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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BT – behaviorální terapie 

DOPO – dotazník osobní příčinné orientace 

ESE – vlastní účinnost vztažená ke kontrole příjmu potravy (eating self-efficacy) 

ELOC – vnější osobní příčinná orientace (locus of control)  

FLX – flexibilní škála jídelního chování  

GI – glykemický index 

ILOC – vnitřní osobní příčinná orientace (locus of control)  

KBT – kognitivně – behaviorální terapie 

LOC – Locus of Control (osobní příčinná orientace) 

M - průměr 

MLOC – neosobní příčinná orientace (locus of control) 

n – počet vyšetřovaných osob 

p – statistická významnost 

PSE – vlastní účinnost vztažená ke kontrole pohybové aktivity (physical self-efficacy) 

PSQ – Physical Self-efficacy Questionnaire (dotazník vlastní účinnosti ve vztahu k tělesné     

           aktivitě) 

RST – škála restriktivního jídelního chování 

RIG – rigidní škála jídelního chování 

SD - směrodatná odchylka 

SE – vlastní účinnost (self-efficacy) 

SEM – sebehodnocení (self-esteem) 

STOB – STop OBezitě 

TFEQ – Three Factor Eating Questionnaire (třífaktorový jídelní dotazník) 
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VLCD – Very Low Caloric Diet (dieta s velmi nízkým kalorickým příjmem) 

VLDL – Very Low Density Lipoprotein (lipoprotein s velmi nízkou hustotou) 

WEL – Weight Efficacy Life-Style Questionnaire (dotazník vlastní účinnosti ve vztahu k váze      

              a životnímu stylu) 

WELs – celkové skóre dotazníku WEL 

WEL1 – podškála dotazníku WEL měřící vlic negativních emocí na konzumaci jídla 

WEL2 - podškála dotazníku WEL měřící schopnost ovládat se v přítomnosti jídla 

WEL3 - podškála dotazníku WEL měřící vliv sociálního tlaku na konzumaci jídla 

WEL4 – podškála dotazníku WEL měřící vliv fazické činnosti na konzumaci jídla 

WEL5 - podškála dotazníku WEL měřící vliv pozitivních emocí na konzumaci jídla 
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ÚVOD 

Nadváha (Body Mass Index > 25) a obezita (Body Mass Index > 30) představují 

v dnešní době závažný zdravotní problém, se kterým se potýkají všechny rozvinuté státy 

světa, přičemž Česká republika se v prevalenci nadváhy a obezity řadí mezi přední evropské 

státy (Pikhart et al., 2007). Tato onemocnění a k nim přidružené komplikace významným 

způsobem zasahují do ekonomické a sociální oblasti společnosti, kdy náklady plynoucí na 

jejich léčbu nebo léčbu komplikací, které je doprovázejí, představují až 8% nákladů ve 

zdravotnictví (Hainer, 2004). Proto se potřeba řešit tento závažný zdravotně-sociální problém 

stává stále aktualnější a současná doba klade čím dál tím větší nároky na efektivní léčbu a 

prevenci těchto onemocnění.  

V současné době se v léčbě nadváhy a obezity uplatňuje vedle bariatrické chirurgie a 

farmakoterapie, které jsou dostupné pouze omezené skupině pacientů, zejména terapie 

založená na změně stravovacích a pohybových návyků (Hainer, 2004; Byrne, Cooper, 

Fairburn, 2004). Tento široké veřejnosti nejdostupnější způsob snižování tělesné hmotnosti 

využívá k navození změny nevhodných stravovacích a pohybových návyků některé 

behaviorální a kognitivní techniky (Hainer, 2004; Málková, 2004). Nicméně, ne všem 

pacientům, kteří se do kurzů snižování nadváhy s aplikací kognitivně-behavioální terapie 

(KBT) přihlásí, se podaří dosáhnout požadovaného snížení hmotnosti. Hlavním důvodem je 

individuální odlišnost ve schopnostech osvojení a udržení si nově naučených způsobů chování 

(tj. konzumace nízkokalorických jídel, pravidelné cvičení a monitorování změn tělesné 

hmotnosti) (Byrne et al., 2004).  

Na základě výsledků předchozích studií vyplynulo, že mezi psychologické faktory, 

které mohou mít vliv na chování jedince vedoucí k úspěšnému snížení tělesné hmotnosti, patří 

zejména: 1) vlastní účinnost (self-efficacy) a to jak obecná, tak vztažená k behaviorálním 

faktorům – příjmu potravy (eating self-efficacy) a tělesné aktivitě (physical self-efficacy);      
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2) osobní příčinná orientace (locus of control); 3) sebehodnocení (self-esteem) a 4) restriktivní 

způsob jídelního chování, který měří dva rozdílné způsoby restriktivního jídelního chování - 

rigidní a flexibilní způsob chování (Werijj et al., 2009; Teixeira, 2005; Elfhag, Rössner, 2005; 

Stotland et al., 1991; Linde et al., 2006; Gallagher et al., 2006; Provencher et al., 2003).  

V České republice probíhají od začátku 90. let kurzy snižování nadváhy s aplikací 

KBT, které v rámci společnosti STOB provozuje PhDr. Iva Málková. Dle dostupných 

informací nebyl do současné doby proveden výzkum, který by v těchto kurzech mapoval vliv 

vybraných výše uvedených kognitivních faktorů na změnu tělesné hmotnosti a současně by 

monitoroval také změnu příjmu energie (behaviorální faktor). 

           Cílem této studie je ověřit vztah mezi vybranými kognitivními faktory (vlastní účinnost 

– obecná a vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; sebehodnocení; osobní příčinná 

orientace; restriktivní způsob jídelního chování) a změnou tělesné hmotnosti. Zároveň se u 

respondentek budou sledovat změny energetického příjmu během terapie. Součástí studie je 

také ověření reliability české verze použitých dotazníků WEL (Weight Efficacy Life-Style 

Questionnaire), PSQ (Physical Self-efficacy Questionnaire) a rozšířené škály restriktivního 

způsobu chování ve vztahu k jídlu, která vychází z dotazníku TFEQ (Three Factor Eating 

Questionnaire) (Allison, 1995; Clark, 1991; Westenhoefer et al., 1999).  
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1. PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ O DANÉ PROBLEMATICE 

1.1 Epidemiologie nadváhy a obezity  

Celosvětová prevalence nadváhy a obezity se během posledních 20 – 25 let 

zdvojnásobila (Fabricatore, 2007). Odhaduje se, že nadváhou a obezitou trpí přibližně půl 

miliardy celosvětové populace a očekává se, že v roce 2025 se obezita stane hlavním 

celosvětovým zdravotním problémem (Rössner, 2002; Vögele, 2005; Gerbrand, van Hout, van 

Oudheuschen, 2004). Např. v USA dosáhl nárůst tělesné hmotnosti obyvatel za posledních 10 

let v průměru 12 kg (Hlúbik, Vosečková, 2002). V současné době trpí nadváhou 66% dospělé 

americké populace, přičemž obézních je 33% populace a nadále se očekává narůstající trend 

tohoto onemocnění (Ogden et al., 2006). Alarmující zprávou je, že za posledních 10 let došlo 

k vzestupu prevalence nadváhy a obezity o 10 - 40% také ve většině evropských zemí. 

Nadváha a obezita postihují více jak 50% evropské populace, výrazněji jsou postiženy ženy 

(Hlúbik et al., 2009). U mužské evropské populace je obezita přítomna v 10 - 25% a u ženské 

populace v 10 - 30% (Červený, 2009). Vzrůstající prevalence nadváhy a obezity nabírá 

podoby globální epidemie, která velkou měrou zasáhla i Českou republiku (Van Dorsen, 

Lindley, 2008; Zeman, 2004).  

V roce 1988 byla v České republice obezita zjištěna u 16,3% mužů ve věku 20 – 65 let 

a u 20,2% stejně starých žen (Hainer, 2004). Průzkum z roku 2004 uvádí, že nadváhou trpí 

v České republice 49% žen a 65% mužů (Hrkal, 2004). Mezinárodní multicentrická studie 

publikovaná v roce 2007 pak uvádí přítomnost nadváhy dokonce u 81% českých mužů a 71% 

českých žen včetně obezity u 30% českých mužů a 32% českých žen (Pikhart et al., 2007).  

Nadváha a obezita představují závažný problém nejen z hlediska zdravotního a 

psychologického, ale také sociálního a ekonomického. Přímé i nepřímé náklady spojené 

s léčbou obézních pacientů zaznamenávají vzestupný trend (Björntorp, VanItallie, 1994). 
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Nutnost řešit tento multifaktoriální problém se tak stává úkolem pro řadu odborníků z různých 

oblastí. 

 

1.2 Patofyziologie a etiologie nadváhy a obezity 

Nadváha a obezita jsou dnes jednoznačně hodnoceny jako metabolická onemocnění, 

která jsou multifaktoriálně podmíněná, přičemž jejich podstatou je patologické zmnožení 

tukové tkáně (Zeman, 2004). Hlavní příčinou zvýšení podílu tukové tkáně v organizmu je 

nepoměr mezi energií přijímanou ve formě potravy a výdejem této energie v podobě fyzické 

aktivity, který je způsoben především měnícím se životním stylem (Hainer, 2004). Mezi 

faktory, které se podílejí na energetické bilanci organizmu, řadíme na straně příjmu energie 

především množství a složení stravy (za zvýšeným energetickým příjmem stojí zejména 

nadměrná konzumace tuků ve stravě, která činí cca 38% a přitom by měla dosahovat 

maximálně 30%), frekvenci příjmu potravy (většina obézních jedinců nesnídá a převážnou 

část potravy přijímá v odpoledních a večerních hodinách), míru vstřebání živin 

v gastrointestinálním traktu a transport metabolitů do tkání a buněk. U obézních je popisována 

vyšší úroveň pocitu hladu a chuti po jídlech obsahujících větší množství energie a především 

bohatých na tuky (Hlúbik et al., 2009). Na straně výdeje energie pak hraje svoji roli 

především svalová práce, svalový třes a metabolická tvorba tepla (Hainer, 2004).  

Na regulaci množství tukové tkáně se podílejí také samotné tukové buňky (adipocyty), 

které produkují řadu cytokinů, enzymů, hormonů a metabolitů (Rajala, Schere, 2003; 

Trayhurn, Wood, 2004; Hainer, 2004; Zeman, 2004). Z těchto látek, které zasahují do 

regulace chuti k jídlu prostřednictvím řady periferních signálních drah, se většina pozornosti 

v poslední době zaměřuje na leptin, ghrelin a peptid YY. Leptin je produkován bílou tukovou 

tkání a v CNS stimuluje katabolické procesy vazbou na receptory v hypotalamu a interaguje 

na úrovni hypotalamu s řadou orexigenních a anorexigenních drah (Trayhurn, 2005). Je 
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schopen regulovat energetickou bilanci jak zvýšením výdeje přes aktivaci sympatického 

systému, tak inhibicí příjmu potravy. Leptin potlačuje účinek neuropetidu Y, který se podílí na 

ovládání chuti k jídlu v hypotalamu (Hainer, 2004). Ghrelin je hormon secernovaný především 

v oblasti fundu žaludku a horní části tenkého střeva. Podílí se na anabolických procesech 

(Kojima, Kangawa, 2009). Peptid YY je také uvolňován z gastrointestinálního traktu a působí 

jako antagonista neuropeptidu Y (Batterham, Bloom, 2003). Mezi další látky produkované 

tukovou tkání, které se podílejí na ovlivňování pocitu sytosti, patří také proopiomelanokortin, 

melanostimulační hormon společně s endorfiny a kefaliny (Zeman, 2004).   

Také genetické faktory významně ovlivňují energetickou rovnováhu lidského 

organizmu a to jak z pohledu příjmu, tak i výdeje energie. Odhaduje se, že genetické faktory 

jsou zodpovědné za tělesnou hmotnost ze 40% a faktory prostředí ze zbývajících 60%. Na 

akumulaci podkožního tuku se většinou podílí interakce více genů, které často samy o sobě 

mají malý vliv na rozvoj obezity, ale jejich spolupůsobením se může vyvinout i závažný 

stupeň obezity (Ravussin, Bogardus, 2000). Dědičnost obezity má tedy zpravidla polygenní 

charakter. Monogenní typ obezity, způsobený mutací pouze jednoho genu (např. genu pro 

leptin, receptoru pro leptin, proopimelanokortinu) bývá vzácný (Kalousková, 2008). Mezi 

geneticky determinované faktory řadíme např. schopnost spalovat tuky a sacharidy danou výší 

respiračního kvocientu; nastavení centra sytosti v hypotalamu; výběr a preferenci potravin; 

klidový energetický výdej; citlivost k leptinu a inzulinu (Hainer, 2004).  

Mezi rizikové faktory rozvoje nadváhy a obezity byla zařazena i virová infekce 

v anamnéze (Hainer, 2004).  

Tělesná hmotnost se může zvýšit také během užívání některých léků např. antidiabetik, 

tyreostatik, antidepresiv, beta-blokátorů, estrogenů, glukokortikoidů a jiných farmak (Hainer, 

2004).  
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Rozvoj nadváhy a obezity ovlivňuje také pohlaví. Ženy jsou tímto onemocněním 

zasaženy zpravidla více než muži (Sorensen, Echwald, 2001). Muži mají vyšší bazální 

metabolizmus a větší podíl svalové složky, jsou také fyzicky aktivnější. Důležitým ukazatelem 

pro rozvoj obezity je také věk, ve kterém se obezita rozvine. Pokud vznikne nadváha či 

obezita již v dětství, je mnohem pravděpodobnější, že bude u daného jedince přetrvávat i 

v průběhu dospělosti v porovnání s osobou, která měla v dětství tělesnou hmotnost normální 

(Brownell, Marlatt, Liechtenstein, 1986). Hlavním důvodem je především nadměrné 

pomnožení buněk tukové tkáně v dětství.  

Mezi další faktory, u kterých se předpokládá vliv na rozvoj obezity, patří např. 

pozitivní rodinná anamnéza obezity, socioekonomické postavení (u osob se základním 

vzděláním je výskyt obezity vyšší než u osob se vzděláním vysokoškolským), psychická 

onemocnění. V životě jedince existují také riziková období pro vznik nadváhy a obezity - 

prenatální období, dospívání - zejména u dívek, těhotenství, menopauza, ukončení kouření, 

založení rodiny, pracovní či rodinné problémy, zanechání sportu, chronická onemocnění, 

úrazy a odchod do důchodu (Kunešová, 2004; Hlúbik et al., 2009; Hainer, 2004).  

 

1.3 Diagnostika nadváhy a obezity 

Nadváhu a obezitu můžeme klasifikovat z hlediska kvantitativního a kvalitativního. Ke 

kvantitativní klasifikaci využíváme hodnocení pomocí Body Mass Indexu (BMI), který se 

počítá jako podíl tělesné hmotnosti (kg) a čtverce tělesné výšky (m2). BMI se stal 

celosvětovým měřítkem ke stanovení diagnózy nadváhy a obezity a prediktorem rizika 

manifestace komorbidit (Zeman, 2004). BMI = 25 - 29,9 označuje nadváhu, BMI = 30 - 34,9 

obezitu, BMI = 35 - 39,9 těžkou obezitu a BMI > 40 morbidní obezitu (Kunešová et al., 2005; 

Hainer, 2004).  
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U obézních mužů je podíl tukové tkáně v organizmu vyšší než 25%, u žen pak vyšší 

než 30% (u starších žen vyšší než 35%) (Kalousková, 2008). K měření obsahu tuku 

v organizmu se dále používá metoda měření kožních řas. Z fyzikálních metod lze volit mezi 

bioelektrickou impedancí, hydrodenzitometrií a duální rentgenovou absorpciometrií 

(Kalousková, 2008).  

Stejně důležitá jako kvantitativní klasifikace je i klasifikace kvalitativní, která popisuje 

distribuci tuku v organizmu. Nejpoužívanějším klinickým parametrem k vyjádření rozložení 

tuku v organizmu je obvod pasu, který stanovuje míru rizika rozvoje metabolických chorob a 

nejlépe koreluje s obsahem intraabdominálního tuku (Kalousková, 2008; Zeman, 2004). Za 

rizikový, z hlediska rozvoje kardiovaskulárních potíží, se považuje u žen obvod pasu > 88 cm 

a u mužů > 102 cm (Hainer, 2004). Dle rozložení tuku v organizmu rozlišujeme androidní a 

gynoidní typ obezity. Androidní typ je charakterizován zvýšeným ukládáním tukové tkáně 

v oblasti viscerální či obecně abdominální nebo také centrální. Abdominální obezita s sebou 

přináší vyšší obecné zdravotní riziko v porovnání s obezitou jako takovou, protože dochází k 

uvolňování mastných kyselin zejména z viscerálního tuku, což vede ke zvýšení hladiny 

VLDL a hypertriacylglycerolémii. Tento jev s sebou přináší riziko rozvoje inzulínové 

rezistence a aterogeneze (Zeman, 2004; Shaw, O´Rorke, Del Mar, 2005). Pro gynoidní typ 

obezity je typická gluteofemorální distribuce tuku (Zeman, 2004). 

 

1.4 Zdravotní komplikace nadváhy a obezity 

Nadváha a zejména obezita jsou spojeny s řadou velmi závažných zdravotních 

komplikací, mezi které řadíme diabetes mellitus [relativní riziko (RR) při BMI > 25 = 3,8], 

hypertenzi [RR při BMI > 25 = 3,1], hypercholesterolémii [RR při BMI > 25 = 2,7], anginu 

pectoris [RR při BMI > 25 = 2,5], dnu [RR při BMI > 25 = 3,4], srdeční selhání či cévní 

mozkovou příhodu [RR při BMI > 25 = 2,9 - 3,1] (Bas, Donmez, 2009; Bernier, Avard, 1986; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=�
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Warziski et al., 2008; Richman et al., 2001; Katz et al., 2005; Hainer, 2004). Obezita navíc 

zvyšuje také riziko rozvoje některých druhů nádorových onemocnění (prsu, tračníku, dělohy, 

močového měchýře, endometria, ovárií) a zvyšuje také riziko úmrtnosti (Shaw et al., 2005; 

Kalousková, 2008). Ve vztahu k BMI se nejnižší celková úmrtnost u mužů přitom pohybuje 

v rozmezí BMI = 23 – 24,9 a u žen při BMI = 19 – 22,9 (Kalousková, 2008). 

Za zdravotně prospěšné se považuje snížení a udržení tělesné hmotnosti již o 5 - 10% 

původní hmotnosti. Tento váhový úbytek snižuje riziko rozvoje chronických metabolických a 

kardiovaskulárních onemocnění, zlepšuje hladinu glukózy a lipidů v krvi, snižuje krevní tlak, 

zvyšuje fyzickou výkonnost a pocit dobrého zdraví (Shaw et al., 2005; Adolfsson, 2005; 

Cooper, Fairburn, Hawker, 2003; Warziski et al., 2007).  

 

1.5 Psychologické faktory a jejich vztah k tělesné hmotnosti  

Stále nevyjasněnou otázkou zůstává, proč jsou někteří lidé ve snaze o snížení tělesné 

hmotnosti úspěšnější v přijetí a udržení si nového způsobu chování a druzí nikoli, přestože 

podstupují stejnou formu terapie (Wing, 2002). Předpokládá se, že svou roli hrají vedle 

biologických a genetických faktorů také vlivy psychologické (Teixeira et al., 2004). 

Identifikace kognitivních a behaviorálních faktorů, které mají vliv na snížení tělesné 

hmotnosti, je klíčovým bodem k pochopení chování jedinců trpících nadváhou a obezitou 

(Lykouras, 2008).  

