 653 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Složení makronutrientů bylo téměř v doporučených normách, proto se 

v intervenci snížil denní příjem o 10% a zachovalo se složení stravy. Následně se zvýšil 

energetický výdej z 1939kJ za den na 2263kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí prodloužení jízdy na 

rotopedu o 15 minut, které proband provozoval již před intervencí  Po čtyř týdenním měření se 

po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 13. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 59 1,75 100,5 108,5 115,5 32,82 0,94 

Po 59 1,75 99,5 106,5 113,5 32,49 0,94 

Rozdíl   -1,0 -2,0 -2,0 -0,33 0,00 

Tabulka 13 

Proband č. 5 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 28 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro pracovní 

metabolismus. Proband přijímal téměř dvojnásobné množství tuků a méně bílkovin než 

doporučené množství. Z toho důvodu intervence se zaměřila na záměnu potravin s vysokým 

obsahem tuku za potraviny s vyšším obsahem bílkovin. Následně se zvýšil energetický výdej 
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z 1490kJ na 1814kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí prodloužení jízdy na rotopedu o 15 minut, které 

proband provozoval již před intervencí  Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily 

následující změny, viz tabulka č. 14. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 39 1,78 80,8 87,5 95 25,50 0,92 

Po 39 1,78 80,4 86,5 95 25,38 0,91 

Rozdíl   -0,4 -1,0 0,0 -0,12 -0,01 

Tabulka 14 

 

Proband č. 6 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 345 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Příjem tuků byl zvýšen dvojnásobně na úkor sacharidů, z tohoto důvodu 

se vyvážily makronutrienty. Z pohledu energetického příjmu se přidalo další hodinové cvičení 

Tabata, které proband již před intervencí jednou týdně prováděl. Tímto se dosáhlo zvýšení 

energetického výdej z 1237kJ za den na 1522kJ. Po čtyř týdenním měření se po intervenci, 

projevily následující změny, viz tabulka č. 15. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 38 1,81 95,5 104,5 105 29,15 1,00 

Po 38 1,81 96,5 102 104,5 29,46 0,98 

Rozdíl   +1,0 -2,5 -0,5 +0,31 -0,02 

Tabulka 15 

Proband č. 7 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 653 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Složení makronutrientů bylo téměř v doporučených normách, Proto se 

denní příjem snížil o 10% a zachovalo se složení stravy. Následně se zvýšil energetický výdej 

z 1939kJ za den na 2263kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí prodloužení jízdy na rotopedu o 15 minut, 

které proband provozoval již před intervencí  Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily 

následující změny, viz tabulka č. 11. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 56 1,69 92 95 122 32,21 0,78 

Po 56 1,69 89 93 119 31,16 0,78 

Rozdíl   -3,0 -2,0 -3,0 -1,05 0,00 

Tabulka 16 
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Proband č. 8 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 481 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Složení makronutrientů bylo téměř v doporučených normách, Proto se 

denní příjem snížil o 10% a zachovalo se složení stravy. Následně se zvýšil energetický výdej 

z 1362kJ za den na 1692kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí záměny jízdy autem do práce za 20 minut 

chůze. Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 17. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 58 1,69 100,9 110 116,5 35,33 0,94 

Po 58 1,69 99,7 108,5 113 34,91 0,96 

Rozdíl   -1,2 -1,5 -3,5 -0,42 +0,02 

Tabulka 17 

Proband č. 9 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 1644 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Bylo přijímáno dvojnásobné množství tuků především v podobě trans 

mastných kyselin. Z toho důvodu byla snaha snížit příjem těchto tuku a nahradit je vyváženou 

stravou, proto se denní příjem snížil o 10%. Následně se zvýšil energetický výdej z 2601kJ za den 

na 2980kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí prodloužení domácího cvičení o 15 minut, které proband 

provozoval již před intervencí. Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily následující 

změny, viz tabulka č. 18. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 36 1,80 105,8 101,5 105,5 32,65 0,96 

Po 36 1,80 105 99,5 102,5 32,41 0,97 

Rozdíl   -0,8 -1,0 -3,0 -0,24 +0,01 

Tabulka 18 

Proband č. 10 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 902 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Strava byla pestrá a vyvážená, proto se z tohoto důvodu denní příjem 

snížil o 10%, převážně zmenšením porcí. Problémem byla velmi nízká aktivita, která se vyřešila 

změnou dopravy do práce. Tím se získalo 20 minut chůze denně navíc, a to vedlo ke zvýšení 

energetického výdeje z 1441kJ za den na 1661kJ za den. Po čtyř týdenním měření se po 

intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 19. 
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 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 60 1,61 93,3 86 104,5 35,99 0,82 

Po 60 1,61 95,3 86 106 36,77 0,81 

Rozdíl   +2,0 0,0 +1,5 +0,78 -0,01 

Tabulka 19 

 

