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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je problematika epidemie obezity v mezinárodním 

kontextu. Prevalence obezity se od 80. let v mnoha evropských zemích aţ ztrojnásobila, 

v dnešní době jiţ mluvíme o epidemii. Obezita se stala nejen společenským, ale i váţným 

ekonomickým problémem jednotlivých státŧ s ohledem na budoucí vývoj. Mezinárodní 

veřejné politiky jiţ bijí na poplach a snaţí se najít cestu k zastavení tohoto trendu. Cílem 

této práce je diskurzivní analýza jednotlivých aktérŧ této problematiky na úrovni 

Evropské unie a České republiky. Na tomto poli se odehrává souboj aktérŧ, kteří             

na epidemii obezity prosperují (potravinářský a farmaceutický  prŧmysl a obchod)            

a aktérŧ na straně kritické reflexe a podpory zdraví (Světová zdravotnická organizace, 

Evropská unie, částečně také profesní organizace lékařŧ). Jednotliví aktéři sledují 

převáţně své vlastní zájmy a v ČR se dosud nedaří, na rozdíl od EU,  rozvíjet na národní 

úrovni koordinované úsilí v boji proti obezitě. 

Annotation 

The theme of this work is the issue of obesity epidemic in an international 

context. Since the 1980s, the prevalence of obesity has almost tripled in many European 

countries, and obesity is being talked about as an epidemic. Obesity has become not only 

a social, but also a serious economic problem for each state with regard to future 

progress. International public policies have started to be aware of the future progress and  

started searching for a way to stop this trend. The aim of this work is a discourse analysis 

of what individual players are doing on this issue at the European Union and in the Czech 

Republic.  In this field there is a duel of players, who thrive on the obesity epidemic 

(food and pharmaceutical industries and trade) and also the players on the side                

of a critical reflection and health promotion (World Health Organization, European 

Union, particularly professional organizations of doctors). Individual actors are pursuing 
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primarily their own interests and the Czech Republic has been unable, unlike the EU,       

to develop nationally coordinated effort in the fight against obesity. 
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Úvod: 
 

„Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organizmu  

s podílem dědičné náchylnosti a pŧsobením „toxického prostředí“, které vede hromadění 

tukových rezerv. Náchylnost se projeví při pozitivní energetické bilanci organizmu. Jedná 

se často o nízké pohybové aktivity s prolongovaným stresem a příjmem stravy s vysokým 

glykemickým indexem, čímţ dochází k ukládání tukŧ do rezerv organizmu. Dŧleţitější je 

často nízká pohybová aktivita a genetická predispozice. Toto onemocnění se manifestuje 

u vybraných skupin obyvatelstva. Častěji se vyskytuje s narŧstajícím věkem a u 

některých chronických onemocnění, které zhoršují prognózu a kvalitu ţivota. 

Rozhodující je nejen dědičnost, ale i ţivotní styl. Civilizační nemoci, mezi které řadíme i 

obezitu, jsou spojeny se závaţnými chorobami.“ [http://obezita.org] 

Epidemie obezity se stala problémem především západní moderní společnosti 21. 

století. Problematika obezity zabírá rámec společenský z hlediska zdravotního, z širšího 

hlediska je to ale také velice významný ekonomický problém.  

Obezita významným zpŧsobem zvyšuje riziko nemocnosti (vysokého krevního 

tlaku, vysoké hladiny cholesterolu a s tím spojeného vyššího rizika kardiovaskulárních 

chorob, nádorových onemocnění, poruch metabolismu, hormonálních poruch, diabetesu, 

zánětu kloubŧ, komplikovaného těhotenství u ţen, depresí a poruch příjmu potravy a také 

pohybových potíţí).
1
 Obezita mŧţe mít dvě příčiny. První příčinou je nadměrný přísun 

energie (a za touto příčinou je celý další komplex příčin – reklama, nadvýroba, hodnotové 

posuny). [Lang, Heasman, 2004].  Tato příčina se vztahuje ke většině případŧ obézních 

jedincŧ. Druhou příčinou jsou genetické dispozice, poruchy metabolismu, poruchy 

vývoje jedince.  

Počet obézních a osob s nadváhou v posledních letech stoupá rychlostí aţ 1-2% 

ročně. V západních zemích je prevalence obezity u dospělých 10 aţ 25%, v zemích 

                                                
1 Obezita a rizikové faktory [online]. [cit. 21.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://www.obezita.cz/obezita/rizikove-faktory/>.   

 

http://www.obezita.cz/obezita/rizikove-faktory/
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východní Evropy je dokonce aţ 40% ţen obézních. Výskyt obezity je v České republice 

v prŧměru vyšší neţ v celé Evropě, 21% muţŧ a 31% ţen je obézních.
2
  

Procento obézních lidí v populaci v posledních 20 letech roste z generace na 

generaci. Epidemie obezity se stává globálním problémem, jímţ se začínají zabývat 

jednotlivé národní i nadnárodní organizace. Je evidentní, ţe epidemie obezity není 

v současné době zvládána veřejnými politikami. 

Je zde celá řada aktérŧ zejména na mezinárodní úrovni (Světová zdravotnická 

organizace, Evropská unie, mezinárodní asociace lékařŧ z rŧzných odborností – pediatři, 

obezitologové), jejichţ programy a cíle budu ve své práci analyzovat. Na druhé straně 

stojí aktéři, kteří na šíření epidemie obezity prosperují (zejména farmaceutický                 

a potravinářský prŧmysl.  

Jelikoţ je léčba obezity velice nákladná záleţitost, dává se velký dŧraz                

na prevenci a sníţení výskytu primárních odvratitelných příčin obezity [Paxson et 

al.,2006; 5], které jsou spojeny s nadvýrobou potravin, ţivotním stylem (sedavý typ 

zaměstnání, málo pohybu, špatné stravovací návyky). Situace se stává dramatičtější 

s rostoucími výdaji na léčbu obezity a tento problém nabírá globálních rozměrŧ. Cílem 

této práce bude nastínit oblasti, kde veřejná politika selhala v problematice prevence 

obezity.  

Jako hlavní příčiny epidemie obezity jsou v současnosti označovány například 

nadprodukce potravin, vliv reklamy na povědomí člověka a s tím související „války 

potravin“. [Lang, Heasman, 2004].   

                                                
2
 Obezita v ČR i ve světě [online]. [cit. 21.12.2008]. Dostupný z WWW: <http://www.obezita.cz/obezita/v-

cr-a-ve-svete>. 

http://www.obezita.cz/obezita/v-cr-a-ve-svete
http://www.obezita.cz/obezita/v-cr-a-ve-svete
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Pracovní cíle a výzkumné otázky: 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit příčiny selhání veřejných politik, 

jejichţ předmětem (cílem) je, nebo by mělo být, řešení problému obezity a nadváhy 

v ČR. 

Instrumentální cíle této práce jsou: 

 Analýza postoje jedincŧ k jídlu 

 Analýza aktérŧ prevence obezity 

 Analýza rozdílŧ prevence obezity v ČR v komparaci s jinými státy EU 

 Analýza společenských a ekonomických dŧsledkŧ obezity 

Analýzou těchto základních bodŧ bych chtěla dojít k zodpovězení těchto otázek: 

1. Jaký vztah mají jedinci k jídlu, jaké jsou jejich hodnoty, stravovací návyky, 

ţivotní styl? Jaké jsou příčiny tohoto jejich ţivotního stylu (reklama, výchova, 

vzdělání, vzory).    

2. Jakou formou probíhá prevence obezity v ČR, kdo se na projektech prevence 

obezity podílí? Jaké zpŧsoby prevence uplatňují tito aktéři v ČR? (Národní akční 

plán prevence a léčby obezity). Jak probíhá proces tvorby politiky proti obezitě 

v EU?  

3. Mezinárodní diskurz (významné mezinárodní organizace, WHO, profesní 

organizace lékařŧ) – jak probíhá diskurz o obezitě na této úrovni a jaké jsou jeho 

současné výsledky. 

4. Do jaké míry aktéři v ČR vycházejí ze strategie/politiky  prevence EU. 
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Teoretická východiska: 

 

Teoretické koncepty této práce jsem se rozhodla rozdělit do následujících čtyř 

základních oblastí a to z dŧvodu, ţe tyto oblasti nejvíce pokryjí problematiku tématu této 

bakalářské práce. Hlavní inspirací pro mě byla kniha od Tima Langa a Michaela 

Heasmana Food Wars, která vychází z těchto konceptŧ. Epidemie obezity v dnešní době 

zasahuje do řady dimenzí společenského a hospodářského ţivota. Chtěla bych se zaměřit 

na oblast veřejného zdraví, oblast veřejné politiky, oblast produkce potravin a oblast 

ekonomickou.  

 

 

Koncepty z oblasti veřejného zdraví: 
 

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav úplné fyzické, duševní 

a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnosti nemoci nebo slabosti.
3
  

Zdraví bylo definováno jednotlivými národními i nadnárodními organizacemi                  

a jednotlivé definice byly jednotlivě upravovány. Světová zdravotnická organizace 

zavedla definici zdraví jiţ roku 1948, a od té doby nebyla změněna. Tato definice je 

součástí preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, která byla přijata na 

Mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku, 19. – 22. června 1946, a která 

vstoupila v platnost 7. dubna 1948.
4
 

 

Determinanty zdraví: 

 

    Existuje veliké mnoţství faktorŧ, které pŧsobí na jedince a ovlivňuje jeho kvalitu 

ţivota. Ze všech těchto faktorŧ má největší vliv ţivotní styl z hlediska prevence nemocí.
5
  

 

 

                                                
3 World Health Organization. WHO definition of Health [online]. [cit.dne 25.12.2008] Dostupný z WWW:  

<http://www.who.int/about/definition/en/print.html>.  
4 Tamtéţ. 
5
 DETELS, R. et al. Oxford Textbook of Public Health. Oxford University Press, Oxford 2004. 

 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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Z hlediska prevence je dŧleţitý především tzv. health reporting.
6
 Health reporting 

je systém rŧzných produktŧ a opatření zaměřených na vytvoření znalostí a povědomí            

o dŧleţitých problémech oblasti veřejného zdraví a jeho determinantech (v rŧzných 

skupinách obyvatelstva) mezi tvŧrci politiky a dalšími osobami pŧsobícími                      

v organizacích, které mohou ovlivnit zdravotní stav populace. Evropská komise 

intenzivně pracovala na projektech veřejného zdraví a informovanosti společnosti                   

a vydala projekt akce Společenství pro veřejné zdraví (2003-2008), který byl následně 

rozšířen na období 2007-2013. Zprávy se zabývají aktuálními otázkami veřejného zdraví, 

které poskytují základ pro další politický vývoj. Cílem zavedení zpráv je spojit nejlepší 

evropské vědce a úředníky, kteří se zabývají veřejným zdravím, a rovněţ propojit 

statistické údaje v oblasti veřejného zdraví ze všech zemí EU.
7
 

 

Zdravotní zprávy by měly podporovat přípravu, plánování, realizaci a hodnocení 

zdravotní politiky, tj. programy a akce na úrovni Společenství a na úrovni členských 

státŧ. Všeobecné zdravotní politiky se zabývají otázkami stanovení priorit pro politiku             

a zdravotnictví a moţných budoucích dopadŧ politických opatření a programŧ. Efektivní 

health reporting rovněţ mŧţe vést k identifikaci zdravotních dat a výzkumných priorit. 

Některé příklady z cílŧ zdravotních zpráv jsou: 

 Definovat společné veřejné zdraví, cíle, priority a strategie. 

 Zaměřit se a koordinovat shromaţďování, analýzu a vyhodnocení informací o zdravotním stavu. 

 Podporovat vzájemnou výměnu informací o zdraví, odborných znalostí a zkušeností. 

 Vytváření sítí pro informace a konzultace v oblasti zdravotnických informací. 

 Snaha o vylepšení systému sběru dat tak, aby byly srovnatelné.  

 Zlepšení zdravotních informačních systémŧ a sledování činnosti.
8
 

 

Koncepty z oblasti veřejné politiky: 
 

Veřejná politika je velmi mladá vědní disciplína, která vznikla v 60. letech         

20. století ze sociologie, politologie, ekonomie a dalších vědních disciplín. [Potŧček 

2005]. Oblasti zájmu veřejné politiky jsou blízké k sociální politice. Pod veřejnou 

                                                
6 Health reporting jsem se rozhodla nepřekládat, abych nevhodně nepozměnila jeho význam. 
7 European Commision. Analysing and reporting on health [online]. [cit. 30.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/analysing_reporting_en.htm>. 
8 Tamtéţ. 

http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/analysing_reporting_en.htm
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politiku spadají vědní obory jako zdravotní, rodinná, vzdělávací, bezpečnostní, daňová, 

hospodářská, dopravní politika aj. Veřejná politika má silně multidisciplinární charakter.  

  

„Veřejná politika je poměrně sloţitým procesem četných na sebe navazujících 

rozhodovacích krokŧ, jejichţ předmětem je řešení společenských problémŧ. Na přípravě 

politického rozhodnutí (politicky odpovědní aktéři v případě zákonodárného procesu)     

se podílí řada dalších aktérŧ nebo dalších skupin/sítí. V řadě případŧ je rozhodnutí 

delegováno také na niţší úroveň (prováděcí právní normy, decentralizace, samospráva). 

Výstupem rozhodnutí jsou právní normy nebo rŧzné veřejné programy.“ [Háva, 

prezentace]. 

 

Aktéry veřejné politiky lze rozdělit do několika skupin. Jsou jimi volení zástupci 

(parlament, místní zastupitelstva), pracovníci státní správy (exekutiva a legislativa), 

zájmové skupiny, organizace zabývající se výzkumem a analýzami, media [HOWLETT, 

RAMESH, 1995; PURKRÁBEK, 1994, cit. dle KRÁLOVÁ, str. 10]. Dochází                

ke střetávání soukromého a veřejného sektoru.  

Tvorba politických opatření je vnímána jako cyklus (proces), který je tvořen na sebe 

navazujícími fázemi, rozhodovacími kroky. Jedná se o  

1. Fázi rozpoznání problému a jeho formulaci. Krok politického cyklu v této fázi 

představuje uznání existence problému a potřeby jeho řešení. 

2. Navazuje návrh řešení, tvorba politik. 

3. Výběr řešení, tedy věcná a politická rozhodnutí. 

4. Realizace řešení, implementace politik. 

5. Vyhodnocení efektŧ politiky.  

 

Výstupy procesu tvorby politik jsou opatření, projekty a programy. [HOWLETT, 

RAMESH, 1995; Potŧček, LeLoup, 2005, cit. dle Králová, str. 10.] 

 

Charakteristickým znakem veřejné politiky je veřejný zájem. Základním znakem 

veřejného zájmu je, ţe veškerý statek a jeho přerozdělování je dostupný všem (například 

základní, středoškolské vzdělání, zdravotní sluţby atp.), zahrnuje potřeby, které se týkají 

celé (a nebo většiny) společnosti. [Háva, prezentace]. 
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Koncepty z oblasti produkce potravin 
 

Epidemie obezity je latentním dŧsledkem mnoha faktorŧ, mezi které se řadí 

především nadprodukce potravin. Nerovnoměrná distribuce potravin má za následek 

nedostatek potravy v rozvojových zemích, kde 820 miliónŧ obyvatel trpí podvýţivou,     

ve vyspělých zemích se naopak setkáváme s nadbytkem produkce potravin. Veřejní 

činitelé (Organizace OSN pro výţivu a zemědělství FAO, ministerstvo zemědělství), 

zvláště v posledních letech volají po zvýšení produkce potravin za účelem rovnoměrnější 

potravinové distribuce. Vzhledem k tématu této bakalářské práce se zmíním                     

o problematice nadprodukce potravin vedoucí k šíření epidemie obezity ve vyspělých 

zemích.  

Zaměřím se především na politiku produkce potravin a tzv. produkční paradigma 

[Lang, Heasman, 2004].  Nejdŧleţitějšími elementy jsou: 

 Zdraví: vztah mezi stravou, chorobou, výţivou a veřejným zdravím. 

 Obchod: cesta potravin, manipulace a výroba potravin, přímo z farmy pro přímou spotřebu.  

 Kultura spotřebitele: jak a proč lidé konzumují potraviny. 

 Ţivotní prostředí: vyuţívání a zneuţívání pozemních, mořských a jiných přírodních zdrojŧ při 

výrobě potravin. 

 Politika potravin: jak je ekonomika potravin regulovaná a jak vznikají jednotlivé potravinové 

politiky a jak se implementují. [Lang, Heasman 2004, 2].   

 

Existují značné problémy v oblasti kvality potravin, jejich bezpečnosti a obchodu 

s nimi. Vznikají nesčetné škody na ţivotním prostředí. Výroba potravin dává přednost 

kvantitě na úkor kvality, coţ nekoresponduje se zdravím veřejnosti. Hlavní otázkou se 

tedy stává, jakým zpŧsobem se potraviny vyrábí a jakým zpŧsobem jsou podávány na trh. 

Zemědělství hraje nejdŧleţitější roli v potravinovém prŧmyslu a je neustále na předních 

příčkách rozpočtových debat na mezinárodní úrovni. Hlavní síly ovlivňující politiku 

zemědělství jsou však mimo farmy. Dnes jsou hlavní silou potravinářského řetězce 

mocné síly obchodníkŧ a prodejcŧ, které zase reagují na poptávku konečných 

spotřebitelŧ. Lidské zdraví je dále výsledkem procesŧ politiky zemědělství a výroby 

potravin. [Lang, Heasman 2004,14].   
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Ekonomické koncepty: 

 

Veřejná politika, veřejné zdraví a produkce potravin jsou úzce spjaty 

s ekonomickou situací jednotlivých státŧ, rovněţ samotná léčba obezity je vysoce 

nákladná záleţitost. Veřejné zdraví je velice dŧleţitým faktorem fungujícího trhu, proto 

je investice do zdraví na předních příčkách zájmu mnoha zemí. Veřejná zdravotnictví 

jsou stále více podrobena zdravotně-ekonomickému hodnocení. 