Odhalit psychologické příčiny rozvoje nadváhy a obezity se snaží odborníci z oblasti 

psychologie již řadu desítek let. Z řady výzkumů vyplývá, že obézní jedinci se od osob 

s normální hmotností liší v některých behaviorálních a kognitivních faktorech. Pro jedince 

s nadváhou a obezitou je typické zejména odlišné jídelní chování. Obézní jedinci častěji jedí 

sladká jídla, mají zvýšenou frekvenci žvýkání, rychleji polykají sousta, jedí současně při jiné 

aktivitě, např. sledování televize (Balcar, 1995; Fraňková, 2000). Dalším charakteristickým 
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rysem jídelního chování těchto osob je omezení frekvence konzumované potravy a to často na 

příjem jednoho až dvou vysoce energetických jídel denně. Typické je pro obézní nepravidelné 

stravování, kdy často vynechávají snídani a většinu stravy konzumují v pozdních odpoledních 

a večerních hodinách. Zejména větší porce konzumují ve večerních hodinách, často si 

neodpustí druhou večeři. K častým jídelním prohřeškům obézních patří uždibování potravy 

(tzv. nibbling) během běžných denních aktivit (např. sledování televize, příprava jídel).  

Častou příčinou nadměrné konzumace potravy je u osob s nadváhou a obezitou také 

stres v osobním i pracovním životě, kdy jídlo slouží jako odměna s výrazným emocionálním 

podtextem (Hlúbik, 2002). Obézní často neregulují příjem potravy na podkladě endogenních 

signálů (hlad), potravu konzumují spíše v reakci na zevní stimuly (např. návštěva obchodu 

s potravinami). Odlišné jídelní chování a reakce na zevní podněty se často projeví již v raném 

dětství. Příčinou může být chybná percepce signalizovaných potřeb dítěte matkou, kdy matka 

reaguje na jakýkoli projev nespokojenosti dítěte krmením. Dítě se tak následně naučí reagovat 

na veškeré nepříjemnosti jídlem, chybně vnímá skutečné potřeby a neumí je vyjadřovat 

(Balcar, 1995; Fraňková, 2000). Jídlo se pro řadu jedinců stává náhražkou určitých životních 

hodnot a potřeb a někdy může představovat jedinou formu seberealizace. Fyziologická funkce 

potravy je pak spojena s celou řadou příjemných pocitů. Dochází k navození dobré nálady, 

celkovému zklidnění, snížení úzkosti, strachu, deprese a pocitů křivdy. Změna prožívání je 

navíc spojena i s fyziologickou reakcí organizmu, kdy v hypotalamu dochází k uvolňování 

endorfinů, které spadají do skupiny endogenních opiátů. Tímto způsobem pak dochází u řady 

jedinců k rozvoji kompenzačního mechanizmu a fixování nesprávného jídelního chování a 

postojů, které většinou již nejsou závislé na původní příčině (Hlúbik, 2002).  

Myšlení obézních jedinců je často charakterizováno kognitivním zkreslením 

skutečnosti, tzv. dysfunkčními schématy. Typické je tzv. černo-bílé myšlení. To se v praxi 

projevuje tím, že pokud osoba usilující o snížení hmotnosti nedosáhne vysněné tělesné 
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hmotnosti, vnímá tento stav jako neúspěch a vrací se k původním nevhodným zvykům 

(Málková, 2005). Tento způsob myšlení je nejčastější kognitivní poruchou, kterou lze u 

obézních pozorovat. Řada obézních jedinců také například vykazuje způsob myšlení, který 

v sobě nese rysy rigidity, tendenci zjednodušovat problémy a moralizovat (Glinski, Wetzler, 

Goodman, 2002).  

Obézní osoby se také častěji vyznačují osobnostními rysy, jako je pasivní závislost a 

pasivní agresivita, která může přispívat ke zvýšenému příjmu potravy, protože jídlem si 

jedinec navozuje okamžitý hedonický pocit nasycení (Espmark, 1979; Hasler et al., 2004). 

Řada obézních má sklon k somatizaci problému (Glinski et al., 2002). Hörchner et al. (2002) 

ve své studii prokázal, že obézní ženy, v porovnání se ženami s normální hmotností, více 

vykazovaly způsob chování vedoucí k vyhýbání se problematickým situacím, tedy pasivní 

způsob řešení situace (tzv. „wait-and-see“). 

Jedinci trpící obezitou jsou zpravidla zvýšeně citliví na svůj vzhled a je pro ně typická 

přítomnost narušeného tělového schématu (body-image). To může způsobovat nejistotu 

v interpersonálních vztazích, v kvalitě sexuálního a profesního života. Tělové schéma a vnější 

zjev jsou úzce svázány se sebehodnocením a sebeprožíváním, což jsou procesy, které jsou 

významné pro vnitřní stabilitu a integritu osobnosti člověka (Hlúbik, 2002). Obézní také 

vykazují nízkou schopnost spolupráce a většinou nevnímají sami sebe jako nezávislé a 

integrované osobnosti (Lykouras, 2008). Navíc, u jedinců trpících morbidní obezitou, kteří 

jsou léčeni chirurgickými metodami, se často vyskytují psychopatologické rysy deprese a 

úzkosti. Řada obézních vykazuje také sebevražedné tendence, které pravděpodobně pramení 

z pocitu beznaděje vyplývajícího z jejich nadměrné tělesné hmotnosti (Fox, Tailor, Jones, 

2000). Někteří autoři se domnívají, že obezita může podnítit rozvoj deprese a dysforie (Rodin, 

Schank, Striegel-Moore, 1989).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wetzler%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goodman%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schank%20D%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Striegel-Moore%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract�
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V rámci rodinné anamnézy a vztahů mezi rodinnými příslušníky je pro obézní osoby 

charakteristická častější ztráta rodičů, přítomnost alkoholismu u rodičů, dysfunkční manželství 

a neuspokojivý sexuální život (Felitti, 1993). 

U jedinců s nadváhou a obezitou jsou také častěji nalézány vyšší skóre ve škálách 

měřících míru pochybnosti, nejistoty, častěji se u nich popisuje zvýšená citlivost, závislost a 

emoční nestabilita, a dále také nízká schopnost kontroly impulzů, nevyzrálost, narušená 

kvalita života, afektivní poruchy, pocity izolace, diskriminace, ztížení společenského 

uplatnění, nižší sociabilita a depresivní chování (Hlúbik, 2002; Hutzler et al., 1981; Van Hout, 

van Oudheusden, van Heck, 2004; Lykouras, 2008; Larsen, Torgersen, 1989). 

Přestože existuje velké množství faktorů, u kterých se předpokládá, že mohou 

ovlivňovat změny tělesné hmotnosti, v této studii jsme se zaměřili na následující, které nebyly 

doposud v rámci v kurzů snižování nadváhy s aplikací KBT společně testovány – vlastní 

účinnost - obecná a zaměřená na specifické oblasti života (stravovací a pohybové chování), 

osobní příčinná orientace, sebehodnocení a restriktivní způsob jídelního chování (Williams et 

al., 1996; Teixeira et al., 2002; Teixeira et al., 2004; Teixeira, 2005). 

 

1.5.1 Vlastní účinnost (self-efficacy) 

Za pravděpodobně nejprozkoumanější kognitivní faktor ve vztahu ke změnám tělesné 

hmotnosti lze považovat self-efficacy (SE), neboli vlastní účinnost (Bernier et al., 1986; 

Jeffrey et at., 1984; Edell et al., 1987; Stotland, Zuroff, 1991). Vlastní účinnost definoval 

Bandura jako individuální přesvědčení jedince o svých schopnostech úspěšně kontrolovat své 

chování a vykonávat specifické činnosti ve svém životě (Bandura, 1977; Bandura, 1997). 

Výše vlastní účinnosti určuje míru pravděpodobnosti, s jakou jedinec nově naučený způsob 

chování přijme. Čím vyšší hodnotu vlastní účinnosti jedinec vykazuje, tím je větší 

pravděpodobnost, že si nově naučený způsob chování osvojí (např. změní způsob stravování a 
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zvýší pohybovou aktivitu) a bude ho úspěšně aplikovat ve svém životě (sníží svoji tělesnou 

hmotnost) (Clark, Abrams, Niaura, 1991; Linde et al., 2006).  

Parametr vlastní účinnosti byl sledován u několika druhů onemocnění nebo závislostí a 

je řadou autorů považován za kritický faktor v procesu změn vedoucích k úspěšnému osvojení 

návyků a způsobů chování zlepšujících zdravotní stav (Linde et al., 2006; Clark et al., 1991). 

Rothman (2000; 2004) zastávají názor, že pokud se jedinec jednou ke změně chování odhodlá, 

rozhodnutí pokračovat v novém způsobu chování je pak již spíše otázkou toho, zda-li se 

jedinec takto chovat chce (změna chování mu přináší reálné výsledky), než otázkou toho, zda-

li dané chování vykonávat může.  

Vlastní účinnost byla ve vztahu k nadváze a obezitě, respektive ke kontrole tělesné 

hmotnosti, sledována v řadě studií. Ve většině případů dospěli autoři k závěru, že vyšší 

hodnota vstupní vlastní účinnosti zpravidla předurčuje větší hmotnostní úbytek během terapie 

(Stottland et al., 1991). Bernie et al. (1986) a Jeffrey et al. (1984) význam vlastní účinnosti ve 

vztahu k tělesné hmotnosti podpořili zjištěním, že zvýšení vlastní účinnosti během kurzu 

snižování nadváhy vedlo v průběhu dalších měsíců po ukončení terapie k dalšímu snižování 

hmotnosti účastníků. Z literatury doposud nevyplývá, jestli ve vztahu ke změnám tělesné 

hmotnosti je lepší sledovat obecnou míru osobní účinnosti, či její specifické podoblasti 

vztažené k jídelnímu chování a fyzické aktivitě (Teixeira, 2005). 

Zájem o prozkoumání vazby mezi vlastní účinnosti vztahující se ke kontrole příjmu 

potravy (eating self-efficacy, ESE) a změnou tělesné hmotnosti vedl ke zkonstruování 

dotazníku WEL (Weight Efficacy Life-Style Questionnaire) (Clark et al., 1991). WEL 

prověřuje vnímání vlastní účinnosti s ohledem na kontrolu příjmu jídla v rámci pěti různých 

situačních oblastí (Clark et al., 1991; Linde et al., 2006). Externí validitu dotazníku ověřil 

Clark et al. (1991) na dvou vzorcích pacientů účastnících se programu snižování hmotnosti 

s prvky KBT, který probíhal na nemocniční klinice. U obou skupin pacientů došlo během 
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intervence k signifikantnímu zlepšení celkového skóre WEL (Clark, 1991). Dotazník WEL 

byl následně použit dalšími autory, kteří potvrdili signifikantní zvýšení jeho skórů během 

terapie nadváhy (Clark et al., 1996; Pinto et al., 1999; Bas et al., 2009). Senécal et al. (2000) 

prokázali vazbu ESE nejen směrem k velikosti hmotnostního úbytku, ale také k míře ochoty 

měnit jídelní návyky a schopnosti dodržovat dietní zásady stravování. Následně Wamsteker et 

al. (2005) potvrdili, že menší hmotnostní úbytek je spjat nejen s nižší vstupní hodnotou ESE, 

ale také s přesvědčením respondentů, že příčinou jejich nadváhy a obezity je genetická 

predispozice a že tělesná hmotnost není ovlivnitelná změnou chování. Pinto et. al (1999) 

zjistili, že nízká hodnota ESE má pravděpodobně vliv na rozvoj a přetrvávání tzv. „jo-jo“ 

efektu (opakující se výkyvy tělesné hmotnosti). 

V řadě studií byla také zkoumána role vlastní účinnosti ve vztahu ke kontrole 

 pohybové aktivity (physical self-efficacy, PSE) u osob s nadváhou a obezitou. Bylo zjištěno, 

že hodnota tohoto parametru může mít významný vliv na míru fyzické aktivity (Lewis et al., 

2002; Pinto et al., 2001; McAuley, Blissmer, 2000). Dunn et al. (1997) zjistili, že jedinci, 

kterým se podařilo v průběhu kurzů KBT zvýšit hladinu PSE, byli schopni v daleko větší míře 

dodržovat doporučení pro snížení tělesné hmotnosti. Samuels a Gibb (2002) ve své studii 

potvrdili, že vyšší hladina PSE byla spojena se zvýšeným vnímáním důležitosti cvičení, 

motivací ke cvičení a pozitivním hodnocením pohybové aktivity. Stejně tak i Pinto et. al 

(1999) prokázali zvýšení intenzity tělesného cvičení u skupiny obézních žen, kterým se 

podařilo během 12 týdenní terapie signifikantně zvýšit svoji úroveň PSE. Gallagher et al. 

(2006) zjistili, že během 6 měsíců KBT došlo u 165 žen trpících nadváhou k signifikantnímu 

zvýšení PSE. Navíc ženy, kterým se podařilo snížit svoji tělesnou hmotnost o více než 10%, 

zvýšily svoji PSE signifikantně více v porovnání s osobami, které dosáhly nižšího 

hmotnostního úbytku. Teixeira et al. (2004) vyhodnotili PSE jako prediktor úspěšného snížení 

tělesné hmotnosti během 16 týdenního kurzu snižování nadváhy u skupiny 158 žen 
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s nadváhou a obezitou. Ženy s vyšší vstupní hodnou PSE byly ve snižování tělesné hmotnosti 

úspěšnější v porovnání se ženami s nižší vstupní hodnotou tohoto faktoru (Teixeira et al., 

2004).  

 

1.5.2 Osobní příčinná orientace (locus of control) 

Často diskutovaným psychologickým parametrem v souvislosti se schopností jedince 

snížit a udržet si tělesnou hmotnost je také kognitivní faktor zvaný příčinné přisuzování, resp. 

příčinná orientace, v anglické terminologii označovaný jako locus of control (LOC) (Teixeira, 

2005; Elfhag et al., 2005). Termín příčinné přisuzování je obecnější pojem pro proces, naproti 

tomu příčinná orientace je již upevněná pohotovost přisuzovat příčiny chování zdrojům ve 

směru pro jedince individuálně či typově příznačném (Balcar, 1996). Pojem LOC do 

psychologické terminologie zavedl a poprvé v roce 1966 otestoval Rotter. LOC popisuje 

trvalý sklon člověka hledat a přisuzovat jednotlivým událostem ve svém životě (a to jak 

pozitivním, tak negativním) buď vnitřní (interní – ILOC), nebo vnější (externí - ELOC) 

příčinu.  

Koncept LOC charakterizuje přesvědčení jedince o tom, jak velkou kontrolu má nad 

svým životem. Na základě tohoto přesvědčení pak člověk modifikuje své chování (Adolfsson, 

2005; Elfhag et al., 2005). Osoby, které jsou orientovány směrem vnitřním, hodnotí zpravidla 

danou životní situaci nebo závažnou událost jako následek svých vlastních rozhodnutí a činů. 

Svoji budoucnost a k ní vztažený způsob chování pak vnímají jako ovlivnitelné na základě 

vlastních rozhodnutí. Naproti tomu jedinci zaměření směrem vnějším vnímají nastalé životní 

situace jako následek osudu, náhody nebo štěstí, či úsilí jiných lidí (Elfhag et al., 2005). 

Z řady studií vyplynulo, že vnitřní LOC je významnějším prediktorem změny tělesné 

hmotnosti než vnější LOC (Teixeira, 2005; Holt, Clark, Kreuter, 2001; Adolfsson, 2005; Nir, 

Neumann, 1995; Goldney, Cameron, 1981; Balch, Ross, 1975). Holtová et al., ve své studii z 
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roku 2001 prokázala u skupiny 198 osob s nadváhou (muži i ženy), že jedinci s vnitřní 

příčinnou orientací (ILOC) mají podstatně výraznější snahu řídit se pokyny vedoucími ke 

snížení nadváhy, silněji si uvědomují, že jejich nadváha je spjata se špatnými stravovacími 

návyky a nedostatkem pohybu, než-li je tomu u osob s vnější příčinnou orientací (ELOC). 

Naproti tomu osoby vykazující ELOC ve vyšší míře přisuzovaly příčinu svojí nadváhy 

rodinné zátěži, nedostatku podpory z blízkého (rodinného) okolí nebo nevhodným podmínkám 

pro sportovní vyžití (Holt et al., 2001). Existenci vztahu mezi schopností udržet si hmotnostní 

úbytek a ILOC potvrdily i výsledky 1 rok trvající studie se 41 obézními muži a ženami. Větší 

hmotnostní úbytek byl zaznamenán u osob s převažující vnitřní příčinnou orientací 

v porovnání s těmi, které vykazovaly více vnější příčinnou orientaci (Adolfsson, 2005). Von 

Lengerke, Janssen, John (2007) publikovali závěry studie s 947 jedinci s nadváhou (muži a 

ženy), ze kterých vyplynulo, že zejména obézní ženy (BMI > 30) vykazovaly signifikantně 

výraznější vnější příčinnou orientaci, která se projevila větší důvěrou v rady ošetřujícího 

lékaře, než-li tomu bylo u osob s normální hmotností. Ve skupině 116 žen, které se zúčastnily 

kurzu redukce hmotnosti, byl u osob s vyšším skóre ILOC zaznamenán větší hmotnostní 

úbytek, který se udržel po dobu 23 měsíců, v porovnání s jedinci vykazujícími vyšší skóre 

ELOC. Osoby s vnitřní příčinnou orientací nejenže signifikantně méně zvýšily svoji hmotnost 

po ukončení kurzu, ale také významně déle dodržovaly osvojený stravovací a pohybový režim 

(Nir et al., 1995). Goldney et al. u skupiny 76 žen, jejichž průměrná hmotnost byla o 25% nad 

normální hodnotou, prokázal signifikantní pozitivní korelaci mezi hmotnostním úbytkem a 

ILOC (Goldney et al., 1981). Významná pozitivní korelace mezi ILOC, schopností dokončit 

kurz snižování hmotnosti a hmotnostním úbytkem byla zaznamenána také ve studii, která 

shromáždila data od 34 žen s nadváhou (Balch et al., 1975).  

Prvním používaným nástrojem pro zjišťování hodnot LOC byla Rotterova dvoupólová 

škála interního-externího příčinného přisuzování, která byla použita v některých studiích 
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s obézními jedinci (Adolfsson, 2005; Goldney et al., 1981). Rotterova škála LOC byla 

v minulosti několikrát modifikována a adaptována (došlo například k rozdělení původního 

parametru externí orientace na dvě podškály) (Saltzer, 1982). Česká verze dotazníku hodnotící 

obecnou rovinu příčinné orientace vznikla v roce 1996 (Balcar, 1996). 

 

1.5.3 Sebehodnocení (self-esteem) 

Často zkoumaným kognitivním faktorem, který je spojován se vznikem, udržováním 

nebo snižováním tělesné hmotnosti je sebehodnocení (self-esteem, SEM). Sebehodnocení je 

kognitivní faktor, který je charakterizován jako soubor pozitivních a negativních postojů vůči 

sobě. Je považován za blízký konstrukt vlastní účinnosti (Rosenberg, 1979). Nicméně 

v porovnání s vlastní účinností, se kterou je často zaměňován a která vypovídá o důvěře ve 

vlastní schopnost vykonat určitou činnost, sebehodnocení popisuje přesvědčení jedince o 

vlastní hodnotě (sebeúctě), respektive charakterizuje, do jaké míry mají lidé rádi sebe sama.  

Vyšší hladina sebehodnocení byla řadou autorů popsána jako prediktor větších 

hmotnostních úbytků nebo jako faktor spojený se snížením a udržením hmotnostního úbytku 

(Nir, Neumann, 1991; Teixeira et al., 2004; Foster et al., 1997). Bylo zjištěno, že nižší hladina 

sebehodnocení je spojena s vyššími nároky na velikost hmotnostního úbytku z pohledu 

pacientů (Foster et al., 1997). Nižší hladina sebehodnocení byla spjata s vyšším výskytem 

obezity (Stunkard, Wadden, 1992; Schwartz, Brownell, 2004). Řada studií také prokázala, že 

snížení tělesné hmotnosti vede ke zvýšení sebehodnocení (Kamer et al., 1989; Rosenbaum, 

1990; Roughan, Seddow, Vernon-Roberts, 1990). Bylo také zjištěno, že jedinci s vyšší úrovní 

sebehodnocení jsou ve snižování hmotnosti úspěšnější než osoby s nižší úrovní sebehodnocení 

(Nir et al., 1991). Jedinci, kteří vykazují vyšší sebehodnocení, mají sklon k tomu být 

autonomními osobnostmi a vykazují základní důvěru v sebe sama. Jsou optimističtější a lépe 

se přizpůsobují novým podmínkám. Neúspěch je příliš netrápí, proto občasné nezdary u nich 
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nevedou k vyvolání pocitů beznaděje a méněcennosti (Nir et al., 1991; Rosenberg, 1979). 

