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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
 
 
Zaměstnané ženy ve středním věku mají často problém s váhou. V této diplomové práci budu 

sledovat, jak redukce váhy a pohybové aktivity ovlivní low back pain. Své pozorování budu 

provádět pomocí různých pozorovacích a měřících metod. 

 

 

CÍL PRÁCE: 

Cílem práce je zjistit, jestli samotná redukce váhy stačí k zmírnění obtíží bederní páteři bez 

korekčních cvičení. 

Důležité bude navržení pohybového intervenčního programu, a dietní opatření k ovlivnění 

redukce hmotnosti. 

 

 

METODA ŘEŠENÍ: 

Výzkum bude prováděn na cca 15ti ženách ve věkovém rozmezí 40-55 let.Jako ukazatele pro 

somatické měření, jsem zvolila Queteletův index ( body mass index) a antropometrické 

měření.  

Pro motorické měření, jsem zvolila subjektivní hodnocení klienta formou dotazníku. Jako 

objektivní metodu jsem zvolila Thomayerovou distanci ( i když tato zkouška není zcela 

specifická) a Schoberovu distanci. 

 

Klíčová slova: LBP, obezita, nadváha, antropometrické parametry, střední věk žen, BMI, 
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ABSTRACT AND KEY WORDS  
 
Employed middlescence women have often problems with weight. In this thesis I will monitor 

the influence of weight reduction and exercise activities on the low back pain. I will carry out 

the monitoring by means of certain monitoring and measuring methods.  

 

 

THE AIM OF THE WORK:  

The aim of the work is to find out whether the reduction of weight itself is sufficient for 

lessening the low back pain without correction exercise.  

The proposal of exercise intervention program and dietary measures will be important for the 

influence of weight reduction.  

 

 

THE SOLUTION METHOD: 

The research will be carried out using app. 15 women in the age of 40 – 55 years. I have 

chosen the Quetelet index (body mass index) and anthropometric measuring as the indicators 

for somatic measurements.   

Further I have chosen the subjective evaluation of the client in the form of a questionnaire for 

motoric measurements. As for the objective method, I have chosen the Thomayer distance 

(even though this check is not fully specific) and Schober distance.   

 

Key words: LBP, obesity, overweight, anthropometric parameters, middlescence of women, 

BMI , 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

AGB – adjustabilní bandáž žaludku 

BDP – biliopankreatická diverze 

BMI – body mass index 

CMP – cévní mozková příhoda 

DM – diabetes mellitus 

GBP -  proximální žaludeční bypass 

ICHS - ischemická choroba srdeční 

IDET- intradiskální elektrotermální léčba  

KC – kulturní centrum 

KS – kontrolní skupina 

LBP – low back pain 

NSA – nesteroidní antirevmatika 

VAS – analogová škála bolesti 

WHO –  World Healt Organization 

WHR – wast-hip ratio 
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1.ÚVOD 

      Problematika mé diplomové práce se soustředí současně na tělesnou hmotnost žen ve 

středním věku a na low back pain. 

Každá z nás se někdy během svého života trápila se svojí tělesnou hmotností. U většiny 

případů se jednalo o její redukci. V dnešní době jsme zahlceny radami jak správně jíst, cvičit  

a tím i úspěšně zhubnout. A jen málo, která z nás tyto rady nikdy nepotřebovala. Obezita a 

s ní spojená léčba nás provází na každém kroku našeho života. 

       Obezita je uznaná za celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění. 

V rozvojových zemí dosahuje epidemických rozměrů, týká se nejen dospělých, ale i dětí a 

dospívajících. WHO prohlásilo obezitu za globální epidemii a jeden z největších zdravotních 

problémů současnosti. Nadváha a obezita odpovídají u dospělých obyvatel Evropy za zhruba 

80% případu diabetu 2. typu, 35%  onemocnění ischemickou chorobou srdeční a 55% 

onemocnění hypertenzí. Tyto nemoci jsou každoročně příčinou více než 1 milionu úmrtí. 

Podle odhadu je každé 13. úmrtí v Evropské unii spojeno s nadměrnou tělesnou  

hmotností (www.obesitas.cz/doporuceni.html). 

      Dalším zdravotním problémem, se kterým se člověk učí žít, jsou bolesti zad. I toto 

onemocnění je natolik populární, že rady,  jak zmírnit či odstranit bolesti, najdeme v televizi, 

v časopisech pro ženy nebo na internetu. 

      Bolesti zad představují díky četnosti výskytu výrazný socioekonomický problém. Stálý 

růst počtu nemocných s bolestí zad je pozorován v řadě vyspělých zemí již od 50. let 20. 

století (Paleček, 2004). V rozvinutých ekonomických státech dosahují výdaje na léčbu bolestí 

zad astronomických výší. Bolesti zad jsou dnes společností vnímány jako nemoc a i mírnější 

bolesti jsou přijímány jako důvody pracovní neschopnosti (Vrba, 2008). 

      Střední věk patří ke koloběhu života. Se středním věkem se muži a ženy často vyrovnávají 

odlišně. Muži ve středním věku se někdy stylizují do rolí objevitelů, kdy hledají či zkoumají 

věci nepoznané či nevyzkoušené. Zato ženy ve středním věku mají rolí hned několik. 

Nejčastěji je známe jako matky, babičky, kuchařky a hospodyně. Někdy je ale přehlížena role 

nejdůležitější, a to je role ženy.  

      Sociální uznání  ženy závisí  mnohem více na jejím vzhledu, především na její tělesné 

stavbě. Zatímco muži mohou prokázat svou výkonnost např. úspěchem v práci, penězi, ženy 

jsou svým tělem, jeho vzhledem a s tím spojenou atraktivitou, charakterizovány a definovány 

mnohem silněji než muži (Fialová, 2006). 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1. Definice obezity 
 
Obezita je v současnosti jedním nejčastějších onemocnění látkové přeměny nebo-li 

metabolickým onemocněním. Můžeme jí charakterizovat jako zmnožení tukové tkáně 

v organismu (Mastná 2000). 

Hlavní příčinnou obezity je nepoměr mezi přijatou a vydanou energií. V dětství  se 

kromě genetických predispozic  podílí na jejím vzniku špatné návyky, v dospělosti i nevhodná 

dieta, abúsus alkoholu a především nedostatek pohybové aktivity (Placheta 1995). 

         

2.2. Výskyt obezity 

Obezita patří k nejčastějším onemocněním v České republice, v Evropě i Severní Americe. 

Nadváhou nebo obezitou u nás trpí asi 66% mužů a 54% žen ve věku od 20 do 65 let, toto 

číslo je extrémní a řadí nás na čelné místo v Evropě i ve světě (Kunešová 1999, Mastná 2000). 

Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než  evropský průměr. Jen mezi dospělými je 

v naší republice obézních více než milion osob, což je velmi alarmující počet (Svačina 2008). 

Ve výskytu obezity existuje významný rostoucí trend a v posledních letech podíl obezity asi o 

10 až 40% na dekádu (Kunešová 1999, Mastná 2000). 

Obezita, je jako nemoc podceňovaná, i když diagnóza „ obezita“ je začleněna do 

mezinárodní klasifikace nemocí již více než 50. let (Management of obesity in Adults, 2001). 

 

2.3. Etiologie a patogeneze 

Příčinou nadměrného ukládání tuku u obezity je převaha energetického příjmu nad výdejem 

energie. Na vzniku obezity se podílí mnoho faktorů (Anděl 1996, Klener 1997). 

 

2.3.1. Nadměrný příjem 

Přejídání  patří k nejčastějším příčinám  obezity. Přírůstek tělesného tuku při přejídání je 

velmi variabilní. Množství kalorií nutné k vzestupu váhy o 1 kg se může značně lišit. 

Normální hodnoty podílu tuku v lidském těle činí: 

- u mužů maximálně do 25% tělesné hmotnosti ( ideálně těsně kolem 20%) 
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- u žen maximálně do 30% tělesné hmotnosti (ideálně do 25%) 

Rozložení tělesného tuku je dáno pohlavím,věkem, etnickým charakterem populace a 

v neposlední řadě silným vlivem dědičnosti (Anděl 1996, Kordač 1987). 

 

Na přejídání se jistě podílejí i vlivy prostředí. Vliv má stravování v dětském věku, 

dostupnost potravy, individuální psychologický stav, socioekonomické poměry (Klener 

1997). 

 

2.3.2. Snížený energetický výdej 

Energetický výdej organizmu má 3 složky: klidový metabolizmus (70% celodenního výdeje), 

výdej spojený s pohybovou aktivitou (10-30%) a složku energetického výdeje spojenou 

s příjmem potravy, reakcí na chlad apod. (Anděl,1996). 

      Klidový metabolismus bývá u obézních často zvýšen, protože mají větší aktivní tělesnou 

hmotu. I metabolismus při pohybové aktivitě je vyšší v důsledku větší svalové hmoty a 

tělesné hmotnosti (Anděl, 1996). Díky rozvoji techniky, která usnadnila fyzickou práci lidem. 

Se celkově snížil energetický výdej. Do práce se jezdí dopravními prostředky, většina lidí má 

sedavé zaměstnání a flexibilní pracovní dobu. Na pohybovou aktivitu nezbývá moc času. 

 

2.3.3. Genetické faktory 

Dědičnost se podílí na velikosti hmotnostního indexu asi 25-40%, na obsahu tuku v břiše 

dokonce až 50-60%. Dědičnost se přitom uplatňuje různým způsobem, např. rozdílnou 

schopností spalovat základní živiny (zejména tuky), velikostí výdeje energie v klidu a po 

jídle, stupněm spontánní pohybové aktivity (Kunešová, 1999). 

Na vzniku obezity se také mohou podílet rodinné zvyklosti, např. sklony k pohybu a 

cvičení,výběr a množství konzumované potravy (Anděl, 1996). 

 

2.3.4.Vliv prostředí a  socioekonomické aspekty 

Obezita často vzniká v prostředí, které je technicky vyvinuté, mechanizované, vyžaduje jen 

malou fyzickou námahu a umožňuje volný přístup k potravinám. Dále se při vzniku obezity 

uplatňuje sedavý styl života, popř. zaměstnání. Výskyt obezity v evropských společnostech je 

vyšší v nižších sociálních vrstvách. Důvody můžeme hledat v ekonomii. Zdravě jíst a zdravě 

vypadat se stává pro nižší sociální vrstvu luxus nad jejich poměry (Anděl, 1996). 
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  Ale  obezita není otázkou jen nižších vrstev. Dnešní člověk se pomalu stává otrokem 

času. Každý se snaží šetřit čas, díky supermarketům ho má. Místo domácí stravy našich 

babiček, dnes převládají na jídelníčku hotové polotovary. Místo nedělních procházek za město 

se sleduje televize.  A to všechno přispívá k vzniku obezity, jejíž výskyt neustále stoupá. 

 

2.4. Typy obezity 

Ne vždy se nadměrný tělesný tuk ukládá v lidském těle rovnoměrně a vyváženě (Keller, 

1993). Určité disproporční tendence se mohou projevit i při normální hmotnosti. V tomto 

směru bývá nepopiratelná dědičnost. (Mastná, 2000) 

Rozdělení do jednotlivých typů obezity je podle poměru pas/ boky (waist-hip ratio = 

WHR). 

2.4.1. Gynoidní typ obezity 

Tento typ obezity bývá častější u žen, označován je také jako obezita typu hrušky. Tělesný tuk 

se převážně  ukládá v dolní polovině těla, od pasu dolů. Hlavně na hýždích, stehnech nebo 

v rozsahu celých dolních končetin. V horní polovině těla do pasu, bývají tyto ženy štíhlé 

(Mastná, 2000). 

Nevýhodou tohoto typu rozložení tělesného tuku bývá, že při zahájení redukčního 

režimu s následným poklesem hmotnosti nebývá formování postavy tak efektní, jak by si 

postižený přál. Tuková tkáň se z dolní poloviny těla ztrácí pomaleji (Kunešová, 1999). 