V druhé polovině minulého století se objevil nový fenomén nadprodukce 

potravin. „Produkční funkce je obecně podmíněna vstupními základními faktory (práce, 

finanční kapitál a zdroje). Rozvoj těchto faktorŧ v potravinářství vedl ve druhé polovině 

minulého století ve vyspělých státech k nadvýrobě potravin. Díky obecným vlastnostem 

trhu dochází v rámci konkurenčních vztahŧ k významnému uplatnění marketingových 

nástrojŧ, které pochopitelně v podmínkách nadvýroby vedou ke zvýšené aţ nadměrné 

spotřebě. V případě potravin ovšem nadměrná spotřeba vede ke vzniku negativních 

zdravotních a hospodářských dŧsledkŧ.“ [Králová 2006, 11]. 

V posledních letech se náklady na léčbu obezity a nemocí s ní spojených pohybují 

ve výši 2 – 8% celkových nákladŧ ve zdravotnictví. 
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Metodologie: 
 

Problematika obezity je společenským problémem, který vyţaduje hned několik 

metod analýzy v rovině veřejné politiky a zdraví populace.  K této práci jsem zvolila 

následující metody analýzy: 

 

 Diskurzivní analýza: diskurzivní analýza nemá za cíl přinést cílené 

odpovědi na konkrétní problém, jejím cílem je především pochopit 

souvislosti problému, získat komplexní pohled na problematiku politiky 

proti obezitě. Hlavní oporou mi budou především výsledky  jiţ existujících 

výzkumŧ a zjištěných dat, s jejichţ pomocí získávám přehled                     

o  preventivních programech a politikách zemí EU a ČR. Hlavním 

zdrojem dat v tomto případě byly internetové stránky a publikované 

články odborných zdravotních organizací (WHO, IOTF, IASO, 

Ministerstvo zdravotnictví, Česká obezitologická společnost).  Metoda 

diskurzivní analýzy mi umoţnila studovat jednání jednotlivých aktérŧ 

participujících v této problematice. 

 Analýza politické komunikace, nastolení agend  - problém nastolení 

agendy boje proti obezitě bude v práci studován s vyuţitím vybraného 

okruhu politických dokumentŧ (Zelená a Bílá kniha EC k obezitě, 

programové dokumenty v ČR).  

 Morfologická metoda – zachycení vývoje politik proti obezitě v časové 

dimenzi poslouţí k získání celkové přehlednosti významných veřejně 

politických a odborných akcí a vydaných souvisejících dokumentŧ. 

 Metoda mentálních map – tato metoda bude vyuţita především jako 

pracovní nástroj  konceptualizace výzkumného problému a při tvorbě 

analytického rámce.  
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1. Úvod 

 
Toto téma jsem si vybrala na základě mého zájmu o zdravý ţivotní styl                 

a přesvědčení, ţe tento zájem by měl být nám všem společný.  

„Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organizmu  

s podílem dědičné náchylnosti a pŧsobením „toxického prostředí“, které vede hromadění 

tukových rezerv. Náchylnost se projeví při pozitivní energetické bilanci organizmu. Jedná 

se často o nízké pohybové aktivity s prolongovaným stresem a příjmem stravy s vysokým 

glykemickým indexem, čímţ dochází k ukládání tukŧ do rezerv organizmu. Dŧleţitější je 

často nízká pohybová aktivita a genetická predispozice. Toto onemocnění se manifestuje 

u vybraných skupin obyvatelstva. Častěji se vyskytuje s narŧstajícím věkem                     

a u některých chronických onemocnění, které zhoršují prognózu a kvalitu ţivota. 

Rozhodující je nejen dědičnost, ale i ţivotní styl. Civilizační nemoci, mezi které řadíme    

i obezitu, jsou spojeny se závaţnými chorobami.“ [http://obezita.org] 

Epidemie obezity se stala problémem především západní moderní společnosti   

21. století. Problematika obezity zabírá rámec společenský z hlediska zdravotního, 

z širšího hlediska je to ale také velice významný ekonomický problém.  

Obezita významným zpŧsobem zvyšuje riziko nemocnosti (vysokého krevního 

tlaku, vysoké hladiny cholesterolu a s tím spojeného vyššího rizika kardiovaskulárních 

chorob, nádorových onemocnění, poruch metabolismu, hormonálních poruch, diabetesu, 

zánětu kloubŧ, komplikovaného těhotenství u ţen, depresí a poruch příjmu potravy a také 

pohybových potíţí).
9
 Obezita mŧţe mít dvě příčiny. První příčinou je nadměrný přísun 

energie (a za touto příčinou je celý další komplex příčin – reklama, nadvýroba, hodnotové 

posuny). [Lang, Heasman, 2004].  Tato příčina se vztahuje ke většině případŧ obézních 

jedincŧ. Druhou příčinou jsou genetické dispozice, poruchy metabolismu, poruchy 

vývoje jedince.  

                                                
9
 Obezita a rizikové faktory [online]. [cit. 21.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://www.obezita.cz/obezita/rizikove-faktory/>.  

http://www.obezita.cz/obezita/rizikove-faktory/
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Počet obézních a osob s nadváhou v posledních letech stoupají rychlostí aţ 1-2% 

ročně (Graf 1.1). V západních zemích je prevalence obezity u dospělých 10 aţ 25%, 

v zemích východní Evropy je dokonce aţ 40% ţen obézních. Výskyt obezity je v České 

republice  v prŧměru značně vyšší neţ v celé Evropě, 21% muţŧ a 31% ţen je obézních. 

(Tab. 1.1), (Tab. 1.2) (Graf 1.2).
10

  

Procento obézních lidí v populaci v posledních 20 letech roste z generace           

na generaci. Epidemie obezity se stává globálním problémem, jímţ se začínají zabývat 

jednotlivé národní i nadnárodní organizace. Je evidentní, ţe epidemie obezity není 

v současné době zvládána veřejnými politikami (Obr.1.1). 

Jako hlavní příčiny obezity současnosti jsou v současnosti označovány především 

faktory  jako nadprodukce potravin, vliv reklamy na povědomí člověka, s tím související 

války potravin (Obr. 1.2). [Lang, Heasman, 2004].   

Jelikoţ je léčba obezity velice nákladná záleţitost, dává se velký dŧraz na 

prevenci  a sníţení výskytu primárních odvratitelných příčin obezity [Paxson et al.,2006; 

5], které jsou spojeny s nadvýrobou potravin, ţivotním stylem (sedavý typ zaměstnání, 

málo pohybu, špatné stravovací návyky). Situace se stává dramatičtější s rostoucími 

výdaji na léčbu obezity a tento problém nabírá globálních rozměrŧ. Cílem této práce bude 

nastínit oblasti, kde veřejná politika selhala v problematice prevence obezity.  

V současnosti jsou diskutovány dva okruhy paradigmat problematiky obezity. Je 

tím nadprodukce potravin a sníţená pohybová aktivita na jedné straně, na druhé straně 

jde především o zemědělskou politiku, preventivní programy a podpory zdraví veřejných 

politik.  

 Evropská unie sleduje zájmy občanŧ, institucí, organizací i firem a k plnění svých 

politických cílŧ, představ a vizí do budoucnosti pravidelně vydává dokumenty, které jsou 

označovány jako Green papers, v českém překladu Zelené knihy. Jejich úkolem je 

především rozpoutat veřejné diskuze o rŧzných aktivitách a záměrech Evropské komise 

ještě před fází implementace jednotlivých politik, seznámit veřejnost s aktuálním stavem 

                                                
10

 Obezita v ČR i ve světě [online]. [cit. 21.12.2008]. Dostupný z WWW: <http://www.obezita.cz/obezita/v-

cr-a-ve-svete>. 

http://www.obezita.cz/obezita/v-cr-a-ve-svete
http://www.obezita.cz/obezita/v-cr-a-ve-svete
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určité problematiky a navrhovat konkrétní řešení. V návaznosti na Zelené knihy jsou dále 

publikovány Bílé knihy, které uţ obsahují konkrétní opatření navrhované Evropskou 

komisí v dané oblasti. Bílé knihy nejsou závazné pro členské státy, slouţí pouze jako 

dokument obsahující doporučení pro jednotlivé státy. Pokud Rada Evropské unie schválí 

Bílou knihu, stane se z ní následně akční plán pro řešení určité problematiky.
11

 V této 

práci proto budu analyzovat vývoj politik a dokumentŧ, vydaných Evropskou unií            

a jinými institucemi, jejich návrhy řešení na léčbu a prevenci epidemie obezity na 

mezinárodní úrovni. 

Existuje celá řada aktérŧ zejména na mezinárodní úrovni (Světová zdravotnická 

organizace, Evropská unie, mezinárodní asociace lékařŧ z rŧzných odborností – pediatři, 

obezitologové), jejichţ programy a cíle budu ve své práci analyzovat. Na druhé straně 

stojí aktéři, kteří na šíření epidemie obezity prosperují (zejména farmaceutický                 

a potravinářský prŧmysl).  

V další části této práce budu analyzovat situaci epidemie obezity a vývoj politik 

proti obezitě v České republice. Cílem této práce bude zjistit, zda-li nějaká politika proti 

obezitě v ČR existuje a pokud ano, které orgány v ČR tuto kompetenci mají a jaké 

výsledky zatím jejich stávající politiky přinesly. Situace epidemie obezity v ČR se 

zhoršuje a v této práci bych chtěla nastínit konkrétní příčiny a kauzality tohoto trendu. 

Otázkou tedy je, zda-li vŧbec nějaká politika proti obezitě existuje, a pokud ano, proč 

dochází k jejímu selhání.  

                                                
11 Aktivní evropský občan. Zelené a bílé knihy [online]. [cit. 22.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/knihy.htm>. 

 

 

 

http://www.cpkp.cz/evropskyobcan/manual/knihy.htm
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2. Cíle, otázky a metody 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit příčiny „selhání“
12

 veřejných politik, 

jejichţ předmětem (cílem) je, nebo by mělo být, řešení problému obezity a nadváhy 

v ČR. 

Dílčí cíle této práce jsou: 

1. Analýza jednání jedincŧ v oblasti konzumace potravin (teorie) 

2. Analýza jednání aktérŧ prevence obezity (EU, ČR, farmaceutický prŧmysl, 

mezinárodní organizace) 

3. Hodnocení přístupŧ k tvorbě politik proti obezitě a souvisejících strategií. 

4. Analýza diskurzu společenských a ekonomických dŧsledkŧ obezity (obecně, 

v ČR) 

Analýzou těchto základních bodů bych chtěla dojít k zodpovězení těchto otázek: 

1. Jak je v současnosti reflektován problém obezity? Mezinárodní diskurz 

(významné mezinárodní organizace, WHO, profesní organizace lékařŧ) – jak 

probíhá diskurz o obezitě na této úrovni a jaké jsou jeho současné výsledky. 

2. Jak probíhá proces tvorby politiky proti obezitě v EU?  

3. Jakou formou probíhá prevence obezity v ČR, kdo se na projektech prevence 

obezity podílí? Jaké zpŧsoby prevence uplatňují tito aktéři v ČR? (Národní akční 

plán prevence a léčby obezity).  

4. Do jaké míry aktéři ČR vychází ze strategie/politiky  prevence EU, do jaké míry 

se liší?   

5. Jaké jsou příčiny selhání politiky proti obezitě v ČR? 

                                                
12 Uvědomuji si, ţe selhání politik je radikální výraz a proto jsem se rozhodla tento výraz dát do uvozovek.  

Veřejná politika zcela neselhala, ale jsou v ní alarmující mezery, které mají za následek ne zcela efektivní 

řešení  problému obezity v ČR. 
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Metodologie 

 

Problematika obezity je společenským problémem, který vyţaduje hned několik 

metod analýzy v rovině veřejné politiky a zdraví populace.  K této práci jsem zvolila 

následující metody analýzy: 

 

 Diskurzivní analýza: diskurzivní analýza nemá za cíl přinést cílené 

odpovědi na konkrétní problém, jejím cílem je především pochopit 

souvislosti problému, získat komplexní pohled na problematiku politiky 

proti obezitě. Hlavní oporou mi budou především výsledky  jiţ existujících 

výzkumŧ a zjištěných dat, s jejichţ pomocí získávám přehled                     

o  preventivních programech a politikách zemí EU a ČR. Hlavním 

zdrojem dat v tomto případě byly internetové stránky a publikované 

články odborných zdravotních organizací (WHO, IOTF, IASO, 

Ministerstvo zdravotnictví, Česká obezitologická společnost).  Metoda 

diskurzivní analýzy mi umoţnila studovat jednání jednotlivých aktérŧ 

participujících v této problematice. 

 Analýza politické komunikace, nastolení agend  - problém nastolení 

agendy boje proti obezitě bude v práci studován s vyuţitím vybraného 

okruhu politických dokumentŧ (Zelená a Bílá kniha EC k obezitě, 

programové dokumenty v ČR).  

 Morfologická metoda – zachycení vývoje politik proti obezitě v časové 

dimenzi poslouţí k získání celkové přehlednosti významných veřejně 

politických a odborných akcí a vydaných souvisejících dokumentŧ. 

 Metoda mentálních map – tato metoda bude vyuţita především jako 

pracovní nástroj  konceptualizace výzkumného problému a při tvorbě 

analytického rámce.  
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3. Teoretická východiska 
 

Teoretické koncepty této práce jsem se rozhodla rozdělit do následujících čtyř 

základních oblastí a to z dŧvodu, ţe tyto oblasti nejvíce pokryjí problematiku tématu, 

který jsem si vybrala k této bakalářské práci. Inspirovala jsem se bakalářskou prací 

Michaely Pelíškové (Vhodná výţiva jako vklad do budoucího zdraví) a Venduly Králové 

(Sociální příčiny a dŧsledky dětské obezity), a hlavní inspirací pro mě byla kniha           

od Tima Langa a Michaela Heasmana Food Wars, která problematiku obezity řadí           

do většiny z těchto konceptŧ. Epidemie obezity v dnešní době zasahuje do řady dimenzí 

společenského a hospodářského ţivota. Problematika obezity je multidisciplinárního 

charakteru, čemuţ také odpovídá výběr souvisejících teoretických konceptŧ (Obr. 3.1):  

 

 
Obr. 3.1: Konceptuální rámec 

 

 

 

[Zdroj: vlastní] 
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3.1 Koncepty z oblasti veřejného zdraví 

 

Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav úplné fyzické, duševní 

a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnosti nemoci nebo slabosti.
13

  

Zdraví bylo definováno jednotlivými národními i nadnárodními organizacemi      

a jednotlivé definice byly jednotlivě upravovány. Světová zdravotnická organizace 

zavedla definici zdraví jiţ roku 1948, a od té doby nebyla změněna. Tato definice je 

součástí preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, která byla přijata na 

Mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku, 19. – 22. června 1946, a která 

vstoupila v platnost 7. dubna 1948.
14

 

 

Determinanty zdraví 

 

Existuje veliké mnoţství faktorŧ, které pŧsobí na jedince a ovlivňuje jeho kvalitu 

ţivota (Obr. 3.2). Ze všech těchto faktorŧ má největší vliv ţivotní styl z hlediska 

prevence nemocí.
15

  

                                                
13 World Health Organization. WHO definition of Health [online]. [cit.dne 25.12.2008] Dostupný z WWW:  

<http://www.who.int/about/definition/en/print.html>.  
14 Tamtéţ.      

 
15

 DETELS, R. et al. Oxford Textbook of Public Health. Oxford University Press, Oxford 2004.      

 

http://www.who.int/about/definition/en/print.html
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Obr. 3.2: Determinanty zdraví 

 

 
[Zdroj: Vlastní] 

 

Z hlediska prevence je dŧleţitý především tzv. health reporting.
16

 Health reporting 

je systém rŧzných produktŧ a opatření zaměřených na vytvoření znalostí a povědomí       

o dŧleţitých problémech oblasti veřejného zdraví a jeho determinantech (v rŧzných 

skupinách obyvatelstva) mezi tvŧrci politiky a dalšími osobami pŧsobícími                      

v organizacích, které mohou ovlivnit zdravotní stav populace. Evropská komise 

intenzivně pracovala na projektech veřejného zdraví a informovanosti společnosti            

a vydala projekt akce Společenství pro veřejné zdraví (2003-2008), který byl následně 

rozšířen na období 2007-2013. Zprávy se zabývají aktuálními otázkami veřejného zdraví, 

které poskytují základ pro další politický vývoj. Cílem zavedení zpráv je spojit nejlepší 

evropské vědce a úředníky, kteří se zabývají veřejným zdravím, a rovněţ propojit 

statistické údaje v oblasti veřejného zdraví ze všech zemí EU.
17

 

 

Zdravotní zprávy by měly podporovat přípravu, plánování, realizaci a hodnocení 

zdravotní politiky, tj. programy a akce na úrovni Společenství a na úrovni členských 

státŧ. Všeobecné zdravotní politiky se zabývají otázkami priorit pro politiku                     

                                                
16 Health reporting jsem se rozhodla nepřekládat, abych nevhodně nepozměnila jeho význam, 
17 European Commision. Analysing and reporting on health [online]. [cit. 30.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/analysing_reporting_en.htm>.      
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a zdravotnictví s výhledem na moţné budoucí dopady politických opatření a programŧ. 

Efektivní health reporting mŧţe vést k identifikaci zdravotních dat a výzkumných priorit. 

Některé příklady z cílŧ zdravotních zpráv jsou: 

 

 Definovat společné veřejné zdraví, cíle, priority a strategie. 

 Zaměřit se a koordinovat shromaţďování, analýzu a vyhodnocení informací o zdravotním stavu. 

 Podporovat vzájemnou výměnu informací o zdraví, odborných znalostí a zkušeností. 