Proband č. 11 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 862 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Z pohledu makronutrientů byl velmi nízký příjem sacharidů, ale naopak 

více než dvojnásobný příjem tuků, proto byla snaha snížit příjem uzenin, který byl vysoký a 

nahradit je sacharidy s nízkým glykemickým indexem. Následně se zvýšil energetický výdej 

z 2236kJ za den na 2566kJ. Zvýšení se dosáhlo pomocí prodloužené procházky se psem o 30 

minut. Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 20. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 50 1,75 95,4 90 110 31,15 0,82 

Po 50 1,75 94,9 88,5 109 30,99 0,81 

Rozdíl   -0,5 -1,5 -1,0 -0,16 -0,01 

Tabulka 20 

Proband č. 12 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 458 kJ více, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Tuky byli o jednu třetinu vyšší než doporučené množství, z tohoto 

důvodu jsme se zaměřili, na snížení přijmu tuků. Následně se zvýšil energetický výdej z 1530kJ 

za den na 1850kJ. Energetický výdej byl zvýšen pomocí prodloužené vycházky se psem o 30 

minut. Po čtyř týdenním měření se po intervenci, projevily následující změny, viz tabulka č. 21. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 39 1,64 84,5 91,5 116 31,42 0,79 

Po 39 1,64 84,3 90 115 31,34 0,78 

Rozdíl   -0,2 -1,5 -1,0 -0,08 -0,01 

Tabulka 21 

Proband č. 13 

 

Před intervencí proband přijímal v průměru o 379 kJ méně, než byla jeho denní potřeba pro 

pracovní metabolismus. Složení makronutrientů bylo téměř v doporučených normách, složení 

stravy bylo pestré a vyvážené. Z tohoto důvodu se měnil pouze energetický výdej z 2242kJ za 

den na 2527. Přidala se 15 minutová jízda na rotopedu při každém cvičení v posilovně, kterou 
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proband navštěvoval třikrát do týdne. Po čtyřtýdenním měření se po intervenci, projevily 

následující změny, viz tabulka č. 22. 

 

 Věk Výška/m Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 59 1,88 105,8 103 114 29,93 0,90 

Po 59 1,88 106 100,5 111,5 29,99 0,90 

Rozdíl   +0.2 -2,5 -2,5 +0,06 0,00 

Tabulka 22 

 

V průměru vyšlo, že probandům klesla váha 0,54kg±3,0kg , obvod pasu se snížil o 1,58cm±2,5cm 

a obvod boků o 1,5±3,5cm. Index BMI se snížil v průměru o 0,18 a WHR zůstalo beze změny. 

 

  Váha/kg WC/cm Boky/cm BMI WHR 

Před 96,58 98,23 113 32,47 0,87 

Po 96,04 96,65 111,50 32,29 0,87 

 0,54 1,58 1,5 0,18 0 
Tabulka 23 

 

Na konci samotné intervence byli probandi tázáni, zda je intervence nějakým stylem omezovala  

Většina uvedla, že je neomezovala nebo spíše neomezovala viz graf č.6. 

 
Graf 6 
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6 Diskuze 

 

Základem mé diplomové práce byl anketní list, který byl vyplňován po dobu jednoho týdne včetně 

víkendů. Velmi důležité bylo, zaznamenání veškerého přijmu potravin a tekutin během dne, 

taktéž veškeré aktivity během dne. Z těchto poskytnutých informací se následně tvořila 

individuální intervence založená na poznatcích z teoretické části. Individuální přístup jsem zvolil 

kvůli nižšímu číslu probandů, a také vzhledem ke skutečnosti, že z mého pohledu neexistuje žádná 

ideální dieta, která by šla aplikovat plošně. Proto při tvorbě intervence jsem se řídil základními 

principy a doporučeními vztahující se k danému vzorku probandů.  

 

V první části jsem zpracoval a vyhodnotil veškeré informace, kde se z dostupných informací 

částečně nepotvrdila má první hypotéza, že dospělé plně pracující osoby se sedavým zaměstnáním 

budou mít nevyvážený příjem energie v záznamovém archu. Z celého vzorku probandu pouze 

dvě osoby neměly rozvržený příjem energie do pěti pokrmů, ale pouze do tří. Zbylých jedenáct 

osob vyplnilo, že přijímají potraviny v pěti rovnoměrně rozložených pokrmech. Poté jsem 

spočítal energetický příjem z jednotlivých pokrmů, vyšel výsledek, který se téměř shodoval 

s doporučenou normou. 