 

2.4.2. Androidní typ obezity 

Nebo také tvar jablka, nejčastěji bývá u mužů, ale nevyhýbá se ani mnoha ženám. Tuk je 

uložen převážně na břiše a v horní polovině těla, zatímco horní a dolní končetiny zůstávají 

relativně štíhlé. Na rozdíl od gynoidního typu obezity, má pokles hmotnosti u androidního 

typu obezity, záhy estetický efekt. Protože se tuk ztrácí v nápadných partiích (Mastná, 2000). 

Tento typ obezity bývá častěji označován jako typ centrální nebo abdominální. Tuk 

bývá uložen ve zvýšené míře v podkoží, ale také v dutině břišní, mezi břišními orgány. 

Tomuto typu se u mužů lidově říká, že má „pneumatiku“ nebo „pivní svaly“. Nahromadění 

tuku v břiše výrazně zvyšuje riziko vzniku komplikací obezity (Svačina, 2008). 

 

2.5. Komplikace obezity 

Obezita má dva typy komplikací - metabolické a mechanické (Svačina, 2008). 
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Mechanické komplikace jsou skutečnými komplikacemi obezity a jsou vázány na 

velkou tělesnou hmotnost. Metabolické komplikace, jako například hypertenze, cukrovka, 

nejsou pravými komplikacemi obezity. Většinou mají s obezitou společný původ, vznikají 

souběžně ze společné příčiny (genetika, nedostatečný pohyb, přejídání se)  (Mastná, 2000). 

 

 

2.5.1. Metabolické komplikace obezity 

Pro metabolické komplikace obezity je od konce 80.let minulého století používán pojem 

metabolický syndrom (Svačina, 2008). 

Součástí metabolického syndromu je abdominální obezita společně s diabetes mellitus 

II.typu, hypertenzí a hypertriglyceridemií (Anděl, 1996). 

Otázkou zůstává do jaké míry se na vzniku metabolického syndromu podílí reakce 

organismu na moderní způsob života (přejídání, nedostatek pohybu), nebo je významnější vliv 

genetiky? Onemocnění je někdy podle autora prvního popisu z roku 1988 nazýváno Reavenův 

syndrom. Nejnovější definice metabolického syndromu podle Světové diabetologické 

organizaci z roku 2005 považuje obezitu za základní složku metabolického syndromu 

(Svačina, 2008). 

 

Tabulka č.1: Nová definice metabolického syndromu ( 2005) 

 

Nová definice metabolického syndromu ( 2005) 

Za základní podmínkou je přítomnost abdominální obezity. 

Obvod pasu nad:          muži                         ženy 

                                      94 cm                       80cm 

Přítomnost alespoň 2 ze 4 následujících složek 

- triglyceridy nad 1,7 mmol/l 

- léčená hypertenze nebo krevní tlak nad 130/85 

- glykémie nad 5,6 

- HDL cholesterol pod 1,1 mmol/l pro ženy a pod 0,9mmol/l pro muže 
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       Metabolický syndrom patří mezi hlavní příčiny vzniku aterosklerózy u nás. Příčinou 

mnohem závažnější než zvýšený cholesterol nebo kouření. U nemocných s příznaky 

metabolického syndromu jsou obvykle tato onemocnění i v rodině u rodičů a sourozenců 

(Svačina, 2008). Metabolický syndrom, ale může být vyvolán i zevním prostředím, bez účasti 

dědičnosti. Typickým jevem, který neovlivňuje jen dědičnost je stres v rodině i v pracovním 

životě a v neposlední řadě také kouření  (Kunešová, 1999). 

 

 

2.5.2. Diabetes mellitus II. typu ( non-insulin dependentní ) 

Prevalence DM II. typu je u obézních 3x vyšší než u neobézních osob (Klener, 1997). Riziko 

onemocnění diabetem stoupá se vzrůstajícím BMI. Zvláště  rizikový je postupný nárůst 

hmotnosti již od mladého věku. Hlavní cestou od obezity k diabetu je cesta od rezistence na 

inzulín přes další složky metabolického syndromu až k cukrovce 2. typu (Svačina, 2008). 

I zde má dědičnost velký význam. DM II. typu vzniká především u těch, kteří jí mají 

v rodině. Diabetika 2. typu běžně zachytíme spíše ve vyšším věku, kdy má pacient výrazně 

vyšší hladinu inzulínu na lačno v krvi než zdravý člověk. Kolem 90% nově zjištěných  

diabetiků 2. typu jsou lidé obézní nebo v pásmu nadváhy (Svačina, 2008). 

 

2.5.3. Hypertenze 

Nejčastějším onemocněním, které provází obezitu je hypertenze (zvýšení krevního tlaku) 

(Keller, 1993). I když nejsou všichni obézní hypertonici, je pokládáno spojení hypertenze a 

obezity za velice úzké. Počet osob s vysokým krevním tlakem v populaci velmi závisí na věku 

a BMI (Svačina, 2008).     

Mechanismus souvislosti obezity a hypertenze zatím není znám. Obezita se považuje 

za rizikový faktor pro vznik vysokého krevního tlaku a ukázalo se, že hypertenze je u obezity 

průkazně častější než obezita u lidí s vysokým krevním tlakem (Mastná, 2000). 

 

2.5.4. Kardiovaskulární choroby 

Obezita patří k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční (ICHS), infarktu myokardu, 

cerebrovaskulárních chorob. Obézní lidé mají větší sklon k vysokým hladinám cholesterolu, 

který se významně podílí na sklerotických cévních onemocněních, tím se zvyšují rizika 

cévních mozkových příhod (CMP) (Svačina, 2008). 
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2.5.5. Nádorová onemocnění 

Obezita zvyšuje riziko některých nádorových onemocnění. U obézních mužů se častěji 

vyskytují karcinomy tlustého střeva a prostaty (Anděl, 1996). U obézních žen je zvýšené 

riziko většiny gynekologických nádorů a tumorů žlučníku. Z gynekologických nádorů je to 

zejména  zvýšena  incidence karcinomu dělohy a karcinomu prsu (Svačina, 2008). 

 

 

 

2.5.6. Onemocnění dýchacího ústrojí 

Onemocnění dýchacího ústrojí navazuje na zhoršení mechaniky dýchání. Je snížena reziduální 

kapacita a expirační volum plicní (Anděl, 1996). U pacientů s morbidní obezitou je vyšší 

riziko hypoventilace, která může vést až ke globální respirační insuficienci.U obézních 

pacientů je častější spánková apnoe, která příznivě reaguje na snížení váhy (Svačina, 2008). 

 

 

2.5.7. Obezita a plodnost 

Další  nemoc, která má vztah k obezitě a DM II. typu je takzvaný syndrom polycystických 

ovarií. Syndrom polycystických ovarií je onemocněním celého těla, je to onemocnění látkové 

výměny a cysty ve vaječnících jsou jen jedním z jeho projevů. 

Není to jen gynekologické onemocnění, ale onemocnění s řadou hormonálních a 

metabolických nálezů v krvi. Bylo prokázáno, že syndrom polycystických ovarií vyvolává 

aterosklerózu. Zavedením dietního režimu a zmenšením obvodu pasu většinou úspěšně vyřeší 

tento syndrom (Svačina, 2008). 

Přítomnost sterility a anovulačních cyklů také souvisí s obezitou. Stává se, že nemocná  

žena po redukci hmotnosti otěhotní. Bohužel většina žen podstupuje hormonální léčbu, 

stimulační léčbu či metody umělého oplodnění. Tyto postupy se většinou negativně podílejí 

na vzestupu hmotnosti. Můžeme zdůraznit, že u obézních žen je v graviditě zhruba 6x častější 

hypertenze, 2x častější závažné komplikace typu eklampsie, 6x častější těhotenská cukrovka a 

2x častější císařský řez. Proto je vstup do gravidity s rozumnou hmotností důležitý (Anděl, 

1996, Svačina, 2008). 
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2.5.8. Mechanické komplikace obezity 

Mezi mechanické komplikace obezity můžeme zařadit nemoci, které jsou vázány na velkou 

tělesnou hmotnost. Patří sem bolesti v zádech, nemoci kloubů (artrózy, spondylartrózy), ale i 

komplikace chirurgické a porodnické (Svačina, 2008). 

Onemocnění pohybového aparátu jsou u obézních jen asi dvakrát častějších než u 

štíhlých, na rozdíl od jiných chorob. Aby ustoupili obtíže pohybového aparátu je nutná velká 

redukce hmotnosti. Malá redukce vyvolá jen změnu statiky, tedy zatížení kloubu, a může 

obtíže někdy i zhoršit (Kordač, 1989). 

 

 

2.5.9. Psychologické problémy 

Mohou vzniknout nejen u obézních, ale už i u lidí s pouhou nadváhou. V dnešní době nám na 

každém rohu představují  hubený ideál krásy. To se zvláště podepisuje na sebevědomí dívek a 

žen. Straní se sportovního života pro menší obratnost, nechodí plavat, nechtějí se ukázat 

v plavkách. Stejně tak opomíjí různé společenské nabídky a příležitosti, protože se nemohou 

obléci podle svých představ. Zábrany a společenský ostych mají všechny váhové kategorie 

nadměrné hmotnosti. A častěji jím trpí ženy. Někdy upadají do deprese. Bohužel mnoho 

z nich se snaží depresi „zajídat“  (Mastná, 2000). 

 

2.6. VYŠETŘENÍ OBÉZNÍHO PACIENTA 

 

2.6.1. Anamnéza 

V anamnéze obézního jedince se zaměříme nejen na výskyt obezity v rodině, ale i na pracovní 

rizika, socioekonomický statut, abusus (alkoholu, stop-nikonizmu). 

U žen zjistíme podrobnou gynekologickou anamnézu, vznik obezity bývá velmi často 

spojen s graviditami a porody. U postmenopauzálních žen věnujeme pozornost hormonální 

léčbě. 

V osobní anamnéze se zaměříme na choroby a poruchy provázející obezitu 

(kardiovaskulární choroby, DM II. typu, onemocnění pohybového aparátu) (Anděl, 1996). 

Dále zjišťujeme dobu kdy, vznikla obezita, pracovní, pohybové, psychologické faktory 

v době vzniku obezity. Zjišťujeme reakci na předešlé dietní režimy, proč byly přerušeny a 

jaký měli úspěch. 
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2.6.2. Hodnocení obezity dle váhy ke vztahu k výšce 

Obezita bývá patrná obvykle na první pohled. Objektivně ji nejjednodušeji můžeme posoudit 

dle indexů vycházejících z váhy a výšky. 

 

2.6.2.1. Brocův index 

Brocův index můžeme vyjádřit   hmotnost v kg = výška (cm) – 100 

Dnes je známo, že tento index je nevhodný,protože je hodně ovlivněn výškou. Nehodí 

se tedy současně pro malé i velké jedince (Svačina, 2008). 

 

 

Tabulka č. 2 : Hodnocení výpočtu tělesné hmotnosti dle Brocova indexu: 

 

Procento ideální hmotnosti Hodnocení 

do 10-15 % Nadváha 

do 25% obezita I.stupně 

do 50% obezita II.stupně 

do75% obezita III.stupně 

nad 75% monstrózní obezita 

 

 

2.6.2.2. Queteletův index  

Před více než sto lety byl zaveden Queteletův index, který je dnes celosvětově označován jako 

body mass index (BMI). 