Navíc, jedinci s vyšší úrovní sebehodnocení jsou považováni za osoby s pozitivním náhledem 

na svoje tělesné zdraví (Nir et al., 1995). 

Naproti tomu postoje a chování jedinců s nízkým sebehodnocením jsou často 

ovlivňovány a měněny na základě vnějších vlivů (Nir et al., 1995). Nízké sebehodnocení navíc 

koreluje s pocity méněcennosti a podřízenosti, nízkou schopností přizpůsobit se novým 

sociálním podmínkám a se zhoršenou adaptací na životní změny (Nir et al., 1995; Stein, 

1987). Byla nalezena také silná vazba mezi nízkou hodnotou sebehodnocení a sociální úzkostí, 

problémy v přátelských vztazích a s osobnostními rysy jako je neuroticismus nebo narcismus 

(Leary, 1983). Zvýšení úrovně sebehodnocení bylo zaznamenáno například ve skupině 204 

mužů a žen trpících nadváhou a obezitou, kteří se účastnili 10 týdenního kurzu snižování 

nadváhy s aplikací KBT. Zvýšení hladiny sebehodnocení bylo u této skupiny osob 

doprovázeno signifikantním snížením tělesné hmotnosti (Werijj, 2009). Zvýšení hladiny 

sebehodnocení bylo zaznamenáno také u skupiny 24 osob, které podstoupily buď čistě 

behaviorální, nebo kognitivně-behaviorální kurz snižování nadváhy v porovnání se skupinou 

osob, které se zúčastnily kurzu bez aplikace psychologických technik (Sbrocco, 1999). 

Hladina sebehodnocení se nejčastěji hodnotí pomocí Rosenbergovy škály sebehodnocení, 

kterou do českého jazyka přeložil Blatný a Osecká (1994). 

 

1.5.4 Restriktivní způsob jídelního chování 

Ve vztahu k příjmu potravy rozeznáváme tři charakteristiky jídelního chování – 

restrikci, disinhibici a vnímání hladu (Hays, Roberts, 2008). V další části textu bude 

podrobněji rozebrán restriktivní způsob chování, který je v porovnání se škálou disinhibice a 

vnímáním hladu nejméně podmíněn biologickými faktory (Wagenknecht et al., 2007). 

Restrikce v jídelním chování je faktor, který si vysloužil velkou pozornost, zejména s ohledem 
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na souvislost se snížením tělesné hmotnosti (Bryant, King, Bludell, 2007). Restrikce příjmu 

potravy neboli míra aktivní kontroly nad příjmem potravy se projevuje úmyslným 

sebeovládáním a vědomým omezováním příjmu potravy, uvědomělou a pomalou konzumací 

stravy, ukončením konzumace jídla před pocitem nasycení, zájmem o svou postavu, hlídáním 

a udržováním si tělesné hmotnosti. Dřívější studie ukázaly, že zvýšená míra restrikce je 

spojena s nižší tělesnou hmotností, větším úspěchem při redukci a udržení hmotnostního 

úbytku (Hays et al., 2008; Bjorvell, Rossner, Stunkard, 1985; Westenhoefer, Stunkat, Pudel 

1999; Westenhoefer et al., 2004; Bryant et al., 2007; Delahanty et al., 2002). Ke zvýšení 

restrikce se v kurzech snižování nadváhy využívají kognitivně-behaviorální techniky, jako 

jsou například pravidelné jídelní záznamy o konzumaci potravy, rozpisy jídelníčku, a jiné. 

Během terapie nadváhy a obezity je cílem zvýšit podíl restrikce a naopak snížit disinhibici 

(Wagenknecht et al., 2007). 

Škála restrikce v sobě zahrnuje dvě podškály kognitivní kontroly příjmu potravy. 

Jedná se o škálu rigidního a flexibilního způsobu jídelního chování (Westenhoefer et al., 1999; 

Westenhoefer et al., 2004). Rigidní škála reprezentuje dichotomní přístup v jídelním chování, 

také často popisovaný jako „vše nebo nic“ (all-or-nothing). Ten se projevuje tím, že jedinec se 

zvýšenou mírou rigidního způsobu jídelního chování buď hladoví nebo se přejídá. Naproti 

tomu flexibilní způsob jídelního chování je mnohem méně striktní a jedinci vykazující tento 

způsob chování jsou schopni do svého jídelníčku zařadit i kaloričtější potraviny, aniž by se 

přitom cítili provinile, jejich přístup ke změnám v jídelním chování je flexibilnější (Hays et 

al., 2008; Timko, Perone, 2006). Jedinci s rigidním způsobem myšlení vykazují větší tendence 

k přejídání v porovnání s jedinci s flexibilním přístupem, u kterých je sklon k tomuto způsobu 

chování naopak nižší (Timko, 2006).  

Z výsledků předchozích studií vyplývá konzistentní vztah mezi flexibilním způsobem 

jídelního chování a tělesnou hmotností. Závěry těchto studií se shodují na existenci negativní 
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korelace mezi flexibilním způsobem chování a tělesnou hmotností (Williamson, Lawson, 

Champagne, 1995; Provencher et al., 2003; McGuire et al., 2001; Westenhoefer et al., 1999; 

Shearin et al., 1994; Masheb, Grilo, 2002). Mimo jiné bylo zjištěno, že vyšší skóre flexibilní 

škály restrikce je u jedinců v kurzech snižování nadváhy spojeno s realističtějším náhledem na 

možný hmotnostní úbytek (Provencher et al., 2007). McGuire et al. (2001) zjistili, že jak 

celková škála restrikce, tak i flexibilní a rigidní způsob chování negativně korelují s tělesnou 

hmotností a to jak u žen, tak i u mužů. Nejasná je naproti tomu role rigidního způsobu 

chování, která v předchozích studiích nevykazovala jasnou vazbu na změnu tělesné hmotnosti 

– řada studií prokázala existenci jak negativní, tak pozitivní korelace mezi těmito proměnnými 

(Williamson et al., 1995; Provencher et al., 2003; McGuire et al., 2001; Westenhoefer, 1991; 

Westenhoefer et al., 1999; Shearin et al., 1994; Masheb et al., 2002). 

Provenecher et al. (2003) publikovali výsledky studie, ve které prokázali pozitivní 

korelaci mezi rigidním způsobem chování a tělesnou hmotností a negativní korelaci mezi 

flexibilním způsobem chování a tělesnou hmotností. Nicméně celkové skóre škály restrikce 

nevykazovalo signifikantní korelaci s některou z antropometrických proměnných. V jiné studii 

jedinci, kteří se snažili omezovat v příjmu potravy ve snaze snížit tělesnou hmotnost, 

vykazovali zvýšenou míru rigidního chování v porovnání s jedinci, kteří se snažili svoji 

tělesnou hmotnost udržet a vykazovali zvýšené skóre flexibility (Timko et al., 2006; 

Westenhoefer et al., 1999). 

K hodnocení charakteristik jídelního chování se používá dotazník Three Factor Eating 

Questionnaire (TFEQ), který vychází mimo jiné z původní škály restriktivního chování. Tento 

dotazník navrhli Stunkard a Messick (1985) a bývá někdy označován jako Eating Inventory 

(EI). Dotazník TFEQ do českého jazyka převedli a tuto verzi validizovali V. Hainer a M. 

Kunešová (Hainer, Kunešová, Pařízková, 1999). Ačkoliv se dřívější výsledky analýz 

přikláněly k názoru, že škála restrikce je jednodimenzionální faktor, pozdější studie poukázaly 
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na nutnost rozdělit tuto škálu na dvě podškály – rigidní a flexibilní (Bond, McDowell, 

Wilkinson, 2001; Westenhoefer, 1991; Westenhoefer et al., 1994; Shearin et al., 1994). 

Westenhoefer et al. v roce 1999 navrhli rozšířenou verzi restriktivní škály dotazníku TFEQ, 

kterou i následně otestovali a prokázali, že její validita je vyšší, než u škály standardně 

používané v rámci dotazníku TFEQ (Westenhoefer et al., 1999).  

 

1.6 Léčba nadváhy a obezity 

Základem léčby nadváhy a obezity je nízkoenergetická dieta. Individuálně kalkulovaná 

vyvážená dieta je hlavní složkou komplexní léčby nadváhy a obezity. Jednotlivé živiny řídí 

obsah a aktivitu tkáňových proteinů, které ovlivňují energetický metabolizmus, růst a 

diferenciaci buněk (Hainer, 2004). Složení stravy tedy může významně ovlivnit metabolizmus 

tukové tkáně a má tak vliv i na průběh procesu snižování tělesné hmotnosti (např. uvolnění 

mastných kyselin z triglyceridů tukové tkáně) (Hainer, 2004). Dle obecně platných doporučení 

by měl pokles celkové energie během terapie dosáhnout 15 - 30% původní hodnoty, přičemž 

podíl tuků ve stravě by neměl představovat více než 30% celkového energetického příjmu. 

Strava by dále měla obsahovat 15% bílkovin a 55% sacharidů (Fabricatore, 2007; Brehm et 

al., 2003; Foster et al., 2003; Kalousková, 2008; Kunešová et al., 2005). Při redukční dietě se 

doporučuje snížit množství konzumované energie ve srovnání s energetickým výdejem o 2000 

- 2500 Kj/den. Dietní opatření uplatňovaná v kurzech snižování nadváhy zpravidla doporučují 

redukci energetického příjmu na 5040 – 6300 Kj/den u žen, u mužů na 6300 – 7560 KJ/den 

(Wadden, Berkowitz, Sarwer, 2005). Za optimální dietu určenou pro redukci tělesné 

hmotnosti se považuje taková dieta, ve které dojde ke snížení množství nasycených tuků, 

zvýší se obsah mononenasycených a polynenasycených tuků (poměr mezi n-6/n-3 by měl být 

4 - 5 : 1), zvýší se množství zeleniny, luštěnin, ovoce a potravin s nízkým glykemickým 
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indexem (GI) obsahujících škrob, sníží se obsah soli a omezí se příjem alkoholu (Volek, 

VanHeest, Forsytie, 2005; Jakicic, Clark, Coleman, 2001; Kalousková, 2008). 

Nezbytnou součástí každé správně vedené léčby nadváhy a obezity je začlenění 

pohybové aktivity, která zabraňuje zvyšování tělesné hmotnosti a přispívá k redukci hmotnosti 

(Fabricatore, 2007; Hainer, 2004). Důležitým faktorem je postupné zvyšování zátěže. Při 

snaze o snížení tělesné hmotnosti se doporučuje aerobní fyzická aktivita dynamického 

charakteru, kterou osoba provádí nejméně 4x-5x týdně po dobu 30-45 minut s intenzitou 60-

70% maximální tepové frekvence. To odpovídá energetickému výdeji 6300–7600 Kj/týden 

(Jakicic et al., 2001; Liechtenstein, Appel, Brands, 2006; Hainer, 2004; Kunešová et al., 

2005). Za vhodné formy sportu pro osoby s nadváhou a obezitou je považována chůze, plavání 

a jízda na kole. Pravidelná fyzická aktivita přináší řadu výhod, včetně snížení hladiny lipidů 

v krvi, snížení vysokého krevního tlaku a snížení rizika osteoporózy. U pacientů trpících 

diabetem mellitem 2. typu také zlepšuje inzulínovou senzitivitu, snižuje množství 

abdominálního tuku a glykemickou křivku. Zvýšení tělesné aktivity, i bez příslušné redukce 

tělesné hmotnosti, může snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (Blair, Leermakers, 

2002; Foreyt, Poston, 1999; Lee, Blair, Jackson, 1999).  

Speciální kapitolou v léčbě obezity jsou tekuté diety, tzv. Very Low Caloric Diets 

(VLCD). Patří mezi náhrady potravy a mají přesně definovaný obsah energie a živin. Jsou 

určeny pro osoby s BMI nad 35 před chirurgickými zákroky nebo u osob s diabetes mellitus, 

kteří jsou nuceni užívat vysoké dávky inzulínu (Hainer, 2004).  

V terapii obezity se využívá také chirurgická léčba. Ve specializovaných centrech 

v České republice je z chirurgických zákroků prováděna především bandáž žaludku. Indikací 

k bandáži je BMI vyšší než 40 a nedostatečná odpověď na komplexní konzervativní léčbu. 

Principem operace je zaškrcení žaludku do tvaru přesýpacích hodin za vzniku malého, cca 25 
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ml velkého proximálního žaludku. Důsledkem operace je pocit brzkého nasycení (Zeman, 

2004).  

Farmakoterapie se využívá v léčbě zejména těžkých až velmi těžkých stupňů obezity. 

Obecně se antiobezitika indikují u pacientů s BMI vyšším než 30 a u pacientů s BMI 25 – 

29,9, jsou-li přítomna kardiovaskulární a metabolická rizika spojená s obezitou (Zeman, 2004; 

Kalousková, 2008). Do skupiny antiobezitik řadíme serotoninergní a katecholaminergní 

anorektika. Asi nejznámějším zástupcem je sibutramin, který funguje na principu vychytávání 

serotoninu a adrenalinu v CNS, čímž se navozuje pocit sytosti a ovlivňuje energetický výdej. 

K terapii obezity se využívají také termogenní farmaka – nejčastěji kombinace kofeinu a 

efedrinu. U pacientů, u kterých se nedaří vhodně zredukovat příjem tuků, se často předepisuje 

Orlistat, což je lék ovlivňující vstřebávání asi 30% tuků ve střevě. Posledním antiobezitikem, 

které by mělo přijít v blízké době na trh, je Rimonabant. Rimonabant je selektivní blokátor 

kanabinoidního CB1 receptoru (Zeman, 2004; Kalousková, 2008). 

 

1.6.1 Kognitivně-behaviorální terapie nadváhy a obezity 

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) patří k základním směrům současné 

psychoterapie. Ke změně chování využívá metodiky založené na základě teorie tří modelů 

učení. Tím prvním je klasické podmiňování, které je založeno na učení a odnaučování se 

vztahů mezi podnětem a reakcí (Málková, 2004; Málková, 2005; Málková, 2006). U obézních 

jedinců je KBT založena na předpokladu, že u těchto osob klasické podmiňování - podnět 

(hlad) → reakce (požití jídla) - v průběhu života vymizely. To má za následek, že obézní již 

nejedí na základě svých fyziologických potřeb, ale příjem potravy spouští řada vnějších a 

vnitřních podnětů (např. vůně nebo přítomnost jídla, stresové situace atd.). Mezi 

enviromentální spouštěče příjmu stravy patří např. televize, obchod s potravinami nebo vůně 
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pokrmu. Spouštěče mohou mít také podobu společenských aktivit, jako jsou např. některé 

svátky, recepce, oslavy a jiné (Málková, 2005).  

Druhý model, ze kterého KBT vychází, je operantní podmiňování. Metody, které se o 

tento model opírají, jsou založeny na vztahu mezi reakcí a následkem. Je založena na 

předpokladu, že se udrží jen ta změna, která je nějakým způsobem pozitivně posílena 

(odměněna). Naproti tomu ta změna, která s sebou přináší trest, vymizí (operantní 

podmiňování: podnět → reakce → následek (odměna nebo trest)). V životě obézního jedince 

se operantní podmiňování může projevit tak, že např. nepříjemné stresové problémy řeší 

obézní jedinec jídlem, napětí ze stresové situace po najezení zeslábne a nevhodné chování je 

posíleno. Na druhou stranu, pokud se někdo rozhodne pro přísné omezení příjmu potravy, 

stanoví si nereálné cíle, časem se dostaví nepříjemné pocity, které vedou k vyhasnutí 

budovaného chování. Příklady podnětů (antecedentů), které upevňují zdravý způsob 

stravování a cvičení zahrnují např. samotné snížení tělesné hmotnosti, zlepšení kvality života a 

zdraví (van Dorsen, 2008; Fabricatore, 2007).   

Třetí teorií učení, o kterou se KBT opírá, je kognitivní teorie, která pracuje např. 

s procesy vnímání a myšlení, tedy kognitivními faktory (kognitivní teorie: podnět → 

kognitivní zpracování podnětu → emoční reakce → chování). Dalším faktorem, který může 

spouštět nevhodné chování, jsou kognitivní procesy (např. špatná interpretace komentářů 

týkající se hmotnosti, které pacient v průběhu snižování nadváhy slyší od svého terapeuta). 

V rámci kognitivní teorie se předpokládá, že kognitivní procesy hrají hlavní 

zprostředkovatelskou roli mezi podnětem a reakcí. Z toho vyplývá, že daný způsob chování 

nevyvolají samotné podněty, ale význam nebo smysl, který jedinec onomu podnětu přidělí 

(Málková, 2004; Málková, 2005; Málková, 2006). 
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1.6.1.1 Kognitivní složka KBT 

Základy kognitivní terapie (KT) položil v šedesátých letech dvacátého století Aaron 

Beck, který postuloval, že nesprávná a chybná interpretace vnějších a vnitřních podnětů je 

základem negativního vnímání sebe sama, vlastní budoucnosti i celého světa (Beck, 2005). 

Tyto chybné interpretace, neboli chybná kognitivní schémata, mohou vést k vytvoření 

trvalých dysfunkčních schémat, která mohou u daného jedince zvyšovat náchylnost 

k poruchám nálady a chování. Všechny formy KT, které byly v průběhu následujících čtyř 

dekád vyvinuty, v sobě zahrnují tři základní předpoklady (domněnky): a) kognice ovlivňují 

způsob chování, b) kognice mohou být změněny a c) změna kognicí může vést ke změně 

chování (Dobson, Rozpis, 2001).  

KT je založena na předpokladu, že způsob, jakým člověk přemýšlí o sobě, vytváří 

obraz toho, jakým způsobem se bude chovat nebo vnímat různé životní situace (Hollon, 1998). 

Jedinci, kteří jsou již dopředu přesvědčeni o neúspěchu svého jednání, zpravidla předčasně 

odstupují od dosažení vytyčeného cíle. Situace, kdy se nedostaví úspěch, vnímají jako 

následek svých nedostatečných schopností. Pokud toto schéma převedeme na osoby usilující o 

snížení hmotnosti, řada předchozích neúspěšných pokusů o snížení a udržení tělesné 

hmotnosti u nich vytváří kognitivní dysfunkční schémata, která potlačují další snahy o snížení 

tělesné hmotnosti (van Dorsen, 2008). 

Kognitivní složka KBT se snaží identifikovat a změnit negativní myšlenky nebo 

způsoby vnímání sebe sama, které jsou spojeny s maladaptivním způsobem chování 

(nevhodné stravovací a pohybové návyky) (Liao, 2000; Stahre et al., 2007). Myšlenky a 

představy jsou vnitřní podněty, které mohou do značné míry ovlivnit chování a mohou být 

překážkou k požadované změně chování. Negativní myšlenky tak  často vedou k neúspěšným 

výstupům (např. k nedosažení požadované tělesné hmotnosti) (Wadden, Berkowitz, Wombel, 

2005; van Dorsen, 2008). Proto jsou pacienti v kurzech nabádáni k tomu, aby se naučili 
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monitorovat myšlenky, které jim znesnadňují vykonávat požadovanou změnu chování a 

nahradit tyto dysfunkční schémata myšlenkami konstruktivnějšími. Nejčastější formou 

dysfunkčního myšlení pozorovanou u jedinců s nadváhou a obezitou je způsob myšlení „vše 

nebo nic“ (all-or-nothing), který se projevuje tak, že jedinec hodnotí jím vykonanou činnost 

pouze buď jako úspěch nebo neúspěch (D´Zurilla, Nezu, 1982; van Dorsen, 2008; Fabricatore, 

2007). 