 

 Na druhou stranu, z pohledu příjmu makronutrientů, se nevyváženost stravy potvrdila. Zde se 

prokázal příjem tuku jako největší problém, jelikož vysoce přesahoval doporučené hodnoty, navíc 

podstatnou část tvořily saturované tuky. Hooper ve studii na vzorku 65 508 probandů z roku 2016 

zjistil, že redukce nebo modifikace přijmu saturovaných tuků, snižuje riziko kardiovaskulárních 

nemocí až o 14%. Na druhou stranu příjem sacharidů byl výrazně nižší, než doporučená norma, 

což ve výsledku vedlo k přiměřenému energetickému příjmu z pohledu kalorii. Bílkoviny byly ve 

většině případů zastoupeny v jídelníčku dostatečně. Z těchto výše uvedených důvodů první 

hypotézu, zda u dospělých osob plně pracujících se sedavým zaměstnáním je nevyvážený příjem 

energie přijímám. 

 

Další faktor, který jsem posuzoval, byla frekvence pohybových činností, kdy frekvence 

pohybových činností by měla být alespoň 3x týdně s tím že minimální doba pohybové aktivity by 

měla nejméně trvat 30minut. Za ideální se považuje 45-60 minut (Novotná, 2006). Pohybová 

aktivita před intervencí byla u většiny menší než 30 minut denně, do čehož byla zařazená veškerá 

aktivita kromě pracovní náplně, tedy například: nákupy, chůze do práce, domácí práce, tudíž 

aktivita nebyla velmi intenzivní. Z tohoto důvodu, byla snaha u všech probandů dosáhnout 

minimálně 45 minut aktivity denně. Využívalo se většinou již provozovaných aktivit, pouze se 

upravila intenzita, nebo trvání. 
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Důležitým faktorem, bylo odebírání tělesných mír, probandi měřili obvod pasu a obvod boků.  

Pro přesnost byl přiložen k anketnímu listu obrázek s přesným označením, kde se míry odebírají.   

Před zahájením intervence se míry a hmotnost odebíraly ráno po probuzení poslední den 

vyplňování anketního listu. A po intervenci  ráno na lačno první den po ukončení intervence.  

Cílem mého měření bylo zjistit, zda koreluje úbytek váhy u osob pracujících se změnou 

obvodových mír pasu a boků. Ve výsledku se korelace projevila, až na dvě výjimky, kde se váha 

zvýšila, ale obvodové míry se snížily. Pro bližší porozumění, by bylo zapotřebí zařadit metodu 

pro zjištění tělesného složení. Ale z mého zkoumání hypotézu přijímám, z důvodu korelace 

úbytku váhy s úbytkem obvodových mír porovnané s měřením před zahájením intervence a po 

zahájení. 

 

Také se projevilo, že přestože index BMI klesnul WHR, které určuje zdravotní riziko, se 

nezměnil. Z tohoto důvodu, mi index BMI jako samostatný hodnocení rizik nadváhy a obezity 

nepřijde vhodný, a měl by se kombinovat s dalšími metodami pro více komplexní analýzu. 

 

Moji poslední hypotézou, byl předpoklad, že pomocí kombinace kalorické restrikce a zvýšení 

fyzické aktivity bez ohledu na její intenzitu, lze pozitivně ovlivnit úbytek váhy v sledovaném 

období čtyř týdnů. Cílem práce nebylo vybrat jednu z radikálních intervencí a tím se pokusit o 

výrazné snížení váhy. Snaha byla převzít vědomosti získané z dříve použitých intervencí a 

přizpůsobit je danému vzorku obyvatel, aby je co nejméně omezovaly.  

 

Z tohoto důvodu byla snaha nastavit realistický cíl, který měl za úkol pomalu a udržitelně změnit 

způsobit života testovaného vzorku. Především nám šlo o zastavení nárůstu hmotnosti a 

následném postupném úbytku. Pokud se totiž podíváme na studii vedenou Vinkem (2016) 

porovnávající opětovný nárůst hmotnosti, po radikálních nízko sacharidových dietách, zjistíme, 

že opětovný nárůst hmotnosti je téměř 50% při devíti kilovém úbytku váhy v průběhu pěti týdnu. 

Z těchto důvodů dle mého názoru ideální intervence, by měla být jednoduchá k realizaci a 

dlouhodobě udržitelná, proto jsme se zaměřili na omezení trans mastných kyselin a jejich záměnu 

za kvalitní tuky a sacharidy, které při správném zastoupení, nevedou pouze k úbytku hmotnosti, 

ale také pomáhají při prevence proti srdečním onemocněním, diabetu a dalším nemocem. 

 

Z pohledu praktického výzkumu má práce určité limity, jelikož se důkladně nemonitoroval 

průběh zvolených intervencí a jejich dodržování. Z tohoto hlediska by se při dalším zkoumání, 

měla více monitorovat celá intervence. 