BMI = hmotnost (kg) / výška ² (m²) 

BMI index je nezávislý na výšce jedince, na rozdíl od Brocova indexu. Je třeba 

upozornit, že tyto hodnoty neplatí pro děti. BMI po narození klesá a člověk má nejmenší BMI 

na konci předškolního věku. Čím dříve začne BMI v dětství stoupat, tím vyšší pak bývá 

hmotnost v dospělosti a také vyšší pravděpodobnost výskytu onemocnění spjaté s obezitou 

(Svačina, 2008). 
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Tabulka č. 3 : Hodnocení tělesné hmotnosti dle výpočtu BMI: 

 

Podváha:               pod 18,5 

Normální rozmezí: 18,5- 25 

Nadváha:                25 - 30 

Obezita I.st. :          30- 35 

Obezita II. st. :        35 - 40 

Obezita III. st. :       nad 40 

 

 

Těžká (morbidní) obezita je závažným onemocněním a osoby s tímto stupněm 

nadváhy většinou nepřežívají 60 let.V této souvislosti se objevují i nové termíny. Jako 

superobézní bývají označovány osoby s BMI nad 50. Jako supersuperobézní pak osoby s BMI 

nad 60 což je hmotnost kolem 200 kg. Bohužel s takovými lidmi se běžně setkáváme, nejsou 

to jen ojedinělé případy (Svačina, 2008). 

 

2.6.3. Hodnocení podle regionálního rozložení tuku 

 

2.6.3.1. Poměr obvodů pas / boky ( waist - hip ratio = WHR) 

Index pas/boky byl nejčastěji užíván pro jednoduchou klasifikaci androidního a gynoidního 

typu obezity (Anděl, 1996). 

 

Tabulka č.4 : Klasifikace hodnocení typu obezity 

 

Gynoidní typ obezity: 

                            ženy:  WHR ≤  0,85 

                            muži:  WHR ≤  1,0 

Androidní typ obezity: 

                            ženy:   WHR ≥ 0,85 

                            muži:   WHR ≥ 1,0 

2.6.4. Hodnocení množství tělesného tuku 
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2.6.4.1. Měření kožních řas 

Měříme kaliperem tloušťku určených kožních řas a porovnáváme tlouštky řas oblasti trupu a 

končetin (Anděl, 1996). Pokud měření provádí zkušená osoba, jsou výsledky velmi přesné a 

spolehlivé. Při nedostatku praxe se může měření provádět na nesprávném místě nebo pokaždé 

na jiném místě a tak se mohou výsledky při jednotlivých měření značně lišit. Měření 

kaliperem je jednoduché, kvantitativně určuje nadměrnou obezitu. Použitím vhodných 

antropometrů pro měření kožních řas hodnotíme lokality na tricepsu a v podlopatkové oblasti. 

Výpočet indexů je dostačující. Spolehlivost může být problematická, používáme-li kožní řasy 

jako měřítko nadváhy, nikoliv hodnocení množství tělesného tuku. Tělesný tuk se zvyšuje s 

věkem. Velmi obézní pacienti se obtížně měří a výsledky se liší mezi laboranty, kteří 

provádějí měření, kde je důležitý i druh využívaného antropometru 

( www.zdravi.cz.eu/sitemap.php). U dospělých označení štíhlý znamená tloušťka kožní řasy 

do 11mm,střední do 27mm a silný do 45mm (Haladová, 1997). 

 

 

2.6.4.2. Bioimpedance  

Jedna z měřicích metod pro měření tuku a vody v těle, se nazývá bioelektrická impendanční 

analýza (bioimpendance). Při této metodě prochází tělem slabé, pro lidské tělo naprosto 

bezpečné a nepostřehnutelné elektrické proudění. Měření je založeno na skutečnosti, že 

elektrický proud prochází snadněji tekutinou v našich svalech než tukem. Proudění prochází 

oběma nohama a tím umožňuje měřit elektrický odpor těla. Elektrický odpor je závislý na 

množství vody v těle. Naše svaly obsahují konstantní podíl vody - 73 %.  

Změříme-li elektrický odpor, můžeme použít tento údaj přímo pro vypočítání objemu 

svalové hmoty v dolních končetinách. Druh pohlaví a tělesná výška se potom používají při 

výpočtu celkového objemu svalové hmoty (www.compex.zdravi-cz.eu/bioimpedance.phpx). 

Tělesný tuk funguje jako izolace - snižuje schopnost procházení elektrického proudění 

- proto nemůže být vypočítán přímo. Místo toho je určen nepřímo z naměřené váhy použitím 

následujícího vzorce: Objem tělesného tuku = váha těla - hmotnost svalů. Tato metoda 

umožňuje započítat do výpočtů celkový objem tuku. Objem vody v těle je změřen 

vypočítáním 73 % z celkového objemu svalů (www.compex.zdravi-

cz.eu/bioimpedance.phpx). 

 

2.6.4.3. Zobrazovací metody: počítačová tomografie a magnetická rezonance 
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Tyto metody jako jediné jsou schopny určit podíl viscerálního a podkožního tuku a dle 

empirických formulí také celkové procento tělesného tuku. 

 

2.7. MOŽNOSTI  LÉČBY 

Cílem léčby je redukce tělesného tuku při maximálním možném zachování svalové hmoty. 

Principy léčby jsou jednoduché, nicméně v praxi je léčba dlouhotrvající a obtížná. U velkého 

počtu nemocných, dochází po kratší či delší době k opětnému vzestupu váhy. Kolísání váhy, 

fenomén tzv. jo-jo efektu,  je velmi častý (Anděl, 1996). 

Obezitu dnes léčíme pěti postupy - dietoterapií, fyzickou aktivitou, farmakologicky, 

psychoterapií a chirurgicky (Mastná, 2000). 

 

 

 

 

2.7.1. Dietoterapie 

Dieta je v léčbě obezity nejdůležitějším opatřením. Zatím je dietní léčba obézních vždy 

založena na navození  negativní energetické bilance, kdy příjem energie je menší než výdej 

(Anděl, 1996). Pokud nemocný nedokáže sám plně spolupracovat při dietě, je možné 

zasáhnout farmakologicky podání antiobezitik (Svačina, 2008). 

 

Zásady redukčních diet: 

 

1. Pravidelnost v jídle – jídelníček by měl být rozdělen do 3 až 5 jídel denně podle typu 

vybrané redukční diety. Přestávky mezi jídlem by měli být 3-4 hodiny. Pravidelnost 

v jídle by neměla být  realizována za každou cenu,  nemocný by se neměl do jídla 

nutit. 

2. Rovnoměrné rozdělení energie - během celého dne by nemělo docházet k hladovění. 

3. Strava převážně racionální - má antisklerotický charakter s dostatkem vlákniny, 

vitamínů a minerálních látek. Dbáme na každodenní zařazení zeleniny a ovoce, 

celozrnných výrobků, brambor a luštěnin. 

4. Snížení obsahu tuku - musíme vyloučit či výrazně omezit volné tuky, vyřadíme 

všechny tučné potraviny (tučné sýry, uzeniny,tučná masa, šlehačku, sušenky). 

Mléčné výrobky vybíráme pouze v nízkotučné variantě. 
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5. Omezení kuchyňské soli – je adekvátní u všech obézních, důvodem je častá  

      kombinace s hypertenzí a otoky (Bouchard, 2000). 

6. Pitný režim - nutný je dostatečný pitný režim, ale nízkoenergetických či zcela 

      bez energetických tekutin 1,5-2 l tekutin denně. Během diet bychom měli vyvarovat    

      pití alkoholu, protože alkohol má velký energetický obsah (Dlouhá, 1998). 

 

Energetická hodnota diety by se měla řídit poklesem hmotnosti, který by se měl 

pohybovat kolem 0,5-1 kg za týden.  

 

 

2.7.1.1. Složení  stravy 

 

2.7.1.2. Bílkoviny 

Bílkoviny by měly tvořit 25 % celkové denní energie. Doporučená dávka 0,8-1,1 g/kg ideální 

váhy pacienta. Důležitý je příjem kvalitních plnohodnotných bílkovin obsažených v mase a 

mléčných výrobcích, kde jsou zastoupeny esenciální aminokyseliny (Dlouhá, 1998). Příjem 

bílkovin by měl být vyvážený, jejich nedostatek vede ke katabolismu, přebytek zatěžuje 

metabolismus ledvin a jater. Bílkoviny živočišného původu jsou zdrojem tuku a cholesterolu, 

a proto musíme vybírat netučné potraviny (Keller, 1993). 

 

2.7.1.3.Tuky 

Tuky jsou zdrojem energie ve stravě, a proto se v redukčních dietách musejí omezovat nebo 

úplně vyloučit. Doporučené množství je 25-30 % z celkové energetické hodnoty, což 

odpovídá asi tak 90g tuku na den. Měli bychom upřednostňovat rostlinné oleje a rostlinná 

másla na úkor živočišných tuků (Dlouhá, 1998). 

 

 

2.7.1.4. Sacharidy 

Sacharidy jsou asi naším nejdůležitějším zdrojem energie. Sacharidy by měly přestavovat asi 

56% z denního příjmu, maximálně však 60%. Bohužel vysoké procento populace tyto hranice 

překračuje (Svačina, 2008). 

Sacharidy mají svou funkci, a proto je úplně nevynecháváme ani v redukční dietě. 
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Jsou zdrojem energie, ale také udržují stálou hladinu krevního cukru. Uplatňují se při náhlé 

potřebě energie při velké svalové zátěži. Mají také význam metabolický, kde mohou být i 

zdrojem pro tvorbu tělesného tuku. Monosacharidy a disacharidy v ovoci, zelenině a 

mléčných výrobcích lehce omezujeme. Cukr, med, cukrářské výrobky a sladkosti se ze stravy 

vylučují úplně  (Mastná, 2000). 

 

2.7.1.5.Vláknina 

Vláknina snižuje resorpci sacharidů, příznivě ovlivňuje metabolismus tuků a navozuje  pocit 

sytosti. Působí proti zácpě, preventivně proti kolorektálnímu karcinomu a divertikulóze 

(Dlouhá, 1998).      

Vláknina tvoří nestravitelnou složku potravin rostlinného původu. Nejvíce vlákniny je 

v ovoci, zelenině, luštěninách, bramborách. Příjem vlákniny v denní stravě by měl být 30-40 

g, což odpovídá asi půl kilogramu ovoce nebo zeleniny denně (Svačina, 2008). 

 

2.7.2. Pohybová aktivita a léčba obezity 

Při nedostatku pohybu dochází v organismu ke strukturálním změnám, například ke zkrácení 

vazivových struktur a svalů i ligament, k úbytku svalové hmoty, ke změnám struktury skeletu 

či ke snížení cirkulace krve i lymfy (Zajacová, 2002). Pohybový aparát je největším 

spotřebitelem energeticky bohatých látek, proto má vliv na průběh metabolických pochodů.      

Jedním z nejdůležitějších léčebných i preventivních prostředků obezity i celého 

metabolického syndromu je pohybová aktivita (Máček, 2005). 

Pravidelně a správně prováděná pohybová aktivita, obvykle ve spojení  s vhodnou 

dietou, vede k výraznému snížení hmotnosti, významně ovlivňuje metabolismus i psychický 

stav a zvyšuje fyzickou zdatnost i výkonnost (Máček, 2006). 

 

2.7.2.1. Účinky pohybové aktivity 

Při redukční léčbě obezity se zvýšeným množstvím pohybové aktivity se zvyšuje celkový 

energetický výdej (Kyralová, 1995). Velikost energetického výdeje však závisí na objemu 

pohybové aktivity, tj. na době jejího trvání, její intenzitě a jejím druhu (Kumar, 2009). 

Hainar uvádí, že kromě zvýšení energetického výdeje dochází při pohybové aktivitě ke 

zvýšení oxidace tuků a že pravidelný pohyb má také vliv na lipolýzu a lipogenezi v tukové 

tkáni. Avšak i tyto výsledky sledování účinku pravidelné pohybové aktivity na redukci u 

obézních nejsou jednoznačné (Hainar, 2004). 
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Autoři se shodují, že pohybová aktivita ve spojení s dietou vede ke zvýšenému úbytku 

tukové tkáně a současně k menšímu (nebo žádnému) úbytku svalové hmoty ve srovnání 

s dietním režimem bez pohybového programu (Frančeová, 2002, Hoškovcová, 2003). Také 

řada studií ukazuje, že udržení váhy po ukončení dietního režimu je úspěšnější, pokud se 

pokračuje v pravidelné pohybové aktivitě (Hainar, 2004, Ross 2000). 