Významným kognitivním přístupem uplatňovaným v rámci KBT je práce s mírou 

motivace a připravenosti ke změně, které se ukazují být významnými faktory predikujícími 

přetrvávání snahy o provedení změny. Ke zmapování míry motivace účastníků v kurzech 

snižování nadváhy se využívá motivační dotazování (Miller, Rollnick, 2002). Jedním ze 

základních kroků k úspěšné terapii nadváhy je zpřesnění představ o velikosti hmotnostního 

úbytku. Přestože se za dostatečné snížení tělesné hmotnosti považuje úbytek 5 – 10% původní 

hmotnosti, pro řadu jedinců v kurzech snižování nadváhy se tento úbytek jeví jako 

nedostatečný (van Dorsen, 2008). Např. Foster et al. (1997), uvádějí, že přestože během 48 

týdnů terapie nadváhy došlo u účastníků kurzu ke snížení tělesné hmotnosti v průměru o 16%, 

vnímali účastníci kurzu tento výsledek jako neúspěch, protože jejich představa o velikosti 

hmotnostního úbytku byla v průměru 32%. Nereálné představy o velikosti hmotnostního 

úbytku během terapie nadváhy a obezity potvrdila řada dalších autorů a to jak u pacientů 

podstupujících KBT, bariatrický chirurgický zákrok nebo farmakoterapii (Foster, Wadden, 

Phelan 2001; Wadden et al., 2001). 

Dalším kognitivním přístupem uplatňovaným v kurzech KBT je řešení problému. 

Jedná se o interaktivní proces zahrnující v sobě několik kroků (D´Zurilla et al., 1982). Prvním 

krokem je detailní identifikace problémů, které se týkají specifických situací nebo chování 

souvisejících s životním stylem. Ve druhém kroku jsou pak nacházeny potenciální 

(alternativní) řešení těchto problémů. Účastníci kurzů jsou vybízeni k hledání nejvhodnějších 
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řešení. Třetí krok zahrnuje soupis výhod a nevýhod (pro a proti) jednotlivých kroků, na který 

navazuje provedení analýzy zisků a ztrát, a to pro každé řešení. Čtvrtý krok zahrnuje výběr 

nejlépe proveditelného řešení a stanovení časového horizontu, kdy má být tento úkol 

proveden. Pátým krokem je potom vyhodnocení úspěšnosti daného řešení. V úspěšných 

řešeních se pokračuje dále. Pokud pokus o nápravu selže, proces se rozbíhá od začátku 

(D´Zurilla et al., 1982; van Dorsen, 2008; Fabricatore, 2007). 

Součástí KBT nadváhy a obezity je také prevence relapsu. Základním preventivním 

krokem z hlediska nárůstu tělesné hmotnosti je udržování dlouhodobého kontaktu mezi 

terapeutem a pacientem, který může mít podobu osobního setkání, telefonního kontaktu nebo 

kontaktu přes internet (Perri, McAdoo, Spevak 1984; Perri, McAdoo, McAllister, 1986; Perri, 

McAdoo, McAllister, 1987; Marcus, Lewis, Williams, 2007). Přestože optimální frekvence 

kontaktování zatím není známá, účastníkům kurzu se doporučuje po jeho ukončení pravidelné 

vážení (Wing, Tate, Gorin, 2007). 

 

1.6.1.2 Behaviorální složka KBT 

Behaviorální složka KBT poskytuje pacientům soubor technik a principů chování, 

které mají vést ke změně jídelních a pohybových aktivit nebo které mají alespoň snížit 

frekvenci výskytu nežádoucího stravovacího a pohybového chování (van Dorsen, 2008; 

Fabricatore, 2007). Cílem behaviorální terapie tedy není léčba nebo eliminace 

psychologických a psychiatrických poruch, ale změna chování. Behaviorální terapie se také 

nezabývá příčinou vzniku problémů v chování, ale učí pacienty dovednostem, jak tyto 

nesprávně naučená schémata chování změnit (van Dorsen, 2008; Fabricatore, 2007). Mezi 

techniky uplatňované v behaviorální terapii patří zejména sebesledování (self-monitoring) 

množství přijímané stravy a fyzické aktivity. Sebesledování je považováno za nejdůležitější 

nástroj z behaviorálních technik, protože pomáhá nejen v redukci samotné tělesné hmotnosti, 
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ale i v udržení hmotnostních úbytků (Buryn, Phelan, Hill, 2007; Klem, Wing, McGuire, 1997; 

Boutelle, Kirschenbaum, 1998). Odhaduje se, že osoby, které se dobrovolně přihlašují do 

kurzů snižování nadváhy, až v 50% případů nejsou schopny správně odhadnout svůj příjem 

stravy a energetický příjem podhodnocují (Lichtman, 1992). A právě sebesledování může 

osobám v kurzech snižování nadváhy pomoci odstranit chybu v odhadovaném příjmu energie. 

Monitorovat však mohou účastnící kurzu nejen příjem stravy, výdej energie, ale také druhy 

motivace, emocionální faktory spouštějící jedení, problematické situace, ve kterých nejsou 

schopni konzumaci potravy ovládat (Van Dorsen, 2008). O významu této techniky svědčí 

výsledky studie autorů Bakera a Kirschenbauma (1993), kteří zjistili, že jedinci, kteří 

monitorovali pečlivě svůj denní energetický příjem, snížili v průběhu 18 týdenního kurzu 

klasické behaviorální terapie nadváhy svoji hmotnost o 15 kg. Naproti tomu osoby, které si 

záznamy o příjmu potravy nevedly, zvýšily během toho samého období svoji hmotnost o 4 kg. 

K podobnému závěru dospěli Wadden, Crerand, Brock (2005), kteří zjistili, že pravidelné a 

pečlivé zaznamenávání příjmu potravy vede k dvojnásobnému hmotnostnímu úbytku 

v porovnání s nepravidelným monitoringem.  

Řada osob s nadváhou a obezitou reaguje na emocionální podněty přejídáním. 

Prostřednictvím metodiky sebesledování tak mohou účastníci behaviorální terapie 

identifikovat podněty nesouvisející s hladem, které u nich spouštějí jedení, a nahradit tento 

nežádoucí akt žádoucím způsobem chování. Pokud např. daná osoba vypozoruje, že se přejídá 

v okamžiku pocitu úzkosti, naučí se techniky relaxace nebo techniky na odvedení pozornosti 

(cvičení, uklízení, psaní, atd.) (van Dorsen, 2008; Fabricatore, 2007).  

Součástí behaviorální složky KBT zaměřené na snížení hmotnosti je také stanovení si 

cílů, nejlépe takových, které se dají kvantifikovat a které mají konkrétní časový horizont. 

Typickým časovým horizontem je obvykle 1 týden, protože kurzy probíhají zpravidla 

v týdenních intervalech. Cíle musí být realistické a se střední mírou obtížnosti splnění (van 
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Dorsen, 2008; Fabricatore, 2007). Za cíl může být považován samotný hmotnostní úbytek 

nebo zlepšení některého metabolického či psychologického parametru (Jeffrey, Wing,  Mayer, 

1998). Do behaviorálních technik řadíme také schopnost kontrolovat podněty spouštějící 

jedení, které slouží k identifikaci a změně podnětů, spojených s konzumací potravy nebo 

pohybovými aktivitami (van Dorsen, 2008).  

 

1.6.1.3 KBT – empiricky podložená terapie  

KBT je označována za „empiricky podloženou terapii“. Její účinky se osvědčily 

v terapii řady psychických onemocnění, včetně deprese, závažných forem úzkostných stavů 

nebo mentální bulimie (Chambless, Ollendick, 2001). Standardizované formy KBT 

uplatňované při terapii těchto onemocnění prokázaly významnější účinnost v porovnání s 

alternativními způsoby léčby nebo placebem nebo byly rovnocenné jiným empiricky 

podloženým terapiím (Chambless, Hollon, 1998).  

Programy snižování nadváhy se zpravidla zaměřují na snížení příjmu energie a zvýšení 

tělesné aktivity (Werrij et al., 2009). Tento základní krok zpravidla přináší osobám s nadváhou 

a obezitou snížení tělesné hmotnosti, které je statisticky i klinicky významné a vede ke snížení 

zdravotních potíží, jako je spánková apnoe, diabetes, hypertenze, hyperlipidémie (Fabricatore, 

2007). Nicméně řada autorů uvádí, že tento způsob intervence je velmi často neefektivní 

z hlediska dlouhodobého udržení si hmotnostních úbytků (Garner, Wooley, 1991; Jeffrey et 

al., 2000; Wilson, 1994). Studie, které se zabývaly následným sledováním pacientů 

účastnících se programů snižování nadváhy zaměřených pouze na úpravu životního stylu, 

popisovaly u těchto pacientů velkou míru relapsu (Werrij et al., 2009). Proto se pozornost řady 

odborníků v kurzech snižování nadváhy zaměřila na práci s psychologickými faktory a jejich 

pozitivní ovlivňování prostřednictvím KBT (Nauta et al., 2000; Nauta, Hospers, Jansen, 2001; 

Sbroco et al., 1999). Předpokladem bylo, že použití KBT sníží u osob s nadváhou a obezitou 
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doprovodné psychické problémy a umožní dlouhodobější snížení tělesné hmotnosti. Kurzy 

snižování nadváhy s aplikací KBT prokázaly, v porovnání s terapií zaměřenou pouze na 

úpravu životního stylu, dlouhodobější udržení hmotnostního úbytku, přetrvávající i několik 

měsíců po ukončení terapie, a tedy schopnost působit preventivně proti relapsu (Werijj, 2009; 

Beck, 2005; Hollon, 2003; Stahre, Hällström, 2005; Stahre et al., 2007). 

Efektivita metod KBT aplikovaná v kurzech snižování nadváhy, v porovnání s jinými 

přístupy, byla popsána v řadě studií. Shaw et al. (2005) sledovali efektivitu psychologické 

intervence u osob usilujících o snížení tělesné hmotnosti a zjistili, že pokud se do 

intervenčního programu, který zahrnoval úpravu stravy a pohybové aktivity, přidala metodika 

KBT, byl dosažen hmotnostní úbytek 7,3 kg. Naproti tomu ve skupině, která pracovala pouze 

s úpravou stravy a pohybové aktivity, dosahoval hmotnostní úbytek pouhých 2,4 kg. Painot, 

Jotterand, Kammer, (2001) srovnávali efektivitu kurzu založeného na kombinaci úpravy 

stravovacích návyků, pohybové aktivity a KBT v porovnání se samotnou terapií KBT. 

V kombinovaném kurzu byl zaznamenán hmotnostní úbytek 1,9 kg v porovnání se skupinou, 

kde se aplikovala pouze KBT – zde bylo zjištěno mírné zvýšení tělesné hmotnosti účastníků (v 

průměru o 0,5 kg) za 3 měsíce po ukončení terapie. Sbrocco et al. (1999) srovnávali efektivitu 

kurzu s aplikací buď KBT nebo jen behaviorální terapie (BT). Ve skupině s KBT byl po 6 a 

12 měsících léčby shledán signifikantně vyšší hmotnostní úbytek (7 kg a 10 kg) v porovnání 

se skupinou, ve které se uplatnily pouze metodiky behaviorální terapie (4,5 kg a 4,3 kg). 

Stahre a Hallstrom (2005) srovnávali efektivitu kurzu s aplikací KBT s kontrolní skupinou 

(bez psychoterapie). Terapie v KBT skupině byla založena na aplikaci kognitivních metod, 

psychoedukaci a informacích o principech dietního stravování. Po 10 týdnech terapie byl ve 

skupině s KBT zjištěn signifikantně vyšší hmotnostní úbytek (8,5 kg) v porovnání s kontrolní 

skupinou (přesný údaj autoři studie neuvádějí). V následujícím 18 měsíčním sledování se 

tělesná hmotnost žen ve  skupině s KBT snížila o 10,4 kg, naproti tomu v kontrolní skupině 



38 
 

narostla o 2,4 kg. Perri, Corsica (2002) a Wing (2002) na základě analýzy několika studií, 

které sledovaly efektivitu kurzů snižování nadváhy s aplikací KBT, popsali u účastníků těchto 

kurzů pokles tělesné hmotnosti v průměru o 0,5 – 1 kg za týden s tím, že celkový úbytek 

tělesné hmotnosti dosáhl 8 – 10%. 

 

1.6.2 Kurzy snižování nadváhy STOB  

Kognitivně-behaviorální terapii nadváhy a obezity zahájila na začátku 90. let minulého 

století v České republice PhDr. Iva Málková v rámci kurzů snižování nadváhy STOB (Stop 

OBezitě). Inspiraci pro strukturu a obsah těchto kurzů čerpala ze zkušeností programu Weight 

Watchers, který vznikl ve Spojených státech amerických v 60. letech minulého století. 

V současné době sdružuje společnost STOB přes 300 psychologů, lékařů, dietních sester, 

cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomoci osobám s nadváhou (Málková, 2005). 

Kurzy STOB jsou navrženy tak, že obsahují 12 lekcí, jež v sobě zahrnují stěžejní metody KBT 

popsané výše (Málková, 2004; Málková, 2005; Málková, 2006). Obsah jednotlivých lekcí 

kurzu STOB je uveden v příloze č. 1. 

 

2. METODIKA 

2.1 Cíle a hypotézy studie 

Cílem této studie bylo ověřit následující hypotézy: 

1) Na konci kurzů snižování nadváhy s aplikací KBT (STOB) bude zaznamenáno signifikantní 

snížení tělesné hmotnosti a dalších antropometrických ukazatelů - BMI, obvodu pasu a boků, 

WHR (Waist–Hip–Ratio) indexu. 

2) Vstupní hodnoty sledovaných psychologických parametrů (vlastní účinnost – obecná a 

vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě, sebehodnocení, osobní příčinná orientace a 
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restriktivní způsob jídelního chování) budou predikovat velikost hmotnostního úbytku u žen, 

které se zúčastnily celého kurzu snižování nadváhy. 

3) Ve skupině žen, které se zúčastnily celého kurzu dojde k signifikantní pozitivní změně 

sledovaných psychologických parametrů: vlastní účinnosti – obecné a vztažené k jídelnímu 

chování a fyzické aktivitě, sebehodnocení, osobní příčinné orientace a restriktivního způsobu 

jídelního chování.  

4) U žen, které absolvovaly celý kurz snižování nadváhy, bude zjištěn významný vztah 

(korelace) mezi změnou vybraných psychologických faktorů (vlastní účinnost – obecná a 

vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě, sebehodnocení, osobní příčinná orientace a 

restriktivní způsob jídelního chování) a změnou tělesné hmotnosti. 

5) U žen, které se zúčastnily celého kurzu snižování nadváhy, dojde k signifikantnímu snížení 

energetického příjmu.  

6) Česká verze dotazníků WEL (Weight Eating Life-Style Questionnaire), PSQ (Physical Self 

– Efficacy Questionnaire) a rozšířené škály restriktivního způsobu jídelního chování jsou 

reliabilními psychologickými nástroji. 

  

2.2 Design studie a sběr dat 

Studie byla koncipovaná jako prospektivní srovnávací studie. Metodika psychologické 

části této studie byla konzultována s doc. K. Balcarem a Mgr. K. Durecovou (oddělení 

lékařské psychologie, 3. LF UK v Praze) a PhDr. I. Málkovou. Sběr dat probíhal v rámci 

kurzů snižování nadváhy společnosti STOB (www.stob.cz) od září roku 2003 do března roku 

2005 na území hlavního města Prahy. Ženy se do těchto kurzů přihlašovaly dobrovolně, 

nejčastěji na základě informací v médiích nebo na doporučení blízké osoby. Jednotlivé lekce 

kurzu byly pořádány v týdenních intervalech, délka celého kurzu činila 12 týdnů. Před každou 

terapeutickou hodinou participovaly účastnice kurzu na 60 minutové lekci cvičení, přičemž 

http://www.stob.cz/�
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energetický výdej činil v průměru 1200 Kj/hodinu (počítáno u osoby vážící 70 kg) 

(www.stob.cz). Obsah terapeutické části kurzů odpovídal struktuře popsané v příloze č.1. Do 

kurzů STOB se přihlásilo 494 žen. Do studie bylo následně zařazeno celkem 230 žen starších 

18 let trpících nadváhou (BMI > 25) nebo obezitou (BMI > 30), které odevzdaly úplně 

vyplněné dotazníky zaměřené na psychologické parametry, formulář zahrnující 3-denní 

nutriční spotřebu a anamnestický dotazník, a u nichž byly zjištěny všechny potřebné 

antropometrické (tělesná hmotnost, výška, obvod pasu a boků) a demografické údaje (věk, 

vzdělání).  

  Pro další analýzu dat byla sledovaná kohorta žen z kurzů STOB rozdělena do 3 skupin 

podle počtu absolvovaných hodin. Hodnocení parametrů u celé skupiny bez zohlednění počtu 

absolvovaných hodin by mohlo být při interpretaci výsledků zavádějící. Do skupiny 1 byly 

zařazeny ženy, které odešly z kurzu po účasti v 6 a méně hodinách (n = 58), skupinu 2 tvořily 

ženy, které absolvovaly 7 – 10 hodin kurzu (n = 84) a ženy ze skupiny 3 (n = 88) byly 

označeny jako absolventky, protože se zúčastnily kurzu celého (11 – 12 lekcí).  

Jako kontrolní skupina byly vybrány ženy trpící nadváhou nebo obezitou, které 

navštěvovaly kurzy cvičení. Tyto kurzy probíhaly v týdenních intervalech v Praze. Ženy se do 

těchto kurzů přihlašovaly dobrovolně, nejčastěji na základě informací v médiích nebo na 

doporučení blízké osoby. Tělesná aktivita v těchto kurzech odpovídala energetickému výdeji 

přibližně 1200 – 1300 Kj/hodinu (počítáno u osoby vážící 70 kg). Kurzy cvičení probíhaly od 

ledna do prosince roku 2009 na území hlavního města Prahy. Do kontrolní skupiny bylo 

zařazeno 94 žen s nadváhou a obezitou starších 18 let, které byly vybrány tak, aby proměnné 

věk, vzdělání a antropometrické parametry (tělesná hmotnost, BMI) korespondovaly s údaji o 

ženách ze skupiny 3. Kontrolní skupina žen vyplnila stejnou baterii dotazníků jako ženy 

z kurzů STOB, které byly respondentkami vyplněny po účasi ve 12 hodinách kurzu. Hlavní 
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náplní kurzů cvičení bylo provozování aerobní aktivity, v kurzech nebyly aplikovány metody 

kognitivně-behaviorální terapie.  

 

Harmonogram studie: 

2002 : příprava designu studie, nástrojů pro sběr dat a logistiky dalšího postupu 

2003 – 2005 : rozdávání dotazníků, návrat vyplněných dotazníků v kurzech STOB 

2006 : přenos dat do databáze, jejich kontrola a vyřazení neúplných či chybných dotazníků 

 2007 : statistická analýza získaných dat 

2009: sběr údajů v kontrolní skupině a analýza dat 

2008 – 2009 : interpretace výsledků, příprava publikačních výstupů, publikace výsledků 

 

2.3 Nástroje pro měření sledovaných proměnných 

Anamnestické a demografické  údaje (věk, vzdělání) byly respondentkami poskytnuty 

během první, vstupní lekce kurzu. Dotazníky sledující psychologické faktory a 3-denní jídelní 

záznam (zahrnoval 2 všední a 1 sváteční den, viz příloha č. 11) byly od respondentek ve 

skupině 3 a v kontrolní skupině vybrány celkem dvakrát - na začátku a na konci kurzu. 

Účastnice studie odevzdaly spolu s vyplněnými dotazníky podepsaný souhlas s anonymním 

zpracováním a publikováním dat (viz příloha č. 2, 3). 

 

2.3.1 Anamnestické údaje 

Respondentky v anamnestickém dotazníku odpovídaly na 10 níže uvedených otázek, 

které měly přinést základní informace o vývoji jejich nadváhy a obezity a důvodech pro 

přihlášení se do kurzu. V anamnestickém dotazníky byly obsaženy následující otázky (viz 

příloha č. 10): 

 1) Pokoušela jste se v minulosti již někdy o snížení tělesné hmotnosti?  
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2) Kolik Vám bylo let při prvním pokusu o snížení tělesné hmotnosti?  

3) Dokážete odhadnout, kolikrát jste se již během života pokoušela o snížení tělesné  

     hmotnosti?  