 Vytváření sítí pro informace a konzultace v oblasti zdravotnických informací. 

 Snaha o vylepšení systému sběru dat tak, aby byly srovnatelné. 

 Zlepšení zdravotních informačních systémŧ a sledování činnosti.18 

 

Evropské veřejné zdraví a přístup k němu vznikl v 19. století v městských 

centrech (Londýn, Paříţ a Berlín) jako reakce na vývoj industrializace v západních 

zemích a rozvoj nemocí, kdy se veřejné zdraví dostávalo do popředí zájmu společnosti. 

V roce 1848 Edwin Chadwick udělal významný krok ke vzniku zákonu veřejného zdraví 

ve Velké Británii (Public Health Act of 1848) a tím vznikla první investice do veřejného 

zdraví společnosti. Změny byly především v oblasti infrastruktury, bydlení, rozvodu vody 

a dostatku potravin pro obyvatele, to vše bylo zajišťováno státem jako morální balíček 

pro bohatou i chudou vrstvu obyvatel. [Lang, Haesman, 101]. Ochrana a nárŧst podpory 

veřejného zdraví daly vzniknout specifickým organizacím – ministerstvŧm, místním 

vládám, zdravotním sluţbám a sluţbám spojeným se ţivotním prostředím [Lang, Rayner, 

2005; 315].   

Veřejné zdraví bylo pojato především jako společenský koncept, který je ovlivněn 

společenskými a environmentálními faktory. Od roku 1911 byl zaveden nový koncept 

veřejného zdraví, který byl spjatý s novým metodickým přístupem, podle kterého jsou 

ţivotní styl a ţivotní podmínky hlavními faktory, které ovlivňují zdraví jedince. To však 

vyţadovalo nové investice do veřejných politik, které podporovaly zdravý ţivotní styl 

obyvatel a zdravé ţivotní prostředí pro veřejnost. Později se do popředí problematiky 

ţivotního prostředí dostaly nové faktory mající dopad na veřejné zdraví, patří mezi ně 

problematika ozónové díry, znečišťování vod a atmosféry a globálního oteplování,          

ze sociálně politického hlediska také problematika nezaměstnanosti, chudoby                   

a sociálního vyloučení. [Lang, Haesman, 102].  

                                                
18

 European Commision. Analysing and reporting on health [online]. [cit. 30.12.2008]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/analysing_reporting_en.htm>.      
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„Jako reakce na rostoucí zájem o veřejné zdraví byla v roce 1948 zaloţena pod 

záštitou Organizace spojených národŧ Světová zdravotnická organizace (WHO) jako 

specializovaný orgán pro mezinárodní záleţitosti veřejného zdraví a zdravotnictví. Jejím 

úkolem bylo a je provádět politiky, které jsou přínosné pro veřejné zdraví, vytvářet řešení 

jednotlivých problematik prostřednictvím svých publikovatelných programŧ. Světová 

zdravotnická organizace podporuje všechny členské státy v udrţování vlastní zdravotní 

politiky a jejich programŧ, připravuje programy pro budoucí moţná rizika vývoje 

veřejného zdraví.“
19

   

„WHO se stala významným demokratickým fórem pro výměnu poznatkŧ              

a diskusí východisek tvorby zdravotní politiky. WHO získala za 50 let svého pŧsobení 

významné postavení, které se jí podařilo v 90. letech obhájit díky celé řadě aktivních 

přístupŧ a inovací. Jako jedna z prvních začala WHO upozorňovat na alarmující nárŧst 

počtu obézních a dlouhodobě se věnuje sběru a analýze informací týkajících se této 

epidemie. Ty jsou nezbytným předpokladem pro tvorbu evidence – based policy. 

Organizuje a svými poznatky podporuje celou řadu programŧ a projektŧ. I kdyţ tedy 

přímo neparticipuje na tvorbě právních norem, významně ovlivňuje vývoj politických 

rozhodnutí.“ [Králová 2005; 27] 

 

 Jedním z prvních  významných politických dokumentŧ v oblasti podpory zdraví 

byla tzv. Lalondeova zpráva, jeţ vznikla v roce 1974 na základě analýzy vývoje zdraví 

obyvatel v Kanadě, která zmapovala vývoj nemocnosti a úmrtnosti obyvatel 

v prŧmyslovém světě. Hlavním cílem této zprávy byl rozvoj podpory zdraví 

v mezinárodním měřítku, který byl dále rozšířen o determinanty přispívající k pochopení 

cesty k dobrému zdraví a vede mezinárodní veřejnou politiku k realizaci legislativy 

podporující zdravý ţivotní styl (zdravá výţiva, cvičení a odvykání kouření). Následující 

sled událostí začal rokem 1977, kdy se členské státy WHO zavázaly k plnění cílŧ Zdraví 

pro všechny (Health for all).
20

 

                                                
19 LOBSTEIN, Tim et al.  The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategie for 
response: summary [online]. [cit. 5.1.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.euro.who.int/document/E90711.pdf>.      

 

  
20

 BANKEN, Rainer. Health impact assessment – how to start the process and make it last. [online]. [cit. 

5.1.2009]. Dostupný z WWW: <http://www.who.int/bulletin/volumes/81/6/banken.pdf>.      
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V září 1978 se v  Alma-Atě  (pozdějším hlavním městě Kazachstánu) uskutečnila 

mezinárodní konference Světové zdravotnické organizace, která se zaměřila především 

na primární péči zdravotních sluţeb, vyrovnání nerovností ve zdraví mezi jednotlivými 

členskými zeměmi, jejich organizační modely a mezinárodní spolupráci. Na této 

konferenci byla přijata nová deklarace, která stanovila primární péči jako klíčový krok 

k dosaţení cíle „Zdraví pro všechny v roce 2000“.
21

 

Tyto dvě události byly inspirací v roce 1986, kdy Světová zdravotnická 

organizace (WHO) na konferenci v Ottavě přijala Otawskou chartu podpory zdraví.  

Ottawská charta vymezuje podporu zdraví jako proces umoţňující lidem zlepšit své 

zdraví a také jeho kontrolu. Zdraví je zde popsáno jako výsledek ţivotního stylu 

s dŧrazem na společenské a osobní atributy jedince, klade se dŧraz na osobní 

odpovědnost jedince za své zdraví. Základními prostředky veřejného zdraví dle Otawské 

charty jsou: 

 Tvorba zdravé veřejné politiky – podpora zdraví je na předním místě zájmu veřejných politik, 

veřejná politika je odpovědná za dŧsledky politických aktivit. Základním cílem veřejných 

politik by měla být motivace jedince ke zdravé volbě ţivotního stylu a usnadnění jedinci zvolit 

si tuto cestu. 

 Vytvoření příznivého ţivotního prostředí – hlavním cílem by měla být péče o přírodní zdroje      

a ochranu ţivotního prostředí. Cílem je také hodnocení vlivŧ rychle se měnícího ţivotního 

prostředí na lidské zdraví (vývoj technologií, pracovní podmínky, urbanizace), které by měly 

zajistit podporu zdraví veřejnosti. 

 Posílení aktivit na komunitní úrovni – podpora zdraví na komunitní úrovni je závislá na 

uspořádání priorit místních politik, jejich plánování, strategii a jejich implementaci s cílem 

zlepšit zdravotní stav obyvatel.  

 Rozvoj osobních dovedností – vzdělanost a přístup veřejnosti k informacím podporuje veřejnost 

v rozvoji osobních dovedností. Informace by měly být zpřístupněny veřejnosti ve škole, 

v zaměstnání a veřejnosti přístupných místech. 

 Reorietnace systému péče o zdraví – dŧleţitá je provázanost informací mezi veřejností, 

zdravotními institucemi a odborníky přes lidské zdraví, zdravotnické sluţby by měly 

přeorientovat svou úlohu a posílit roli primární péče.
22

 

                                                
21 WHO. Declaration of Alma-Ata [online]. [cit. 8.1.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf>. 
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 WHO. Otawa Charter for Health Promotion [online]. [cit. 8.1.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf>. 
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Účastníci této charty se zavázali k naplnění závazkŧ této charty do konce roku 

2000. 

 

Ve dnech 6 – 9. dubna 1988 se uskutečnila druhá mezinárodní konference 

WHO na podporu zdraví v Jižní Austrálii, Adelaide. Cílem této konference bylo 

nastavit nový směr zdravotní politiky s dŧrazem na angaţovanost občanŧ a jejich 

spolupráci s primární zdravotní péčí jako institucí, dále byla snaha o spojení veřejného 

zdraví a ekologického pokroku ve snaze zachování omezených zdrojŧ naší planety. Tato 

konference pokračovala v duchu konference Alma-Ata a Ottawské konference,              

na strategii se shodlo 220 účastníkŧ ze 42 zemí, kteří měli podobné zkušenosti při tvorbě       

a implementaci jednotlivých politik.
23

  

Třetí mezinárodní konference WHO, se zaměřením na podporu zdraví,         

se uskutečnila v termínu 9. -15. června 1991 ve švédském Sundsvallu. Byla to reakce na 

vývoj zdravotní politiky a veřejného znepokojení nad situací ţivotního prostředí. Cílem 

bylo motivovat lidi ve všech částech světa, aby se aktivně zapojili do tvorby příznivějšího 

ţivotního prostředí pro zdraví a to prostřednictvím vytváření dobrého fyzického, 

sociálně-ekonomického a politického prostředí veřejnými politikami.
24

 

V roce 1997, 21. – 25. června, se uskutečnila čtvrtá mezinárodní konference 

WHO v Jakartě. Tato konference se záměrně konala v rozvojové zemi s cílem 

přezkoumání determinantŧ zdraví a určení nových směrŧ a strategií, které by vedly 

k řešení úkolŧ podpory zdraví v 21. století. Tato konference nabídla vizi na podporu 

zdraví do příštího století, vznikly nové determinanty zdraví: mír, přístřeší, vzdělání, 

sociální zabezpečení, sociální vztahy, jídlo, příjmy, posílení postavení ţen, stabilní 

ekosystém, udrţitelné vyuţívání zdrojŧ, sociální spravedlnosti, respektování lidských 

práv. Vznikly nové problémy ve všech zemích spjaté s urbanizací společnosti a novými 

demografickými trendy (stárnutí populace, vysoká prevalence chronických onemocnění), 

                                                
23WHO. Adelaide recommendation on healthy public policy [online]. [cit. 8.1.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/adelaide/en/print.html>. 
24 WHO. Sundswall Statement on Supportive Environments for Health [online]. [cit. 9.1.2009]. Dostupný 

z WWW: <http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/sundsvall/en/print.html>. 
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dále se poprvé objevila problematika změn sociálně – biologického chování (sedavý styl 

ţivota, odolnost vŧči antibiotikŧm a jiným lékŧm, zvýšené uţívání drog, domácí násilí). 

Tyto změny se staly významnou hrozbou pro budoucí vývoj veřejného zdraví. 

Mezinárodní faktory, jako integrace světové ekonomiky, finanční trhy a obchod, široký 

přístup k médiím a komunikačním technologiím mají vliv na změnu ţivotního stylu 

obyvatel a zvýšení jejich ţivotní úrovně, přináší však s sebou skryté hrozby pro zdraví 

obyvatelstva. Výzkum a případové studie z celého světa ukázaly, ţe podpora zdraví má 

vliv na sociální, ekonomické a ekologické podmínky a strategie navrţená v Ottawské 

chartě roku 1986 byla účinná.
25

  

 

Nové cíle ke splnění závazkŧ této konference s výhledem do 21. století byly: 

 Podpora sociální odpovědnosti za zdraví – veřejný i soukromý sektor by měl podporovat zdraví 

prostřednictvím politik a postupŧ tak, aby nepoškozovaly zdraví jednotlivcŧ. 

 Zvýšení investic pro rozvoj zdravotnictví – v mnoha zemích je investice do zdraví nedostatečná 

a neúčinná. Dŧleţitá je investice do vzdělání, bydlení a zdravotnictví. To je zárukou pokroku 

rozvoje zdraví a kvality ţivota obyvatel.  

 Konsolidovat a rozšířit partnerství pro zdraví - partnerství nabízí vzájemné prospěšnosti          

pro zdraví, prostřednictvím sdílení odborných znalostí, schopností a zdrojŧ. Stávající partnerství 

je třeba posílit a potenciál pro nové partnerství se musí prozkoumat. 

  Zvýšení vlivu komunit, osamostatnění jednotlivcŧ - skupiny či organizace mají větší vliv         

na determinanty zdraví, neţ jednotlivci. Zlepšení vlivu komunit a organizací vyţaduje praktické 

vzdělání a přístup ke zdrojŧm.
26

 

                                                
25 WHO. Jakarta Declaration on Leasing Health Promotion into the 2st Century [online]. [cit. 12.1.2009]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/print.html >. 
 
26 WHO. Jakarta Declaration on Leasing Health Promotion into the 2st Century [online]. [cit. 12.1.2009]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/jakarta/declaration/en/print.html >. 
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3.2 Koncepty z oblasti veřejné politiky 

 

Veřejná politika je velmi mladá vědní disciplína, která vznikla v 60. letech 20. 

století ze sociologie, politologie, ekonomie a dalších vědních disciplín.
27

  

   

Oblasti zájmu veřejné politiky jsou blízké k sociální politice. Pod veřejnou 

politiku spadají vědní obory jako zdravotní, rodinná, vzdělávací, bezpečnostní, daňová, 

hospodářská, dopravní politika aj. (Obr. 3.3)Veřejná politika má silně multidisciplinární 

charakter.  

 

Obr. 3.3: 

 

[Zdroj: Potŧček Martin a kol. (2005); 19] 

 

„Veřejná politika je poměrně sloţitým procesem četných na sebe navazujících 

rozhodovacích krokŧ, jejichţ předmětem je řešení společenských problémŧ. Na přípravě 

politického rozhodnutí (politicky odpovědní aktéři v případě zákonodárného procesu)     

se podílí řada dalších aktérŧ nebo dalších skupin/sítí. V řadě případŧ je rozhodnutí 

                                                
27

 POTŦČEK, Martin a kol. (2005)  Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 399 stran, ISBN 

80-86429-50-4. 
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delegováno také na niţší úroveň (prováděcí právní normy, decentralizace, samospráva). 

Výstupem rozhodnutí jsou právní normy nebo rŧzné veřejné programy.“
28

  

 

Aktéry veřejné politiky lze rozdělit do několika skupin. Jsou jimi volení zástupci 

(parlament, místní zastupitelstva), pracovníci státní správy (exekutiva a legislativa), 

zájmové skupiny, organizace zabývající se výzkumem a analýzami, media [HOWLETT, 

RAMESH, 1995; PURKRÁBEK, 1994, cit. dle KRÁLOVÁ, str. 10]. Dochází                

ke střetávání soukromého a veřejného sektoru.  

Tvorba politických opatření je vnímána jako cyklus (proces), který je tvořen na sebe 

navazujícími fázemi, rozhodovacími kroky. Jedná se o: 

 Fázi rozpoznání problému a jeho formulaci. Krok politického cyklu v této fázi 

představuje uznání existence problému a potřeby jeho řešení. 

 Navazuje návrh řešení, tvorba politik. 

 Výběr řešení, tedy věcná a politická rozhodnutí. 

 Realizace řešení, implementace politik 

 Vyhodnocení efektŧ politiky  

 

Výstupy procesu tvorby politik jsou opatření, projekty a programy. [HOWLETT, 

RAMESH, 1995; Potŧček, LeLoup, 2005, cit. dle Králová, str. 10.] 

Charakteristickým znakem veřejné politiky je veřejný zájem. Základním znakem 

veřejného zájmu je, ţe veškerý statek a jeho přerozdělování je dostupný všem (například 

základní, středoškolské vzdělání, zdravotní sluţby atp.), zahrnuje potřeby, které se týkají 

celé (anebo většiny) společnosti.
29 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 HÁVA, Petr. Bakalářský seminář. Veřejná politka: veřejná politika (angl.public policy) [online]. 
Prezentace zimní semestr 2008/2009. [cit. 12.1.2009]. Dostupný z WWW: <http:samba.fsv.cuni.cz/~hava>. 

 

 

 
29
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Obr. 3.4 Moţnosti ovlivnění vývoje veřejných zájmŧ a společenských hodnot. 

 

 
 
[Zdroj: Háva 2004, 27] 

 

 

3.3 Koncepty z oblasti produkce potravin 

 

Epidemie obezity je latentním dŧsledkem mnoha faktorŧ, mezi které se řadí 

především nadprodukce potravin. Nerovnoměrná distribuce potravin má za následek 

nedostatek potravy v rozvojových zemích, stovky miliónŧ obyvatel trpí podvýţivou,       

ve vyspělých zemích se naopak setkáváme s nadbytkem produkce potravin. Veřejní 

činitelé (Organizace OSN pro výţivu a zemědělství, ministerstvo zemědělství), zvláště 

v posledních letech volají po zvýšení produkce potravin za účelem rovnoměrnější 

potravinové distribuce.  

Produkce potravin a její příprava prošla mnohaletým vývojem. O produkci 

potravin mŧţeme hovořit i u lovcŧ a sběračŧ, jeţ se projevovala zdokonalováním technik 

z divoké přírody. Později chovatelé a pěstitelé přišli s novými technikami, které pomohly 

vynálezu konzervace potravin a daly uchovat po delší časový úsek (například tvaroh, 

jogurt, maso, mléko). Modernizace a industrializace potravinářského prŧmyslu s sebou 

přinesla veliký potravinářský rozkvět a také vznik konkurenceschopných potravinářských 
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společností. Mechanizace zemědělství v 19. století vedla k zajištění bohatší úrody, 

pesticidy a hnojiva zajistily kvalitu a odolnost potravin. Spojení vědeckého vývoje 

s mechanizací potravinářského a zemědělského prŧmyslu vedlo ke vzniku velikých 

potravinářských společností a přineslo s sebou také změnu distribuce potravin a změnu 

fungování trhu. Zdokonalením dopravy urbanizací společnosti došlo k zpřístupnění 

potravin pro další vrstvy obyvatel.
30

 

 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce se zmíním o problematice nadprodukce 

potravin vedoucí k šíření epidemie obezity ve vyspělých zemích.  