Kromě základních účinků fyzické aktivity (snížení procenta tuku, poklesu hmotnosti, 

zmnožení aktivní hmoty a zvýšením fyzické zdatnosti) dochází i k zvýšení produkce 

endorfínu v mozkové tkáni. Jejich prostřednictvím je navozen pocit uspokojení a vzniká dobrá 

pohoda (Matoulek, 2008, Pařízková, 1998). 

Shrnutí pozitiv, které sebou pohybové aktivity  přinášejí ukazuje tabulka č.5 str. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Tabulka č. 5 : Pozitivní vlivy u obézních jedinců (14) 

 

Vliv na energetickou bilanci 

 

 

• přispívá k negativní energetické bilanci při redukčním 

režimu 

• zabraňuje většímu poklesu klidového energetického 

výdeje při dietní      léčbě  obezity 

Vliv na rizikové faktory  

kardiovaskulárních chorob 

 

• snižuje množství viscerálního tuku 

• příznivě ovlivňuje krevní tlak 

• příznivě ovlivňuje lipidové spektrum 

• snižuje inzulinorezistenci a 

      hyperinzulinémii 

• pozitivně ovlivňuje morfologii a  

      metabolismus kosterních svalů 

 Vliv na fyzickou zdatnost 

 

• pozitivně ovlivňuje fyzickou zdatnost a 

      pohybové dovednosti 

 Změna poměru mezi tukem a aktivní 

tělesnou hmotou v organismu 

 

• zvyšuje oxidaci tuků v tukové tkáni 

• zvyšuje lipolýzu v tukové tkáni a  

      lipolytickou odpověď na katecholaminy 

• zabraňuje poklesu aktivní tělesné hmoty 

      při dietní léčbě 

Vliv na psychickou pohodu 

 

• zvyšuje sebevědomí 

• potlačuje depresi a úzkost 

Vliv na výběr a množství potravy 

 

• působí tlumivě na příjem potravy 

• snižuje preferenci jídel s větším obsahem 

tuku 
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2.7.2.2. Typy pohybové aktivity 

Při léčbě obezity se obecně doporučuje aktivita aerobního typu nejlépe tzv. cyklické sporty 

(Stejskal, 2004). Nejčastěji je doporučována chůze, chůze s překonáváním výškového rozdílu, 

cyklistika, kondiční tělocvik, turistika na lyžích, severská chůze či plavání. Cyklistiku, která 

je výhodná ergonomicky z hlediska odlehčení nosních kloubů, lze nahradit zátěží na 

ergometru v podmínkách tréninkových center či v domácnosti (Kyralová, 1995, Stejskal 

2004).  

Plavání je často doporučováno jako nejvhodnější pohybová aktivita pro osoby 

s nadváhou a obezitou. Dochází k odlehčení všech nosních kloubů, zatížení většiny fázických 

svalů a šetření přetížených svalů posturálních. Pozitivně působí i na zvětšování kloubní 

pohyblivosti, na oběhový i dýchací systém (Svačinová, 2005). 

Problém je, že s výjimkou závodních plavců bývá dosažená intenzita zátěže nižší, něž 

by bylo potřeba k redukci tuku. Další problémem je studené vodní prostředí, kde se 

organismus brání ukládáním podkožního tuku (Ross, 2000). 

Do programu pohybové aktivity je nutné zařadit také stretching, který vede k protažení 

svalů výrazně namáhaných při aerobní aktivitě. Stretching prováděný před i po aerobní 

pohybové aktivitě spočívá v prevenci zranění, v postupném navrácení původní délky 

zkráceným svalům a snížení ztuhlosti svalů po námaze. Protahováním zároveň zvyšujeme 

rozsah pohyblivosti kloubů (Zajícová, 2002, Zemánková, 1996). 

Aerobní i protahovací cvičení je vhodné také doplnit specifickým cvičením 

relaxačním, posilovacím,cvičením pro zlepšení rovnováhy  (Stejskal, 2004). 

Dnešní studie také naznačují, že silový trénink v kombinaci s aerobním cvičením by 

mohl u osob s obezitou přispět ke zlepšení a redukci rizikových faktorů (Herman, 2003, 

Kumar, 2009). 

Ross uvádí, že správně vedené odporové cvičení pomáhá pacientům s nadváhou a 

obezitou lépe zvládat aktivity běžného denního života (Ross, 2000). 

Tento druh zátěže má však jak své výhody (nárůst svalové hmoty a s tím spojená 

možnost snížení inzulínové rezistence, zvýšení klidového energetického výdeje, zlepšení 

glukózové tolerance) tak i nevýhody (Svačinová, 2005, Zemánková, 1996). Nevýhody 

silového cvičení spočívají v tom, že tento typ zátěže probíhá za anaerobních podmínek a je 

tak podstatně snížena žádoucí oxidace tuků. Zároveň je tento typ zátěže rizikový pro 

hypertoniky, pacienty s ICHS, diabetiky  s kardiovaskulární diabetickou neuropatií (Krobot, 

1997, Stejskal 2004). 
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2.7.2.3. Motivace k fyzické aktivitě 

Výsledek pohybové léčby je zásadním způsobem ovlivněn spoluprací pacienta, a je 

komplikován přidruženými chorobami. Nezanedbatelné jsou i další negativní faktory, které 

plynou z běžného života: nedostatek času, nepřízeň počasí, nedostupnost příslušného zařízení 

či prostoru, nebo chuť k pohybu vůbec. Pro překonání těchto skutečností je třeba nalézt 

argumenty s pozitivní motivací – povzbuzení, pozitivní hodnocení i malých úspěchů 

(Schwind, 2002). 

Je nutné se pokusit si najít cestu, která bude pacientovi nejvíc vyhovovat. Výhodou 

skupinového cvičení je možnost udržení motivace. 

 

2.7.3. Farmakologická léčba obezity 

Farmakoterapii považujeme za pomocnou léčbu obezity, vždy v součinnosti s výše 

zmíněnými dvěma složkami (Anděl, 1996). Prvé místo mezi užívanými farmaky zaujímají 

anorektika (léky tlumící chuť k jídlu na úrovni hypotalamických center pro sytost a hlad)  a 

skupinu léků ovlivňujících vstřebávání tuku z trávicího traktu (orlistat) (Svačina, 2008). 

Nejběžněji využívaným centrálně působícím přípravkem k léčbě obezity je sibutramin. 

Lék navozuje pocit sytosti a vede k nové kvalitě stravovacího chování a většímu výdeji 

energie. Sibutramin i orlistat jsou u nás vázány na lékařský předpis (Svačina, 2008). 

       Neexistuje přesný způsob podání anorektik:  studie se liší od úplného odmítání až po 

dlouhodobé (1 rok a déle) podávání.  Podávání anorektik má i vedlejší účinky (nauzea, 

průjmy, nespavost, vertigo) (Anděl, 1996). 

 

2.7.4. Chirurgické řešení obezity 

Chirurgická (bariatrická) léčba je vyhrazena nemocným s morbidní obezitou z hlediska 

dlouhodobého poklesu váhy.. K léčbě obezity se prováděla řada chirurgických výkonů. 

Nejrůznější operace navozují zkrat mezi střevními kličkami, odvádějící trávicí šťávy dále do 

střeva, jsou však minulostí (Svačina, 2008). 

Chirurgické řešení bereme v úvahu u pacientů ve věku od 18 do 60 let s BMI ≥ 40 

nebo BMI 35 až 39,9 kg/m². Nebo kde můžeme očekávat, že pokles váhy zlepší průběh 

souběžných onemocnění (např. kardiorespirační nemoci, DM II. typu a další metabolická 

onemocnění) (Málková, 2002).       
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Chirurgické intervence vyžadují multidisciplinární přístup. V něm by měli být 

specialisté internisté-obezitologové, psycholog či psychiatr a v neposlední řadě také chirurg 

specializovaný na léčbu obezity (bariatrickou chirurgii). Součástí předoperačního posouzení 

má být i vyšetření  gastroenterologické a pohovor s dietní sestrou. 

Metodou volby v barietrické chirurgii jsou laparoskopické techniky. Dnes nejčastěji 

užívanými chirurgickými výkony jsou: 

- operace omezující energetickou absorpci jako biliopankreatická diverze (BPD) 

- operace omezující potravu (restriktivní výkony), jakými jsou adjustabilní bandáž 

žaludku (AGB), proximální žaludeční bypass (GBP) 

- kombinované operace, např. biliopankreatická diverze s duodenální výhybkou 

(www.obesitas.cz/doporučeni.html) 

 

 

2.7.4.1. Bandáž žaludku  

Princip spočívá v zavedení manžety a jejím stažení kolem horní části žaludku tak, že žaludek 

získá tvar „přesýpacích hodin“.  

      Obě takto vzniklé části žaludku (menší horní a větší spodní) jsou propojeny spojovacím 

„kanálkem“ o přesně určeném průměru. Podle typu manžety stahující žaludek existuje 

takzvaná „adjustabilní“ nebo neadjustabilní“ bandáž. Tyto dva typy bandáže se od sebe liší 

tím, že „adjustabilní“ typ umožňuje celkem jednoduchou pooperační regulaci průměru 

zaškrcení (spojovacího kanálku) žaludku. U „neadjustabilního“ typu bandáže se průměr 

zaškrcení žaludku nastaví podle předem daných rozměrů v průběhu operace a po operaci jej 

již nelze měnit. V obou případech je výsledkem operace zmenšení objemu žaludku. Z toho 

vyplývá, že nemocný může po operaci sníst najednou jen podstatně menší množství potravy 

než před výkonem. Avšak i po snědení tohoto menšího množství potravy má velmi rychlý 

pocit sytosti (Málková, 2002). 
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Obrázek č.1. Bandáž žaludku 

 

 

3. Low back pain 

 

 

Low back pain (dále jen LBP)  je často vyskytovaným fenoménem v běžné populaci. LBP je 

velký klinický a zdravotní problém, se vzrůstající tendencí a se snížením kvality života lidí 

(Kelsy, 1992).  LBP syndrom zahrnuje rozmanitou skupinu musculoskeletálních onemocnění, 

jejíchž příčinou jsou často degenerativní změny na páteři, mnohdy diskopatie vyúsťují 

v kořenové dráždění (Borenstein, 1995). 

Na bolesti zad během svého života si stěžuje až 80% obyvatel vyspělého světa.Během 

posledního desetiletí se tento problém rozrostl dokonce do rozměrů epidemie(Tanner,1995). 

Představují díky četností výskytu výrazný socioekonomický problém jsou po infekci 

dýchacích cest druhým nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti 

(Vařeka,1999).Nejčastější věkové rozmezí pro potíže se zády je mezi 30.-50. rokem života. 

(Tanner,1995) 
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Bolesti v zádech jsou ve většině  případů odpovědí těla na déletrvající nebo stále 

chybné zatížení způsobené nesprávným držením těla nebo jednostrannou zátěží. Nemoc 

začíná velmi záhy. Již v mateřské škole, ale ještě zřetelněji ve škole jsou děti poprvé 

přinuceny delší dobu sedět. Lidské tělo dlouhou dobu chybné držení kompenzuje, takže roky 

nebo desetiletí často neobdržíme žádné hlášení, že není něco v pořádku, ačkoli se tou dobou 

škodlivé vlivy sčítají a jednoho dne o sobě náhle dají bolestivě vědět (Kasík, 2002, Laser 

1995). 