 

Z vědeckého poznaní (Koliaki, 2018), tykajícího se složení zdravé diety, jsou jasné a stálé 

informace. Zdravá dieta by měla být bohatá na ovoce, zeleninu, celozrné produkty a kvalitní 
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bílkoviny, naopak by měla obsahovat co nejméně přidaných cukrů a vysoce průmyslově 

zpracovaných surovin. Pokud se následně člověk řídí těmito základnímu informacemi, je mnohem 

jednoduší kontrolovat tělesnou hmotnost, bez toho, aby musel nutně počítat kalorie každého 

pokrmu nebo se omezovat ve velikosti porce. 

 

Pohybová aktivita je dalším, velmi důležitým regulátorem energetického metabolismu. 

Především u lidí, kteří žijí sedavým způsobem života, jelikož potřebují zredukovat svůj 

energetický příjem i přestože se stravují zdravě, pokud chtějí dosáhnout redukce hmotnosti. 

Z tohoto důvodu, pokud je stravování správně nastaveno, tak už stačí jen nízká aktivita k redukci 

nebo udržení hmotnosti. Přestože úbytek váhy v průměru nepřesáhl jedno kilo, z pohledu 

nastavené intervence je to v pořádku, jelikož cílem nebylo zhubnout co nejvíce kilo. 

Z těchto důvodu dosažený úbytek váhy a změna tělesných mír je adekvátní k vynaloženému úsilí. 

Především k přihlídnutí k závěrečné otázce, zda je zvolená intervence po dobu čtyř týdnů 

nějakým způsobem omezoval, kde 12 probandu odpovědělo, neomezovala nebo spíše 

neomezovala a pouze jeden proband uvedl, spíše omezovala. Tímto přijímám poslední hypotézu, 

zda kombinací intervencí lze dosáhnout v průběhu čtyř týdnů k redukci hmotnosti. Ovšem 

limitem může být důslednost zvolených probandů, neobjektivnost z důvodů krátké intervence a 

chybějící kontrolní skupina. 

Pokud bychom porovnali výsledky, se studií na adolescencích s nadváhou, kterou prováděla 

Talianová (2011), kde jedinou intervencí byl edukační program a probíhala taktéž po dobu čtyř 

týdnu, tak zjistíme, že úbytek váhy byl téměř srovnatelný. Proto si myslím, že velkou část 

v redukci hmotnosti v mé práci udělalo pouze poskytnutí potřebných informací probandům.  

 

Na základě těchto informací, vyvozuji, že by se měl všeobecně přikládat větší důraz na prevenci 

a informovanost ohledně možností regulace hmotnosti a případných komplikací s nadměrnou 

hmotností. 
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7 Závěr 

 

V teoretické části byly popsány základní informace týkající se problematiky redukce hmotnosti, 

především zaměřené na osoby s nadváhou nebo obezitou. Byly zde popsány základní informace 

nutné k pochopení vážnosti obezity a také možnosti její prevence nebo naopak její terapie. 

V praktické části se, interpretovaly výsledky získané z anketního listu a následné intervence. 

Snaha byla poukázat na trend stravování plně pracujících osob a možnosti úprav vedoucí 

k redukci hmotnosti, kde se projevilo jako neúčinnější kombinace konceptu 10 000 kroků a 

restrikce energetického příjmu s vyvážením  makronutrientů. 

 

U osob plně pracujících se projevilo, téměř dvojnásobné přijímání lipidů než je doporučené 

množství pro osoby se sedavým zaměstnáním bez zvýšené fyzické aktivity, z toho plyne, že by 

se měl přikládat větší důraz na správné rozložení makronutrientů. 

 

Pří pohledu na korelaci se ukázalo, že úbytek váhy koreluje se změnou obvodových mír. Ovšem 

u osob s vyšší fyzickou aktivitou se tento jev nemusí potvrdit z důvodu nárůstu svalové hmoty.  

 

Pokud se zvolí správné zastoupení makronutrientů a vybalancuje se energetický příjem a výdej, 

lze dosáhnout 0,5 kg úbytku na váze v horizontu čtyř týdnů bez toho, aby osoba tím byla nějak 

více omezovaná. Nejdůležitějším uvědoměním by měla být skutečnost, že nejlepší intervence je 

ta, kterou člověk dokáže dlouhodobě udržet, bez významnějšího kolísání váhy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

8 Použité zdroje 

1. AKPINAR, Ersin, et al. "Which is the best anthropometric technique to identify obesity: 

body mass index, waist circumference or waist-hip ratio?." Collegium antropologicum 31 

no.2 (2007): 387-393. 

2. BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie pohybové zátěže: učební texty pro studenty 

tělovýchovných oborů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a 

sportu, 2013. ISBN 978-80-87647- 

3. BEAN, Anita. Sports Nutrition. 7th ed. London: Bloomsbury Publishing, 2013. ISBN 

978 1 4081 7457 9. 

4. BOUCHARD, C., et al. "Inheritance of the amount and distribution of human body 

fat." International journal of obesity 12.3 (1988): 205. 