Zaměřím se především na politiku produkce potravin a tzv. produkční paradigma. 

[Lang, Heasman, 2004].  Nejdŧleţitějšími elementy jsou: 

 Zdraví: vztah mezi stravou, chorobou, výţivou a veřejném zdraví. 

 Obchod: cesta potravin, manipulace a výroba potravin, přímo z farmy             

na přímou spotřebu. 

 Kultura spotřebitele: jak a proč lidé konzumují potraviny. 

 Životní prostředí: vyuţívání a zneuţívání pozemních, mořských a jiných 

přírodních zdrojŧ při výrobě potravin. 

 Politika potravin: jak je ekonomika potravin regulovaná a jak vznikají 

jednotlivé potravinové politiky a jak se implementují. [Lang, Heasman 2004, 2].   

 

Existují značné problémy v oblasti kvality potravin, jejich bezpečnosti a obchodu 

s nimi. Vznikají nesčetné škody na ţivotním prostředí. Výroba potravin dává přednost 

kvantitě na úkor kvality, coţ nekoresponduje se zdravím veřejnosti. Hlavní otázkou         

se tedy stává, jakým zpŧsobem se potraviny vyrábí a jakým zpŧsobem jsou podávány     

na trh. Na obrázku 3.5 uvidíme fáze, kterými potraviny projdou, neţ se dostanou            

ke konečnému spotřebiteli.  Zemědělství hraje nejdŧleţitější roli v potravinovém 

prŧmyslu a je neustále na předních příčkách rozpočtových debat na mezinárodní úrovni. 

Hlavní síly ovlivňující politiku zemědělství jsou však mimo farmy. Dnes jsou hlavní silou 

                                                
30
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potravinářského řetězce mocné síly obchodníkŧ a prodejcŧ, které zase reagují                 

na poptávku konečných spotřebitelŧ. [Lang, Heasman 2004,14].   

 

 

Obr. 3.5 Fáze potravin, než se dostanou ke konečnému spotřebiteli 

 

 

[Zdroj: LANG, HEASMAN, 2004, str. 14] 
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3.4 Ekonomické koncepty 

 

Veřejná politika, veřejné zdraví a produkce potravin jsou úzce spjaty 

s ekonomickou situací jednotlivých státŧ, rovněţ samotná léčba obezity je vysoce 

nákladná záleţitost. Veřejné zdraví je velice dŧleţitým faktorem fungujícího trhu, proto 

je investice do zdraví na předních příčkách zájmu mnoha zemí. Veřejná zdravotnictví 

jsou stále více podrobena zdravotně-ekonomickému hodnocení. 

 

V druhé polovině minulého století se objevil nový fenomén nadprodukce 

potravin. [Urban, 2003; Sojka, Kučera, 1995]. „Produkční funkce je obecně podmíněna 

vstupními základními faktory (práce, finanční kapitál a zdroje). Rozvoj těchto faktorŧ 

v potravinářství vedl ve druhé polovině minulého století ve vyspělých státech 

k nadvýrobě potravin. Díky obecným vlastnostem trhu dochází v rámci konkurenčních 

vztahŧ k významnému uplatnění marketingových nástrojŧ, které pochopitelně 

v podmínkách nadvýroby vedou ke zvýšené aţ nadměrné spotřebě. V případě potravin 

ovšem nadměrná spotřeba vede ke vzniku negativních zdravotních a hospodářských 

dŧsledkŧ.“ [Králová 2006, 11]. 

 

V posledních letech se náklady na léčbu obezity a nemocí s ní spojených pohybují 

ve výši 2 – 8% celkových nákladŧ ve zdravotnictví. 
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3.5 Obezita jako zdravotní problém, zdravotní rizika obezity, BMI 

 
Potraviny, které konzumujeme kaţdý den, slouţí k našemu zdraví a naší 

psychické pohodě. Poskytují nám potřebnou energii a ţiviny dŧleţité pro správnou funkci 

tělesných orgánŧ. Pokud ale přísun energie zvýšíme, tělu dodáváme více energie, neţ je 

schopné vyuţít a nahromaděná energie se mění na tuk, který se následně ukládá v našem 

těle. Při pravidelném přejídání tělo přibývá na váze a s rostoucím procentem tuku v těle 

se člověk stává obézním. Tuk je v těle potřebný pro akumulaci energie, slouţí také jako 

tepelná izolace a má mnoho dalších ţivotně dŧleţitých funkcí. Ţeny mají zpravidla více 

tělesného tuku neţ muţi. Nadváha a obezita je pojmenování pro rozsah hmotnosti, jenţ je 

obecně vyšší, neţ je povaţováno za zdravé pro danou výšku. Bylo také prokázáno, ţe 

jednotlivá pojmenování určují zvýšenou pravděpodobnost některých onemocnění             

a dalších zdravotních problémŧ. K tomuto rozdělení nám slouţí tzv. BMI (body mass 

index), nebo-li tabulkové rozdělení poměru váhy k výšce jednotlivce (Tab. 3.1). Hodnota 

BMI se počítá jako váha v kilogramech vydělená druhou mocninou výšky v metrech. 

Tabulka 3.1 nám ukazuje výši rizika spojené s BMI indexem. 

  

Tab. 3.1: Hodnoty BMI 

 

BMI Kategorie Zdravotní rizika 

Méně než 18,5 Podváha Vysoká 

18,5 – 24,9 Normální váha Minimální 

25 – 29,9 Nadváha Středně vysoká 

30 – 34,9 Obezita 1. stupně vysoká 

35 – 39,9 Velká obezita 2. stupně vysoká 

40 a více Klinická obezita Velmi vysoká 

 

[Zdroj: http://www.vypocet.cz/bmi] 
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Výzkumy prokázaly, ţe s rostoucí hmotností (na úrovni nadváhy a obezity) roste 

také riziko nemocí a zdravotních problémŧ fyzického i psychického rázu.  

 

Mezi nemoci spojené s obezitou řadíme diabetes 2. typu, ischemickou chorobu 

srdeční, vysoký krevní tlak a mrtvici. Obezita je spojena s vyšší mírou některých typŧ 

rakoviny. Obézní lidé ve větší míře umírají na rakovinu tlustého střeva, konečníku           

a prostaty. U obézních ţen hrozí vyšší riziko onemocnění rakoviny ţlučníku, prsu, 

dělohy, děloţního čípku, nebo vaječníkŧ. Mezi další nemoci a zdravotní problémy 

spojené s obezitou patří: onemocnění ţlučníku a ţlučové kameny, onemocnění jater, 

artróza a nemoci kloubŧ, dýchací problémy a poruchy dýchání ve spánku. U ţen dále 

hrozí reprodukční problémy, včetně menstruačních nesrovnalostí a neplodnost.
31
  

 

Nadváha a obezita také zvyšuje pravděpodobnost poruchy příjmu potravy, které 

se objevují převáţně u mladých ţen. Mezi poruchy příjmu potravy řadíme anorexii 

(chorobné odmítání potravy), bulimii (nekontrolovatelné přejídání a následně uměle 

vyvolané zvracení) a purgativní chování (zneuţívání laxativ nebo diuretik).
32

  

Obezita také ovlivňuje fyzický i psychický vývoj jedince. Doktorka Kateřina 

Cajthamlová
33

 v magazínu Moje psychologie
34

 vysvětluje dŧvody, proč jedinec, který trpí 

nadváhou, je znevýhodněn proti svému okolí. Člověk s nadváhou má jiné, horší postavení 

nejen ve společnosti, ale také v rodině, dostává se mu málo ocenění a přitahuje pozornost 

svého okolí pro svoji postavu. Takový jedinec má sklony k poruchám spánku, k pocitu 

nepochopení a ke stresu, dále k pocitu izolace od ostatních a pocitu viny. To vše se 

podepíše na osobním vývoji jedince, jeho sebevědomí a socializaci. 

                                                
31
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32 KRCH, David, Frantiček. STOB: Poruchy příjmu potravy a obezita [online]. [cit. 5.2.2009]. Dostupný 
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3.6 Faktory ovlivňující epidemii obezity, příčiny obezity, faktory 
ovlivňující postoj jedinců k jídlu (reklama, výchova, vzdělání, 
vzory) 

 

Obezita má mnoho příčin, jednotlivé příčiny by se daly rozdělit na příčiny 

genetické, socioekonomické, kulturní, psycho - sociální a environmentální. 

 Genetické faktory - věda jasně ukazuje, ţe genetika hraje významnou roli 

v tělesné kompozici jedince a jeho sklonech k obezitě.  

Lang a Rayner ve své práci Journal of European Social Policy píší o nedávné 

studii, která identifikovala gen nazvaný GAD10. Ten je uloţen v chromozomu 10 

lidského genomu, se kterým má být v interakci a jenţ ovlivňuje rychlost 

mozkových neurotransmiterŧ a stimuluje potřebu jedince k jídlu. To bylo vhodné 

zejména v době nedostatku. Dále se dovídáme, ţe 40 – 70% případŧ obezity je 

dědičných. 
35

 

Genetická predispozice není jednoznačným faktorem, který nám řekne, zda-li 

budeme obézní či nikoliv, ale studie jasně ukazují, ţe patří mezi dŧleţité rizikové 

faktory pro vznik obezity. Veliký vliv na genetické faktory má také chování 

jedince za účelem sniţování hmotnosti (fyzická aktivita a sníţení přijaté stravy). 

Genetické faktory jsou dědičné, vznikají genetické variace, kde kaţdá variace 

mŧţe přispět jedinci ke zvýšení či sníţení rizik obezity. 

 

 Psycho - sociální faktory – jídlo člověku nepřináší pouze energii, ale také pocit 

blahobytu a psychického uspokojení. Někteří jedinci mají tendence přejídat se 

v době psychické zátěţe, jako je stres, beznaděj a vztek, nebo také v době nudy, 

kdy člověk podvědomě zaměstnává sám sebe. Konzumace jídla za těchto 

podmínek nemá nic společného s hladem. Mezi psychické faktory řadíme také 

poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), které mohou být podpořeny právě 

nekontrolovatelnou snahou jedince sníţit hmotnost. Věra Dvořáková – Janŧ píše 

ve své knize Lidé a jídlo o psychologickém výzkumu, který byl proveden mezi 

studenty Vídeňské univerzity. Respondenti uvedli, ţe mezi první motivy potřeby 
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jídla řadí chuťové nároky, pocit hladu, ekonomickou výhodnost, kulturní vlivy, 

pŧsobení tradice, vlivy přijaté sociálním učením, vlivy a účinky emocí.
36

 

„Chuťové preference se učíme s výjimkou jedné: obliba sladkostí je 

pravděpodobně vrozená, geneticky předurčená. […] Vrozený odpor proti 

kyselému, slanému nebo hořkému (zejména patrný u dětí), je interpretován 

obdobně. Typickým produktem, jenţ poskytuje intenzivní psychické blaho, je 

čokoláda.“ [Dvořáková-Janŧ1999; 61] 

 Environmentální faktory – kaţdý z nás má jiné podmínky pro ţivotní styl. 

Mnoho jedincŧ se mŧţe rozhodnout pro zpŧsob dopravy nebo konzumace jídla   

na základě prostředí, ve kterém ţijí. Světová zdravotnická organizace mluví o  

tzv. obezitologickém prostředí, které podporuje chování moderní společnosti 

k nezdravému stylu ţivota a tak zvyšuje riziko vzniku obezity, a také upozorňuje, 

ţe aţ dvě třetiny dospělé populace v západních zemích nejsou dostatečně fyzicky 

aktivní.
37

 Proto je dŧleţité vytvořit prostředí motivující ke zdravému ţivotnímu 

stylu a tělesné aktivitě. 

 Sedavý styl života – děti tráví mnohem více volného času před televizními 

obrazovkami a počítači, neţ tomu bylo dříve. Dle Světové zdravotnické 

organizace by měly děti strávit aţ 60 minut denně aktivní fyzickou činností. 

 Doprava - společnost se přizpŧsobila krajinnému rázu a moţnosti dopravy 

vedly jednotlivce k pouţití automobilu. Aţ 50% cest autem je na vzdálenost 

kratší neţ 5km. Tato vzdálenost by se dala snadno zvládnout za 15 – 20 minut 

na kole, nebo za 50 minut rychlé chŧze (WHO). 

 Technologický pokrok – počítače, automobily, eskalátory, výtahy a jiné 

technické vynálezy vedly ke sníţení pohybové aktivity. 

 Zaměstnání – u mnoha lidí převaţuje sedavý typ zaměstnání. 

 Parky – mnoha územním jednotkám chybí parky, zeleň a prostředí vhodné 

k pohybové aktivitě (jízda na kole, procházky atp.). 

 Řetězce rychlého občerstvení – v posledním desetiletí se rozrostl počet 

restaurací rychlého občerstvení, které se staly u lidí oblíbené a hojně 

                                                
36
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vyuţívané. Lidé konzumují kalorická jídla a nemají přehled o tuku a soli, 

který spotřebují. 

 Nezdravý životní styl ve školách – mnoho škol podává dětem nezdravá          

a nutričně nehodnotná jídla místo ovoce a zeleniny.  

 Reklama - nezdravé potraviny a nápoje jsou agresivně nabízeny 

prostřednictvím reklamy a prodávány dospělým a dětem. Cílovou skupinou 

reklam restaurací rychlého občerstvení jsou převáţně děti, protoţe inzerenti si 

jsou vědomi snadné manipulovatelnosti mladých lidí. 

 Přístup ke zdravým potravinám – v mnoha případech je nezdravé jídlo 

levnější, neţ jídlo zdravé. Je to proto jeden z faktorŧ, který zvedá poptávku  

po nezdravém jídle.  

 Kulturní vlivy – hlavním faktorem je ţivotní styl, stravovací návyky 

vypěstovány v rodinném kruhu nebo vlivem prostředí pŧsobícího na jedince 

v prŧběhu ţivota.
38

 

 

 Socioekonomické faktory – vliv socio-ekonomických faktorŧ na chování lidí, 

jejich stravování a fyzickou aktivitu ještě nebyl zcela prostudován a zaslouţí si 

další šetření. Existuje jiţ několik výzkumŧ, které se zaměřily na souvislosti          

a vztah mezi proměnnými jako ceny potravin, domácí potraviny,                           

a sociodemografické podmínky. Cílem výzkumŧ bylo mapování vlivu 

ekonomické situace jedincŧ, ţivotního stylu a společenských faktorŧ na obezitu. 

„Protoţe jídlo vytváří a udrţuje sociální vztahy, sehrává nezastupitelnou roli 

především v ţivotě rodin a domácností. Souvislost mezi sociální pozicí 

v domácnosti a produkcí, distribucí, přípravou a konzumací jídla, je dŧleţitým 

námětem sociálního výzkumu.“ [Dvořáková-Janŧ1999; 61] 

Autorka Dvořáková-Janŧ se své knize také zmiňuje o výzkumech vztahu mezi 

socioekonomickým postavením a pohledu na správnou stravu. Dle výzkumu 

holandských autorŧ knihy The regime of plenty, fat and sweet: talking with 

mothers and food and health Van Otterloo a Van Ogtrop, má postavení ve 
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společenské třídě vliv na názor a chování matek. Matky z vyšších společenských 

tříd vyţadují po svých dětech přísnější pravidla stolování, neţ je tomu u matek 

z niţších tříd.  Technická revoluce v kuchyni s sebou přinesla novou úpravu jídel, 

přinesla i velikou změnu v oblasti vnímání potravy, rozšířila se nabídka potravin  

a zjednodušil se přístup k ní. Potraviny, které byly dostupné jen vyšším sociálním 

vrstvám, jsou nyní v Evropě, Americe a některých dalších částech světa brány 

jako samozřejmost. [Dvořáková-Janŧ1999; 61]. 

Je evidentní, ţe od 60. let 20. století se změnil vztah mezi mnoţstvím potravin      

a sociální vrtsvou. Zatímco dříve slabší sociální vrstvy měly typický sklon 

k podvýţivě z nedostatku surovin, kypré tvary byly naopak znakem bohatství       

a blahobytu u vyšších vrstev. V dnešní době mŧţeme pozorovat opačné tendence, 

kdy majetní lidé více dbají na správný ţivotní styl, kupují zdravé a nezávadné 

potraviny, dbají na své zdraví a vzhled, zatímco méně majetná vrstva obyvatel 

kupuje dostupnější jídlo, které je nezdravé, které dá málo potřebných ţivin 

organismu, jedí méně ovoce a zeleniny (dochází tak k podvýţivě) a obsahuje 

veliké mnoţství tuku, cukru a soli (takţe na druhou stranu dochází k nadvýţivě). 

Skupiny s nižším příjmem - tato skupina se vyznačuje nevyrovnanou stravou     

a nedostatečným příjmem vhodných potravin. Největší roli v této problematice 

hrají 3 faktory: cena, dostupnost a znalosti. Úroveň stravování tedy záleţí 

převáţně na vzdělání a výši příjmŧ. Nemajetní lidé se spoléhají převáţně na 

snadno přístupné potraviny, které obsahují vysoké mnoţství energie a mají nízký 

obsah dŧleţitých ţivin pro lidský organismus. To vede u nemajetných vrstev k 

větší náchylnosti k nemocem a také obezitě. Faktory ovlivňující výběr potravin 

jsou tedy ovlivňovány především společenskými, kulturními a ekonomickými 

vlivy.
39

 

                                                
39

  Evropská rada pro informace o potravinách [online]. [cit. 25.2.2009]. Dostupný z WWW:  

<http://www.eufic.org/block/cs/show/eu-initiatives/>. 
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3.7 Teorie jednání 

  

Teorie jednání je konceptem, jehoţ předmětem jsou záměrné procesy lidského 

těla. Základní teorie jednání je popisována jako jednání zpŧsobené reakcí na určitou 

situaci
40

. Středem zájmŧ této teorie je tedy samotné lidské jednání, kterým se zabývalo 

mnoho významných sociologŧ. 