Člověk je „ biopsychosociální“ jednotka a z tohoto pohledu je potřeba pohlížet i na 

bolest. Bolest má nejen svůj somatický podklad (nocicepce),ale i výraznou složku 

psychologickou. Bolest se stává pro člověka tehdy, když jí jako bolest vnímá. Sociálním 

problémem se bolest jedince stává teprve tehdy, když jí společnost jako svůj problém 

akceptuje (Tanner, 1995). 

 
3.2. Bolesti v bederní páteři 
 
Bolesti bederní páteře většinou dělíme na akutní a chronické. Akutní bolest bederní páteře 

trvá méně než měsíc a není způsobena vážným zdravotním stavem. Ve většině případů dojde 

k nápravě za několik dní i bez léčby, bolesti se však často po první epizodě vracejí. 

Chronická bolest bederní páteře přetrvává déle než šest měsíců. Představuje pouze 1-5% 

všech případů ( Bucher, 1998, Erhlich, 1999). 

Bolesti bederní páteře mohou být způsobeny různými příčinami, které vznikají na rozhraní 

obratlů a plotének a natahují nebo utlačují nervy v páteřním kanálu 

- svalová křeč může vyvolat bolest 

- meziobratlové klouby mohou mít chybné postavení nebo mohou degenerovat 

- mohou se nalézt úrazy nebo malé zlomeniny 

- tlak na zeslabenou meziobratlovou ploténku může vést k jejímu prasknutí, při kterém 

se nucleus pulposus vyklene do páteřního kanálu- herniace ploténky. 

- páteřní kanál se může zúžit (Bucher, 1998, Lewit 1999). 
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3.3. Příčiny LPB 
 

Větší riziko LBP je spojováno s nižší pracovní třídou. MacFarlene a kol. objevili, že lidé, kteří 

těžce pracují nebo dlouho stojí či chodí, mají více LBP. Také se LBP vyskytuje více u žen než 

mužů (Lewit, 1999). 

 

Nadměrné napětí                             Strukturální změny páteře                  Chybné pohybové   

                                                         a plotének                                           vzory 

 

 

Jednostranná tělesná                       BOLESTI ZAD                               Psychická zátěž  

zátěž 

 

 

Nedostatek pohybu                         Svalová dysbalance                           Nadváha (Erhlich, 

1999) 

 

 

3.3.1 Funkční  LBP 

Z řady studií vyplývá, že za drtivou většinou tzv. funkčních poruch pohybového aparátu se 

skrývají somatizované psychické obtíže, nejčastěji úzkostné stavy a emoční tenze, na jejichž 

vzniku se podílí celá řada faktorů ústících do chronického přetížení adaptačních možností 

organismu, stresu (Hnízdil, 2005). 

  Stres je automatická reakce organismu na ohrožující podněty probíhající na ose hypotalamus 

– hypofýza - nadledvinky. Stres je sám o sobě užitečný. Jeho nevýhodou pro současného 

člověka je, že se dostavuje jako reakce na podněty z psychosociální sféry, které neznamenají 

ohrožení života. Přesto se však spustí celá kaskáda tělesných dějů, jako by byl ohrožen život. 

Počáteční fáze stresu má za cíl vytvořit optimální podmínky pro boj nebo útěk To se děje 

především zvýšením svalového napětí, zvýšeným přísunem krve ke svalům, zrychlení tepu a 

tepové frekvence. Protože společenské konvence nedovolují řešit stresující situace útěkem či 

bojem, je nastavení organismu neúčelné, dochází k přetěžování některých systémů (Hnízdil, 

2005). Tím nejtypičtějším tělesným projevem déletrvajícího zvýšeného svalového napětí jsou 

právě bolesti zad. Musíme připomenout, že psychické napětí sebou nese i specifické napětí 

těch svalových skupin, které by byly v případě skutečné fyzické činnosti (Hnízdil,2000). 
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Funkčně s páteří také souvisí i jiné tělní segmenty (pánev, dolní končetiny apod.), 

které se mohou projevovat jako funkční porucha páteře. Jejím výsledkem je blokáda nebo 

hypermobilita určitého segmentu, což vede k přetěžování vazivového a svalového aparátu, a 

tím dochází k dráždění receptorů bolesti lokalizovaných v těchto v strukturách (Kolář, 2006, 

Macfarlene, 1997). 

U déletrvajících či často se opakujících bolestí zad je nezbytně nutné, vedle klinického 

vyšetření, shromáždění veškerých anamnestických dat týkajících se zdravotního stavu, 

věnovat zvýšenou pozornost psychosociálním problémům. Pacient si je pro jejich dlouhé 

trvání nemusí ani uvědomovat, nebo si na ně již zvykl a žije z pocitu,že je zvládá (Hnízdil, 

2005).Páteř má  prostřednictvím funkčních reakcí značné kompenzační možnosti, ale při 

poruše funkce dochází k vzniku strukturálních změn (Křivohlavý, 1992, Macferlene 1997).        

I přes pokrok ve vyšetřovacích postupech doposud nelze u vysokého procenta pacientů 

s bolestmi zad stanovit definitivní diagnózu vzhledem k nedostatečně význačné vazbě mezi 

příznaky, patologickými změnami a výsledky zobrazovacích metod(Hendler, 1982). 

Jedním z nejvýznamnějších  funkčních faktorů, které se vyšetřují a které se terapeuticky 

ovlivňují je hluboký stabilizační systém páteře (Kolář, 2005). 

 

 
3.5. Chyby v držení těla 

Špatné držení těla je také spojováno s chronickými obtížemi páteře.Vadné držení těla můžeme 

charakterizovat jako poruchu posturální funkce. Řadíme jí k funkčním poruchám hybného 

systému. Faktory, které způsobují vadné držení těla, můžeme rozdělit na vnitřní a vnější 

(Borenstein, 1995): 

A) Vnitřní: vrozené vady (opožděný duševní vývoj, vady zraku či sluchu atd.), úrazy, 

prodělaná onemocnění 

B) Vnější faktory: nedostatek svalové činnosti, jednostranné zatížení se statistickým 

přetěžováním, nevhodné pohybové návyky  

 

Nejčastější chybou v postavení bederní páteře  je překlopení pánve dopředu. 

Následkem tohoto postavení ochabují břišní a hýžďové svaly i svaly pánevního dna, neboť 

ony nesou zodpovědnost za vzpřímenou polohu pánve (Hoškovcová, 2003). 
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Překlopená pánev nepříznivě ovlivňuje i pánevní a břišní orgány a může být příčinou 

zažívacích potížích. Nadměrné prohnutí v bedrech způsobuje více či méně bolestivé ztuhnutí 

zádových svalů a zkrácení svalů v oblasti bederní páteře. Zkracují se také ohýbače kyčlí a 

zadní svaly stehenní(Borenstein, 1995). 

 

3.6. Dysfunkční pánevní dno 

V naší kultuře je pánevní dno často zanedbávaná a málo procvičovaná tělesná partie. Platí to 

dokonce i pro lidi, kteří hodně sportují.Tato skutečnost patrně souvisí s tím, že pánevní dno 

bylo v důsledku rigidní sexuální a hygienické výchovy vypuzováno z podvědomí a spojováno 

s pocity studu. Ženy si proto uvědomí pánevní dno teprve během těhotenství, nebo až kdy 

nastanou poporodní komplikace (Wolframová, 1998). 

 

3.7. Možnosti léčby 

Začínáme vždy v akutních i chronických případech konzervativní léčbou. Přechodný klid na 

lůžku (především u akutní bolesti) se současným podáním medikamentů (analgetika, NSA, 

myorelaxantia). Po zvládnutí bolestivého stavu musí následovat rehabilitace, se zaměřením na 

vyvážení svalových dysbalancí. Dále je důležitý nácvik pohybových stereotypů k předcházení 

recidivy bolestivých svalů (Paleček, 2004). 

 

3.7.1. Pohybová terapie 

Nejúčinnější prevencí bolestí zad je pohyb. Obtíže vertebrogenních pacientů mají často svůj 

původ v nevhodných pohybových návycích, fyzické inaktivitě a z toho plynoucí svalové 

nerovnováhy (Hnízdil,2000). Pojem rehabilitace je u široké veřejnosti zúžen do představy 

masáží, mobilizací, fyzikálních terapií, tedy léčebných procedur pro pacienta příjemných, ale 

které mají jedno velké negativum. Stavějí pacienta do role pasivního příjemce léčby (Hnízdil, 

2005). Všechny pasivně přijímané terapeutické postupy slouží hlavně k zmírnění akutních 

obtíží, ale problém trvale nevyřeší.  K tomu je zapotřebí odstranit poruchu pohybového 

aparátu, což nelze jinak než pravidelným cvičením, instruováním pacienta jak manipulovat 

s břemeny a samozřejmě 

úpravou pracovního místa (Laser, 1995). 
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3.7.2. Farmakoterapie 

K nejčastěji využívané kombinace léků jsou myorelaxantia a účinná nesteroidní antirevmatika 

(NSA) v domnění, že odstranění lokálního svalového spasmu, který bolesti zad zpravidla 

provází se stav rychleji upraví. Bohužel praxe ukazuje, že většina spasmů je naopak velmi 

účelných, znehybňují totiž postižený segment páteře. Snaha o odstranění tohoto spasmu 

pomocí myorelaxančního přípravku navozuje paradoxně spíše prohloubení svalové 

nerovnováhy (Hnízdil, 2005). Pacient velmi rychle přivyká na jejich konzumaci, postupem 

času mu však svými nežádoucími účinky komplikují život. Mezi ty nejčastější patří zažívací 

poruchy, eroze žaludeční sliznice, vředová choroba gastroduodenální, poškození jaterních 

funkcí, poruchy krvetrvorby a další (Helcl, 2008). 

NSA jsou léky tlumící bolest větší intenzity, působí protizánětlivě, používají se při 

léčbě zánětlivých a degenerativních kloubních onemocnění.Mezi nejčastěji používaná NSA 

řadíme: ibuprofen, modafen, dolgit, voltaren, diclofenac (Hnízdil, 2000). 

Myorelaxancia, léky používané při onemocnění provázených zvýšeným svalovým 

napětím, bolestí a omezenou hybností, při degenerativních onemocnění plotének, 

lumboischiadickém syndromu a paravertebrálních spasmech.Nejčastěji používaná 

myorelaxantia: mydocalm,dorsiflex, baclofen (Hnízdil, 2000).        

 

V posledních letech se v léčbě LBP využívají semiinvazivní techniky jako jsou 

epidurální injekce anestetik, intradiskální elekrotermální léčba (IDET) (Paleček,2004). 

Pokud konzervativní léčba selhává a nemocný má zhoršující se mobilitu, životní 

konfort a je nucen zvyšovat dávky analgetik nebo jeho potíže vedou nejen k pracovní 

neschopnosti, ale i k omezení běžných životních činností, je namístě zvažovat chirurgické 

řešení (Vrba, 2008). 

Chirurgickou léčbu by však mělo předcházet psychologické vyšetření k zhodnocení 

osobnosti nemocného, jeho schopnost spolupráce při léčbě, jeho motivace a psychosociální 

situace (Vrba, 2008). 

 

3.7.3. Chirurgická léčba 

V 90. letech minulého století bylo  metodou první volby provedení fůze postiženého 

segmentu. Cílem této operace je vyřazení často obtížně identifikovaného generátoru bolesti a 

stabilizace astabilního segmentu. Pokud je stabilizace provedena na správné etáži a ve 

správném rozsahu, pak je efektní. Problematické výsledky jsou u provedení fúze ve větším 

rozsahu nežli třísegmentální (Paleček, 2004). 
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Od 50. let minulého století se zabývá řada pracovišť myšlenkou rekonstrukce 

degenerovaného disku v oblasti postiženého segmentu se současným zachováním jeho funkce. 

Dále využíváme náhrady jádra meziobratlové ploténky, především chirurgii výhřezu disku. 