5. BRETTSCHNEIDER, Wolf-Dietrich a Roland NAUL. Obesity in Europe: young 

people's physical activity and sedentary lifestyles. Oxford: Peter Lang, c2007. ISBN 

3631564694. 

6. CASTELLANA M, Conte E, Cignarelli A, et al. Efficacy and safety of very low calorie 

ketogenic diet (VLCKD) in patients with overweight and obesity: A systematic review 

and meta-analysis. Rev Endocr Metab Disord. 2020;21(1):5-16. doi:10.1007/s11154-

019-09514-y 

7. CLARK, Nancy. Sportovní výživa: [obsahuje 71 receptů pro dobrou kondici a sportovní 

trénink]. Praha: Grada, 2009. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-2783-7. 

8. ČESKO. fragment #f2618777 vyhlášky č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty 

potravin. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2020 [cit. 16. 6. 2020]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-450#f2618777 

9. DE PERGOLA G, Silvestris F. Obesity as a major risk factor for cancer. J Obes. 

2013;2013:291546. doi:10.1155/2013/291546 

10. DLOUHÁ, Renáta. Výživa: přehled základní problematiky. Praha: Karolinum, 1998. 

ISBN 80-7184-757-7. 

11. DORLING JL, Das SK, Racette SB, et al. Changes in body weight, adherence, and 

appetite during 2 years of calorie restriction: the CALERIE 2 randomized clinical trial 

[published online ahead of print, 2020 Mar 6]. Eur J Clin Nutr. 2020;10.1038/s41430-

020-0593-8. doi:10.1038/s41430-020-0593-8 

12. DUDEK, Susan. Nutrition Handbook for Nursing Practise. Philadelphia: J.B. Lippincott 

Company, 1987. ISBN 0-397-54552-5. 

13. DUREN DL, Sherwood RJ, Czerwinski SA, et al. Body composition methods: 

comparisons and interpretation. J Diabetes Sci Technol. 2008;2(6):1139-1146. 

doi:10.1177/193229680800200623 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-450#f2618777


 

61 

 

14. EDERMANIGER, Leanne. What’s The Best Fat Diet: High Fat Vs Low Fat Diet 

Explained. In: Atlas Biomed [online]. United States of America: Atlas blog, 2020 [cit. 

2020-07-02]. Dostupné z: https://atlasbiomed.com/blog/high-fat-vs-low-fat-

diet/#:~:text=What%20is%20a%20low-

fat,for%20example%2C%20less%20than%2020g. 

15. EENFELDT, Andreas. A low-carb diet for beginners. In: Diet Doctor [online]. 

Stockholm: Diet Doctor, 2020 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: 

https://www.dietdoctor.com/low-carb#:~:text=A%20low-

carb%20diet%20is,loss%20and%20improved%20health%20markers. 

16. ELLIS, Kenneth J. "Human body composition: in vivo methods." Physiological 

reviews 80.2 (2000): 649-680. 

17. FRAŇKOVÁ, Slávka a Věra DVOŘÁKOVÁ-JANŮ. Psychologie výživy a sociální 

aspekty jídla. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 

80-246-0548-1. 

18. FRIED M, Hainer V, Basdevant A, et al. Interdisciplinary European guidelines on surgery 

of severe obesity. Obes Facts. 2008;1(1):52-59. doi:10.1159/000113937 

19. GORTMAKER SL, Must A, Perrin JM, Sobol AM, Dietz WH. Social and economic 

consequences of overweight in adolescence and young adulthood. N Engl J Med. 

1993;329(14):1008‐1012. doi:10.1056/NEJM199309303291406 

20. GROFOVÁ, Zuzana. Nutriční podpora: praktický rádce pro sestry. Praha: Grada, 2007. 

Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1868-2. 

21. HAINER V, Toplak H, Mitrakou A. Treatment modalities of obesity: what fits 

whom?. Diabetes Care. 2008;31 Suppl 2:S269-S277. doi:10.2337/dc08-s265 

22. HAINER, Vojtěch a Marie KUNEŠOVÁ. Tajemství ideální váhy: [dieta, pohyb, životní 

styl:výuková pomůcka pro studující středních zdravotních škol]. Praha: Grada, 1996. 

ISBN 80-7169-128-3. 

23. HELLER, Jan a Pavel VODIČKA. Praktická cvičení z fyziologie tělesné zátěže. 2. 

vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-

3861-4. 

24. HEYWARD, Vivian H., and Dale R. Wagner. Applied body composition assessment. No. 

Ed. 2. Human Kinetics, 2004. 

25. HOLEČEK, Milan. Regulace metabolismu základních živin u člověka. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2976-6. 