 

Například Max Weber rozlišuje 4 základní typy jednání: (1) účelově racionální, 

(2) hodnotově racionální, (3) tradiční a (4) afektivní. Weber také rozlišuje jednání jedince 

od chování. „ Pro Webera bylo jednání charakteristické především svou orientovaností na 

určitý více či méně uvědomovaný cíl, který má být jednáním dosaţen. Ideálně typická 

konstrukce jednání pak vycházela z popisu jeho tří komponent: (a) především samotného 

cíle, resp. účelu, který má být jednáním dosaţen, dále (b) prostředkŧ, které se pro 

dosaţení cíle rozhodneme nasadit/pouţít. A konečně jde (c) o vedlejší, často i nechtěné 

vedlejší následky/rizika, které jsou s naším jednáním spojeny, které jednání vyvolá, 

které je budou doprovázet, nebo dokonce rušit. Perspektiva odlišování vzájemného 

vztahu cílŧ, prostředkŧ a vedlejších následkŧ je podle Webera v principu pouţitelná nejen 

pro výklad jednání individuí, ale i skupin a organizací (které nakonec nejsou ničím jiným 

neţ agregací jednání jejich členŧ), a stejně ideálně typicky mohou být analyzovány také 

sociální vztahy nebo sociální struktury a nakonec i fáze historického vývoje.“  [Šubrt, 

Balon 2008, 11-12] 

 

Dalším významným sociologem v oblasti teorie jednání je povaţován Florian 

Znaniecký z Polska. Ten sociální jednání pokládá za základní a zároveň nejjednodušší 

element sociálního ţivota, které dále rozkládá na jednotlivé části (činy, a jednání jako 

sled vědomých aktŧ). Dle Znanieckého jsou nejpodstatnějším objektem jiní lidé, na které 

se snaţíme pŧsobit, nebo s nimi jinak zacházet. [Šubrt, Balon 2008, 22-24] 

 

                                                
40 Action, in Stanford Encyclopedia of Philosophy [online] [cit. 25.2.2009]. Dostupný z WWW:  

<http://plato.stanford.edu/entries/action/>, Action theory, in wikipedia [online] [cit. 25.2.2009]. Dostupný 

z WWW: < http://en.wikipedia.org/wiki/Action_theory>. 

 

http://plato.stanford.edu/entries/action/
http://en.wikipedia.org/wiki/Action_theory
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Talcott Parson, nejvýznamnější představitel strukturálního funkcionalismu, chtěl 

ve své knize Struktura sociálního jednání rozpracovat obecnou teorii jednání. 

Rekonstruoval sociologické tradice (vyloučil biologismus, psychologismus, Marxe), 

vyzdvihl Webera a Durkheima. Navazuje na Webera a jeho 4 typy jednání, jimiţ chtěl 

vyloţit dŧvody a příčiny vedoucí k účelově, nebo hodnotově racionálnímu jednání           

a následně je rozlišit, zatímco Parsons je chtěl sjednotit. Parsons přišel s voluntaristickou 

teorií, která měla za cíl proměnit staré pojmy za nové a k této rekonstrukci byl dŧleţitý 

tzv. unit act (základní jednotka jednání). Kaţdé lidské jednání lze rozloţit na základní 

čtyři části: 

 Kaţdé jednání musí mít svého nositele, aktéra. 

 Kaţdé jednání musí mít cíl.  

 Kaţdý akt (jednání) musí být iniciován v určité situaci. 

 Reţim vztahŧ mezi podmínkami a prostředky. 

 

       Dalším významným sociologem je Pierre Bourdieu, jehoţ záběr pokryl asi 

celou šíři základních sociologických témat. V 70. a v 80. letech se snaţil znovu sjednotit 

roztříštěné sociologické zkoumání prostřednictvím velké teorie společnosti. Tato teorie 

stojí na základních pojmech jako je habitus, kapitál a pole. Dále se zaměřoval hodně na 

kulturu – dle něj kultura poskytuje základy lidské komunikace a interakce, kultura je také 

zdrojem moci. Velká teorie společnosti mluví o společnosti jako souboru vztahŧ mezi 

jednajícími aktéry, které jsou uspořádány do tzv. polí. Pole je jakási konfliktualistická 

aréna sociálních vztahŧ, v nichţ se člověk nachází. V aréně se podle specifických 

pravidel zápasí o zdroje. Kaţdé pole představuje specifickou oblast, v níţ fungují 

specifická pravidla. Pole jsou vzájemně neredukovatelná, a co platí a funguje v jednom 

poli, nemusí platit a fungovat v poli jiném. Pole je mocensky polarizováno, má pozitivní 

a negativní pól. Lidé vstupují do polí vybaveni nějakým kapitálem a zaujímají rŧzné 

strategie, které jsou ovlivněny jejich habitem. Výsledné postavení člověka závisí na tom, 

jaký má habitus, jak je vybaven kapitálem a jaká pravidla vládnou v konkrétním poli.
41

  

                                                
41

 BALON, J. Vlastní zápisky z předmětu současná sociologie, ZS, LS 2008, FSV UK. 
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3.8 Epidemie obezity a její hospodářská rizika 

 

Obezita se po dlouhou dobu povaţovala pouze za individuální problém, ohroţující 

estetickou a zdravotní stránku obyvatelstva. Nicméně v mnoha zemích se obezita stala 

ekonomickým problémem zasahujícím do jejich výdajŧ. Náklady na léčbu nemocí 

spojené s obezitou rostou kaţdým rokem přímou úměrou. Epidemie obezity se stala 

největším problémem z oblasti veřejného zdraví globálního charakteru, od roku 1980 se 

její prevalence aţ ztrojnásobila v mnoha zemích v evropském regionu. Existuje mnoho 

studií a statistických podkladŧ, které máme k dispozici. 

 

Čísla, které nám poskytuje Světová zdravotnická organizace, jasně ukazují, ţe epidemie 

obezity narostla do globálních rozměrŧ. 

 

Světová zdravotnická organizace uveřejnila, ţe 30 – 80% populace v evropském 

regionu má nadváhu (jejich BMI je > 25). Prŧměrná hodnota BMI  je téměř 26,5. Obezita 

postihuje aţ třetinu dospělé populace v této oblasti, aţ 20% dětí v evropském regionu má 

nadváhu a třetina dětí je obézních. Pokud se tento trend bude vyvíjet stejným směrem      

a stejnou rychlostí, předpokládá se, ţe v roce 2010 bude v evropském regionu aţ 150 

miliónŧ obézních jedincŧ.
42

  

 

Náklady na léčbu obézních lidí jsou v prŧměru o 36% vyšší, neţ náklady na léčbu 

nemocí, jejichţ BMI dosahuje zdravých hodnot. Výdaje státu se zvyšují, vezmeme-li 

v úvahu větší pravděpodobnost absence obézního jedince v práci kvŧli nemoci (nepřímé 

výdaje) a předčasného úmrtí. Podle posledních studií WHO jsou náklady na léčbu obezity 

společnosti obrovské, blíţí se aţ k 1% hrubého domácího produktu (HDP) v některých 

zemích evropského regionu. Například Velká Británie uvedla, ţe finanční ztráty státu      

z dŧvodu sníţení produktivity práce díky obezitě (nepřímé výdaje) jsou aţ 2x větší, neţ 

ztráty státu na léčbu samotné obezity (přímé výdaje).
43

 

 

                                                
42 WHO. Regional Office for Europe: Obesity in Europe [online]. [cit. 1.3.2009]. Dostupný z WWW:  

<http://www.euro.who.int/obesity/import/20060220_1>. 
43 Tamtéţ. 
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„Obezita zpŧsobuje velkou ekonomickou zátěţ skrze ztrátu produktivity práce, 

ztrátu příjmŧ, dále díky předčasnému úmrtí obézních jedincŧ. Přímé náklady na léčbu 

obezity spotřebují 2-8% z celkového rozpočtu zdravotní péče. Například Španělsko 

nedávno oznámilo, ţe téměř 7% nákladŧ na zdravotní péči byly přímo či nepřímo spojené 

s obezitou, celkové náklady na léčbu obezity odhaduje na 2,5 miliard € ročně.               

Ve východní polovině kraje, toto číslo aţ o 5%.“
44

 

 

Odhady nákladŧ obezity na hlavu v populaci se v jednotlivých zemích liší, ale 

základní vzor je jiţ k dispozici. Například ve Švédsku se přímé náklady obezity odhadují 

na 45 USD na obyvatele za rok, s dalšími nepřímými náklady: 157 USD. Kalkulace 

přímých nákladŧ v jiných zemích ukazují podobné roční částky na jednoho obyvatele:   

aţ 35 USD v Německu a ve Spojených Státech, 32 USD v Nizozemsku. Belgická studie 

vyhlásila přímé náklady ve výši 69 USD na jednoho obyvatele: téměř 6% nákladŧ            

na zdravotní péči. Navíc tyto náklady dramaticky rostou. Přímé roční náklady na jednoho 

obézního obyvatele ve Velké Británii vzrostla z odhadovaných 13 USD v roce 1998       

na 25-31 USD v roce 2002.
45

 Souhrn přímých a nepřímých výdajŧ jednotlivých zemích 

jsou k dispozici v tab. 3.2. 

 

Informace o účinnosti rŧzných metod boje proti obezitě jsou značně omezené, 

vzhledem k jejich velmi širokému spektru a také jejich výsledkŧ. Některé programy pro 

dospělé a děti byly úspěšné, ale pouze v krátkodobém horizontu. Proto by nová strategie 

měla být zaměřena především na šíření znalostí příčin a rizik obezity, změnit stravovací 

návyky populace a také motivovat lidi k fyzické aktivitě.
46

 

                                                
44  WHO. Regional Office for Europe: Obesity in Europe [online]. [cit. 1.3.2009]. Dostupný z WWW:  

<http://www.euro.who.int/obesity/import/20060220_1>. 
45 WHO. WHO European Ministerial Conference on Counteracting Obesity. Diet and physical activity for 
health: The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response [online]. [cit. 

5.3.2009]. Dostupný z WWW: < http://www.euro.who.int/Document/NUT/Instanbul_conf_edoc06.pdf>. 
46 WHO. The economic costs of ill health in the European Region [online]. [cit. 6.3.2009]. Dostupný 

z WWW:  <http://www.euro.who.int/document/hsm/1_hsc08_eBD1.pdf>. 
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4. Analýza a hodnocení vývoje veřejných politik proti 
obezitě v EU a ČR 

 

Zvyšující se výskyt epidemie obezity se stal vedle kouření a duševního zdraví 

jedním z největších problémŧ veřejného zdraví, diskutovaných v rámci EU. Na tento 

vzrŧstající trend reagují veřejné politiky, vládní i nevládní organizace, které se pomocí 

vyhlášek a zákonŧ a jiných iniciativ snaţí zvrátit tento znepokojivý vývoj.  

 

Významného aktéra mezinárodní veřejné politiky ve víceúrovňovém systému 

vládnutí představuje na globální úrovni Organizace spojených národŧ, která v oblasti 

aktérŧ boje proti epidemii obezity zastřešuje Světovou zdravotnickou organizaci, FAO, 

Unicef, Standing Commitee on Nutrition, Commission on Macroeconomics & Health. Od 

roku 2002 na mezinárodním poli pŧsobí také ISAO (International assocciation for the 

study of obesity). V oblasti Evropy pak hraje hlavní roli především Evropská komise, 

která v oblasti obezity úzce spolupracuje právě s WHO (resp. její Evropskou úřadovnou) 

a EASO (European assocciation for the study of obesity). Na úrovni národní se jedná 

především o jednotlivá ministerstva (zdravotnictví, školství, dopravy, kultury, 

zemědělství a prŧmyslu), parlamenty, občanské organizace a jiné instituce. 

 

Tabulka číslo 4.1 (převzatá z práce Langa a Raynera, 2005) představuje 

analytický  rámec procesŧ víceúrovňového vládnutí (v jejich členění na mezinárodní, 

evropské a národní úrovni), zastoupených organizacemi (aktéry) ve čtyřech 

klasifikovaných skupinách: (1) mezinárodní organizace  jako např. Spojené národy, 

Světová banka; Evropská unie;  národní a lokální úroveň politiky boje proti obezitě, (2)  

aktéři, kteří  sehrávají přímou roli v oblasti veřejného zdraví (public health), (3) aktéři 

s rolí v oblasti sociálních politik, včetně vzdělávání, (4) aktéři z oblasti výroby a prodeje 

potravin.  Takto utvořený analytický rámec přibliţuje dnešní stav víceúrovňové  odborné 

a politické komunikace problematiky obezity a odpovídá naléhavosti jeho zdravotních                       

a ekonomických dŧsledkŧ. Tento rámec však nezachycuje  konkrétně významné odborné 

aktéry, kterými jsou ISAO (International assocciation for the study of obesity) a EASO 

(European assocciation for the study of obesity). Propojenost těchto dvou aktérŧ 
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s Evropskou komisí je výrazná a je současně příkladem efektivní spolupráce odborné 

veřejnosti s politickou reprezentací, pŧsobící na úrovni EU. Komplementární 

morfologickou analýzou víceúrovňových procesŧ vládnutí je následující Tab 4.2, která 

poskytuje přehled existujících dokumentŧ politiky proti obezitě. V této tabulce jsou jiţ 

také uvedeny konkrétní aktivity na úrovni ČR.  

 

Tab. 4.1: Institucionální rámec na mezinárodní, evropské a národní úrovni (morfologická analýza) 

 

 

[Zdroj: Lang, Rayner, 2005] 
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Tab. 4.2 Přehled aktivit a dokumentů veřejných politik proti obezitě (morfologická analýza politik) 

 
SVĚT 80. léta 90. léta 2001- 2003 2004 – 2005 2006 - 2008 

Mezinárodní 

konference 

vznik IASO 
(International 

Association for 
the Study of 
Obesity) 

1997 Ţeneva 
setkání 

zástupcŧ WHO 
(diskuze 
problematiky 
obezity) 

2002  Consultation 

on Diet, Nutrition 

and the Prevention of 

Chronic Diseasis 

(WHO, Ţeneva, 

Švýcarsko) 

2002  1. konference 

IASO (Bankok, 

Thajsko) 

2003 2. konference 

IASO (Lisabon, 

Portugalsko) 

 

2004 57. světové 
shromáţdění WHO 

2004 3. konference 
IASO 
(Dominik.rep.) 
2005 4. konference 
IASO (Istambul – 
Turecko) 

2006 5. konference 
IASO (Bankok, 

Thajsko) 
2007 6. konference 
IASO (Bankok, 
Thajsko) 
2008 7. konference 
IASO (Bankok, 
Thajsko) 
 

Dokumenty 

WHO 

 2000 Obesity : 

preventing and 
managing the 
global 
epidemic 

2003 Diet, 

Nutrition and the 
Prevention of 
Chronic Diseasis 
(správa 
WHO/FAO) 

2004 Marketing 

food to children: 
The global 
regulatory 
environment 
(WHO) 

 

EVROPA 80.léta 90.léta 2001- 2003 2004 – 2005 2006 - 2008 

Konference 1986 zaloţen 
EASO 
(European 

Association for 
the Study of 
Obesity) 

2000 schválen 
1.akční plán 
pro 

potravinovou a 
výţivovou 
politiku na 
období 2000 - 
2005 

 2004 57. světové 
shromáţdění 
přijalo Global 

Strategy on Diet, 
Physical Activity 
and Health 

2006 konference 

v Istambulu, Turecko 

2007 projekt EURO-

PREVOB 

2007 schválen 2. 

akční plán pro 

potravinovou a 

výţivovou politiku 

na období 2007 – 

2012 

Dokumenty 

EU a WHO 

European 

Office 

 2000 Eurodiet 
Core Report 

2002 – Status 
report on the 
European 
Commission`s 
work in the field 
of nutrition in 
Europe 

2005  Zelená kniha 
„Prosazování 
zdravé stravy a 
fyzické aktivity: 
evropský rozměr 
prevence nadváhy, 
obezity a 
chronických 

chorob“ 

2006 – The 
Challenge of 
Obesity in the 
WHO European 
Region and the 
Strategies for 
Responce 
2007 vydání Bílé 

knihy Evropským 
parlamentem 

ČR 80.léta 90.léta 2001- 2003 2004 – 2005 2006 - 2008 

Přehled 

vývoje 

politik 

podpory 

zdraví 

 1991 Krátkodobá 

strategie 

národního 

programu zdraví 

1993 

Střednědobá 

strategie 

národního 

programu zdraví 

1995 
Dlouhodobá 

strategie 

národního 

programu zdraví 

2002 vláda ČR 
podepsala 
deklaraci WHO 
Zdraví pro 
všechny v 21. 

století (Zdraví 21) 

2004 – vstup ČR do 

EU 

2004 – ministr 

zdravotnictví zaloţil 

Národní radu pro 

obezitu 

2004 schválení 

Národní startegie 

rozvoje cykl.dopravy 

2005 zaloţení 

CEHAPE (Children´s 

Environment and 

Health Action Plan 

for Europe) 

2006  
Potravinářská 
komora ČR 
zaloţila novou 
platformu 

2007 participace 
České republiky na 
projektu EURO-
PREVOB 

[Zdroj: vlastní] 
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Přehled aktérŧ a vybraných dokumentŧ politiky proti obezitě v rámci 

víceúrovňového přístupu vládnutí je východiskem pro vlastní analytickou část této práce. 

Následující základní charakteristiky vybraných procesŧ a událostí na mezinárodní a české 

úrovni umoţňují porovnat rozdíly v intenzitě přístupŧ mezi ČR a aktivitami na úrovni EU 

či v rámci  mezinárodní spolupráce (Tab. 4.2). 