Cílem je zabrzdit další projevy degenerace disku, především ztrátě jeho odolnosti vůči zátěži 

a snížení jeho výšky, které pak vede k dalším sekundárním změnám v páteřním kanálu. 

Lepších výsledků při léčbě bolesti dolních zad je dosahováno aplikací totální náhrady disku 

v postiženém segmentu. Tato operace má za cíl obnovit pohyb, restaurovat kloubní poměry  a 

obnovit schopnost tolerance stejné zátěže jako zdraví kloub (Paleček, 2004). 

 

 

4. Střední věk ženy 

 

Jaká je hranice let, kterou můžeme označit jako střední věk?  

Každý z nás cítí hranici středního věku jinak. Věk by neměl být pro nás limitující. 

Kolem čtyřicítky jsou ženy, statisticky vzato, zhruba v polovině života. Před sebou mají 

zhruba stejný počet let, kolik jich už prožily.  Neplatí tedy, že po čtyřicítce  aktivní život 

končí, právě naopak. Právě nastává ten okamžik, aby se ženy začaly zajímat o to jak zůstat fit. 

Dlouhodobě se udržet v dobré kondici může jen ten, kdo žije aktivně a zdravě (Fialová, 

2001). 

 

4.1. Tělesná identita ženy 

 

Pro ženu je vlastní tělo důležitější než pro muže. Žena je prezentována především svým tělem, 

srdcem, expresivitou. Zatímco muž je spíše reprezentován svým rozumem a racionalitou. 

Tento postoj ovlivňuje naše představy o těle a postoji k němu. Víme, že vzhled ženy má 

podstatný vliv na její sebevědomí. Tělesná atraktivity je též významnou částí sebevědomí 

(Fialová, 2006). 

      Dnes mnoho žen v této etapě života o své atraktivitě pochybuje, anebo ji úplně opomíjí. 

Péče o vlastní tělo vyžaduje čas i nemalé finanční náklady. Čas se stává pro zaměstnanou 

ženu cenným zbožím. Většinu volného času věnuje péči o děti, rodinu a v poslední řadě pak je 

péče o sebe. Na chování žen ve středním věku má vliv i společnost. Ženám v Evropě je 

nenásilně vnucována představa, jak by v tomto období měly vypadat a chovat. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
5.1. CÍL PRÁCE 
 
Cílem práce je zjistit, jestli samotná redukce váhy stačí k zmírnění obtíží bederní páteři bez 

korekčních cvičení. Cílem této práce je zjistit, zda sedmiměsíční (28 týdnů) pohybový 

program a dietní intervence má vliv na změnu vybraných antropometrických parametrů u žen 

s nadváhou a obezitou a její vliv na low back pain. 

 
 
 
 
 
 

5.2. HYPOTÉZY 
 
H1)  Předpokládám, že u žen zařazených do výzkumu dojde ke zlepšení v některém mnou  

        naměřeném parametru. 

 

H2)  Předpokládám, že pohybová aktivita u žen způsobí vylepšení celkového fyzického a  

        psychického stavu. 

 

H3)  Vhodný preventivní program pozitivně působí na postoj probantek s low back pain. 

 

H4)  Předpokládám, že redukce hmotnosti pozitivně ovlivní postoj probantek s low back pain. 
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5.3.ÚKOLY PRÁCE 

 
� zpracovat dostupnou a doporučenou literatury z oblasti obezity a nadváhy, 

kineziologie LBP, BMI 

� podat ucelený přehled dané problematiky 

� porovnat výsledky somatických znaků a motorických schopností na začátku a na konci 

každého testovacího cyklu 

� pomocí BMI a antropometrie změřit kontrolní a výzkumní skupinu žen na začátku a na 

konci každého testovacího cyklu (opakované testování po jednom měsíci) 

� formou dotazníku subjektivně hodnotit motorické schopnosti na začátku a na konci 

každého testovacího cyklu 

� pomocí Thomayerovy distance  a Schoberovy distance objektivně hodnotit motorické 

schopnosti 

� u výzkumné skupiny navrhnout intervenční pohybový program se zaměřením na 

problematickou oblast bederní páteře 

� vyhodnotit výsledky a porovnat naměřené hodnoty 

� zhodnotit výsledky 

 
 
 

5.4. METODIKA  
 
5.4.1. Metodika výzkumu a zajištění podmínek 
 
Jedná se o pilotní studii, která pomocí měřících metod zjišťovala vliv sedmiměsíčního 

pohybového programu aerobního charakteru a zkoumání jídelních zvyklostí na změnu 

antropometrických parametrů a její vliv na low back pain. 

Jako ukazatele pro somatické měření jsem zvolila Queteletův index (body mass index) 

a antropometrické měření.  

      Pro motorické měření jsem zvolila subjektivní hodnocení klienta formou 

dotazníku. Jako objektivní metodu jsem zvolila Thomayerovou distanci (i když tato zkouška 

není zcela specifická) a Schoberovu distanci. 

      Tato práce má charakter experimentálního výzkumu, jehož hlavní metodou je 

pozorování vztahů mezi měřenými parametry. Z hlediska časového se jedná o dlouhodobý 

longitudinální výzkum. Z hlediska místa jsme prováděli testování na Praze 4 - Chodov v KC 

Zahrada a v ordinaci praktického lékaře taktéž na Praze 4 - Chodov. 
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5.4.2. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH SKUPIN 

Výzkum byl prováděn na 15 probandech ženského pohlaví. Probandi byli předem 

informováni o všech fázích výzkumu a museli s jejich průběhem souhlasit.  

Jedinci byli vybíráni na základě co nejvíce podobných vybraných anamnestických dat 

– např. výška, hmotnost, stáří, charakter práce, pohlaví a zdravotní stav . 

Výzkum všech probandů probíhal za stejných podmínek, bez ohledu na jejich 

individuální odlišnosti. Nejvíce nás zajímali rozdíly naměřených hodnot mezi kontrolní 

skupinou žen a výzkumní skupinou žen. 

 

5.4.2.1. Výzkumná skupina 

Testovaná skupina byla sestavena z obyvatel v okolí Prahy 4, kteří byly ochotni spolupracovat 

na tomto projektu (doba trvání 7 měsíců). 

Výzkumný soubor tvořilo  9  žen ve věku 40-55 let.Všechny ženy uvádějí problémy 

s bederní páteří (7 jen při zátěži, 2 i v klidu).  Během trvání celého programu došlo ke změně 

počtu žen v této skupině. Celý program dokončilo pouze 5 žen, zbylé ženy odešly v průběhu 

výzkumu a nebyly zpětně zařazeny. 

 

5.4.2.2. Kontrolní skupina 

Testovaná skupina byla sestavena z pacientek praktického lékaře se sídlem na Prahy 4. Ženy 

byly seznámeny s průběhem celého programu a byly ochotny spolupracovat na tomto 

projektu. 

Výzkumný soubor tvořilo 8  žen ve věku 40-55 let. Většina z probandů uváděla 

problémy s bederní páteří.  Během trvání celého programu došlo ke změně počtu žen i v této 

skupině. Celý program dokončily pouze 4 ženy, zbylé ženy odešli v průběhu výzkumu a 

nebyly zpětně zařazeny. Kontrolní skupině žen jsme pouze  navrhli dietní opatření k ovlivnění 

redukce hmotnosti a doporučili pohybový program (procházky, plavání). 
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Tabulka č.6 – znázorňuje charakteristiku vybraného souboru 

 

 průměrná 

hodnota 

směr. 

odchylka 

min.  

hodnota 

max. 

hodnota 

věk (roky) 47      4,1 40 55 

hmotnost (kg) 93,8 6,9 84 104 

výška (cm) 165,2 5,6 155 177 

BMI (kg/m²) 33,82 2,8 29,1 39,5 

obvod pasu (cm) 105,4 22,4 53 128 

obvod boků (cm) 111,9 9,6 98 130 

 

 

 

 

Graf č.1- charakteristika vybraného souboru žen 
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5.4.3 Popis výzkumného plánu 

Práci můžeme zařadit mezi studie analyticko-experimentální. Hlavní metodou je experiment-

studie, v níž výzkumník pomocí záměrných změn podmínek zkoumá, jaké změny nastaly u 

skupiny jedinců. Experiment dané studie je zapojení probandek do pohybového programu 

s návrhem dietních opatření a pozorování efektu redukce hmotnosti a pohybové aktivity na 

low back pain. 

Před  začátkem výzkumu byli všichni probandi seznámeny s průběhem testování. 

Každý účastník studie obdržel informace s podmínkami a průběhem testování, každý účastník 

podepsal informovaný souhlas. 

Předmětem naší studie bylo zkoumání jídelních zvyklostí a pohybové aktivity 

probandek. 

 
5.4.4.  Měřící metody 
 

5.4.4.1. Sběr základních antropometrických hodnot 

 

Sledovala jsem následující antropometrické parametry: 

 

• tělesnou hmotnost -  měřila se na elektronické nášlapné váze značky Tanita 

      Hmotnost byla stanovena za standardních podmínek ve spodním prádle, bez obuvi. 

      Vyšetřovaná osoba stála v klidu. 

• tělesnou výšku - byla měřena výškoměrem značky Tanita 

      Měřený proband byl bez obuvi,zády k výškoměru, ve vzpřímeném držení těla,          

      s hlavou ve středním postavení bez záklonu či předklonu. 

• BMI - Body Mass Index 

      Byl zjišťován výpočtem (BMI = hmotnost v kg/ (výška v m)²) a výsledek byl  

      zaokrouhlen na jedno desetinné místo. 

• obvod pasu a boků 

Pas měříme pásovou mírou (metrem) nejlépe z plastu. V případě použití krejčovského 

metru je nutné po 50-ti měřeních vyměnit z důvodu ztráty přesnosti působením 

vytahováním a tepla.  Pas měříme v polovině vzdálenosti mezi dolním okrajem 10. 

žebra a crista iliaca superior na konci běžného výdechu. Obvod boků se měří 

v horizontální  rovině v úrovni maximálního vyklenutí hýždí. 
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• obvod stehna a paže – zjišťoval se pomocí nevytahaného krejčovského metru 

Horizontální obvod paže se měřil mezi loktem a ramenem v místě největšího objemu. 

Horizontální obvod stehna se měřil ve výšce 15 cm nad horním okrajem patelly. 

 

5.4.4.2. Thomayerova a Schoberova distance 

 

Thomayerova distance 

Hodnotí pohyblivost celé páteře. Vyšetřovaný stojí s extendovanými dolními končetinami, 

horní končetiny visí volně podél těla. Pomalu se od hlavy kulatě předklání a snaží se dotknout 

prsty podlahy.Terapeut změří metrem vzdálenost třetího prstu (daktilion) ruky od podlahy.     

Naměřená vzdálenost se uvádí v centimetrech. Pokud se pacient dotkne prsty podlahy, 

Thomayerova distance je 0 cm. 

 

Schoberova distance 

Ukazuje na rozvíjení bederní páteře. Ve stoji spojném označíme obě spinae iliacae posteriores 

(superiores), a tam, kde spojnice protne páteř se nachází trn obratle L5. Od tohoto bodu 

naměříme 10 cm kraniálně, kde si poznamenáme další bod. Při volném předklonu se tato 

vzdálenost u zdravé páteře prodlouží nejméně na 14 cm.  

 

5.4.5. Sběr dat 

 Hodnocení techniky se prováděli v místě trvalého bydliště výzkumné skupiny žen na Praze - 

4 Chodov a u kontrolní skupiny žen v ordinaci praktického lékaře na Praze - 4 Chodov.  

Postupně byly naměřeny všechny parametry u jednoho probanda, poté až u dalšího. Tento 

cyklus se opakoval 1x do měsíce. Měření Thomayerovy a Schoberovy distance bylo 

prováděno na začátku, v průběhu a na konci programu. Pro potřeby sběru dat mé studie jsem 

vytvořila tzv. účelový dotazník, který jsem sestavila speciálně pro výzkum své diplomové 

práce. Dotazník vyplnily probandky na začátku studie a na konci po sedmiměsíčním 

navštěvování hodin. Dotazník je technika šetření, při nichž jsou údaje získávány od probandů 

písemně na  základě vyplňování předtištěných formulářů (Provazník,1995). 