4) Jaký byl obvykle Váš hmotnostní úbytek?  

5) Udržela jste si obvykle dosažený hmotnostní úbytek?  

6) Kolik let již trpíte nadváhou (BMI > 25)?  

7) Jaká je podle Vašeho názoru příčina Vaší nadváhy?  

8) Vzrostla Vaše tělesná hmotnost po nějaké významné události (může být uvedeno více 

odpovědí)? 

9) Jaký byl hlavní důvod pro Vaše přihlášení do kurzů snižování nadváhy?  

10) Použila jste někdy některou z níže uvedených metod jako prostředek pro snížení tělesné  

       hmotnosti?  

 

2.3.2 Antropometrické parametry 

Antropometrické parametry (tělesná hmotnost, obvod pasu a boků) byly měřeny 

v rámci kurzů STOB i v rámci kontrolní skupiny následovně: tělesná hmotnost na začátku 

každé lekce, obvod pasu a boků během první a poslední hodiny kurzu. Měření prováděla vždy 

stejná osoba pomocí stejných antropometrických pomůcek (kalibrovaná tělesná váha, metr). 

Obvod pasu se měřil v polovině vzdálenosti mezi spodním okrajem dolního žebra a horního 

hřebene kosti kyčelní. Obvod boků byl měřen v místě maximálního vyklenutí hýždí 

v horizontální rovině. Hodnota BMI se vypočítala podělením hmotnosti v kilogramech výškou 

v metrech čtverečních na druhou (kg/m2). Poměr pas – boky (Waist – Hip Ratio) byl získán 

podílem obvodu pasu a boků v cm.      
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2.3.3 Psychologické parametry 

2.3.3.1 Osobní příčinná orientace (locus of control) 

Ke zjištění parametru osobní příčinné orientace byl použit 24-položkový 

standardizovaný nástroj „Dotazník osobní příčinné orientace“ (DOPO) (Balcar, 1996) (viz 

příloha č. 8). Jedná se o původní český dotazník, jehož autorem je doc. Karel Balcar. DOPO 

se liší od původní dvoupólové Rotterovy škály interní-externí příčinné orientace tím, že po 

vzoru pozdějších autorů rozděluje rovinu vnímání vnější příčinné orientace do dvou 

podskupin, buď na závislou na vůli jiných lidí anebo závislou na vlivech mimo lidskou vůli, 

má tedy celkem 3 škály (Balcar, 1996). Dotazník DOPO zjišťuje obecnou relativní vzájemnou 

převahu sklonů jedince přičítat žádoucí či nežádoucí výsledky životních událostí či okolností 

a) vlastním rozhodnutím (interní příčinná orientace – ILOC), nebo b) rozhodnutím a činům 

jiných lidí (externí příčinná orientace – ELOC), anebo c) příčinám mimo lidskou vůli 

(neosobní příčinná orientace – MLOC) (Balcar, 1996). Prostřednictvím dotazníku DOPO má 

osoba vyjádřit závažnost těchto tří zdrojových oblastí na vybrané položky důležitých událostí 

či okolností na šále od 0 - 3. Hrubé číselné skóry jednotlivých oblastí příčinné orientace se 

převádějí na steny. V této studii se podařilo prokázat velice dobrou vnitřní konzistenci škál 

dotazníku DOPO. Při měření reliability dotazníku DOPO činil Cronbachův koeficient α = .82 

pro ILOC, α = .78 pro ELOC a α = .85 pro MLOC. 

 

2.3.3.2 Vlastní účinnost (self-efficacy) 

Obecná úroveň vlastní účinnosti byla hodnocena pomocí české verze dotazníku, jehož 

původními autory jsou Schwarzer a Jerusalem (1979), (Azar, Vasudeva, 2005; Schwarzer, 

Jerusalem, 1993). Tuto verzi v roce 1993 přeložil do českého jazyka Jaro Křivohlavý. Nástroj 

obsahuje 10 položek a respondent na Likertově škále své odpovědi skóruje od 1 do 4 (viz 
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příloha č. 4). Hodnota Cronbachova koeficientu pro dotazník vlastní účinnosti činila v této 

studii α = .84 a vypovídá tak o velmi dobré vnitřní konzistenci tohoto nástroje. 

 

2.3.3.3 Vlastní účinnost ve vztahu k příjmu potravy (eating self-efficacy) 

V rámci této studie byla poprvé použita česká verze dotazníku WEL (Weight Efficacy 

Life-Style Questionnaire), jenž prověřuje vlastní účinnost vztahující se k příjmu potravy 

v rámci pěti různých situačních oblastí (Clark et al., 1991; Linde et al., 2006). WEL obsahuje 

20ti bodovou škálu, která měří jak míru vědomí vlastní účinnosti ve vztahu k příjmu potravy a 

tělesné hmotnosti (celkové skóre dotazníku - WELs), tak rozlišuje pět různých oblastí ve 

vztahu k příjmu potravy: I) negativní emoce (škála WEL1) - úzkost, depresivita, 

podrážděnost, prožitek neúspěchu; II) dostupnost (škála WEL2) - ovládání jezení při 

dostupnosti mnoha druhů jídel, vysocekalorických jídel, o víkendech, na večírku; III) sociální 

tlak (škála WEL3) – schopnost odolat tlaku druhých, schopnost odmítnout nabízené jídlo; IV) 

fyzická nepohoda (škála WEL4) - fyzická vyčerpanost, bolesti; V) pozitivní činnosti (škála 

WEL5) – sledování TV, četba, pocit štěstí. Každé z otázek lze přidělit na Likertově škále 0 - 9 

bodů, s možným celkovým skóre 0 – 180 bodů (viz příloha č. 5). Čím vyšší skóre je 

v dotazníku dosaženo, tím vyšší je vlastní účinnost dané osoby vztahující se k příjmu potravy. 

Vnitřní konzistence škál dotazníku WEL měřena pomocí Cronbachova alfa u celé skupiny 

účastnic se v našem šetření pohybovala v rozmezí 0.64 – 0.82, viz tabulka č. 16. Tyto 

koeficienty jsou blízké těm, které zjistil ve své původní studii Clark et al. (1991) : 0.70 – 0.90. 

 

2.3.3.4 Vlastní účinnost ve vztahu k pohybové aktivitě (physical self-efficacy) 

Ve studii byl použit dotazník Physical Self-efficacy Qestionnaire (PSQ), (Allison, 

1995). Obsahuje celkem 12 otázek, na které respondent odpovídá na 7 bodové Likertově 

škále. V dotazníku lze dosáhnout skóre 7 – 84 (viz příloha č. 6). Čím vyšší hodnota skóru, tím 
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vyšší hodnota vlastní účinnosti ve vztahu k fyzické aktivitě. Hodnota Cronbachova alfa činila 

v této studii 0.73, což svědčí pro dobrou vnitřní konzistenci dotazníku, viz tabulka č. 18. 

 

2.3.3.5 Sebehodnocení (self-esteem) 

Pro měření ukazatele sebehodnocení byla použita česká verze původního 

Rosenbergova dotazníku, kterou přeložil Marek Blatný (viz příloha č. 7). Tato škála 

sebehodnocení patří k nejčastěji používaným (Osecká, 1997). Škála pro měření sebehodnocení 

obsahuje 10 otázek, na které jedinec odpovídá zaškrtnutím odpovědi na Likertově škále od 1 

do 4. O dobré vnitřní konzistenci tohoto nástroje vypovídá také hodnota Cronbachova 

koeficientu zjištěná v této studii α = .74. 

 

2.3.3.6 Restriktivní způsob jídelního chování 

Pro měření míry restrikce, tedy míry aktivní kontroly nad příjmem potravy, byla v této 

studii poprvé použita česká rozšířená verze škály restrikce dotazníku TFEQ, kterou v roce 

1999 publikoval Westenhoefer et al. Tato rozšířená verze zahrnuje 7 otázek z původní škály 

dotazníku TFEQ vztahujících se k flexibilnímu chování (otázky č. 4, 6, 18, 28, 35, 42, 48), 

k nim bylo připojeno 5 nových otázek (dále je tato škála označována jako FC12). Škála určená 

pro měření rigidního způsobu chování se skládala ze 7 otázek z původní škály dotazníku 

TFEQ (otázka č. 14, 32, 37, 38, 40, 43, 44) a k nim bylo připojeno 9 nových otázek (dále je 

tato škála označována jako RC16). Rozšířená škála na měření restriktivního způsobu chování 

tedy celkem zahrnovala 24 otázek (viz příloha č. 9). Jedním z důvodů, proč byla v této studii 

použita rozšířená verze škály restriktivního způsobu chování byla skutečnost, že 

v předchozích studiích se pohybovala vnitřní konzistence škály obsažené v dotazníku TFEQ 

v poměrně širokém rozmezí Cronbachova alfa = 0.55 – 0.80 (Bond et al., 2001; Westenhoefer 

et al., 1999; Shearin et al., 1994; Masheb et al., 2002). Naproti tomu rozšířená škála dotazníku 
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restriktivního chování vykazovala konzistentnější a vyšší hodnoty Cronbachova alfa = 0.82 

pro FC12 a = 0.80 pro RC16 (Timko et al., 2006). V naší studii se hodnoty Cronbachova alfa 

pro FC12 = 0.41 a pro RC16 = 0.56, viz tabulka č. 17. 

 

2.3.4 Nutriční spotřeba 

Pro hodnocení 3-denní nutriční spotřeby byl použit záznamový arch (viz příloha č. 11), 

z něhož pak byly údaje o potravinách zadávány do softwarového programu Nutridan 

(Müllerová, Tychtl, Müller, Brázdová, DANONE 2000). Program obsahuje databázi stovek 

potravin, jejichž nutriční hodnota byla ověřena pracovníky Ústavu hygieny na Lékařské 

fakultě UK v Plzni. Program vypočítává denní příjem energie, tuků, sacharidů, bílkovin, je 

schopen vyčíslit také denní příjem vitamínů (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, niacinu, kyseliny 

listové, kyseliny pantotenové) a minerálních látek (sodíku, draslíku, fosforu, vápníku, železa, 

hořčíku, zinku, mědi, selenu, fluoridu, jódu. Z jeho výstupu lze vyčíst také denní příjem 

tekutin, cholesterolu a vlákniny nebo například i fytinu či purinu. Program Nutridan je 

využíván několika stovkami odborných pracovišť v České republice. Program je primárně 

určen pro každodenní praxi zejména obezitologům, diabetologům nebo odborníkům 

zabývajícím se lidskou výživou (www.danone.cz). Pro tuto studii byly vybrány ke sledování 

pouze položky: celkový příjem energie a složky potravy, které mají energetickou hodnotu: 

tuky, sacharidy, proteiny a také příjem cholesterolu, jako látky, která má významný vztah 

k zdravotnímu stavu respondentek. 

 

2.4 Statistické vyhodnocení výsledků 

Analýzy dat byly provedeny ve statistickém softwaru Stata, verze 9.2 (Stata Corp LP, 

College Station, TX). K vyhodnocení výsledků studie byly použity různé modely analýzy 

rozptylu v kombinaci s testy pro mnohonásobné srovnávání, neparametrický Wilcoxonův 

http://www.danone.cz/�
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pořadový test, χ2 test a Bowkerův test. Pro zjištění odhadu síly lineárního vztahu mezi 

proměnnými byly použity korelační analýzy. Pro veličiny s non-normálním rozložením byla 

použita Spearmanova korelační analýza, pro zbývající proměnné pak Pearsonův korelační 

koeficient. Pro zjištění rozdílu mezi hodnotami proměnných na začátku a konci kurzu byl 

použit párový t-test. Pro mnohonásobné porovnání průměrů proměnných byla použita metoda 

ANOVA a Sidakův test. Pro výpočet vnitřní konzistence jednotlivých škál dotazníku byl 

vypočítán koeficient Cronbachovo alfa. Pro rozdíl v procentuálním zastoupení jednotlivých 

odpovědí na otázky v anamnestickém dotazníku byl použit Fischerův exaktní test. Všechny 

testy byly prováděny na hladině významnosti 0,05. Struktura dotazníku WEL, rozšířené škály 

restriktivního způsobu jídelního chování a dotazníku PSQ byla ověřena pomocí konfirmativní 

faktorové analýzy v programu LISREL. Vzhledem k ordinálnímu charakteru dat byla 

analyzována kovarianční matice a k ní příslušná asymptotická kovarianční matice. Pro odhad 

parametrů byla použita metoda Robust Maximum Likelihood.  

 

3. VÝSLEDKY 

3.1 Demografické údaje 

3.1.1 Věk 

Věkové rozložení bylo ve všech sledovaných skupinách (včetně kontrolní) srovnatelné, 

mezi skupinami nebyl shledán statisticky významný rozdíl (viz tabulka č. 1). Průměrný věk u 

žen ze skupin 3 činil 38 let a u kontrolní skupiny 40,6 let.  

 

3.1.2 Vzdělání 

Většina respondentek, jak ze skupiny 3 (62%), tak v kontrolní skupině (59%), uvedla 

středoškolské vzdělání. Kolem 30% žen ve všech sledovaných skupinách mělo vzdělání 

vysokoškolské a jen malé procento žen uvedlo, že dosáhly vzdělání základního (viz tabulka č. 
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2). Mezi sledovanými skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v dosaženém 

vzdělání.  

 

3.2 Anamnestický dotazník 

Skóry odpovědí na jednotlivé otázky z anamnestického dotazníku jsou uvedeny 

v tabulce č. 3. Ženy zařazené do skupin 1, 2, 3 se v žádné z odpovědí v anamnestickém 

dotazníku od sebe signifikantně nelišily. Na základě výstupů z anamnestického dotazníku lze 

celou skupinu žen z kurzů STOB charakterizovat následovně - přes 90% těchto žen se již 

někdy v minulosti pokoušelo snížit svoji tělesnou hmotnost. Kolem 30% žen se pokusilo o 

snížení hmotnosti před nástupem do kurzů STOB 1 - 3x a přibližně 40% žen tento pokus 

uskutečnilo 4 - 9x. První pokus o snížení hmotnosti se odehrál mezi 15. – 34. rokem života. 

Během předchozích pokusů o snížení hmotnosti se asi 30% ženám podařilo snížit svoji 

hmotnost o 1 - 3 kilogramy, a přibližně 40% žen o 4 - 6 kilogramů. Navzdory tomu přes 10% 

žen nedosáhlo v průběhu předchozích pokusů o snížení hmotnosti žádných výsledků, tedy 

snížení tělesné hmotnosti. Jen zlomku osob, cca 7%, se podařilo si dosažený hmotností úbytek 

udržet, přičemž kolem 40% žen uvedlo, že udržení hmotnostního úbytku bylo pouze dočasné.  

Přibližně 25% respondentek uvedlo, že nadváhou trpí již 4-5 let a necelých 20% žen 

odpovědělo, že se u nich nadváha vyskytuje již alespoň poslední 2-3 roky. Téměř 80% žen 

označilo za hlavní příčinu své nadváhy nevhodné stravovací návyky. Za významnou životní 

událost, která měla vliv na rozvoj nadváhy, označilo kolem 30% žen období těhotenství a 

kolem 10% žen svatbu. Jako hlavní důvod pro přihlášení se do kurzu uvedlo přibližně 30% 

respondentek rozmrzelost nad sebou samým a zdravotní potíže. Kolem 20% žen se do kurzu 

přihlásilo z toho důvodu, že je nadváha a obezita omezovaly po stránce praktické, např. ve 

výběru oblečení. Nejméně častým důvodem pro účast v kurzech STOB byly zdravotní 

problémy (pouze 10% žen). Přibližně 70% žen nikdy v minulosti nepoužilo ke snížení tělesné 
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hmotnosti léky na předpis. Hladovku, jako formu snižování nadváhy, vyzkoušelo necelých 

20% respondentek. Procedury v kosmetických zařízeních, které slibují snížení tělesné 

hmotnosti, ve snaze o snížení tělesné hmotnosti, využilo 7% žen. Naproti tomu redukční dietu 

a volně prodejné přípravky na snižování hmotnosti vyzkoušelo ve snaze o snížení tělesné 

hmotnosti přes 60% účastnic kurzů STOB.  

Kontrolní skupina se od skupiny 3 lišila ve skórování otázek č. 2, 7 a 10 (p < 0,05) 

v anamnestickém dotazníku, viz tabulka č. 3. Respondentky z kontrolní skupiny častěji 

zahajovaly pokus o snížení hmotnosti již před 15. rokem věku (26%) v porovnání se ženami 

ze skupiny 3 (12%). Naproti tomu ženy ze skupiny 3 více vnímaly jako hlavní příčinu vzniku 

nadváhy nedostatek pohybu (13%) v porovnání s ženami ze skupiny kontrolní (10%). Ženy 

z kontrolní skupiny v menší míře využívaly pro snížení tělesné hmotnosti volně prodejné 

přípravky z lékárny (51%) v porovnání se ženami ze skupiny 3. 

 

3.3 Antropometrické parametry 

Vstupní hodnoty tělesných parametrů všech sledovaných skupin, včetně skupiny 

kontrolní, jsou uvedeny v tabulce č. 4. Mezi skupinami 1, 2, 3 a mezi skupinou 3 a kontrolní 

skupinou nebyl shledán statisticky významný rozdíl ve velikosti vstupní hmotnosti ani BMI. 

Průměrný BMI se u všech sledovaných skupin pohyboval nad hodnotou 30 (pásmo obezity), 

nejvyšší byl ve skupině 1. Jak u skupiny 1, tak u skupiny 2 byl na začátku shledán statisticky 

větší obvod boků v porovnání se skupinou 3 (p < 0,001), největší průměrný obvod boků byl 

zaznamenán u skupiny 1. Naproti tomu mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou nebyl v tomto 

parametru shledán významný rozdíl. Obvod pasu byl statisticky významně větší ve skupině 1 

v porovnání se skupinou 3 (p < 0,05), a dále byl významný rozdíl v tomto parametru 

zaznamenán také mezi skupinou 2 a 3 (p < 0,001). Mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou 

nebyl v hodnotě obvodu pasu zjištěn významný rozdíl. Poměr pas-boky (Waist-Hip Ratio) byl 
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statisticky významně větší (p < 0,001) u skupiny 1 a 2 v porovnání se skupinou 3. Mezi 

skupinou 3 a kontrolní skupinou nebyl v tomto parametru shledán významný rozdíl. 

Na konci kurzu byla u skupiny 3 zjištěna signifikantní (p < 0,001) změna ve všech 

sledovaných antropometrických parametrech - došlo k poklesu průměrné tělesné hmotnosti, 

BMI (snížení na hodnotu 28,8), zmenšil se obvod pasu (snížení na hodnotu 79,9 cm) a boků, 

poklesla hodnota WHR (snížení na hodnotu 0,77), viz tabulka č. 5. U kontrolní skupiny byla 

zaznamenána také signifikantní (p < 0,001) změna tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a 

boků. WHR dosáhlo u kontrolní skupiny na konci sledování hodnoty 0,83 (p < 0,05). Přestože 

u obou skupin byly antropometrické parametry na konci kurzu významně změněny 

v porovnání se vstupními hodnotami, ve skupině 3 byly tyto změny signifikantně (p < 0,001) 

výraznější v porovnání s kontrolní skupinou (viz tabulka č. 6). Ve skupině 3 došlo k 

signifikantně (p < 0,001) významnějšímu snížení tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a 

WHR. Zmenšení obvodu boků nedosáhlo mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou signifikantně 

významného rozdílu.   

 

3.4 Psychologické parametry 

Vstupní hodnoty sledovaných psychologických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 7.  