 

Epidemie obezity se dostala do popředí zájmu veřejných politik v 80. letech, kdy 

prevalence obezity prudce ve světě vzrostla. [www.iaso.org]. Všechny členské státy 

WHO následně schválily První akční plán pro potraviny a politiku výživy, jehoţ cílem 

byla informovanost a vzdělání veřejnosti. K funkční veřejné politice byla potřeba 

konsenzu zainteresovaných stran, jejichţ spolupráce byla nutná pro jejich realizaci           

a účinnost. Z tohoto dŧvodu vznikl v roce 1996 tzv. PorGrowův projekt, který vyuţívá 

mapování situace pomocí kvantitativních i kvalitativních metod. Cílem PorGrowa 

projektu bylo především analyzovat rozdílné vnímání a úsudky klíčových skupin v devíti 

evropských zemích (Spojené Království, Finsko, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, 

Maďarsko a Polsko), jeţ měly pomoci tvŧrcŧm veřejných politik a lékařským skupinám 

vytvořit funkční strategii v boji proti obezitě. Nebylo však jasné, zda existuje jeden 

optimální přístup, nebo by se přístupy měly lišit v rŧzných zemích a regionech na základě 

stravy a kultury, proto byly zvoleny tyto země, aby pokryly zeměpisnou, ekonomickou, 

sociální a kulturní diverzitu Evropy. Jedním ze základních analytických jednotek v tomto 

projektu jsou moţnosti veřejné politiky, které jsou k dispozici vládám a evropským 

institucím jako je Rada Evropy, Evropská komise, Evropský parlament a WHO.
47

  

 

V říjnu 1998 byl zahájen projekt Eurohealth, částečně financovaný Evropskou 

komisí a koordinován Krétskou Universitou (University of Crete), který měl přispět ke 

koordinaci programŧ členských státŧ Evropské unie v oblasti výţivy a zdravého 

ţivotního stylu. Tato zpráva byla zveřejněna v červenci 2000. Tento projekt obnášel dva 

roky vědeckého hodnocení, konzultací a diskuzí. Evropští akademici analyzovali 

spojitosti mezi zdravím a potravinami, efektivnost podpory zdravých potravin                   

                                                
47 Universty of Sussex. PorGrow. Policy options for responding to the growing challenge of 

obesity[online]. [cit. 9.3.2009]. Dostupný z WWW:  <http://www.sussex.ac.uk/spru/1-4-7-1-8.html>. 
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a ţivotního stylu a také překáţky, jeţ představují širší politické spektrum. Tento projekt 

vyvrcholil na Evropské konferenci roku 2000, kde byly prezentovány výsledky tohoto 

procesu. Projekt se změřil především na 4 následující body: 

 

1. Potraviny a zdraví – tato část projektu se zaměřuje na vztah mezi nutriční hodnotou potravin                 

a zdravím.  

 Physical Acitivty Levels (PAL) – je poměr celkové denní spotřeby energie ku 

základnímu metabolickému procesu. Např. hodnota (> 1,75) je srovnatelná s 60 – 80 

minutami chŧze denně s cílem prevence ukládání podkoţního tuku. Sedavý a neaktivní 

zpŧsob ţivota se stává normou dnešní populace i mezi dětmi. 

 BMI – doporučený příjem tuku denně je určen pouze pro primární prevenci obezity, ale 

nemá prokazatelný vliv na prevenci kardiovaskulárních chorob. Vyšší denní příjem tuku 

mŧţe být kompenzován zvýšenou denní fyzickou aktivitou. 

 

2. Rámec pro výživová doporučení pro Evropskou unii (FBDG) – na stanovení vhodného sloţení stravy 

a jednotlivých ţivin pracuje specializovaný epidemiologický výzkum. Existuje mnoho stravovacích modelŧ 

pro jednotlivé skupiny veřejnosti. Nutnost rozvíjení přístupu k jednotlivým skupinám byla zdŧrazněna na 

konferenci FAO pro výţivu v roce 1992. V roce 1995 byla vydána zpráva, která uvádí všechny strategie 

pro rozvoj FBDG (Food based dietary guidelines). Zpráva uvádí dva klíčové principy. Prvním klíčovým 

principem FBDG by mělo být zaměření se především na aktuální problematiku veřejného zdraví, jako 

druhý klíčový princip byly obvyklé stravovací zvyklosti, které se liší na základě sociálních ekonomických 

faktorŧ. Proto se FBDG bude lišit mezi skupinami obyvatelstva a mezi jednotlivými zeměmi. 

 

3. Jídlo a lidé, strategie výživy s ohledem na veřejné zdraví v EU -  kaţdý hraje roli ve zlepšování 

výţivy a fyzické aktivity. Je dŧleţité zaměřit strategii politiky proti obezitě na všechny cílové skupiny 

(např. starší lidé, menšinové etnické skupiny, těhotné ţeny, mladiství, osoby se zdravotním postiţením       

a osoby s nízkými příjmy), aby k ní všechny tyto cílové skupiny měly přístup (hromadné sdělovací 

prostředky, pracoviště, školy, komerční sektor a sektor zdravotnictví). Projekt Eurodiet navrhoval nástin 

strategie pro kaţdou z hlavích cílových skupin. 

 

4. Lidé a politika, bariéry a příležitosti k politickému evropskému rámci – je evidentní, ţe veřejné 

politiky zaměřené na širokou veřejnost mají vliv na chování jedincŧ. Například vyhlášky ochrany 

spotřebitele a zemědělství ovlivňují chování společnosti a jejich zdraví. Mezi hlavní komponenty funkční 

výţivové politiky patří kojení, fyzická aktivita, konzumace ovoce a zeleniny.48  

                                                
48 Nutrition & Diet for Healthy Lifestyles in Europe [online]. [cit. 10.3.2009]. Dostupný z WWW:  

<http://209.85.129.132/search?q=cache:_aiBcL_MIw8J:ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nut

rition/report01_en.pdf+Eurodiet+for+healthu+lifestyles&hl=en&ct=clnk&cd=1>. 



 53 

 

4.1 Významné aktivity veřejných politik v období 1997 až 2005 

 

Ženeva 1997 – zde se uskutečnilo setkání zástupců WHO, jejichţ hlavním 

programem byly následující body: 

 Sestavit přehled rozšíření epidemie obezity mezi dětmi a dospělou populací v Evropě,   

               sestavit přehled faktorŧ mající vliv na šíření epidemie, dŧsledky obezity. 

 Zdravotní a ekonomické dŧsledky obezity a jejich dopad na rozvoj ekonomiky. 

 Sestavit doporučení zemím a pomoc při realizaci funkční zdravotní politiky a prevenci  

               obezity. 

 Identifikovat  aspekty obezity, které vyţadují další výzkum.   

 

V roce 2000 byla na základě tohoto setkání vydána zpráva (Obesity: preventing 

and managing the global epidemic), která obsahovala souhrn údajŧ a výsledkŧ dosud 

udělaných výzkumŧ. Zpráva je rozdělena na 5 základních bodŧ: 

 Obsahuje základní poznatky obezity, sestavení sebraných dat, vyhodnocení vývoje          

a trendu obezity ve všech regionech. 

  Věnuje se výdajŧm jednotlivých regionŧ na léčbu obezity a na aktivity s léčbou               

a prevencí obezity spojené. 

 Věnuje se také faktorŧm, které zpŧsobují vzrŧstající trend obezity ve vyspělých zemích. 

Nejvíce informací a sebraných dat zde pocházelo ze studií provedených v jednotlivých 

státech.  

 Obsahuje informace o strategii v boji proti obezitě pomocí veřejných politik                     

a zdravotních institucí. 

 Sděluje základní výsledky a doporučení WHO tohoto setkání. Byly zveřejněny nové 

priority, strategie a cíle za účelem zvrácení šíření epidemie obezity.
49

   

 

Ženeva 2002 – zástupci WHO a FAO (Organizace OSN pro výţivu                     

a zemědělství) se sešli na významné konferenci Consultation on Diet, Nutrition, and 

the Prevention of Chronic Diseases. Z konference vyšlo najevo, ţe rostoucí epidemie 

chronických onemocnění postihující rozvojové i rozvinuté země byly spojené s ţivotním 

stylem  a výţivou společnosti. Hlavní změna přišla s rostoucí industrializací, urbanizací, 

                                                
49

 WHO. Obesity: preventing and managing of the global epidemic: report of a WHO consultation. 

Geneva: WHO, 2000. 4 s. ISBN: 92-4-120894-5. 
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ekonomickým rŧstem, ale hlavně s globalizací evropského trhu. To vše má značný dopad 

na zdraví a kvalitu ţivota populace. Zvýšila se kvalita bydlení, rozšířila se kvalita a výběr 

potravin, potraviny se staly dostupnějšími populaci. Tento rozvoj s sebou přinesl latentní 

dŧsledky v oblasti zdraví populace. Potravinové produkty se staly komoditami, se 

kterými se začalo obchodovat na globální úrovni. Změna potravinářské politiky měla za 

následek změnu ţivotního stylu a jídelních zvykŧ obyvatel. Zvýšila se konzumace 

vysoko-energetických potravin bohatých na nenasycené mastné kyseliny a jednoduché 

cukry. Tyto faktory jsou podpořeny nízkou fyzickou aktivitou zpŧsobenou druhem 

dopravy a sedavým stylem ţivota. Tato konference poskytla jedinečnou příleţitost pro 

FAO a WHO zveřejnit poslední vědecké dŧkazy a také upravit poslední doporučení pro 

vlády jednotlivých zemí, mezinárodní společnosti a zdravotní organizace. Cílem této 

konference bylo zefektivnit veřejné politiky a jejich strategie v boji proti epidemii 

obezity. Tato konference vyčlenila novou platformu, která pojala lidský organismus jako 

koncept spjatý s ţivotním prostředím ve vztahu s chronickými nemocemi. Ačkoliv 

hlavním cílem této konference bylo prozkoumat a vytvořit nové návrhy pro boj proti 

chronickým onemocněním, nejvíce byla diskutována dŧleţitost dostatečné fyzické 

aktivity a ta byla také zdŧrazněna v závěrečné zprávě. Tato zpráva se snaţí najít nový 

konceptuální rámec pro nové strategie v boji proti obezitě a jiným chronickým 

onemocněním.
50

   

 

Regionální Komise WHO schválila v roce 2000 První akční plán pro 

potravinovou a výživovou politiku na období 2000 – 2005. Tento plán byl zhotoven 

pro kombinaci výţivy, bezpečnosti potravin a udrţitelného rozvoje a nabízí vládám 

podporu v implementaci těchto politik. Nová byla také iniciativa zahájení European 

Union Platform for Action on Diet, Physical Aktivity and Health. Pod vedením 

Evropské komise tato nová platforma sdruţovala prŧmyslové asociace, spotřebitele, 

nevládní organizace v oblasti zdravotnictví. 

 

V roce 2002 byla uveřejněna zpráva o práci Evropské komise v oblasti výživy 

v Evropě (Status report on the European Commission’s work in the field of 
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nutrition in Europe). Tato zpráva obsahuje řadu programŧ a strategií v oblasti veřejného 

zdraví, bezpečnosti potravin, veřejné politiky, rozvoje politik a podpory výzkumu 

v oblasti veřejného zdraví.
51

 

 

V květnu 2004 na 57. světovém shromáždění byla přijata nová Světová 

strategie výživy, fyzické aktivity a zdraví (Global Strategy on Diet, Physical Aktivity 

and Health). Strategie obsahuje doporučení WHO pro členské státy, mezinárodní 

partnery, nevládní organizace a soukromý sektor na sníţení rapidního rŧstu chronických 

onemocnění skrze zvýšení pohybové aktivity a podpory zdravého jídelníčku. Vyzdvihuje 

roli zdravotního systému, zemědělské a potravinové politiky, fiskální a regulační politiky, 

vzdělanosti a informovanosti jedince, marketingové strategie, dopravy a ţivotního 

prostředí jako faktorŧ, které jsou odpovědné za výběr ţivotního stylu jedince.
52

 

 

V roce 2005 Komise Evropských společenství vydala Zelenou knihu53 s názvem 

„Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, 

obezity a chronických chorob“.  Byl to jeden z dalších dŧleţitých krokŧ EU v boji proti 

obezitě. Rada Evropy vyzvala Evropskou komisi k prosazování zdravého ţivotního stylu, 

zároveň upozorňuje, ţe veškeré akce na vnitrostátní úrovni mohou být doplněny na 

úrovni Společenství. Několik státŧ jiţ národní nebo akční plány implementovaly. 

Například Irsko a Španělsko vytvořily strategii proti obezitě díky zapojení veřejné 

správy, nezávislých odborníkŧ, potravinářského prŧmyslu a jiných organizací. Také 

Francie vytvořila čtyřletý plán zdravé výţivy s cílem sníţit prevalenci epidemie obezity, 

Nizozemsko zařadilo obezitu mezi priority preventivní politiky veřejného zdraví.  

 

 

                                                
51 Status report on the European Commission´s work in the field of nutrition in Europe [online]. [cit. 

12.3.2009].  Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_report_en.pdf>. 

 

 
52 The Challenge of obesity in the WHO European Region [online]. [cit. 15.3.2009].  Dostupný z WWW: 

<http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs1305e.pdf>. 
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Struktura Zelené knihy je následující: 

 

 Stávající situace na evropské úrovni – upozorňuje především na moţnost prevence a potřeby 

spolupráce na úrovni Společenství, jimiţ se usnadní kroky celoevropských akcí. 

 Zdraví a blahobyt – tato část se věnuje hospodářským dŧsledkŧm obezity v EU. 

 Konzultační postup – podává informace o komunikaci a vyzývá státy k odezvě na tuto knihu. 

 Struktury a nástroje na evropské úrovni – upozorňuje na zahájení Evropské platformy pro 

akce týkající se stravy, fyzické činnosti a zdraví, věnuje se akčnímu programu veřejného 

zdraví.  

 Oblasti vhodné k akcím – podává informace o jednotlivých aktérech v oblasti produkce, 

kritické reflexe a také o spotřebitelích, dále o socioekonomickém prostředí a nerovnostech.54 

 

Do roku 2006 bylo vydáno mnoho dokumentŧ pod záštitou WHO a EU zabývající 

se potravinami a výţivou v Evropě. Kaţdý evropský stát měl jiné priority, například 

Dánsko, Portugalsko, Španělsko, Irsko a Slovensko se zaměřily na strategii veřejného 

zdraví a nutriční politiku, Estonsko, Nizozemí, Norsko, Anglie, Slovinsko i Slovensko 

zahrnuly do akčního plánu také strategii na podporu fyzické aktivity. Země se také liší 

svou institucionální strukturou, například některé země mají samostatně vyčleněné 

instituce (Česká republika, Dánsko, Portugalsko, Irsko), jiné země mají rozmanité 

instituce, které prošly dlouhodobým vývojem. Kaţdý stát je také zaměřen na jinou 

cílovou skupinu obyvatel.
55
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Region [online]. [cit. 15.3.2009].  Dostupný z WWW: 
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4.2 Významné aktivity a dokumenty veřejných politik od roku 
2006 

 

V říjnu 2006 se uskutečnila jedna z nejvýznamnějších konferencí v tureckém 

Istambulu ve spolupráci s Evropskou komisí. Konference byla zaměřena především na 

zvýšení povědomí o problematice obezity, podporu spolupráce jednotlivých zemí v boji 

proti obezitě. Jako podklad této konference byl vydán dokument The challenge of 

obesity in the WHO European Region and the Strategies for response. Hlavním 

cílem této konference bylo umístit problematiku obezity na vysoké příčky problematiky 

veřejného zdraví, politických agend a posílit politické odhodlání k akci na mezinárodní 

úrovni. Zúčastnilo se téměř 600 účastníkŧ, včetně delegátŧ z 53 členských státŧ               

v evropském regionu, experti, pozorovatelé a zástupci mezinárodních a nevládních 

organizací a sdělovacích prostředkŧ. Přítomni nebyli pouze zástupci ministerstev 

zdravotnictví, ale také zástupci jiných sektorŧ, jako zemědělství, dopravy a školství. 

Členské státy přijaly Evropskou chartu proti obezitě na konferenci, která měla za úkol 

zajišťovat politické vedení pro posílení činnosti v regionu.
56
 

 

Na konferenci byl vyznačen hlavní rámec, aktéři a nástroje politiky, které je třeba 

překládat do praxe: 

 Odpovědnost a spolupráce by se měla vytvářet ve všech sektorech a úrovních vlád, 

institucionální mechanismy by měly dovolovat tuto spolupráci. Ministerstvo zdravotnictví, 

příslušná ministerstva (zemědělství, financí, obchodu, ochrany spotřebitele, rozvoje dopravy, 

městského plánování, vzdělávání a výzkumu, sociální práce, sportu, kultury a cestovního 

ruchu) mají zásadní úlohu na rozvoj politiky na podporu zdraví. 

 Občané mohou podporovat politické akce. Aktivní zapojení občanŧ do veřejné politiky je 

velice dŧleţité pro zvýšení povědomí veřejnosti, rovněţ zapojení nevládních organizací 

podporuje rozvoj strategií proti obezitě. Kaţdý člen ve společnosti hraje specifickou úlohu.  

 Soukromý sektor by měl mít vyšší odpovědnost při budování zdravějšího ţivotního prostředí. 

To zahrnuje podporu zdravého prostředí na pracovišti, zahrnuje všechny aktéry v potravinové 

politice, marketingu a informací o produktu. Velikou roli hrají také odvětví jako sportovní 

kluby, stavební firmy a veřejná doprava.  

                                                
56

 The Challenge of obesity in the WHO European Region [online]. [cit. 15.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs1305e.pdf>. 



 58 

 Mezioborová spolupráce je nezbytná nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni politiky. 