26. HOOPER L, Summerbell CD, Thompson R, et al. Reduced or modified dietary fat for 

preventing cardiovascular disease. Sao Paulo Med J. 2016;134(2):182-183. 

doi:10.1590/1516-3180.20161342T1 

https://atlasbiomed.com/blog/high-fat-vs-low-fat-diet/#:~:text=What%20is%20a%20low-fat,for%20example%2C%20less%20than%2020g
https://atlasbiomed.com/blog/high-fat-vs-low-fat-diet/#:~:text=What%20is%20a%20low-fat,for%20example%2C%20less%20than%2020g
https://atlasbiomed.com/blog/high-fat-vs-low-fat-diet/#:~:text=What%20is%20a%20low-fat,for%20example%2C%20less%20than%2020g
https://www.dietdoctor.com/low-carb#:~:text=A%20low-carb%20diet%20is,loss%20and%20improved%20health%20markers
https://www.dietdoctor.com/low-carb#:~:text=A%20low-carb%20diet%20is,loss%20and%20improved%20health%20markers


 

62 

 

27. Hwu, Chii-Min, Jong-Ling Fuh, Chin-Fu Hsiao, Shuu-Jiun Wang, Shiang-Ru Lu, Mei-

Chih Wei, Wei-Yi Kao, Li-Chuan Hsiao, and Low-Tone Ho. "Waist circumference 

predicts metabolic cardiovascular risk in postmenopausal Chinese 

women." Menopause 10, no. 1, 2003: 73-80. 

28. JOSHI S, Mohan V. Pros & cons of some popular extreme weight-loss diets. Indian J 

Med Res. 2018;148(5):642-647. doi:10.4103/ijmr.IJMR_1793_18 

29. Kalorické Tabulky. Kalorické Tabulky [online]. Královehradecký kraj: Kalorické 

Tabulky, 2020 [cit. 2020-06-08]. Dostupné z: https://www.kaloricketabulky.cz 

30. KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby 

jeho zjišťování. 2. přeprac. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví, 2001. ISBN 80-7013-336-8. 

31. KLIMEŠOVÁ, Iva a Jiří STELZER. Fyziologie výživy. Olomouc: Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3280-9. 

32. KOHRT WM. Body composition by DXA: tried and true?. Med Sci Sports Exerc. 

1995;27(10):1349-1353. 

33. KOLIAKI C, Spinos T, Spinou Μ, Brinia ΜE, Mitsopoulou D, Katsilambros N. Defining 

the Optimal Dietary Approach for Safe, Effective and Sustainable Weight Loss in 

Overweight and Obese Adults. Healthcare (Basel). 2018;6(3):73. Published 2018 Jun 28. 

doi:10.3390/healthcare6030073 

34. KUDLOVÁ, Eva. Hygiena výživy a nutriční epidemiologie. Praha: Karolinum, 2009. 

ISBN 978-80-246-1735-0. 

35. LANG, Tim; RAYNER, Geof. Obesity: a growing issue for European policy?. Journal of 

European Social Policy. 2005, 15 (4), s. 301-327. ISSN 0958-9287. 

36. LOHMAN, Timothy G. Advances in Body Composition Assessment. Monograph no.3. 

United States of America: Human Kinetics Publishers, 1992. ISBN 0-87322-327-6. 

37. MAGGARD MA, Shugarman LR, Suttorp M, et al. Meta-analysis: surgical treatment of 

obesity. Ann Intern Med. 2005;142(7):547-559. doi:10.7326/0003-4819-142-7-

200504050-00013 

38. MALÁ, Lucia. Fitness assessment: body composition. Prague: Karolinum, 2014. ISBN 

978-80-246-2560-7. 

39. MÁLKOVÁ, I. Manuál pro lektory rodinných kurzů snižování nadváhy, STOB, 2005 

40. MÁLKOVÁ, I. Začínáme hubnout. 4.vyd. Praha: STOB, 2004 

41. MASTNÁ, Brigita. Nadváha a obezita: proč a jak tloustneme - boj s obezitou. Praha: 

Triton, 1999. ISBN 80-7254-067-X. 

42. MÜLLEROVÁ, Dana. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech: z 

pohledu jednotlivce i populačních skupin. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-421-7. 



 

63 

 

43. MUST A, Spadano J, Coakley EH, Field AE, Colditz G, Dietz WH. The Disease Burden 

Associated With Overweight and Obesity. JAMA. 1999;282(16):1523–1529. 

doi:10.1001/jama.282.16.1523 

44. NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4391-6. 

45. NOVOTNÁ, Viléma, Irena ČECHOVSKÁ a Václav BUNC. Fit programy pro ženy: 

průvodce kondiční přípravou : 258 ilustrovaných cviků : 12 komplexních pohybových 

programů. Praha: Grada, 2006. Fitness, síla, kondice. ISBN 80-247-1191-5. 

46. Obesity and overweight. World health organization [online]. Geneva: World Obesity 

Federation, 2020, 1.April.2020 [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 

47. PADWAL RS, Majumdar SR. Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and 

rimonabant. Lancet. 2007;369(9555):71-77. doi:10.1016/S0140-6736(07)60033-6 

48. PAŘÍZKOVÁ, Jana a Lidka LISÁ. Obezita v dětství a dospívání: terapie a prevence. 

Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-466-9. 