Statisticky významný (p < 0,05) rozdíl byl na začátku sledování zjištěn mezi skupinou 1 a 3 v 

hodnotě parametru vlastní účinnosti, přičemž ve skupině 1 byla hodnota vlastní účinnosti 

vyšší. Také mezi skupinou 2 a skupinou 3 byl zjištěn statisticky významný (p < 0,05) rozdíl ve 

vstupní hodnotě parametru vlastní účinnosti, přičemž ve skupině 2 byla hodnota tohoto 

psychologického ukazatele vyšší. Statisticky významně vyšší skóre bylo ve skupině 2, 

v porovnání se skupinou 3, zaznamenáno také u vstupní hodnoty vnější příčinné orientace (p < 

0,05). Skupina 3 se od kontrolní skupiny lišila ve vstupních parametrech vlastní účinnosti 

vztahující se k pohybové aktivitě a vnější příčinné orientace (p < 0,05). U obou parametrů 
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byly v kontrolní skupině zjištěny hodnoty signifikantně vyšší (p < 0,05) v porovnání se 

skupinou 3. V ostatních parametrech nebyl mezi srovnávanými skupinami zjištěn rozdíl. 

Výstupní hodnoty psychologických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 8. Během 12 

týdnů terapie došlo ve skupině 3 k signifikantnímu (p < 0,001) zvýšení hodnot těchto 

psychologických parametrů – vlastní účinnosti; vlastní účinnosti vztahující se kontrole příjmu 

potravy - všech pět škál včetně celkového skóre (WEL1, WEL2, WEL3, WEL4, WEL5, 

WELs); vlastní účinnosti vztahující se kontrole pohybové aktivity; celkové hodnoty 

restriktivního způsobu chování včetně obou podškál – flexibilního a rigidního způsobu 

myšlení. Signifikantní zvýšení (p < 0,05) bylo zaznamenáno také u parametru vnitřní příčinné 

orientace. Terapie neměla vliv na změnu hodnot kognitivních faktorů sebehodnocení, vnější 

příčinnou orientaci a neosobní příčinnou orientaci. U kontrolní skupiny byly zjištěny 

signifikantní změny v těchto psychologických parametrech - vlastní účinnost vztahující se 

kontrole příjmu potravy (podškála WEL3 - snížení, p < 0,001; podškála WEL4 - snížení, p < 

0,05; podškála WEL5 - snížení, p < 0,001); vlastní účinnost vztahující se kontrole pohybové 

aktivity - snížení, p < 0,001; flexibilní škála restriktivního způsobu chování - snížení, p < 

0,05); vnější příčinná orientace - zvýšení, p < 0,001; neosobní příčinná orientace - zvýšení, p < 

0,05). 

Rozdíly mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou ve změně psychologických parametrů 

mezi začátkem a koncem kurzu jsou uvedeny v tabulce č. 9. Ve skupině žen, které podstoupily 

snižování tělesné hmotnosti prostřednictvím kurzů STOB, bylo v porovnání s kontrolní 

skupinou zaznamenáno signifikantně výraznější (p < 0,001) zvýšení v těchto psychologických 

parametrech - vlastní účinnosti; vlastní účinnosti vztahující se kontrole příjmu potravy - všech 

pět škál včetně celkového skóre (WEL1, WEL2, WEL3, WEL4, WEL5, WELs); celkové 

hodnotě restriktivního způsobu chování včetně obou podškál – flexibilního a rigidního 

způsobu myšlení. Signifikantně vyšší byl u žen v kurzech STOB také skór vlastní účinnost 
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vztahující se ke kontrole pohybové aktivity a neosobní příčinné orientace (p < 0,05). Mezi 

sledovanými skupinami nebyl zjištěn rozdíl v parametru vnitřní a vnější příčinné orientace a 

v hodnotě sebehodnocení. 

Na začátku kurzu nebyla u žádné ze sledovaných skupin zjištěna korelace mezi 

hodnotou některého z psychologických faktorů a tělesnou hmotností, viz tabulka č. 13. Na 

konci kurzu pak byla u skupiny 3 zjištěna pozitivní signifikantní (p < 0,05) korelace mezi 

vstupní hodnotou vnitřní příčinné orientace a změnou tělesné hmotnosti, viz tabulka č. 14. U 

kontrolní skupiny nebyla u vstupních hodnot psychologických parametrů a tělesné hmotnosti 

zaznamenána žádná významná korelace. Mezi změnou psychologických parametrů a změnou 

tělesné hmotnosti byly u skupiny 3 zaznamenány následující statisticky významné korelace - 

pozitivní korelace (p < 0,05) mezi změnou vlastní účinnosti a změnou tělesné hmotnosti a 

negativní korelace (p < 0,05) mezi změnou WEL2, WELs a změnou tělesné hmotnosti (viz 

tabulka č. 15). U kontrolní skupiny nebyla zaznamenána žádná významná vazba mezi změnou 

v hodnotě psychologických parametrů a změnou tělesné hmotnosti. 

 

3.5 Nutriční parametry 

Mezi skupinami 1, 2, 3 nebyl na začátku studie zjištěn žádný významný rozdíl v 

příjmu některé ze sledovaných živin (bílkoviny, tuky, sacharidy) nebo celkové energie (viz 

tabulka č. 10). Statisticky významný rozdíl byl na začátku kurzu zjištěn pouze mezi skupinou 

3 a kontrolní skupinou v příjmu bílkovin a tuků (p < 0,001). Ženy z kurzů STOB přijímaly na 

začátku studie signifikantně více tuků a bílkovin v porovnání s kontrolní skupinou.  

Na konci kurzu byl u skupiny 3 zaznamenán signifikantní (p < 0,001) pokles příjmu ve 

všech sledovaných nutričních parametrech, tzn. energetickém příjmu (- 2183 Kj, tj. snížení o 

31% původní hodnoty), množství lipidů (- 34,4 gramů, tj. snížení o 50% původní hodnoty), 

proteinů (- 29 gramů, tj. snížení o 39% původní hodnoty), sacharidů (- 14,6 gramů, tj. snížení 
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o 8,3% původní hodnoty), cholesterolu (- 178,8 miligramů, tj. snížení o 53% původní 

hodnoty). Energetický příjem žen v kurzech STOB byl na konci kurzu v průměru hrazen z 

16% bílkovinami, z 27% lipidy a z 57% sacharidy. Také u kontrolní skupiny byl na konci 

kurzu zaznamenán signifikantní (p < 0,001) pokles v příjmu sacharidů, proteinů, cholesterolu 

a celkového energetického příjmu (viz tabulka č. 11). Energetický příjem žen v kontrolní 

skupině byl na konci kurzu hrazen ze 17% bílkovinami, ze 40% lipidy a ze 43% sacharidy. 

Mezi kontrolní skupinou a skupinou 3 byl na konci kurzu zjištěn statisticky významný rozdíl 

v příjmu celkové energie, bílkovin, tuků a cholesterolu (p < 0,001), přičemž u žen v kurzech 

STOB byl tento příjem signifikantně nižší (viz tabulka č. 12).  

 

4. DISKUZE 

Nadváha a obezita negativním způsobem ovlivňují kvalitu lidského života a to jak po 

stránce fyzické (zdravotní), tak psychické (Shaw et al., 2005). Nadváhou a obezitou trpící 

jedinci jsou často terčem předsudků ze strany okolí a tato onemocnění jsou zdrojem 

diskriminace v řadě oblastí jejich života (Blair, Leermakers, 2002; Vaidya, 2006; Vallis, 

Hitler, Perey, 2001). Potřeba řešit problematiku nadměrné tělesné hmotnosti a zdravotních a 

psychických komplikací z nich vyplývajících se dotýká velké řady vědních oborů.  

Jedním z velmi účinných nástrojů, který se v boji s tímto onemocněním osvědčil, je 

psychoterapie s prvky kognitivně-behaviorálních metod (Perri et al., 2002; Wing, 2002). 

Vytipování a ověření psychologických faktorů, se kterými je možné u osob s nadváhou a 

obezitou v rámci kurzů s aplikací KBT pracovat a jejichž modifikace může pozitivním 

způsobem ovlivnit chování a myšlení těchto pacientů a následně i hmotnostní úbytek, je 

významným pomocníkem v boji s velkým zdravotním, sociální a ekonomickým problémem, 

který nadváha a obezita představují (Björntrop et al., 1994). 
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         Do současné doby nebyla v České republice provedena studie, která by mapovala vztah 

mezi vybranými psychologickými faktory, u kterých se předpokládá schopnost ovlivňovat 

tělesnou hmotnost (vlastní účinnost – obecná a vztažená k jídelnímu chování a fyzické 

aktivitě; sebehodnocení; osobní příčinná orientace; restriktivní způsob jídelního chování), a 

změnou tělesné hmotnosti. Cílem této studie bylo ověřit šest hypotéz zaměřených na 

prokázání vazby mezi těmito proměnnými, včetně ověření reliability české verze použitých 

nástrojů (psychologické dotazníky WEL, PSQ, rozšířená škála restriktivního způsobu 

jídelního chování) a popisu změny energetického příjmu u osob účastnících se kurzů snižování 

nadváhy s aplikací KBT. 

         První hypotézu, že během kurzů snižování nadváhy s aplikací KBT bude zaznamenáno 

signifikantní snížení tělesné hmotnosti i dalších antropometrických parametrů (BMI, obvod 

pasu a boků, WHR), se nám podařilo prokázat. U skupiny žen, které absolvovaly 12 týdenní 

kurz STOB celý, došlo k významnému snížení tělesné hmotnosti, v průměru o 8,6%, 

v porovnání se vstupní hodnotou, což je výsledek srovnatelný se studiemi jiných autorů (Perri 

et al., 2002; Wing, 2002). Pro signifikantní snížení rizika vzniku oběhových a metabolických 

poruch je přitom dostačující redukce již o 5% původní tělesné hmotnosti (Adolfsson et al., 

2005; Cooper et al., 2001; Warziski et al., 2007). Průměrný BMI klesl během terapie u žen 

v kurzech STOB z pásma obezity do pásma nadváhy a obvod pasu se snížil pod 80 cm. 

Pozitivní posun ve výše uvedených antropometrických parametrech přináší jedincům zejména 

snížení rizika rozvoje závažných kardiovaskulárních a metabolických onemocnění (Hainer, 

2004; Kunešová et al., 2005). I v kontrolní skupině byl zaznamenán zdravotně významný 

úbytek tělesné hmotnosti (v průměru o 5,4%) a průměrný BMI klesl z pásma obezity do 

pásma nadváhy. Přesto lze považovat kurzy snižování nadváhy a obezity pracující s metodami 

KBT za zdravotně přínosnější v porovnání s kurzy cvičení, které s těmito přístupy nepracují. 

Důvodem pro toto tvrzení je fakt, že účastnice kurzů STOB dosáhly statisticky významnějších 
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změn v antropometrických parametrech (tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, WHR) 

v porovnání s kontrolní skupinou. Významnější přínos KBT metod v terapii nadváhy a 

obezity, v porovnání s čistě behaviorální terapií či placebem podporují také poznatky řady 

předchozích autorů (Shaw et al., 2005; Painot et al., 2001; Sbrocco, 1999; Stahre et al., 2005). 

Druhou hypotézu, že vstupní hodnota sledovaných psychologických parametrů bude 

predikovat velikost hmotnostního úbytku u žen účastnících se celého kurzu snižování nadváhy 

s aplikací KBT, se nám podařilo prokázat u parametru vnitřní příčinné orientace. Osoby, které 

vykazovaly na začátku kurzu STOB vyšší hodnoty tohoto psychologického parametru, 

dosáhly na konci kurzu statisticky významnějšího hmotnostního úbytku. Tento výsledek se 

přiklání k závěrům některých předchozích autorů, kteří uvádějí, že jedinci, kteří jsou schopni 

vnímat a hodnotit nově nastalé životní změny (např. změnu stravovacích a pohybových 

návyků) jako důsledek svých vlastních rozhodnutí a nikoli jako změnu zapříčiněnou 

„nějakou“ vnější okolností (např. osudem, štěstím, náhodou), jsou v dosahování vytyčených 

cílů (např. snížení tělesné hmotnosti) úspěšnější v porovnání s osobami, u kterých je skóre 

tohoto parametru nižší (Teixeira, 2005; Holt et al., 2001; Adolfsson, 2005; Nir, Neumann, 

1990; Nir et al., 1995; Goldney et al., 1981; Balch et al., 1975). Protože ale mezi jednotlivými 

podskupinami respondentek z kurzů STOB nebyl na začátku terapie zjištěn významný rozdíl 

v hodnotách škál DOPO (vnitřní, vnější, neosobní orientace), nelze na základě vstupních 

hodnot příčinné orientace predikovat délku setrvání osob v kurzech STOB a tím ani míru 

úspěchu při snižování tělesné hmotnosti. Zajímavým zjištěním v této studii je přítomnost 

signifikantně vyšší vstupní hodnoty vnější příčinné orientace u žen v kontrolní skupině 

v porovnání se ženami ve skupině STOB. Vyšší vstupní hodnota tohoto psychologického 

parametru byla v řadě předchozích studií spojena s menším hmotnostním úbytkem (von 

Lengerke et al., 2007; Adolfsson, et al., 2005). Také v této studii bylo snížení tělesné 

hmotnosti u žen, které navštěvovaly kurzy bez aplikace metod KBT a vykazovaly výraznější 
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vnější příčinnou orientaci, signifikantně nižší, v porovnání se ženami z kurzů STOB. 

Nicméně, vzhledem k tomu, že mezi vnější příčinou orientací a změnou tělesné hmotnosti 

nebyla prokázána významná korelace, nelze tento faktor považovat za jasný prediktor změn 

tělesné hmotnosti. Podobný závěr lze učinit i pro parametr vlastní účinnosti vztažené 

k pohybové aktivitě. Ženy v kontrolní skupině vykazovaly na začátku terapie signifikantně 

vyšší hodnotu tohoto parametru v porovnání se ženami z kurzů STOB. Tento stav byl 

pravděpodobně dán tím, že ženy, které si volí jako způsob snižování nadváhy pohybovou 

aktivitu, si v této činnosti více důvěřují a mají s touto formou snižování tělesné hmotnosti 

pozitivní zkušenost (Gallagher et al., 2006; Dunn et al., 1997). Avšak ani u tohoto 

psychologického faktoru se nám nepodařilo, v porovnání s předchozími autory, prokázat 

signifikantní vztah ke změně tělesné hmotnosti (Pinto et al., 2001; Samuel et al., 2002; 

Gallagher et al., 2006; Dunn et al., 1997). 

Jediným kognitivním faktorem, ve kterém se mezi sebou podskupiny účastnic kurzů 

STOB na začátku kurzu lišily, byla hodnota vlastní účinnosti. V porovnání s řadou 

předchozích autorů (Clark et al., 1991; Linde et al., 2006; Teixeira, 2005; Stottland et al., 

1991), kteří uvádějí, že vyšší počáteční hodnota vlastní účinnosti predikuje větší 

pravděpodobnost úspěšného snížení tělesné hmotnosti, resp. osvojení si nových způsobů 

chování, se v této studii u skupiny žen účastnících se celého kurzu STOB vyskytla 

signifikantně nižší hodnota tohoto faktoru. Protože během terapie KBT hodnota vlastní 

účinnosti stoupá, může být právě práce s tímto psychologickým faktorem pro některé 

účastnice kurzů důvodem pro setrvání po celou délku trvání terpie (Teixeira et al., 2004; 

Teixeira, 2005). 

 V žádném z dalších sledovaných psychologických faktorů (vlastní účinnost – obecná a 

vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; sebehodnocení; osobní příčinná orientace; 

restriktivní způsob jídelního chování) se skupiny žen v kurzech STOB na začátku studie od 



57 
 

sebe nelišily. Zároveň žádný z těchto psychologických faktorů, resp. jeho hodnota na začátku 

kurzu, neprokázala signifikantní vztah k velikosti vstupní tělesné hmotnosti nebo změně 

tělesné hmotnosti. V porovnání s předchozími autory tedy nelze považovat za spolehlivý 

prediktor hmotnostního úbytku následující psychologické faktory: vlastní účinnost vztaženou 

k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; sebehodnocení; vnější a neosobní příčinnou orientaci; 

restriktivní způsob jídelního chování (Clark et al., 1991; Pinto et al., 1999; Senécal et al., 

2000, Teixeira, 2005; Werijj, 2009; Sbrocco, 1999; Provencher et al., 2003; Timko et al., 

2006).  

Podařilo se nám téměř zcela potvrdit třetí hypotézu, že ve skupině žen účastnících se 

celého kurzu snižování nadváhy s aplikací KBT dojde k signifikantnímu zlepšení sledovaných 

psychologických parametrů. U většiny sledovaných proměnných (kromě parametru 

sebehodnocení, vnější a neosobní příčinné orientace) došlo během kurzu k signifikantnímu 

žádoucímu zvýšení jejich hodnot. Stěžejním zjištěním této studie pak byl fakt, že absolventky 

kurzu STOB vykazovaly na konci terapie signifikantně vyšší skóre ve většině 

sledovaných psychologických parametrů (kromě parametru sebehodnocení, vnější a vnitřní 

příčinné orientace) v porovnání se ženami z kontrolní skupiny.  

Poznatky z této studie doplňují závěry řady předchozích autorů, že metodiky KBT 

aplikované v kurzech snižování nadváhy vedou k pozitivnímu zvýšení hodnoty vlastní 

účinnosti, a to ať již obecné, nebo vztažené k jídelnímu či pohybovému chování (Teixeira et 

al., 2004; Teixeira, 2005; Park, An, 2006; Dutton et al., 2004; Bas et al., 2009; Pinto et al., 

1999). K postupnému zvyšování hodnoty vlastní účinnosti dochází u jedinců s nízkou úrovní 

tohoto psychologického faktoru pravděpodobně proto, že díky přístupům KBT aplikovaným 

v kurzech získávají potřebnou jistotu, že jsou schopni zvládat a kontrolovat proces snižování 

nadváhy. To je motivuje k další účasti v kurzech STOB a k vytrvání v těchto kurzech až do 

konce terapie (Clark, et al., 1991; Linde et al., 2006). Snížení tělesné hmotnosti vnímají tito 
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jedinci jako úspěch, který u nich zvyšuje pravděpodobnost osvojení si nového jídelního a 

pohybového chování. Přestože i v kontrolní skupině byla na konci terapie zaznamenána 

signifikantní změna v parametru vlastní účinnosti, u žen v kurzech STOB byly hodnoty vlastní 

účinnosti, jak obecné, tak vztažené k jídelnímu chování a fyzické aktivitě, na konci terapie 

signifikantně vyšší. To dokresluje pozitivní vliv metodik KBT aplikovaných v kurzech STOB. 

V rozporu s teorií, že příčinná orientace je již upevněná pohotovost přisuzovat příčiny 

chování pro jedince individuálně či typově příznačném (Balcar, 1996), došlo u žen v kurzech 

STOB ke statisticky významnému vzestupu na škále vnitřní příčinné orientace. Vyšší hodnota 

tohoto faktoru bývá vnímána jako pozitivní ukazatel většího hmotnostního úbytku (Adolfsson, 

2005; Teixeira, 2005; Elfhag et al., 2005). Jedinci se zvýšenou vnitřní příčinnou orientací jsou 

ve snižování tělesné hmotnosti úspěšnější zejména proto, že si jsou vědomi faktu, že kontrolu 

nad novými životními událostmi a situacemi mají především oni sami, a že změny v jejich 

životě záleží především na nich samotných (Adolfsson, 2005). U zbývajících dvou druhů 

příčinné orientace (vnější a neosobní) významná změna na konci kurzu STOB zjištěna nebyla. 

Naproti tomu v kontrolní skupině byl zaznamenán nárůst vnější a neosobní příčinné orientace, 

což jsou hodnoty kognitivních parametrů, které jsou spojovány s menším úspěchem při 

snižování tělesné hmotnosti (Adolfsson, 2005; Teixeira, 2005; Elfhag et al., 2005). Nicméně, 

vzhledem k tomu, že na konci kurzu nebyl zjištěn významný rozdíl v hodnotách vnitřní a 

vnější příčinné orientace mezi ženami z kurzů STOB a kontrolní skupinou, nelze posun na 

škálách vnitřní a vnější příčinné orientace přisuzovat metodám KBT aplikovaným v kurzech 

STOB.   