Mezinárodní organizace, jako je Organizace spojených národŧ pro výţivu a zemědělství 

(FAO), OSN, Dětský fond (UNICEF), Světové banky, Rady Evropy, Mezinárodní organizace 

práce (ILO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mohou vytvořit 

efektivní partnerství, a tak stimulovat multisektorální spolupráci na národní i mezinárodní 

úrovni. Evropská unie (EU) hraje hlavní úlohu prostřednictvím právních předpisŧ EU, veřejné 

zdravotní politiky a programŧ, výzkumŧ a činností.  

 Vlády a národní politiky by měly zajistit soudrţnost a udrţitelnost prostřednictvím 

regulačních opatření a právních předpisŧ. Mezi další dŧleţité nástroje patří přeformulování 

politiky, posouzení jejího vlivu na zdraví, konání kampaní za účelem zvýšení povědomí 

veřejnosti, poskytování informací spotřebitelŧm. Mezi konkrétní regulační opatření patří 

omezení dopadu komerční podpory vysokoenergetických potravin a nápojŧ, zejména u dětí,    

a přijetí pravidel pro bezpečnější provoz na podporu cyklistiky a chŧze. 

 Akce by měla být přijata na mikro a makroekonomické úrovni a v rŧzných prostředích.  

 Akce by měla být zaměřena na podporu optimální energetické rovnováhy, která je zajištěna 

zdravější stravou a fyzickou aktivitou.  

 Měl by  být   vytvořen balíček základního preventivního opatření, země by mohly priorizovat 

kroky tohoto balíčku, a to v závislosti na jejich národní situaci a úrovni rozvoje politiky. 

Balíček by měl zahrnovat: sniţování tlaku trhu zaměřeného zejména na děti, propagace 

kojení, zajištění přístupu ke zdraví a dostupnosti potravin, včetně ovoce a zeleniny; 

hospodářská opatření, která  usnadní zdravější volbu potravin, podporu pro sociálně    

znevýhodněné skupiny,  redukce tuku, cukrŧ a soli v prŧmyslových výrobcích, adekvátní 

nutriční označování, propagaci cyklistiky a chŧze, lepší dopravní politiku, vytváření 

příleţitostí v místních podmínkách, které motivují lidi k zapojení do volnočasových fyzických 

aktivit, poskytování zdravějších potravin, moţnosti kaţdodenní fyzické aktivity a tělesné 

výchovy na školách, usnadnění a motivování lidí ke zlepšení výţivy a fyzické činnosti na 

pracovišti.  

 Pozornost by měla být zaměřena také na jedince, kteří jsou jiţ obezitou postiţeni. Mezi 

konkrétní opatření v této oblasti patří: zavádění včasné  identifikace  a zvládání nadváhy         

a obezity v primární péči, poskytování školení pro zdraví a vydávání pokynŧ pro klinické 

vyšetření a léčby.   

 Při navrhování a provádění politik je třeba pracovat s výsledky a akcemi, které byly úspěšné  

a prokázaly účinnost.57 

 

                                                
57 European Charter on counteracting obesity [online]. [cit. 15.3.2009]. Dostupný z WWW: 
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y+conference+in+Istanbul&hl=en&ct=clnk&cd=2>. 
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V návaznosti na konferenci pořádanou v Istambulu byl na konci roku 2007 

schválen Druhý akční plán pro potravinovou a výživovou politiku na období 2007 – 

2012. Tento plán je zaměřen především na obezitu a chronická onemocnění spojená 

s výţivou, nedostatkem stopových prvkŧ, potravinami s nedostatkem výţivných látek,  

malou bezpečností potravin, nemocemi přenášenými výţivou. Je rozdělen do 

následujících 6 hlavních bodŧ: 

 Podpora zdravého startu – začíná jiţ výţivou matky, jejími stravovacími návyky, kojením       

a doplňkovým krmením, dále se odvíjí od předškolní výţivy a bezpečnosti potravin.  

 Zajištění bezpečných a zdravých potravin ve veřejných institucích, podpora  

upevnění základních potravin ve stravovacích zařízeních a potravinových obchodech pomocí 

ekonomických nástrojŧ (daně, dotace), předpisy ohledně hygieny.  

 Poskytování komplexních informací spotřebitelŧm – pokyny pro bezpečnost potravin, 

sdělování rizik v oblasti výţivy a bezpečnosti potravin, veřejné kampaně, vhodné obchodní 

praktiky, nutriční kvalita potravinářských výrobkŧ.  

 Zlepšení energetické bilance zvýšením moţností pro fyzickou aktivitu – například 

poskytnutím více moţnosti pro fyzickou aktivitu ve školách a mateřských školách.  

 Posílení výţivy a bezpečnosti potravin v sektoru zdravotnictví - standardy péče a sluţeb pro 

léčbu nemoci související s výţivou.  

 Sledování trendŧ a hodnocení provádění a účinnosti opatření.58 

 

V roce 2007 Evropský parlament vydal Bílou knihu (Strategie pro Evropu týkající 

se týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou) 

jako další krok k zastavení rŧstu obezity v evropských zemích. Tato kniha navazuje na 

akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví a Zelenou knihu z roku 

2005. Tato kniha vyzývá k integraci politik ve všech oblastech (potraviny, sport, 

výchova, doprava) a nabízí základní čtyři opatření, které je nezbytné následovat: 

 Opatření by se měla zaměřit na odstranění základních příčin rizik spojených se zdravím 

veřejnosti. 

 Popsaná opatření musí pokrývat všechny sféry vládních politik pomocí konkrétních nástrojŧ.  

 Pro funkčnost jednotlivých opatření je nevyhnutelné zapojení soukromých subjektŧ 

(potravinářský prŧmysl, školství). 

 Nezbytnost monitorování vývoje situace.59 

                                                
58 WHO. European action plan for food and nutritin policy 2007-2012 [online]. [cit. 16.3.2009]. Dostupný 

z WWW: <http://www.euro.who.int/document/E91153.pdf>. 
59 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Bílá kniha: Strategie pro Evropu týkající nezdravotních 

problémů souvisejících s výživou nadváhou a obezitou  [online]. [cit. 17.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_cs.pdf >. 
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V roce 2007 Evropská komise schválila projekt EURO-PREVOB, který je 

naplánován aţ do roku 2010.  Na tomto projektu participuje 13 zemí Evropské unie 

(včetně České republiky), jeţ zastupují odborníci z rŧzných disciplinárních oborŧ. 

Hlavními cíly tohoto projektu jsou: 

 Porozumět lépe determinantŧm obezity. 

 Identifikovat iniciativy politik, které mohou mít pozitivní vliv na vývoj obezity. 

 Zhotovit konkrétní nástroje, které budou slouţit těmto politkám. 

 Vymodelovat souhrn prostředkŧ a doporučení k tomuto projektu.60 

 
4.3 Další aktéři působící v problematice obezity 

 

Dalším významným aktérem veřejné politiky je International Association for 

the Study of Obesity (IASO) – tato organizace je registrována jako charita v Anglii 

(Londýn), zastává roli nevládní organizace ve spolupráci s WHO. IASO úzce pomáhá 

WHO ke zlepšení globálního zdraví řešením problematiky obezity prostřednictvím 

vědeckého výzkumu a dialogu, zároveň podporuje veřejné politiky a snaţí se prosadit 

klíčové cíle pro prevenci a léčení obezity. IASO zahrnuje 52 členských asociací (např. 

International Pediatric Association, World Heart Federation, EU platform on Diet, 

Physical Activity and Health a International Diabetes Federation), které zastupují 56 

zemí. Pod IASO spadá další významný aktér International Obesity Task Force (IOTF). 

Jedná se o globální centrum pro mezinárodní správy, akademické pracovníky, tvŧrce 

politik a další profesní skupiny, poţadující nové údaje a přístupy k řízení a prevenci 

obezity.
61

  

 

IASO sehrála významnou roli v mnoha akcích. V roce 2007 schválila doporučení 

pro Mezinárodní Kód pro Marketing Potravin a Nápojŧ pro Děti, která byla zahájena 

v březnu 2008. Mnoho z odborníkŧ IOTF pomohlo WHO s vypracováním zprávy Diet, 

Nutrition, and the Prevention of Chronic Diseases, která poskytla podklad pro přijetí 

                                                                                                                                            
 
60 EURO-PREVOB. Consortium for the prevention of obesity through effective nutrition and physical 

aktivity actions [online]. [cit. 17.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.lshtm.ac.uk/hsru/prevob//FACT%20SHEET_1.pdf >.  
61 http://www.iaso.org/index.asp 
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WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Heatlh v roce 2004. IOTF byl jeden 

z hlavních zakladatelŧ EU Platform on Diet and Physical Activity and Health, která 

poskytovala významný přehled o obezitě v členských zemích. IASO byla také blízce 

spjata s klíčovými dokumenty umoţňující členským státŧm evropského regionu přijmout 

European Charter on Counteracting Obesity v Istambulu v roce 2006. 
62

  

 

Na evropské úrovni zastupuje toto místo EASO (European association for the 

study of obesity). EASO bylo zaloţeno v roce 1996 a nyní zastupuje všech 28 členských 

zemí Evropské unie. V roce 2001 se EASO rozčlenila na 3 hlavní skupiny podle regionŧ 

(jiţní, střední a severní), které jsou zodpovědné za jednotlivé cíle EASO: (1) zlepšení 

porozumění a léčby obezity v Evropě, (2) zlepšování kvality vzdělávání o obezitě, (3) 

připojení aktivních výzkumných odborníkŧ z rŧzných oborŧ, kteří přispívají k rozvoji 

strategií v boji proti obezitě.
63

 

 

IASO a EASO kaţdoročně pořádají konference v jednotlivých zemích                  

a pravidelně informují veřejnost na svých webových stránkách o svých aktivitách, 

nejnovějších poznatcích a výsledcích. 

 

4.4 Agenda obezity a vývoj veřejných politik v ČR 

 

Prevalence obezity v České republice se řadí mezi nejvyšší v evropském regionu. 

Dle kvantitativního výzkumu realizovaného v roce 2006 výzkumnou agenturou 

STEM/MARK, a.s., přibliţně 52% dospělé populace se pohybuje dle měřítek BMI nad 

hranicí normální hmotnosti, z toho 35% spadá do kategorie nadváhy a 17% do kategorie 

obezity, od roku 2001 do 2006 vzrostla prevalence obezity o 3% (Tab. 4.3) (Tab. 4.4). 

Vysoký podíl populace s nadměrnou hmotností tvoří především muţi (60%), zatímco 

mezi ţenami jde o 46%.  Nejvíce osob s nadměrnou hmotností je mezi staršími lidmi (ve 

věku nad 45 let má normální hmotnost jen 30 %) (Graf 4.1). Mezi hlavní zjištění patřily 

také tyto skutečnosti: 

                                                
62 IASO. Annual Report 2006-2007 [online]. [cit. 18.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.iaso.org/documents/IASOReview2006-2007.pdf>. 

 

 
63 http://www.easo.org/ 
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 Riziko výskytu nadváhy v dospělém věku stoupá s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském 

věku a v rodině. Čím více rodinných příslušníkŧ trpí nadměrnou hmotností, tím vyšší je riziko 

nadváhy. 

 Frekvence konzumace sledovaných kategorií potravin a nápojŧ se celkově sníţila.  

 Čas, který populace věnuje fyzické aktivitě, se zkracuje, minimální doporučené době se 

věnuje pouze zhruba třetina populace. 

 Všemi sledovými druhy onemocnění trpí významně častěji lidé s nadměrnou hmotností.  

 Lidé s normální hmotností dosahují celkově vyšší prŧměrné kvality ţivota, a to jak z hlediska 

fyzického zdraví, tak i z hlediska zdraví psychického.  

 Z analýzy Baeckeho dotazníku vyplývá, ţe lidé s normální hmotností mají více fyzické 

aktivity ve volném čase a při sportu, lidé s nadměrnou hmotností mají vyšší fyzickou zátěţ     

v zaměstnání.  

 Stresovým situacím jsou lidé oproti minulé vlně výzkumu vystaveni významně méně.64 

 

Zadavatelem projektu společnosti STEM/MARK, a.s. je Česká obezitologická 

společnost, kterou podpořilo Ministerstvo zdravotnictví a Potravinářská komora ČR. 

 

V České republice nebyla dosud vyvíjena ţádná specificky zaměřená  strategie 

v boji proti epidemie obezity, ačkoliv se obezita řadí mezi první příčky faktorŧ, které se 

podílejí na vzniku a rozvoji mnoha závaţných chorob. V roce 1991 byla schválena 

Krátkodobá strategie národního programu zdraví (usnesení vlády ČR č. 247/1991), dále 

v roce 1993 byla schválena Střednědobá strategie národního programu zdraví (usnesení 

vlády ČR č. 273/1992). V roce 1995 jiţ byla vyjednána Dlouhodobá strategie národního 

programu zdraví, která zastupovala verzi WHO Zdraví pro všechny do roku 2000. Tato 

strategie měla za cíl především zvýšit znalosti lidí o zdravém zpŧsobu ţivota                    

a  o moţnostech prevence nemocí, podněcovat změny chování lidí a vytvářet koalice pro 

realizaci podpory zdraví ve společnosti.
65

 V roce 1998 byl přijat Akční plán zdraví            

a ţivotního prostředí České republiky zaměřený více na problematiku ţivotního prostředí 

neţ na zdraví veřejnosti. K hlavním cílŧm patřilo: 

     Zlepšovat zdraví národa a vyrovnat neţádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých   

                                                
64 STEM/MARK, a.s. Závěrečná zpráva z výzkumu pro MZ ČR a Českou obezitologickou společnost 
[online].Leden 2006. [cit. 19.3.2009]. Dostupný z WWW: <http://www.obesitas.cz/ziv_styl.html>. 

 
65 KERNOVÁ, Věra. Podpora zdraví v ČR. [online].  [cit. 19.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://209.85.129.132/search?q=cache:ELEz6k0EOIoJ:old.lf3.cuni.cz/studium/materialy/verejne_zdravotn

ictvi/podpora_zdravi_1modul.ppt+Podpora+zdrav%C3%AD+v+%C4%8CR&cd=3&hl=en&ct=clnk>. 
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        populačních skupin. 

     Reagovat na ekonomické a politické změny po roce 1989. 

     Minimalizovat rizika vlivu ţivotního prostředí na zdraví obyvatelstva. 

     Harmonizovat politiku ochrany zdraví a ţivotního prostředí s politikou Evropské unie. 

     Reagovat na podněty vzešlé z významných mezinárodních aktivit posledních let.66  

 

V roce 2002 vláda České republiky podepsala deklaraci WHO Zdraví pro všechny 

v 21. století (ZDRAVÍ 21) jako dlouhodobý program zlepšování veřejného zdraví 

(usnesení vlády č. 1046/2002). Tento program, schválený v roce 1998 na 51. Světovém 

zdravotnickém shromáţdění, měl za cíl zlepšovat zdravotní stav obyvatel v 21. století      

a zároveň stanovil 21 konkrétních opatření k realizaci těchto cílŧ. ZDRAVÍ 21 

následovalo všechny dosud schválené dokumenty, které se dotýkaly veřejného zdraví. 

„Program ZDRAVÍ 21 je rozsáhlý soubor aktivit zaměřených na stálé a postupné 

zlepšování všech ukazatelŧ zdravotního stavu obyvatelstva. Na plnění programu se budou 

podílet všechny sloţky společnosti. Základní zodpovědnost za plnění programu má vláda 

a její Rada pro zdraví a ţivotní prostředí, při níţ je zřízen Výbor pro tento program. 

Program je otevřený dokument, který se v prŧběhu postupné realizace bude podle potřeby 

a zkušeností plynule upravovat a doplňovat. Těmto otázkám se bude Rada a její Výbor 

ZDRAVÍ 21 pravidelně věnovat. Řídícím centrem programu je MZ, které si jako 

pomocnou sloţku zřídí ve Státním zdravotním ústavu malý odborný útvar podléhající 

řediteli tohoto ústavu. U úkolŧ, jejichţ realizace přepokládá legislativní opatření, zařadí 

odpovědné resorty návrhy legislativního procesu do návrhu plánu legislativních úkolŧ 

vlády na příslušné období ve smyslu uváděných termínŧ. Finanční nároky promítne       

do své kapitoly státního rozpočtu kaţdý zodpovědný a spolupracující resort a zabezpečí        

i úkoly institucí, jichţ je zřizovatelem.“
67

 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, ţe značný posun kupředu nastal v roce 2004, 

kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Ministr zdravotnictví totiţ v témţe roce 

                                                
66 Ministerstvo zdravotnictví ČR. Usnesení vlády ČR č. 810 [online]. [cit. 20.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www1.szu.cz/chzp/nehap/nehapcz3.htm>. 
 

 
67  Městský úřad Litoměřice. HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21810 [online]. [cit. 20.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://radnice.litomerice.cz/dokument-193500.html>. 
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zaloţil Národní radu pro obezitu jako stálý specializovaný poradní orgán pro 

Ministerstvo zdravotnictví, jehoţ základním úkolem byl návrh a implementace 

Národního akčního plánu boje proti obezitě, který je zaloţen na WHO Globální 

strategii pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví. Členy této rady jsou ministři jednotlivých 

ministerstev (zdravotnictví, zemědělství, vnitra, školství), specializované instituce, 

zdravotní pojišťovny a dobrovolné organizace. V roce 2005 byla v Ministerstvu 

zdravotnictví zaloţena specializovaná skupina za účelem implementace Childrens 

environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE). Tento akční plán          

se zaměřuje především na environmentální rizikové faktory, které nejvíce ovlivňují 

zdraví evropských dětí. Byl vyvinut na ţádost členských státŧ a evropských ministrŧ       

a přijat na čtvrté ministerské konferenci o ţivotním prostředí a zdraví (2004) na téma 

"Budoucnost našich dětí".
68

 V roce 2006 Potravinářská komora České republiky,            

se kterou úzce spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví, zaloţila novou platformu, jejíţ 

hlavními prioritami byla potravinová bezpečnost, kvalitní výroba a produkce potravin, 

jídlo a spotřebitelé, jídlo a zdraví.
69

  

 

Významnou aktivitou, kterou Česká republika bojuje proti epidemii obezity, je 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, jeţ byla schválena 7. července 2004 

usnesením vlády České republiky. Stát se tímto zavázal k podpoře cyklistické dopravy     

a budování cyklostezek. Jedním z hlavních cílŧ rozvoje cyklostezek je podpora fyzické 

aktivity občanŧ, jako cesty ke sníţení rizika obezity a nemocí s obezitou spojených.  