49. PAŘÍZKOVÁ, Jana. Rozvoj aktivní hmoty a tuku u dětí a mládeže. Praha: Státní 

zdravotnické nakladatelství, 1962. Thomayerova sbírka. 

50. Přispěvatelé WikiSkript, Metabolismus [online], 2017, Datum poslední revize 

21. 11. 2017, 09:57 UTC, [citováno 11. 12. 2019]  

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Metabolismus&oldid=392110 

51. ROBERTSON, Aileen, Tim Lobstein, and Cécile Knai. "Obesity and socio-economic 

groups in Europe: Evidence review and implications for action." Brussels: European 

Commission (2007): 1-41. 

52. ROUBENHOFF R, Kehayias JJ, Dawson-Hughes B, Heymsfield SB. Use of dual-energy 

x-ray absorptiometry in body-composition studies: not yet a "gold standard". Am J Clin 

Nutr. 1993;58(5):589-591. doi:10.1093/ajcn/58.5.589 

53. ŘEHULKA, Evžen, ed. School and health 21, 2011: health education: initiatives for 

educational areas. Brno: Masaryk University with collaboration by MSD, 2011. ISBN 

978-80-210-5524-7. 

54. SACKNER-BERNSTEIN J, Kanter D, Kaul S. Dietary Intervention for Overweight and 

Obese Adults: Comparison of Low-Carbohydrate and Low-Fat Diets. A Meta-

Analysis. PLoS One. 2015;10(10):e0139817. Published 2015 Oct 20. 

doi:10.1371/journal.pone.0139817 

55. SELINGER, V a kol.: The habitual aktivity and physical fitness of 12- year old boys. 

Acta paediatrica belgica, 1974, vol. 28 

56. SHARMA M. Behavioural interventions for preventing and treating obesity in 

adults. Obes Rev. 2007;8(5):441-449. doi:10.1111/j.1467-789X.2007.00351.x 

https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Metabolismus&oldid=392110


 

64 

 

57. STERNFERD Barbara, Hua Wang, Charles P. Quesenberry, Jr., Barbara Abrams, Susan 

A. Everson-Rose, Gail A. Greendale, Karen A. Matthews, Javier I. Torrens, MaryFran 

Sowers, Physical Activity and Changes in Weight and Waist Circumference in Midlife 

Women: Findings from the Study of Women’s Health Across the Nation, American 

Journal of Epidemiology, Volume 160, Issue 9, 1 November 2004, Pages 912–

922, https://doi.org/10.1093/aje/kwh299 

58. STEVEN S, Hollingsworth KG, Al-Mrabeh A, et al. Very Low-Calorie Diet and 6 

Months of Weight Stability in Type 2 Diabetes: Pathophysiological Changes in 

Responders and Nonresponders [published correction appears in Diabetes Care. 2018 Apr 

24;:]. Diabetes Care. 2016;39(5):808-815. doi:10.2337/dc15-1942 

59. STŘEDA, Leoš. Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu. Praha: České vysoké 

učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013. ISBN 978-80-01-

05243-3. 

60. SUCHÝ, Jiří, ed. Scientia Movens: Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké 

konference konané dne 27. března 2012. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu, 2012. ISBN 978-80-86317-92-2. 

61. SVAČINA, Štěpán. Klinická dietologie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2256-6. 

62. TATARANNI PA, Ravussin E. Use of dual-energy X-ray absorptiometry in obese 

individuals. Am J Clin Nutr. 1995;62(4):730-734. doi:10.1093/ajcn/62.4.730 

63. TOBIAS DK, Chen M, Manson JE, Ludwig DS, Willett W, Hu FB. Effect of low-fat diet 

interventions versus other diet interventions on long-term weight change in adults: a 

systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3(12):968-979. 

doi:10.1016/S2213-8587(15)00367-8 

64. Trepanowski JF, Kroeger CM, Barnosky A, et al. Effect of Alternate-Day Fasting on 

Weight Loss, Weight Maintenance, and Cardioprotection Among Metabolically Healthy 

Obese Adults: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2017;177(7):930-938. 

doi:10.1001/jamainternmed.2017.0936 

65. VILIKUS, Zdeněk, Ivan MACH a Petr BRANDEJSKÝ. Výživa sportovců a sportovní 

výkon. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2064-0. 

66. VINK RG, Roumans NJ, Arkenbosch LA, Mariman EC, van Baak MA. The effect of rate 

of weight loss on long-term weight regain in adults with overweight and obesity. Obesity 

(Silver Spring). 2016;24(2):321-327. doi:10.1002/oby.21346 

67. VÍTEK, Libor. Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. Praha: Grada, 2008. Zdraví & životní styl. 

ISBN 978-80-247-2247-4. 