Základem dotazníku jsou otázky. Do svého dotazníku jsem použila jednak otázky 

výzkumné, jejichž prostřednictvím získáváme informace, které se bezprostředně vztahují k 

cílům výzkumu, a otázky identifikační, které obsahují otázky ke zjištění osobních údajů 

(Hendl, 2004). 



 44 

Vytvořený dotazník obsahuje otázky otevřené (respondent na ně odpovídá volně, 

svými vlastními slovy), tak otázky zavřené (jsou na ně v různých formách předtištěny 

varianty odpovědí a respondent zaškrtává tu z nich, která mu nejlépe vyhovuje). 

Pro zjištění intenzity bolesti jsem v dotazníku využila tzv. analogovou stupnici 

intenzity bolesti VAS. 

Tato metoda VAS patří k nejčastěji využívaným způsobem měření intenzity bolesti.. Jejím 

kladem je její jednoduchost, srozumitelnost, rychlost sdělení. 

Definice: E.C.Huskinson definuje metodu VAS slovy: "Analogová stupnice intenzity 

bolesti je čára, jejíž délka má představovat kontinuum určitého prožitku (zážitku) bolesti.  Je 

to jednoduchý, citlivý nástroj, snadno reprodukovatelný, který pacientovi umožňuje, aby jím 

sdělil  lékaři intenzitu (sílu, výši, prudkost) bolesti takovým způsobem, že toto sdělení je 

možno vyjádřit číselnou hodnotou“(Křivohlavý, 1992). 

VAS je rovná čára. Nejčastěji se setkáváme s definicí VAS jako 10 cm dlouhou 

vodorovnou či svislou čáru. Na této čáře jsou slovně označeny oba extrémní body. Začátek 

(vlevo) je označen „ žádná bolest“. Konec (vpravo) je označen termínem „ nejvyšší možná 

bolest“ . Tak se má vyjádřit nejvyšší představitelná bolest vůbec. Úkolem pacienta je na této 

čáře označit křížkem místo na stupnici, kde se podle prožitku nachází ta bolest, kterou zažívá. 

Vzdálenost tohoto křížkem označeného místa od začátku (nulového bodu) v centimetrech pak 

vyjadřuje číselně intenzitu zážitku dané bolesti pacienta (Křivohlavý, 1992). 

 

 

5.4.6. Analýza dat 

Výsledky z antropometrického měření byly zpracovány v MS Office Excel. V tomto 

programu byly vytvářeny tabulky a grafy. Tabulky a grafy znázorňují vypočítané průměrné 

hodnoty měřených parametrů a jejich směrodatné odchylky.Výsledky ze změny BMI, změny 

Thomayerovy distance a Schoberovy distance, byly také zpracovány v MS Office Excel. 

Změněné parametry byly porovnány mezi jednotlivými skupinami. 
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5.5. POHYBOVÝ PROGRAM 

 

Pohybový program se skládal z pravidelného cvičení. Frekvence cvičení byla 1-2 x týdně. 

Cvičební jednotka trvala 60 minut. 

Skládala se z fáze zahřívací (5-10 minut na rotopedu), dále následovalo cvičení se 

zaměřením na oblast bederní páteře. Cvičební jednotky nebyly vždy stejné, sestavy na 

procvičení páteře se skládaly z několika tréninkových jednotek. Například cvičení na zesílení 

hlubokých zádových svalů, které pomáhají k rovnému držení těla (Bursová,2005). Dále 

cvičení na protažení a pohyblivost páteře, které působí preventivně proti omezování pohybu. 

A v poslední řadě dechová a uvolňovací cvičení, která jsou důležitá pro vyrovnaný svalový 

tonus a posílení funkce organismu (Bleissová,2004). Cviky na oblast pánevního dna dle 

metody paní Mojžíšové – deset a dva cviky, které Vám změní život. Dále jsem zařazovala 

cviky vycházející z  orientálních technik  zklidňujících, protahujících, práce s dechem a další 

prvky z jógy (Hoflerová, 2004). 

Závěrečná fáze většinou končila relaxačními technikami (autogenní trénink,  Alexova metoda, 

relaxační techniky vycházející z jógy). 

Dále jsem doporučila ženám ve výzkumné skupině, aby zařadily chůzi 3x týdně po 

dobu 30 minut a postupně prodlužovaly délku nejméně na 45 min 4-5x týdně. 
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6. VÝSLEDKY  

 

Tato část práce využívá popisné statistiky ke charakteristice změn jednotlivých 

antropometrických parametrů po sedmiměsíčním pohybovém programu aerobního charakteru. 

Soubor žen byl rozdělen na výzkumný a kontrolní. 

 

6.1. Hmotnost 

Graf č.2 ukazuje změnu průměrné hmotnosti u probandů zařazených ve výzkumném souboru 

(n = 5) a u probandů v kontrolním souboru (n = 4). Průměrná hmotnost u žen ve výzkumném 

souboru na začátku pohybového programu byla 84,8 ± 4,11 kg (průměr ± směrodatná 

odchylka). Z toho nejnižší hmotnost byla  80 kg a nejvyšší hmotnost byla 90 kg. Po skončení 

pohybového programu byla průměrná hmotnost žen ve výzkumném souboru 73,6 ± 3,44 kg 

 (min. 67, max. 75 kg). Průměrný rozdíl mezi vstupní a výstupní hmotností činil 11,2 ± 0,67 

kg, tedy o 13,2 % z původní hmotnosti. 

      V kontrolní skupině žen měly  vstupní průměrnou hmotnost 98,75 ± 3,56 kg (min. 

95, max. 104 kg) a po skončení programu se jejich hmotnost snížila na 87,5 ± 3,9 kg  (min. 

82, max. 93 kg). Průměrný rozdíl mezi vstupní a výstupní hmotností tedy činil  u žen  11,25 ± 

0,34 kg, tzn. o 11,3 % z původní hmotnosti. Je však nutné dodat, že během výzkumu došlo 

k nárůstu váhy žen v obou skupinách. Nejvýraznější nárůst váhy byl zhruba mezi 3-4 

měsícem výzkumu. 
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Graf č.2 – změna průměrné hmotnosti u žen ve výzkumné skupině             
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Graf č.3     Změna průměrné hmotnosti u žen v kontrolní skupině 
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6.2. BMI  

Graf  č. 4 ukazuje snížení průměrné hodnoty BMI po proběhlém sedmiměsíčním intervenčním 

a pohybovém programu u žen v kontrolní a výzkumné skupině. Průměrná hodnota BMI u 

výzkumné skupiny na začátku  programu byla   31,9 ± 1,7 kg/m ² a po skončení 27,7 ± 1,6 

kg/m²( průměr ± směrodatná odchylka). 

Průměrný rozdíl mezi vstupní a výstupní hmotností tedy činil  u žen  4,2 ± 0,1 kg/ m ², 

tzn. o 13% z původní hodnoty. 

Graf č.5 ukazuje snížení průměrné hodnoty BMI v kontrolní skupině. Průměrná 

hodnota BMI u kontrolní skupin na  začátku programu  byla 36,5 ± 2,4 kg/m ² a po skončení 

32,4 ± 2,6 kg/m ². 

Průměrná hodnota BMI se tedy snížila o 4,1 ± 0,2 kg/m ², tedy o 11,2 % z původní 

hodnoty. 

 

 

 

 

 

Graf č.4 -  Změna průměrné hodnoty u žen ve výzkumném souboru. 
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Graf č.5 - Změna průměrné hodnoty BMI u žen ve výzkumném souboru 
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6.3 Obvod pasu a boků 

 

Na grafu č. 6 a č. 7  je znázorněn průměrný obvod pasu a boků  po proběhlém sedmiměsíčním 

intervenčním a pohybovém programu u žen v kontrolní a výzkumné skupině. Na začátku 

programu byl průměrný obvod pasu u žen ve výzkumné skupině 95 ± 23 cm, na konci 

programu  93,5 ± 22,8 cm. Průměrný obvod boků u žen ve výzkumné skupině činil 116,4 ± 

9,5 cm, na konci 115 ± 9,8 cm. 

Obvod pasu se tedy u VS snížil průměrně  o 1,5 cm, tedy o 1,5 %  původního obvodu. 

Obvod boků u VS se průměrně snížil o 1,4 cm, tzn. o 1,2 % původního obvodu.  

Průměrný obvod pasu na začátku programu u žen v kontrolní skupině byl 121,5 ± 6,7 

cm, na konci programu činil 120,4 ± 6,5 cm. Průměrný obvod boků u žen v kontrolní skupině 

byl 113,5 ± 7,2cm, na konci 112,5 ± 6,4cm . 
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Obvod pasu se tedy u kontrolní skupiny snížil průměrně o 1,1 cm,tzn. o 0,9 % 

původního obvodu. Obvod boků u kontrolní skupiny se průměrně snížil o 1cm, tzn. 0,88 % 

původního obvodu. 

Graf č.6 - Změna průměrné hodnoty obvodu pasu a boků u žen ve výzkumném souboru 
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Graf č.7 - Změna průměrné hodnoty obvodu pasu a boků u žen v kontrolní skupině 
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6.4. Obvod paže a stehna 

Graf č.8 a č.9 ukazuje průměrný obvod paže a stehna po proběhlém sedmiměsíčním 

intervenčním a pohybovém programu u žen v kontrolní a výzkumné skupině.  

       Na začátku programu byla průměrná hodnota obvodu paže ve výzkumné skupině 

37 ± 7 cm, na konci programu činila 35,3 ± 6,8 cm. Průměrný obvod stehna u žen ve 

výzkumné skupině na začátku programu byl 56,2 ± 6,6 cm, na konci 54,2 ± 6,4 cm. 

     Obvod paže u žen ve výzkumné skupině se tedy průměrně snížil o 1,5 ± 0,2cm, tzn. 

4% z původního obvodu. 

     Obvod stehna u probandů ve výzkumné skupině se průměrně snížil o 2 cm tedy 3,5 

% z původního obvodu. 

      Průměrný obvod paže na začátku programu u žen v kontrolní skupině byl 39,6 ± 

0,96 cm,  

na konci programu byl 37,75 ± 0,95 cm. Průměrný obvod stehna u žen v kontrolní skupině byl 

66,5 ± 2,9 cm, na konci 64,75 ± 2,8 cm. 

     Obvod paže se tedy u kontrolní skupiny žen  snížil průměrně o 1,9 cm tedy o 4,6% 

z původního obvodu. 

      Obvod stehna se v kontrolní skupině žen průměrně snížil o 1,8 cm tedy o 2,6 % 

z původního obvodu. 

Musím poznamenat, že obvod paže a stehna byl jedinou hodnotou, která se během 

celého výzkumu postupně snižovala u obou skupin probandů. I přes zpětný nárůst váhy 

v období mezi 3. a 4. měsícem výzkumu se obvod paže a stehna nezvyšoval, naopak měl 

tendenci se postupně snižovat.  
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Graf č.8 - Změna průměrné hodnoty obvodu paže a stehna u žen ve výzkumné skupině 
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Graf č.9 - Změna průměrné hodnoty obvodu paže a stehna u žen v kontrolní skupině 
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6.5. Thomayerova distance 

Graf č.10 a č.11 ukazuje průměrnou hodnotu Thomayerovy distance po proběhlém 

sedmiměsíčním intervenčním a pohybovém programu u žen v kontrolní a výzkumné skupině.  
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Na začátku programu byla průměrná hodnota Thomayerovy distance  ve výzkumné 

skupině žen 35,6 ± 5,3 cm, po skončení programu činila průměrná hodnota Thomayreovi 

distance 25,4 ± 3,8 cm. 