Oproti chŧzi sniţuje cyklistika při pohybu zatíţení kyčelních kloubŧ a kloubŧ nohou. 

Celkem 30 minut ostré chŧze nebo cyklistiky po většinu dní v týdnu se uvádí jako účinný 

prostředek k docílení uvedených přínosŧ pro zdraví člověka.
70

 

                                                
68 WHO. Children's Environment and Health Action Plan for Europe (CEHAPE) [online]. [cit. 21.3.2009]. 

Dostupný z WWW: <http://www.euro.who.int/childhealthenv/policy/20020724_2>.  
69 Nutrition, physical aktivity and prevention of obesity: Recent policy developents in the WHO European 

Region [online]. [cit. 21.3.2009].  Dostupný z WWW: 

<http://www.euro.who.int/Document/NUT/Instanbul_conf_ebd01.pdf>. 
70 Ministerstvo dopravy. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy [online]. [cit. 21.3.2009].  Dostupný 

z WWW: <http://www.cyklostrategie.cz/index.php>. 
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„Podporou zdravého stravování se zabývají některé neziskové organizace (např. 

STOB) i státní správa (KHS ČB – poradna zdravého ţivotního stylu, poradna pro 

sniţování nadváhy, poradna správné výţivy, SZÚ - celonárodní programy CINDI, Zdravá 

škola). KHS České Budějovice v rámci monitorování zdravotního stavu obyvatelstva také 

sleduje kvalitu pitné vody, kvalitu potravin a dietetickou expozici.“ [HÁVA, Petr, et al 2002; 

23] 

 

Česká republika je také součástí projektu Euro - prevob (Konsorcium prevence 

obezity skrze akce efektivní výţivy a fyzické aktivity). Tento projekt je financován 

Evropskou komisí, projekt prosazuje a podporuje spolupráci v rámci stávajících sítí       

k řešení sociálních a ekonomických faktorŧ obezity v Evropě.
71

  Tento projekt v České 

republice zastupuje Dr. Zuzana Brázdová (profesorka preventivní medicíny a výţivy, 

Masarykova Univerzita, Brno), která pracovala na národních i mezinárodních projektech 

v oblasti výţivy. 

 

Česká republika se řadí mezi nejobéznější země Evropy a moji snahou bylo zjistit, 

kdo jsou hlavní aktéři, jaké kroky dosud podnikli v boji proti obezitě a jaké jsou jejich 

výsledky. Nejprve jsem pátrala na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 

republiky, kde jsem bohuţel nenašla ţádné dokumenty týkající se tohoto problému,         

a proto jsem napsala osobní ţádost na ministerstvo o poskytnutí informací a materiálŧ. 

Zástupci ministerstva mě odkázali na Českou obezitologickou společnost a Českou 

lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně. Uţ v této fázi se začaly objevovat 

základní mezery ve fungování veřejných politik, zdá se totiţ, ţe samotné Ministerstvo 

zdravotnictví nedisponuje ţádnými materiály, a ţe ţádná konkrétní politika proti obezitě 

není ministerstvem vyvíjena. Ozval se mi zástupce České obezitologické společnosti       

a odkázal mě jiţ na třetí osobu v řadě,  doc. MUDr. Marii Kunešovou, CSc.                      

z Endokrinologického ústavu, která je také členkou Národní rady proti obezitě, ale jí 

poskytnuté informace pro mě nebyly pro účel této práce plně dostačující. Dostupnost 

                                                
71 EURO-PREVOB. Consortium for the prevention of obesity through effective nutrition and physical 

aktivity actions [online]. [cit. 17.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.lshtm.ac.uk/hsru/prevob//index.html >.   
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informací o vývoji politik proti obezitě v ČR se ukázala jako značně komplikovaná             

a došla jsem tedy k závěru, ţe ţádná konkrétní strategie ani politika proti obezitě v České 

republice není bohuţel v současné době utvářena.  

 

5. Jednání aktérů působící v problematice obezity, 
veřejná politika a její kroky v boji proti obezitě (střet 
paradigmat) 
 

Tim Lang a Michael Heasman ve své knize Food wars píší o tzv. střetu 

paradigmat v oblasti produkce, zdraví a ţivotního stylu (Obr. 5.1), (Obr. 5.2), (Obr. 5.3). 

Epidemie obezity je mnohorozměrným společenským problémem, řešení bude muset být 

hledáno mezi aktéry potravinářského prŧmyslu s ostatními zainteresovanými stranami, 

jako jsou instituce na úrovni globálního, evropského a krajského zastoupení, ale také 

mezi poskytovateli zdravotní péče a zástupci farmaceutického prŧmyslu. Národní politika 

výţivy se začala vyvíjet během osmdesátých let, kdy některé vlády spolu s institucemi 

jako WHO a FAO měly za cíl zlepšit zdravotní stav populace a poloţit dŧraz na prevenci 

nemocí pomocí dostatečné informovanosti společnosti.  

 

Dalším cílem těchto národních i nadnárodních politik bylo garantovat bezpečnost 

potravin prostřednictvím zákonŧ a rŧzných vyhlášek. Ty pak zaručují, ţe dodavatelé 

potravin dbají na správné zpracování a distribuci potravin. Vládní i nevládní organizace 

hrají dŧleţitou roli při ovlivňování chování jednotlivcŧ. Nevládní organizace mohou 

spolupracovat s vládními organizacemi a podpořit tak úsilí a projekty, jako jsou Global 

Strategy of on Diet, Physical Activity and Health. Global Strategy on Diet. Physical 

Activity and Health (DPAS) je hlavním cílem Světové zdravotnické organizace, 

zaloţeným na doporučení a prosazování mezinárodních opatření ke zlepšení dietních 

postupŧ a zvýšení fyzické aktivity.
72

 Na druhé straně figuruje soukromý sektor, který 

hraje významnou roli v problematice výţivy a zdravého ţivotního stylu. Řadíme mezi něj 

především potravinářský prŧmysl, cateringové společnosti, farmaceutický prŧmysl, dále 

                                                
72 WHO, What has been done since 2004? [online]. [cit. 18.3.2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.who.int/dietphysicalactivity/implementation/WHO/en/index.html>.   
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výrobce reklam apod. Vládní organizace jiţ mají dostatečný vliv na soukromý sektor 

v ohledu zdraví spotřebitele, ale zdaleka není dostatečný k podpoře veřejného zdraví 

populace.  

  

 Soukromý sektor, zejména potravinářské společnosti, mají větší zájem             

o lidské zdraví, coţ se snaţí aplikovat do reklam a zvýšit tak prodejnost a navýšit svoje 

zisky. Potravinářský prŧmysl ve spojitosti s reklamou je jedna z nejzávaţnějších příčin 

obezity ve společnosti. Cílem potravinového prŧmyslu je udrţet a případně zvýšit 

současnou úroveň spotřeby produktŧ, jiţ nadále podporuje vzrŧstající nadbytek 

energetických potravin a nápojŧ. [Králová 2005, 20] Coca Cola, Nestlé jako jedni 

z mnoha výrobcŧ vysoce energetických potravin a nápojŧ, Mc`Donald, KFC, King 

Burger a další potravinové řetězce rychlého občerstvení expandují po celém světě a snaţí 

se navýšit svoje zisky. Současný moderní potravinářský prŧmysl utrácí miliardy dolarŧ 

kaţdý rok na vývoj výrobkŧ, jejich obalŧ, značky a jména produktu, investuje do velmi 

agresivní reklamy, která manipuluje a láká veřejnost k nákupu potravin. 

  

 Potravinářský průmysl nám poskytuje kalorie, které konzumujeme, ale necítí 

odpovědnost za epidemii obezity, jelikoţ nám své produkty pouze nabízí a lidé mají 

moţnost si sami vybrat, co si v obchodě koupí. Lidé, kteří trpí nadváhou či obezitou, se 

stali nic netušícími oběťmi potravinářského prŧmyslu vytvořeného pro firemní zisky na 

úkor zdraví populace [DVOŘÁKOVÁ-JANŦ 1999]. 

  

 V posledních dvaceti letech se objevil nový trend tzv. nutričních a účelových 

výrobkŧ, nabízejících jedinci více, neţ pouze základní ţiviny. Populární začaly být 

výrobky obsahující sloţky, které mají pozitivní vliv na lidské zdraví, jako je například 

kalcium, vitamíny, stopové prvky, nenasycené mastné kyseliny a jiné sloţky regulující 

obsah cholesterolu v krvi, bifidus aktiv pro harmonii střevní mikroflóry aj. Mnoho 

z těchto produktŧ však vyţaduje pravidelnou konzumaci v určeném mnoţství, aby se 

dostavil výsledek, který byl prokázán klinickými studiemi. Tabulka číslo 5.1 ukazuje 50 

největších světových potravinářských společností a jejich výdělky v roce 2000.
73
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London : Earthscan Publications, 2004. 365 s. ISBN 1-85383-702-4. 
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Tab. 5.1: 50 nejvlivnějších potravinářských společností ve světě 

 

[Zdroj: Lang, Rayner]  
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 Evropská unie stanovuje pravidla pro označování potravin, aby tak mohla 

pomoci spotřebitelŧm při pomoci výběru potravin. Tato pravidla jsou daná zákonem         

a výrobce tyto informace mŧţe dále doplnit o další potřebné informace, které jsou přesné 

a nejsou lţivé. Mezi povinné údaje na výrobku patří název, hmotnost (mnoţství), 

trvanlivost a sloţení (seznam sloţek) výrobku, výrobce/dovozce, pŧvod, informace            

o nutriční hodnotě a tvrzení o nutriční hodnotě. V případě biopotravin nesmí na obalu 

chybět označení evropského loga „Ekologické zemědělství“.
74

  

  

 Povědomí epidemie obezity se dostalo na úroveň nemoci, které je moţno léčit 

léky, stejně jako ostatní nemoci. Farmaceutické firmy tak vidí své moţné zvyšující se 

příjmy s rostoucí epidemií obezity, protoţe je-li obezita nemoc, státní či soukromé 

pojištění se bude týkat rovněţ jejich produktŧ. Farmaceutičtí výrobci jiţ přišli s mnoha 

výrobky, které slibují rychlé a trvalé sníţení hmotnosti a vydělávají na nich milióny 

dolarŧ ročně. Ve většině případŧ se obézní jedinci bohuţel rozhodnou zvolit metodu 

hubnutí pomocí medikamentŧ, a nikoliv náročnější cestu pomocí pohybové aktivity          

a případně diety. 

                                                
74 European Commission. Food safety from the farm to the fork  [online]. [cit. 25.3.2009]. Dostupný z 

WWW: < http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm html>.  
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6. Závěr 
 

Epidemie obezity je váţnou hrozbou budoucího vývoje veřejného zdraví                    

v jednotlivých státech. Problém obezity se stává významným předmětem agend veřejné 

politiky.  K nastolení politických agend významně přispívá mezinárodní diskurz WHO     

a představitelŧ zdravotnických profesí, jako jsou IASO, Evropská unie, a jiné zdravotní 

instituce. Příčiny epidemie obezity jiţ nejsou spatřovány pouze v nerovnováze příjmu      

a výdejŧ energie, ale v dalších faktorech prostředí společnosti. Na tomto poli bojují aktéři 

s rozličnými zájmy a cíly, které jsou v současnosti označovány jako potravinové války. 

 

 Strategie a politiky boje proti obezitě se zaměřují především na: (1) na podporu 

spotřeby zdravých potravin prostřednictvím regulačních nástrojŧ: sniţování cen ovoce, 

zeleniny a nízkoenergetických surovin, naopak energeticky bohaté potraviny s nízkým 

příjmem výţivných látek (tzv. prázdné kalorie) by měly být hŧře dostupné a co nejméně 

prezentované veřejnosti, (2) hledání cest k omezení reklam na nezdravé potraviny, 

především reklam zaměřených na děti, omezení nezdravých potravin nejen v obchodech, 

ale i na školách a na pracovištích, (3) rozšíření vzdělání a dostupnost informací veřejnosti 

prostřednictvím kampaní, programŧ a podpory zdraví, například zdravotními 

pojišťovnami, (4) rozšíření hodin tělesné výchovy pod vedením kvalifikovaných učitelŧ, 

příleţitosti k fyzické aktivitě by měly být zpřístupněny všem vrstvám obyvatel, (5) 

vytvoření příznivého ţivotního prostředí, (6) tvorbu funkční a zdravé veřejné politiky, 

zaloţené především na mezioborové spolupráci na národní i mezinárodní úrovni. 

 

Politika proti obezitě prošla mnohaletým vývojem, ale z posledních čísel statistik, 

které přináší IOTF, je evidentní, ţe rostoucí trend obézní populace se ještě nedaří příznivě 

ovlivnit. Cílem Světové zdravotnické organizace bylo zvrátit tento vývoj do roku 2010, 

v posledních letech však posunula tento termín na rok 2015. V zemích EU, stejně tak 

v České republice, dochází ke střetŧm („potravinovým válkám“) aktérŧ z oblasti 

produkce a oblasti veřejného zdraví, sledujících své vlastní zájmy.  
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V České republice se v porovnání s Evropskou unií dosud jeví politika proti 

obezitě  a její infrastruktura jako velmi slabá, nekoordinovaná a nepřehledná, tedy také 

neefektivní. V České republice sice existuje řada dílčích aktivit, sledujících cíle z oblasti 

boje proti obezitě (neziskový sektor, programy v médiích, Národní rada proti obezitě 

v ČR, Česká obezitologická společnost, rŧzné projekty jako Euro – prevob, projekty 

v rámci Škola podporující zdraví, Zdravé město aj.). Za koordinaci všech těchto aktivit   

na národní úrovni by zjevně logicky měla být odpovědná Národní rada pro obezitu, 

zaloţená v roce 2004 Ministerstvem zdravotnictví ČR, jejímţ předsedou je hlavní 

hygienik ČR. Údaje o konkrétních krocích a výsledcích  aktivit této Národní rady jsou 

však prakticky nedostupné. Na úrovni Národní rady pro obezitu zjevně také tkví 

v současné době v ČR jedna z hlavních příčin selhání politiky boje proti obezitě.  
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9. Přílohy 
 

 

Příloha číslo 1:  Prevalence obezity v zemích EU včetně ČR (Tab. 1.1) 

 
 
[Zdroj: iaso.org] 
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Příloha číslo 2: Prevalence obezity u dětí ve věku 5 - 18 let (Tab. 1.2) 

 
[Zdroj: Jackson-Leach, 2006] 
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Příloha číslo 3: Meziroční růst obezity ve světě (Graf 1.1) 

 
[Zdroj: Jackson-Leach, 2006] 
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Příloha číslo 4: Počet obézních jedinců v zemích EU (Graf 1.2) 

 

 
[Zdroj: www.iotf.org] 

http://www.iotf.org/
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Příloha číslo 5: Vývoj prevalence obezity v Evropě v letech 1985 – 2005 (Obr.1.1) 

 

 
 

[Zdroj: www.iaso.org] 

http://www.iaso.org/
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Příloha číslo 6:  Potravinové války (Obr. 1.2) 

 

 
 
[Zdroj: Lang, Rayner, 2004] 
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Příloha číslo 7:  Ekonomické výdaje na léčbu obezity v EU a ve světě (Tab. 3.2) 

 
[Zdroj: www.who.org] 
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Příloha číslo 8: Prevalence obezity v České republice (Tab. 4.3) 

 

Age group Gender 
Age 

(years) 

Prevalence 

overweight 

(%) 

Prevalence 

obesity (%) 

Survey 

period 

Data collection 

method 

Children Both genders 7-10 16.8 3.2 2001-2002 measured 

Children Female 7-10 16.9 3.0 2001-2002 measured 

Children Male 7-10 16.8 3.5 2001-2002 measured 

Adolescents Both genders 10-16 10.1 1.0 2001-2002 self-reported 

Adults Both genders 16+ 51.7 15.1 2002 self-reported 

Adults Female 16+ 47.4 16.3 2002 self-reported 

Adults Male 16+ 56.7 13.7 2002 self-reported 

[Zdroj: http://data.euro.who.int/Nutrition/Default.aspx?TabID=77685] 

 

 

Příloha číslo 9: Srovnání výskytu nadváhy a obezity u dospělých v uvedeném    

časovém intervalu (Tab. 4.4) 

 

Kategorie BMI % 2000/2001 2005 

Podváha 3 1,7  

Normální váha  49 46,3 

Nadváha 35 34,9 

Obezita  14 17,1. 

[Kunešová, Lajka 2006] 

http://data.euro.who.int/Nutrition/Default.aspx?TabID=77685
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Příloha číslo 10: Rozložení váhy dle BMI v populaci České republiky starší 18 let  

    (Graf 4.1) 

 
Zdroj: ŢIVOTNÍ STYL A OBEZITA – longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR 
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Příloha číslo 11: Produkční paradigma (Obr. 5.1) 

 

 
[Zdroj: Lang, Rayner, 2004] 
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Příloha číslo 12: Zdravotnícké paradigma (Obr. 5.2) 

 

 
[Zdroj: Lang, Rayner, 2004] 
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Příloha číslo 13: Enviromentální paradigma (Obr. 5.3) 

 
[Zdroj: Lang, Rayner, 2004] 
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