68. What's the Evidence from Human Studies of Calorie Restriction? In: National Institute 

on Aging [online]. United States of America: National Institute on Aging, 2018 [cit. 2020-

https://doi.org/10.1093/aje/kwh299


 

65 

 

07-02]. Dostupné z: https://www.nia.nih.gov/health/calorie-restriction-and-fasting-diets-

what-do-we-know#human 

69. WHITNEY, Ellie, Fran SIZER a Eva HAMILTON. Nutrition: Concepts and 

Controversies. 4th ed. St. Paul: West publishing company, 1988. ISBN 0-314-59743-3. 

70. WILLIAMS JE, Wells JC, Wilson CM, Haroun D, Lucas A, Fewtrell MS. Evaluation of 

Lunar Prodigy dual-energy X-ray absorptiometry for assessing body composition in 

healthy persons and patients by comparison with the criterion 4-component model. Am J 

Clin Nutr. 2006;83(5):1047-1054. 

71. WLOCHOVÁ, Marie. Životní styl jako determinant nadváhy a obezity [online]. Praha, 

2011 [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101799/?lang=cs.  Diplomová práce. Univerzita 

Karlova. 

72. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Prevalence of obesity among adults. World 

health organization [online]. Geneva: World health organization, 2016 [cit. 2020-06-25]. 

Dostupné z:  

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-

obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-) 

73. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Waist circumference and waist–hip 

ratio [online]. Geneva: WHO Document Production Services, 2011 [cit. 2020-06-24]. 

ISBN 978 92 4 150149 1. Dostupné z: 

 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?ua=1 

74. Zákoník práce [online]. [cit. 2019-12-11]. Dostupné z: http://zakonik-prace.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nia.nih.gov/health/calorie-restriction-and-fasting-diets-what-do-we-know#human
https://www.nia.nih.gov/health/calorie-restriction-and-fasting-diets-what-do-we-know#human
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/101799/?lang=cs
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/prevalence-of-obesity-among-adults-bmi-=-30-(age-standardized-estimate)-(-)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44583/9789241501491_eng.pdf?ua=1
http://zakonik-prace.cz/


 

66 

 

9 Přílohy 

Přiložený anketní list, byl určen probandů, kteří byli zaměstnáni a trpěli nadváhou nebo obezitou. 

Byl poskytován jak v elektronické tak v papírové podobě. 

 

Instrukce k vyplnění záznamového archu 

Poprosil bych vyplnit týdenní záznam co nejpřesněji a zaznamenat spíše více než méně. 

Tělesné míry měříme až poslední záznamový den při odevzdání záznamového archu. V místě 

měření byste neměli mít žádné oblečení. Během nabírání mír se dýchá přirozeně.  

Pas – Měříme pod posledním nahmatatelným žebrem a vrcholem kosti kyčelní v nejužším místě 

v pase. Měří ve vzpřímeném postoji s uvolněným břichem viz. obrázek.  

Boky – Měříme v místě největšího obvodu hýžďového svalstva metrem kolmo k podložce, viz 

obrázek číslo 1.  

 

 

Obrázek 3 měření WHR dle WHO (2011). 
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1. Datum a čas 

Sloupec číslo jedna zaznamenává se na začátku dne datum a poté čas jednotlivých jídel a 

pohybových aktivit. 

 

2. Druh jídla 

Zaznamenává se druh jídla např.: Snídaně, svačina, oběd, večeře popřípadě druhý večeře. 

 

3. Popis pokrmu a tekutin 

Přibližný popis pokrmu a tekutin, zaznamenávají se všechny potraviny přijaté za den. 

Udáváme také slazené nápoje či alkohol. 

 

4. Množství  

Pokud známe přesnou váhu či objem zaznamenáme přímo do sloupce, pokud neznáme přesné 

množství, můžeme použít alternativní jednotky jako hrst, hrnek, lžíce nebo porce. 

 

 

 

5. Počet porcí 

Zaznamenává se počet potravin, u kterých není známe množství např.: jeden banán, jedna 

houska atd. 

 

6. Druh aktivity a 7. Trvání v minutách 

Zaznamenáme jakýkoliv druh aktivity např.: cesta na autobus, zahradničení do sloupce č.6 a 

do sloupce č.7 trvání v minutách. 
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Jméno a příjmení:  

Datum narození: 

Tělesné míry na konci sledování v cm: 

 

1. Výška 

2. Pas 

3. Boky  

 

Hmotnost na konci sledování v kg: 

1 2 3 4 5 6 7 

Datum 

a čas 

Druh jídla Popis 

pokrmu 

Množství 

v g/ml 

Počet porcí Pohybová aktivita 

Druh aktivity Trvání 

v min. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

69 

 

Schválená etická komise 
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