V kontrolní skupině probandů byla průměrná hodnota Thomayerovi distance na 

začátku programu 28,5 ± 5,8 cm, na konci programu byla 27,4 ± 5,5 cm. 

Thomayerova distance se u výzkumné skupiny žen průměrně snížila o 10,2 ± 1,5 cm, 

tzn. o 28,7% z původní hodnoty. 

Thomayerova distance se u kontrolní skupiny žen průměrně snížila o 1,1 ± 0,3 cm, 

tedy o 3,9% z původně naměřené hodnoty. 

 

 

 

 

Graf č. 10 - Změna průměrné hodnoty Thomayerovi distance u žen ve výzkumné 
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Graf č.11 - Změna průměrné hodnoty Thomayerovi distance u žen v kontrolní skupině 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4

Thomayerova distance na

začátku

Thomayerova distance na

konci

 

 

 

 

6.6. Schoberova distance 

Na grafu č.12 a č.13 je znázorněna průměrná hodnota Schoberovy distance po proběhlém 

sedmiměsíčním intervenčním a pohybovém programu u žen ve výzkumné a kontrolní 

skupině. 

Na začátku programu byla průměrná hodnota Schoberovy distance ve výzkumné 

skupině žen 2,6 ± 1 cm, po skončení programu činila průměrná hodnota 5 ± 0,9 cm. 

U kontrolní skupiny žen činila počáteční průměrná hodnota 4 ± 1,2 cm, na konci 

programu byl výsledek 3,5 ± 1,1 cm. 

Schoberova distance se u výzkumné skupiny žen průměrně snížila o 2,4 ± 0,1 cm, tedy 

o 92 % z původně naměřené hodnoty. 

Schoberova distance se u kontrolní skupiny žen průměrně snížila o 0,5 ± 0,1 cm, tzn. o 

12,5 % z původně naměřené hodnoty. 
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Graf č. 12 - Změna průměrné hodnoty Schoberovy distance u žen ve výzkumné skupině 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5

Schoberova distance na

začátku

Schoberova distance na konci

 

 

 

 

 

Graf č. 13 - Změna průměrné hodnoty Schoberovy distance u žen v kontrolní skupině 
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7. Diskuze 

Cílem této práce bylo zjistit vliv sedmiměsíčního (28 týdnů) pohybového programu a dietní 

intervence na změnu vybraných antropometrických parametrů u žen s nadváhou a obezitou a 

její vliv na low back pain. Cílem práce bylo také zjistit, jestli samotná redukce váhy stačí 

k zmírnění obtíží bederní páteři bez korekčních cvičení.  Probandky cvičily jedenkrát až 

dvakrát týdně 60 minut, cvičební jednotky se skládaly ze tří fází. První fáze zahřívací (5-10 

minut na rotopedu), dále následovalo cvičení se zaměřením na oblast bederní páteře a 

nakonec dechová a uvolňovací cvičení.  

Práce uvádí výsledky měření hmotnosti, obvodu pasu a boků, obvodu paže a stehna a 

výpočtu BMI u účastnic pohybového programu před jeho zahájením a po ukončení. Další 

parametry, které jsme sledovali byly Thomayerova a Schoberova distance sloužili nám jako 

objektivní ukazatel low back pain.  

Soubor žen byl rozdělen do dvou skupin. Kontrolní skupina byla sestavena z pacientek 

praktického lékaře se sídlem na Prahy 4. Kontrolní soubor tvořilo 8  žen ve věku 40-55 let. 

Většina z probandů uváděla problémy s bederní páteří. Kontrolní skupině žen jsme pouze  

navrhli dietní opatření k ovlivnění redukce hmotnosti a doporučili pohybový program 

 (procházky, plavání). Výzkumný soubor tvořilo  9  žen ve věku 40-55 let.Všechny ženy 

uváděly problémy s bederní páteří. Výzkumná skupina byla sestavena s obyvatel v okolí 

Prahy 4.  

Pohybový program nedokončilo 8 žen (4 v kontrolní skupině, 4 ve výzkumné 

skupině). Nejvíce probandů ukončilo program v období kolem 3. a 4. měsíce výzkumu. Na 

otázku kvůli čemu odstoupily z pohybového programu, velká část uváděla nedostatek času 

chodit pravidelně cvičit a nespokojenost s dosavadním úspěchem redukce hmotnosti. Problém 

s nalezením času na cvičení je v podstatě problémem většiny naší dospělé populace. Pokud 

není pacient dostatečně motivován k pohybové aktivitě, vždy se objeví v danou chvíli 

důležitější věci „na práci“ než je pravidelný pohyb. Základní podmínkou pro úspěšnou 

redukci váhy a další udržení hmotnosti je motivace. Nespokojenost s dosavadními výsledky 

pramenila, jak většina žen uvedla, v tom že za 3 měsíce zhubly maximálně  7- 8 kg.  Redukční 

program byl nastaven tak, aby nedošlo k zpětnému jo-jo efektu.  Redukce hmotnosti se měla 

pohybovat mezi 0,5 – 1 kg za týden, což z odpovědí žen nebylo dostačující. 
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Naše studie se zabývala antropometrickými změnami, kterých ženy dosáhly 

redukčním programem založeným na dietní intervenci a na provozování pohybového 

programu. 

Úspěšnost naší studie je dokázána snížením hmotností a dalších sledovaných 

parametrů u všech hodnocených skupin žen. Ženy v kontrolní skupině snížily v průběhu 

studie svou hmotnost v průměru o 11,25 ± 0,34 kg, tedy o 11,3% z původní hmotnosti, 

výzkumná skupina o  11,2 ± 0,67 kg, tedy o 13,2 % z původní hmotnosti. 

Znamená to, že hypotéza č.1 – předpoklad, že u žen zařazených do výzkumu dojde ke 

zlepšení v některém mnou naměřeném parametru, byla potvrzena. S tím souvisí i snížení 

hodnoty BMI ve všech sledovaných souborech. 

Je však nutné dodat, že během programu došlo k nárůstu hmotnosti u pěti žen, nejvíce 

v období mezi 3. a 4. měsícem výzkumu.  

Všem ženám jsem položila otázku, co v tomto období  dělaly jinak? 

Nejčastější odpovědi byly: snížení motivace, méně času, na vaření dvou jídel pro 

rodinu, snížení pohybové aktivity (procházky už jen 1x do týdne), stránka financí (zvýšený 

rodinný rozpočet), zvýšení pracovního stresu (větší sklon ke konzumaci sladkostí), porušení 

jídelníčku (snížení počtu jídel z 5 na 2), více příležitostí ke konzumaci alkoholu (skryté 

kalorie), zvýšení chutí. Chyby v jídelníčku některých žen bývají poměrně časté, pramení 

z jejich chybné domněnky, že když se více hýbou mohou tedy i  přijímat více potravy. 

Je třeba také poznamenat, že dané cvičení nepůsobí na každého jedince stejně a že 

individuální odlišnosti mohou hrát v redukci významnou roli. 

Nejvíce důležité bylo, obnovit s ženami ztracenou motivaci. Jako nejúčinnější 

motivace se ukázala hrozba blížícího se léta a nošení plavek. 

Obvod pasu je snadno změřitelný ukazatel, který nás informuje o rozložení tělesného 

tuku a velikosti viscerální obezity. Abdominální tuk je spojen s nežádoucími vlivy na zdraví 

jako jsou hypertenze, dislipidémie, glukózová tolerance, které zvyšují riziko nemocí jako je 

diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulární nemoci. Obvod pasu úzce koreluje s indexem 

tělesné hmotnosti a také s poměrem pas/boky. V kontrolním souboru žen se obvod pasu snížil 

o 0,9% a ve výzkumné skupině o 1,2%. 

Nejvýraznější změny byly v Thomayerově a Schoberově distanci. V kontrolním 

souboru se Thomayerova distance snížila o 3,9 %,  zatímco v souboru výzkumném o 28,7 % 

z původně naměřené hodnoty. V kontrolním souboru žen se Schoberova distance snížila jen o 

12,5 %m, zatímco ve výzkumném souboru se snížila o 92 % z původně naměřené hodnoty.  
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Znamená to, že hypotéza č.3 -  předpoklad, že vhodný preventivní program pozitivně 

působí na postoj probandek s low back pain a hypotéza č.4 - předpoklad, že redukce 

hmotnosti pozitivně ovlivní postoj probantek s low back pain, byly potvrzeny. 

Dotazník je další výzkumná metoda, kterou jsem použila ve své studii. Zachycuje 

subjektivní pocitové změny probandek . Dotazník sloužící ke zjištění subjektivních obtíží v 

oblasti beder a efektu cvičení přináší sebou celou řadu nevýhod.  

V první řadě je to předpoklad, že vyšetřovaná osoba s námi chce spolupracovat a že 

odpovědi, které udává jsou „objektivní“ a vypovídají o skutečném vztahu probanda ke 

sledovanému jevu.  Výrazný vliv na získané výsledky může mít i interakce mezi 

dotazovaným a examinátorem v pozitivním i negativním směru. 

Dotazník byl sestaven pro potřeby této diplomové práce, předem jsem dotazník 

rozdala deseti lidem v mém okolí.  V dotazníku jsem využila tzv. analogovou stupnici 

intenzity bolesti VAS. Tato metoda patří k nejčastěji využívaným způsobům měření intenzity 

bolesti, která se používá jak u nás tak v zahraničí. Nevýhodou této metody je její 

jednorozměrnost, všímá si jen intenzity bolesti a ničeho jiného, což je pro komplexní 

vyšetření bolesti málo. Někdy může být nevýhoda také číslové rozmezí (0-10) této metody, 

pacient může mít problém ohodnotit sám sebe. 

Probandky, které úspěšně dokončily program se cítily lépe jak po fyzické tak i 

psychické stránce. Probandky měly více sebevědomí, oblékaly se jinak než na začátku 

programu. Znamená to, že hypotéza č.2 - předpoklad, že pohybová aktivita u žen způsobí 

vylepšení celkového fyzického a psychického stavu, byla potvrzena. 

Nevýhodou této studie byl nízký počet vybraných probandů. Vzhledem k dlouhému 

trvání výzkumu a časovým možnostem vybraných probandů, nebyl o tuto studii velký zájem. 

Z tohoto důvodu je nutné brát získané výsledky za orientační a je možné pouze jejich 

omezené zobecnění. 
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8. ZÁVĚR 
 
Cílem této práce bylo zjistit vliv sedmiměsíčního (28 týdnů) pohybového programu a dietní 

intervence na změnu vybraných antropometrických parametrů u žen s nadváhou a obezitou a 

její vliv na low back pain. Cílem práce bylo také zjistit, jestli samotná redukce váhy stačí 

k zmírnění obtíží bederní páteři bez korekčních cvičení. 

S úspěšnou redukcí se zlepšuje většina metabolických i kardiovaskulárních parametrů 

a zvyšuje se kvalita života. 

Tato studie prokázala, že pohybová aktivita vykonávaná třikrát až čtyřikrát týdně  a 

dietní intervence po dobu sedmi měsíců pozitivně ovlivnila všechny měřené parametry u 

skupiny žen s nadváhou a obezitou. 

Dále studie ukázala, že samotná redukce hmotnosti bez cílených korekčních cvičení 

nemá  výrazný vliv na low back pain . Pro zmírnění obtíží v oblasti beder z dlouhodobého 

hlediska, je nutné cílené korekční cvičení, ale také instrukce pacienta jak manipulovat 

s břemeny, úprava prostředí ve kterém pracuje. 

Vzhledem k nízkému počtu probandů je nutné brát výsledky za orientační a je možné 

pouze jejich omezené zobecnění. 
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