Během terapie v kurzech STOB bylo pozorováno signifikantní navýšení jak celkového 

skóre škály restriktivního způsobu chování, tak i obou podškál (rigidního a flexibilního 

způsobu jídelního chování). Toto navýšení bylo u žen v kurzech STOB signifikantně větší, jak 

v porovnání se vstupními hodnotami, tak v porovnání s hodnotami zjištěnými u kontrolní 
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skupiny. Vzhledem k tomu, že během terapie nadváhy a obezity je žádoucí zvýšení celkové 

hodnoty restriktivního způsobu chování, lze kurzy STOB považovat i v tomto směru za 

efektivní (Wagenknecht et al., 2007). Jak řada autorů ve svých pozorováních zjistila, zvýšení 

celkového skóre škály restriktivního způsobu chování je spojeno s větším úspěchem při 

snížení a udržení si tělesné hmotnosti (Hays et al., 2008; Bryant et al., 2007; Delahanty, 2002; 

Westenhoefer et al., 1999; Westenhoefer et al., 2004).  

V naší studii se nepodařilo prokázat, v porovnání s jinými autory (Werijj, 2009; Nir et 

al., 1991; Teixeira et al., 2004; Foster et al., 1997), že absolvování kurzů s metodami KBT je 

schopno ovlivnit (zvýšit) hodnotu sebehodnocení. Sebehodnocení je faktor často nesprávně 

zaměňovaný s vlastní účinností. Přestože mohou být vlastní účinnost a sebehodnocení 

vnímány jako podobná schémata vztažená k „jáství“, nevyjadřují zdaleka to samé. 

Sebehodnocení každého člověka se utváří na základě toho, jak daný jedinec vnímá nebo si 

představuje, že je hodnocen okolím (Blaine, Rodman, Rodman, 2007). Z toho vyplývá, že 

sebehodnocení a z něj vyplývající chování jsou více dány přesvědčením samotného jedince o 

tom, co si o něm okolí myslí, než-li reálným náhledem okolí. Proto snížení tělesné hmotnosti 

v kurzech snižování nadváhy často vede ke zvýšení sebehodnocení, protože jedinci, kteří svoji 

hmotnost sníží, zpravidla internalizují přesvědčení, že díky nižší tělesné hmotnosti jsou lépe 

akceptováni okolím (Blaine et al., 2007).  

Čtvrtou hypotézu, která předpokládala, že u žen účastnících se kurzů STOB bude 

zjištěna existence významného vztahu (korelace) mezi změnou vybraných psychologických 

faktorů (vlastní účinnost – obecná a vztažená k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; 

sebehodnocení; osobní příčinná orientace; restriktivní způsob jídelního chování) a změnou 

tělesné hmotnosti, se podařilo prokázat pouze u faktoru vlastní účinnosti a vlastní učinnosti 

vztahující se k jídelnímu chování. Na základě zjištěných korelací lze v souladu s předchozími 

autory konstatovat, že čím více se u účastnic kurzu STOB zvýší hodnota vlastní účinnosti 
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vlivem metodik KBT, tím většího hmotnostního úbytku během terapie dosáhnou (Stottland et 

al., 1991; Teixeira et al., 2004; Teixiera et al., 2005). Důležitým zjištěním v naší studii byla 

korelace mezi velikostí hmotnostního úbytku a zvýšením celkového skóre dotazníku WEL. Na 

konci kurzu bylo zaznamenáno signifikantní snížení tělesné hmotnosti v souvislosti se 

zvýšením celkového skóre dotazníku WEL, které je v souladu se zjištěním uvedených autorů 

(Park et al., 2006; Dutton et al., 2004; Bas et al., 2009).  

Pátá hypotéza, že ve skupin žen z kurzů STOB bude zaznamenán signifikantní pokles 

příjmu energie, se nám podařilo prokázat. Absolventky kurzů STOB signifikantně snížily 

během terapie svůj energetický příjem o více než 30% v porovnání se vstupní hodnotou. 

Navíc, na konci kurzu odpovídalo složení jídelníčku (procentuální zastoupení jednotlivých 

energetických složek potravy) obecně platným výživovým doporučením (Kunešová et al., 

2005). Energetický příjem byl u žen z kurzů STOB na konci terapie z největší části hrazen 

sacharidy (57%) a obsah tuku ve stravě nepřesáhl doporučovaných 30% celkového 

energetického příjmu (Wadden et al., 2005; Hainer, 2004). Za významné z hlediska prevence 

rozvoje kardiovaskulárních onemocnění lze považovat u žen v kurzech STOB také snížení 

příjmu cholesterolu o více než 50% v porovnání se vstupními hodnotami (Fabricatore, 2007). 

Ačkoliv i v kontrolní skupině byl zaznamenán na konci kurzu pokles příjmu energie, byl tento 

pokles signifikantně menší, než-li u absolventek kurzů STOB, což bylo s největší 

pravděpodobností zapříčiněno absencí KBT přístupů podporujících osvojení si nových 

způsobů stravování (Werijj et al., 2009). U osob v kontrolní skupině bylo složení jídelníčku na 

konci kurzu podstatně méně vyhovující. Ve stravě byl zastoupen příliš vysoký podíl tuků 

(40%) na úkor nízkého podílu sacharidů (43%).   

          Za přínos této studie považujeme částečné potvrzení šesté hypotézy, tedy ověření 

reliability české verze dotazníku WEL, PSQ a rozšířené škály restriktivního způsobu jídelního 

chování. Česká verze dotazníku WEL se ukázala být reliabilním nástrojem, protože prokázala 
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na základě hodnot indexu shody strukturu podobnou s původní verzí dotazníku WEL. Naše 

data navíc vykazovala hodnoty skórů srovnatelné se vzorky populace, u které byl dotazník 

používán již dříve (Clark et. al, 1991; Clark et. Al, 1996; Bas et al., 2009). Námi zjištěné 

hodnoty koeficientů Cronbachova alfa a signifikantní korelační vazby mezi škálami svědčí pro 

dobrou vnitřní konzistenci jednotlivých položek české verze dotazníku WEL. Podobně i 

dotazník PSQ prokázal dobrou vnitřní konzistenci na hodnoty Cronbachova alfa a vysoké 

hodnoty indexu shody s původním nástrojem (Allison, 1995). Lze jej považovat za reliabilní 

nástroj pro měření vlastní účinnosti vztahující se k pohybové aktivitě. Naproti tomu námi 

testovaná rozšířená verze škály restriktivního způsobu chování, vycházející z dotazníku 

TFEQ, prokázala pouze středně silný index shody s původním nástrojem. V porovnání s 

předchozími autory se nám nepodařilo jasně prokázat, že pro měření restriktivního způsobu 

jídelního chování je validnějším nástrojem rozšířená škála restrikce dotazníku TFEQ (Timko 

et al., 2006; Westenhoefer, 1991; Westenhoefer et al., 1999). Pro ověření reliability rozšířené 

verze dotazníku restriktivního způsob chování je tedy zapotřebí provést na širším vzorku 

populace. V rámci této studie byly měřeny také hodnoty koeficientu Cronbachova alfa pro již 

validizovaný český dotazník DOPO a také pro české dotazníky měřící parametr vlastní 

účinnost a sebehodnocení. Pozitivním výsledkem je, že hodnoty Cronbachova alfa se v naší 

studii blíží těm, které ve svým pracích uvádí autoři těchto nástrojů (Balcar, 1996; Blatný, 

1994; Schwarzer, 1993).  

         Většina subjektů zařazených do této studie byly ženy kolem 40. roku věku s převážně 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Z toho důvodu nelze výsledky z naší studie 

generalizovat na celou populaci trpící nadváhou a obezitou, která se snaží o redukci své 

tělesné hmotnosti.  
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5. ZÁVĚR 

Z výsledků této studie vyplývá, že kurzy snižování nadváhy a obezity pracující 

s metodikami KBT přinášejí svým účastníkům signifikantně významnější změnu 

v antropometrických, nutričních a psychologických faktorech v porovnání s kurzy, kde se tyto 

metody neaplikují. 

Absolvování celého kurzu STOB přináší pacientům zdravotně prospěšné signifikantní 

snížení jak tělesné hmotnosti, tak i změnu ostatních antropometrických ukazatelů, jako je 

BMI, WHR a obvod pasu a boků. 

Za zdravotně prospěšné lze považovat absolvování kurzů STOB také z důvodu 

osvojení si vhodných stravovacích návyků, které vedou k významnému snížení energetického 

příjmu. Na konci kurzu STOB byly jednotlivé energetické složky potravy (sacharidy, tuky, 

bílkoviny) zastoupeny v  jídelníčku respondentek v  doporučovaném poměru a došlo 

k významnému snížení příjmu cholesterolu. 

Metody KBT aplikované v kurzech STOB pozitivním způsobem ovlivňují 

psychologické parametry jejich absolventek. Během terapie došlo k žádoucímu zvýšení 

hodnot vlastní účinnosti (obecné i vztažené k jídelnímu chování a fyzické aktivitě); 

sebehodnocení; osobní příčinné orientace; restriktivního způsob jídelního chování. 

Absolvování kurzu naproti tomu nemělo vliv na míru sebehodnocení, vnější a neosobní 

příčinnou orientaci.  

Kromě vstupní hodnoty vnitřní příčinné orientace neprokázal žádný z vytipovaných 

psychologických faktorů schopnost predikovat hmotnostní úbytek během terapie v kurzech 

STOB. Z psychologických faktorů měla na změnu tělesné hmotnosti vliv pouze změna vlastní 

účinnosti (obecná) a vlastní účinnosti vztažené k jídelnímu chování. Faktorem, který určoval 

délku setrvání v kurzech STOB, byla nízká vstupní hodnota parametru vlastní účinnosti.  
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Za spolehlivý prediktor hmotnostního úbytku nelze považovat následující 

psychologické faktory: vlastní účinnost vztaženou k jídelnímu chování a fyzické aktivitě; 

sebehodnocení; vnější a neosobní příčinnou orientaci; restriktivní způsob jídelního chování. 

Vysokou reliabilitu v této studii prokázala česká verze dotazníku WEL (Weight Eating 

Life-style Questionnaire) a PSQ (Physical Self-efficacy Questionnaire). Rozšířená verze škály 

restriktivního způsobu jídelního chování, která vychází z dotazníku TFEQ (Three Factor 

Eating Questionnaire) prokázala středně silný index shody s původním nástrojem.  
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TABULKY VÝSLEDKŮ 

 

Sociodemografické údaje 

 

Tabulka č. 1: Věk 

 n = 58 
skupina 1 

n = 84 
skupina 2 

n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD M + SD M + SD 

Průměrný věk 38,2 7,8 41,1 10,6 38 9,6 40,6 8,9 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Dosažené vzdělání (vyjádřeno v %) 

  n = 58 
skupina 1 

n = 84 
skupina 2 

n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

základní 9 7 5 7 

středoškolské 60 64 62 59 

 

Dosažené 

vzdělání vysokoškolské 31 29 33 34 
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Tabulka č. 3: Anamnestické údaje 

V tabulce jsou uvedeny četnosti odpovědí (v %) na jednotlivé otázky z anamnestického 

dotazníku 

Číslo 
otázky 

Označení
odpovědi

n = 58 
skupina 

1 

n = 84 
skupina 

2 

n = 88 
skupina 

3 

n = 94 
kontrolní skupina

A 92 89 94 93 1) Pokoušela jste se 
v minulosti již někdy o 
snížení tělesné hmotnosti? 

B 5 8 6 7 

A 11 23 12 26 
B 35 27 37 28 
C 28 32 30 33 
D 17 14 19 11 

*2) Kolik Vám bylo let při 
prvním pokusu o snížení 
tělesné hmotnosti? 

E 2 5 2 2 
A 31 34 32 36 
B 35 37 39 34 
C 10 11 10 10 

3) Dokážete odhadnout, 
kolikrát jste se již během 
života pokoušela o snížení 
tělesné hmotnosti? D 17 22 19 20 

A 11 13 10 13 
B 26 25 29 25 
C 37 25 39 23 
D 14 17 12 18 

4) Jaký byl obvykle Váš 
hmotnostní úbytek? 

E 9 22 10 21 
A 10 11 8 9 
B 9 5 7 6 
C 35 42 38 46 
D 36 28 36 26 

5) Udržela jste si obvykle 
dosažený hmotnostní 
úbytek? 

E 13 15 11 13 
A 11 8 9 6 
B 16 12 17 14 
C 25 16 26 18 
D 17 24 15 26 
E 18 22 16 19 

6) Kolik let již trpíte 
nadváhou (BMI > 25)? 

F 15 16 17 17 
A 75 74 78 79 
B 13 12 13 10 
C 4 3 2 5 

*7) Jaká je podle Vašeho 
názoru příčina Vaší 
nadváhy? (uvedeno %  
odpovědí ano) D 8 8 7 6 

A 12 9 11 10 
B 12 3 10 2 
C 3 6 2 5 
D 24 25 28 27 
E 5 10 6 10 
F 11 10 9 9 
G 4 3 4 2 

8) Vzrostla Vaše tělesná 
hmotnost po nějaké 
významné události? 
(uvedeno %  
odpovědí ano) 
 

H 5 12 6 10 



78 
 

I 3 3 2 2 
J 4 2 4 1 
K 4 7 3 6 
L 2 1 3 2 
M 13 15 12 14 
A 26 25 28 27 
B 11 8 9 7 
C 22 18 20 16 
D 15 14 15 16 

9) Jaký byl hlavní důvod 
pro Vaše přihlášení do 
kurzů snižování nadváhy? 

E 29 32 28 34 
A (1) 68 71 70 68 
B (2) 62 67 63 68 
C (1) 79 85 81 86 
D (1) 92 88 93 90 

*10) Použila jste někdy 
některou z níže uvedených 
metod jako prostředek pro 
snížení tělesné hmotnosti? 
(číselně vyznačena pouze 
nejčastější odpověď) 
 

E (1) 36 47 38 49 

* p < 0,05 
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Antropometrické parametry 

 

Tabulka č. 4: Vstupní hodnoty antropometrických ukazatelů  

 

 n = 58 
skupina 1 

n = 84 
skupina 2 

n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní 
skupina 

 M + SD M + SD M + SD M + SD 

Tělesná hmotnost (kg) 91,4 17,6 88,3 14,9 86,8 14,9 85,9 10,2 

BMI 32,4 5,1 31,6 5,0 31,3 5,0 30,6 3,0 

Obvod boků (cm) 119λ 4,4 115,5β 6,2 111,4 6,6 111,2 8,8 

Obvod pasu (cm) 99 γ 3,9 95,5 β 4,8 87,3 5,4 87,8 9,3 

WHR 0,82 λ 0,05 0,80 β 0,06 0,79 0,05 0,79 0,07 

λ statisticky významný rozdíl mezi skupinou 1 a 3, p < 0,001 
β  statisticky významný rozdíl mezi skupinou 2 a 3, p < 0,001 
γ statisticky významný rozdíl mezi skupinou 1 a 3, p < 0,05 
 

Tabulka č. 5: Výstupní hodnoty antropometrických ukazatelů  

 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD 

Tělesná hmotnost (kg) 79,3** 13,6 81,7** 9,3 

BMI 28,8** 4,7 29,5** 2,7 

Obvod boků (cm) 104,0** 6,7 104,0** 7,9 

Obvod pasu (cm) 79,9** 4,9 83,1** 9,5 

WHR 0,77** 0,05 0,80* 0,08 

** statisticky významná změna parametrů v porovnání se vstupními daty; p < 0,001 
* statisticky významná změna parametrů v porovnání se vstupními daty; p < 0,05 
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Tabulka č. 6: Rozdíl mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou ve změně antropometrických 

parametrů zjištěných na začátku a na konci kurzu  

 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

rozdíl M + SD M + SD 

Tělesná hmotnost (kg) -7,48 3,52 -4,16** 1,80 

BMI -2,45 1,38 -1,10** 0,70 

Obvod boků (cm) -7,37 4,53 -7,17 5,06 

Obvod pasu (cm) -7,36 4,10 -4,65** 2,66 

WHR -0,02 0,03 0,01** 0,04 

** statisticky významný rozdíl ve změně parametrů mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou;  
     p <  0,001 
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Psychologické parametry 

Tabulka č. 7: Vstupní hodnoty psychologických parametrů 

 

 n = 58 
skupina 1 

n = 84 
skupina 2 

n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD M + SD M + SD 

SE 23,5# 2,2 23,4& 2,0 22,4 2,0 23,0 2,0 

WEL1 19,2 8,3 18,5 8,5 20,0 8,6 19,4 8,0 

WEL2 18,7 6,9 18,0 6,9 19,6 6,6 18,2 7,6 

WEL3 23,0 7,6 22,3 7,7 23,5 7,7 22,7 8,2 

WEL4 26,5 6,4 27,1 6,4 26,2 6,2 27,4 5,9 

WEL5 25,6 6,4 25,2 7,1 26,6 6,9 26,0 6,6 

WELs 111,2 24,3 113,0 24,1 115,8 26,1 113,8 24,5 

PSE 57,8 11,5 58,0 11,5 54,7 13,7 59,8* 11,1 

RST 12,3 3,9 12,0 3,9 12,4 3,6 12,3 4,0 

RIG 6,7 2,5 6,3 2,7 6,7 2,9 6,6 2,8 

FLX 5,5 2,1 5,7 2,3 5,6 1,8 5,7 2,3 

ILOC 47,3 8,1 46,2 7,1 46,9 8,6 46,6 7,0 

ELOC 13,9 5,8 15,3& 4,9 13,1 4,4 14,7* 5,4 

MLOC 10,7 5,7 10,0 5,3 11,6 7,9 10,1 4,9 

SEM 25,4 1,3 25,3 1,3 25,1 1,4 25,4 1,3 

* statisticky významný rozdíl mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou; p < 0,05 
# statisticky významný rozdíl mezi skupinou 1 a 3; p < 0,05 
& statisticky významný rozdíl mezi skupinou 2 a 3; p < 0,05 
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Tabulka č.8: Výstupní hodnoty psychologických parametrů 

 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD 

SE 24,7** 1,8 23,1 2,0 

WEL1 26,4** 6,7 19,0 6,4 

WEL2 25,8** 6,2 18,6 6,0 

WEL3 28,7** 6,6 22,0** 7,5 

WEL4 30,1** 4,5 26,0* 6,1 

WEL5 30,6** 5,8 24,9** 6,3 

WELs 141,6** 22,6 112,6 20,9 

PSE 62,4** 13,0 63,8** 9,5 

RST 17,6** 3,5 12,1 3,3 

RIG 8,2** 2,2 6,8 2,3 

FLX 9,3** 2,3 5,3** 1,8 

ILOC 48,5* 8,8 46,4 6,3 

ELOC 13,2 6,0 15,8** 4,2 

MLOC 10,8 7,9 10,7 4,0 

SEM 25,3 1,3 25,6 1,4 

** statisticky významná změna v porovnání se vstupními daty; p < 0,001 
* statisticky významná změna v porovnání se vstupními daty; p < 0,05 
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Tabulka č. 9: Porovnání velikosti změny psychologických parametrů mezi začátkem a 

koncem kurzu u skupiny 3 a kontrolní skupiny  

 

 Rozdíl mezi 
vstupní a výstupní hodnotou 

Rozdíl mezi  
vstupní a výstupní hodnotou 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD 

SE 2,26 2,10 0,2** 1,40 

WEL1 5,81 9,03 -0,77** 9,02 

WEL2 6,17 6,35 0,40** 4,26 

WEL3 5,27 6,42 -0,65** 1,23 

WEL4 3,90 5,61 0,19** 2,07 

WEL5 3,95 5,12 -1,04** 0,64 

WELs 25,76 18,11 -1,27** 6,37 

PSE 7,74 10,66 4,02* 4,37 

RST 5,19 3,30 -0,16** 1,99 

RIG 1,52 2,08 0,19** 1,54 

FLX 3,68 2,79 -0,36** 1,16 

ILOC 1,61 7,06 -0,27 3,95 

ELOC 0,15 4,47 1,07 2,75 

MLOC -0,77 8,37 0,56* 2,61 

SEM 0,25 1,70 0,18 1,46 

** statisticky významný rozdíl ve změně parametrů mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou;  
     p < 0,001 
* statisticky významný rozdíl ve změně parametrů mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou;  
   p < 0,05 
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Nutriční parametry 

 

Tabulka č. 10: Vstupní hodnoty nutričních parametrů 

 

 n = 58 
skupina 1 

n = 84 
skupina 2 

n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní 
skupina 

 M + SD M + SD M + SD M + SD 

Energie (Kj) 6960 1929 6881 2026 7632 1044 7377 1099 

Bílkoviny (g) 74,0 22,0 69,7 17,7 81,2 10,5 76,4** 10,2 

Tuky (g) 68,4 26,9 66,0 28,7 79,5 12,3 73,4** 8,3 

Sacharidy (g) 175,0 50,8 184,8 49,9 191,4 49,1 195,0 26,0 

Cholesterol (mg) 339,1 136,7 298,2 115,4 341,2 127,0 319,6 127,9 

** statisticky významný rozdíl ve vstupních parametrech mezi skupinou 3 a kontrolní    
   skupinou; p < 0,001 
 

Tabulka č. 11: Výstupní hodnoty nutričních parametrů  

 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD 

Energie (Kj) 4777** 967 7019** 1027 

Bílkoviny (g) 45** 14 70** 11 

Tuky (g) 34** 7,8 74 9,6 

Sacharidy (g) 160** 11 178** 19 

Cholesterol (mg) 160** 58 300** 123 

** statisticky významný rozdíl v porovnání se vstupní hodnotou; p < 0,001 
* statisticky významný rozdíl v porovnání se vstupní hodnotou; p < 0,05 
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Tabulka č. 12: Rozdíl v nutričních hodnotách zjištěných na začátku kurzu a na konci 

kurzu  

 

 n = 88 
skupina 3 

n = 94 
kontrolní skupina 

 M + SD M + SD 

Energie (Kj) -2183 1000 -357** 562 

Bílkoviny (g) -29 11,4 -6,2** 5,7 

Tuky (g) -34,4 14,8 0,4** 7,4 

Sacharidy (g) -14,6 26,1 -16,6 21,3 

Cholesterol (mg) -178,8 135,4 -19,3** 41,9 

** statisticky významný rozdíl ve změně parametrů mezi skupinou 3 a kontrolní skupinou;  
     p < 0,001 
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KORELAČNÍ TABULKY 

Tabulka č. 13: Spearmanovy pořadové korelace mezi vstupními hodnotami 

psychologických parametrů a tělesnou hmotností 

 skupina 1 
(n = 58) 

skupina 2 
(n = 84) 

skupina 3
(n = 88) 

kontrolní 
skupina (n = 94) 

SE 0,1042 0,1486 0,0121 -0,1484 

WEL1 -0,0670 0,0554 -0,0782 0,1370 

WEL2 0,0556 0,1751 0,0268 0,0009 

WEL3 -0,0271 -0,0320 0,0146 -0,1344 

WEL4 -0,0909 -0,0957 -0,1971 -0,0242 

WEL5 0,0236 0,0441 0,0828 0,1312 

WELs 0,0097 0,0539 -0,0334 0,0519 

PSE -0,1503 -0,1381 0,0730 -0,0632 

RST -0,0824 -0,1022 -0,0194 -0,0804 

RIG 0,0516 -0,0102 0,0326 0,0242 

FLX -0,2373 -0,0880 -0,0996 -0,1404 

ILOC 0,0901 0,1008 0,1422 -0,0353 

ELOC -0,0336 0,0435 -0,1806 0,1640 

MLOC 0,0914 -0,0130 -0,1454 0,1136 

SEM 0,0220 -0,1550 0,0835 -0,1685 
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Tabulka č. 14: Spearmanovy pořadové korelace mezi vstupními hodnotami 

psychologických parametrů a změnou tělesné hmotnosti během 12 týdnů terapie 

 

 skupina 3 (n = 88) kontrolní skupina (n = 94) 

SE -0,0770 -0,0497 

WEL1 0,0362 0,1297 

WEL2 0,1866 0,0611 

WEL3 0,0694 0,1186 

WEL4 -0,0521 0,2194 

WEL5 0,0681 0,0696 

WELs 0,0881 0,1342 

PSE 0,1342 0,1971 

RST 0,0221 0,0534 

RIG 0,1230 0,0134 

FLX -0,0358 0,0699 

ILOC 0,2234* -0,0207 

ELOC -0,1665 -0,0040 

MLOC -0,1424 -0,1155 

SEM 0,0658 0,1737 

* p < 0,05 
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Tabulka č. 15: Spearmanovy pořadové korelace mezi změnou psychologických 

parametrů a změnou tělesné hmotnosti během 12 týdnů terapie 

 

 skupina 3 (n = 88) kontrolní skupina (n = 94) 

SE 0,237* -0,050 

WEL1 -0,166 0,087 

WEL2 -0,291* 0,061 

WEL3 -0,074 0,119 

WEL4 -0,088 0,219 

WEL5 -0,059 0,070 

WELs -0,231* 0,134 

PSE -0,071 0,197 

RST -0,090 0,053 

RIG -0,117 0,013 

FLX -0,138 0,070 

ILOC 0,046 -0,021 

ELOC -0,023 -0,004 

MLOC -0,165 -0,116 

SEM -0,137 0,174 

* p < 0,05 
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OVĚŘENÍ RELIABILITY POUŽITÝCH DOTAZNÍKŮ 

 

Tabulka č. 16: Reliabilita dotazníku WEL 

 

Vzájemné korelace mezi škálami dotazníku WEL a koeficient Cronbachovo alfa 

 

proměnná WEL1 WEL2 WEL3 WEL4 WEL5 Cronbachovo alfa 

WEL1 1,000**     0,826 

WEL2 0,283** 1,000    0,746 

WEL3 0,261** 0,593** 1,000   0,818 

WEL4 0,516** 0,162* 0,303** 1,000  0,687 

WEL5 0,233** 0,392** 0,439** 0,301** 1,000 0,643 

**p < 0,001; *p < 0,05 

 

Indexy shody původní struktury dotazníku aplikované na českou verzi dotazníku WEL 

 

Stupně volnosti = 165,0  

Satorra-Bentlerův Chí-kvadrát = 378,38 (P = 0,0)  

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,075  

Comparative Fit Index (CFI) = 0,94  

Standardizovaná odmocnina z průměrného čtverce residuí = 0,11 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,79  
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Tabulka č. 17: Reliabilita rozšířené verze dotazníku pro měření restriktivního způsobu 

jídelního chování  

 

Indexy shody původní struktury dotazníku aplikované na českou verzi rozšířené škály 

rigidního způsobu jídelního chování 

Stupně volnosti = 104 

Satorra-Bentlerův Chí-kvadrát = 408,52 (P = 0,0) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,11 

Comparative Fit Index (CFI) = 0,80 

Standardizovaná odmocnina z průměrného čtverce residuí = 0,15 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,62 

 

Indexy shody původní struktury dotazníku aplikované na českou verzi rozšířené škály 

flexibilního způsobu jídelního chování 

Stupně volnosti = 54 

Satorra-Bentlerův Chí-kvadrát = 340,33 (P = 0,0) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,15 

Comparative Fit Index (CFI) = 0,77 

Standardizovaná odmocnina z průměrného čtverce residuí = 0,19 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,61 
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Tabulka č. 18: Reliabilita dotazníku PSQ 

 

Indexy shody původní struktury dotazníku aplikované na českou verzi dotazníku Physical 

Self-efficacy Questionnaire (PSQ) 

 

Stupně volnosti = 142 

Satorra-Bentlerův Chí-kvadrát = 352,2 (P = 0,0) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,12 

Comparative Fit Index (CFI) = 0,75 

Standardizovaná odmocnina z průměrného čtverce residuí = 0,17 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,68 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Obsah jednotlivých lekcí kurzu STOB (převzato z Málková, 2004; Málková, 

2005; Málková, 2006) 

1. lekce 

Hlavní důraz je kladen na sebepoznání a zvládnutí technik sebekontroly. Své 

stravovací a pohybové zvyklosti si pacienti zpočátku zaznamenávají do záznamových archů. 

Z nich může lektor vyčíst, jaké druhy potravin, v jakém množství, za jakých okolností, v jakou 

denní dobu a jakou rychlostí klient konzumuje. Zjišťují se také pohybové návyky. Součástí 

první lekce kurzu je také zjištění motivace klientů k hubnutí, lektor s nimi prodiskutuje bilanci 

zisků a ztrát, které snížení hmotnosti pacientovi přinese. Řada osob, které se do kurzů 

snižování nadváhy s aplikací KBT přihlásí, má o snižování tělesné hmotnosti zkreslené 

představy. Proto se tato lekce zabývá volbou reálného cíle, tj. konečnou cílovou hmotností. 

2. lekce 

Druhá lekce je zaměřena na podrobnou analýzu jídelního chování na základě 

záznamových archů. Klienti se učí postupným změnám ve svém jídelníčku, stejně jako 

v pohybových návycích. Lekce je zaměřena především na odhalení chyb ve svých 

stravovacích a pohybových návycích. Klienti se s terapeutem zamýšlí nad tím, zda nejedí 

velké množství jídla, nejedí vysoce kalorická jídla, nemají špatný režim stravování, mají 

dostatek tekutin, příjem potravy není reakcí na různé vnější a vnitřní podněty, mají dostatek 

pohybu. Hlavním cílem lekce je uvědomit si proces jedení, a naučit se jíst pomaleji 

(zpomalení jezení vede většinou k tělesnému i psychickému nasycení i při menším množství 

jídla). Vhodným pomocníkem je v této situaci zapisování si jídelníčku, proto aby  klient nejedl 

automaticky, ale s uvědoměním si prožitku jídla. 

3. - 4. lekce 
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V rámci těchto dvou lekcí se klienti učí přebudovávat nevhodné stravovací návyky. 

Cílem je, aby si klient zvládl sestavit takový jídelníček, který bude mít snížený obsah energie 

a přitom bude chutný a rozmanitý. Klienti jsou nabádáni k tomu, aby snižování tělesné 

hmotnosti udržovali v rozmezí 0,5 kg/týden. Metodika těchto lekcí se zaměřuje zejména na 

změnu návyků, což zahrnuje volbu správného množství stravy, živin, složení stravy a 

stravovacího režimu. Klienti se učí odhadovat příjem energie v potravinách pomocí fotografií 

s porcemi potravin nebo tabulek. Součástí lekcí je také seznámení se základními živinami a 

jejich hlavními funkcemi. Klienti se učí pracovat s potravinovou pyramidou. Jsou poučeni o 

různých druzích tuků obsažených v potravinách, je jim vysvětlen pojem glykemický index a 

jakým způsobem s ním při snižování hmotnosti pracovat. Klienti se také učí, jak si vychutnatt 

požitek z jídla i během redukční diety je jim nabídnut také seznam receptů, které jsou pro 

snižování hmotnosti vhodné.  

5. lekce 

Tato lekce je zaměřena na pohyb. Klienti jsou obeznámeni s tím, že pravidelná 

pohybová aktivita je nezbytnou součástí úspěšného snížení tělesné hmotnosti. Klienti jsou 

seznámeni s různými formami pohybu, jsou jim představeny výhody i nevýhody jednotlivých 

pohybových aktivit, naučí se, jak regulovat pohybovou aktivitu pomocí měření tepové 

frekvence. Klient by si měl během 12 lekcí kurzu najít takovou formu pohybové aktivity, která 

ho bude těšit a bude ji moci provozovat ve vhodné intenzitě a frekvenci.  

6. - 9. lekce 

Tyto lekce jsou zaměřeny na techniky, které slouží ke kontrole podnětů 

(environmentálních i společenských) spouštějících jezení. Klienti mapují situace, kdy jezení 

není reakcí na přirozené signály potřeby jíst, ale na jiné podněty. Pro většinu lidí, kteří mají 

problémy s nadváhou není „kručení v břiše“ signálem k tomu, aby začali jíst. Jídlo je 

podmiňováno řadou vnějších (vzhled, vůně jídla, společenská úloha jídla, specifické místo a 
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činnost) a vnitřních (emoce či myšlenky) podnětů. Klienti se učí na tyto podněty reagovat 

jinak, než konzumací potravy, tvoří si seznam alternativních činností, které budou v těchto 

situacích používat, a které jsou neslučitelné s jídlem. Lekce se zabývají např. problematikou 

automatického jedení, učí klienty jak zvládat nevhodné návyky a jak překonat vnitřní podněty 

spouštějící konzumaci stravy (např. zlost, strach, úzkost). Klienti se učí také zvládat 

dysfunkční myšlenky týkající se jídla a hmotnostních úbytků, které probíhají ve formě 

vnitřních monologů. Součástí těchto lekcí je také práce s negativním vnímáním vlastního těla. 

Využívají se příjemné a snadno uskutečnitelné činnosti, případně relaxační techniky. 

10. lekce 

Tato lekce navazuje na 2. lekci. K technikám sebekontroly, které si klienti osvojili, se 

nyní přidává vnější posilování terapeutem nebo členy skupiny. Pro řadu klientů může být 

obtížné pokračovat ve snižování hmotnosti i po skončení kurzu. V této lekci se tedy klienti učí 

nalézt si oporu, nejlépe členy rodiny, přátele, kteří jej budou i nadále podporovat ve snaze o 

snížení tělesné hmotnosti. 

11. lekce 

Klienti se seznamují s řadou pomůcek vycházejících z kognitivně-behaviorálních 

přístupů (zejména techniky sebekontroly a sebepozorování), které mohou pomoci vytvářet a 

udržovat správné jídelní a pohybové chování. Na konci kurzu by měl každý z klientů 

zhodnotit, která technika mu nejlépe pomohla ve snižování hmotnosti a tu se naučit v případě 

relapsu sám použít. Společnost STOB vypracovala materiály pomáhající klientům k osvojení 

si nových způsobů chování (brožurky,, knihy, časopisy, ledničkový tahák, talířky, skládačka 

pro zdravé hubnutí, videokazety, DVD, CD s instrukcí k relaxaci, program Sapiens). 

12. lekce 

Tato lekce je zaměřena na zvážení vhodnosti další redukce váhy, na udržení 

hmotnostních úbytků a nácvik zvládání zátěžových situací. 
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Příloha č. 2 

PRŮVODNÍ DOPIS PRO ÚČASTNICE  KURZU STOB 

 
Vážená slečno, paní, 
 

chtěly bychom Vás požádat o písemný souhlas se zařazením do studie, kterou  
organizuje Mgr. Lucie Kintrová ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze spolu se 
společností STOB (Stop OBezitě). Souhlasíte-li se zařazením do této studie, podepište prosím 
níže uvedené prohlášení:  
 
Souhlasím s vyplněním přiložených otazníků a podstoupením měření tělesné hmotnosti, 
obvodu pasu a boků. Činím tak dobrovolně, po obdržení podrobných informací o této studii. 
 
 
Jméno a příjmení: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Korespondenční adresa: ………………………………………………………………………... 
 
Telefonní číslo: ……………………………        E-mail: ……………………………………. 
 
V Praze dne …………………………..               Podpis ……………………………………….. 
 
 
 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
Mgr. Lucie Kintrová, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
PhDr. Iva Málková, společnost STOB 
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Příloha č. 3 

PRŮVODNÍ DOPIS PRO ÚČASTNICE V KURZECH CVIČENÍ 

 

Vážená slečno, paní, 
 

chtěla bych Vás požádat o písemný souhlas se zařazením do studie, která se týká mé 
dizertační práce. Studie je zaměřena na sledování postojů a názorů žen, které se účastní kurzů 
zaměřených na snížení tělesné hmotnosti. Souhlasíte-li se zařazením do této studie, vyplňte 
prosím přiložený dotazník a  podepište prosím níže uvedené prohlášení:  
 
Souhlasím s vyplněním přiložených otazníků a jejich anonymní zpracováním. Činím tak 
dobrovolně, po obdržení podrobných informací o této studii. 
 
 
Jméno a příjmení: 
……………………………………………………………………………….. 
 
Telefonní číslo: ……………………………        E-mail: ……………………………………. 
 
V Praze dne …………………………..               Podpis ……………………………………….. 
 
 
 
 
Předem děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Lucie Kintrová, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
Email: lucie.kintrova@seznam.cz 
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Příloha č. 4 

DOTAZNÍK PRO MĚŘENÍ VLASTNÍ ÚČINNOSTI (SELF-EFFICACY) 
 
Jméno: ………………………………………………………………………………………… 
 
Z níže uvedených odpovědí vyznačte prosím tu, která Vám nejlépe vyhovuje: 
 
1) Vždy se mi podaří vyřešit složité problémy, když se dostatečně usilovně snažím, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
2) Když je někdo proti mně, vždycky si dokážu najít způsoby a cesty, jak dosáhnout toho, co  
    chci, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
3) Je pro mě snadné, abych se držela svých záměrů a dosáhla svých cílů 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
4) Důvěřuji si, že si dokážu poradit s nečekanými událostmi, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
5) Díky své pohotovosti jsem schopna si poradit i s nepředvídatelnými situacemi, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
6) Jsem schopna vyřešit většinu problémů, pokud jim věnuji náležité úsilí, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
7) Když se setkám s nějakými obtížemi, dokážu zůstat klidná, protože se mohu spolehnout na  
    své schopnosti, vím, že si nějak poradím, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
8) Když mám nějaký problém, obvykle naleznu několik řešení, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
9) Když se ocitnu v bezvýchodné situaci, obvykle přijdu na to něco, co mohu udělat, 
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
 
10) Ať se mi postaví do cesty cokoli, obvykle si s tím dokážu poradit,  
a) vůbec ne           b) spíš ne           c) spíš ano           d) určitě ano 
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Příloha č. 5 

DOTAZNÍK VLASTNÍ ÚČINNOSTI VE VZTAHU K JÍDELNÍMU CHOVÁNÍ - WEL 

(Weight Efficacy Lifestyle Questionnaire) 

 
Jméno: ……………………………………………...………………………………………… 
 
Přečtěte si, prosím, každou situaci v níže uvedeném seznamu a rozhodněte, nakolik si 
důvěřujete (nebo jste si jistá), že budete schopná vydržet nejíst „nadplán“ v jednotlivých 
obtížných situacích. Jinými slovy, představte si, že jste právě v situaci spojené s jídlem. Na 
škále od 0 (nedůvěřuji si) do 9 (velmi si důvěřuji) vyberte jedno číslo, které vyjadřuje, jak si 
nyní důvěřujete, že jste schopna úspěšně odolat nadměrné touze jíst. Napište číslo ke každé 
položce. 
vůbec si nedůvěřuji,                            0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                                velmi si důvěřuji, 
že jsem schopna odolat touze jíst                                          že jsme schopna odolat touze jíst 
 
Příklady:  
Důvěřuji si, že: 
1. Mohu kontrolovat své jedení o víkendech……………………………………………..._3_ 
2. Mohu odolat jídlu, i když se necítím dobře………………………..……………………_8_ 
 
Důvěřuji si, že: 
1. Mohu odolat jídlu, i když jsem úzkostná (nervózní) ………………………………….___ 
2. Mohu kontrolovat své jedení o víkendech……………………………………………...___ 
3. Mohu odolat jídlu, i když musím říci „ne“ druhým lidem……………………………...___ 
4. Mohu odolat jídlu, i když se cítím fyzicky vyčerpaná……………..…………………...___ 
5. Mohu odolat jídlu, když se dívám na televizi…………………………………………..___ 
6. Mohu odolat jídlu, i když jsem depresivní (skleslá)…………………...……………… ___ 
7. Mohu odolat jídlu, i když je k dispozici mnoho druhů jídla……………………………___ 
8. Mohu odolat jídlu, i když mám pocit, že se nehodí odmítnout druhou porci…………..___ 
9. Mohu odolat jídlu, i když mě bolí hlava………………………………………………..___ 
10. Mohu odolat jídlu, když si čtu…………………………………………………………___ 
11. Mohu odolat jídlu, i když jsem rozzlobená (podrážděná) ……………………..……...___ 
12. Mohu odolat jídlu, i když jsem na večírku…………………………………………….___ 
13. Mohu odolat jídlu, i když mne druzí lidé nutí jíst……………………………………..___ 
14. Mohu odolat jídlu, i když mám bolesti………………………………………………..___ 
15. Mohu odolat jídlu těsně předtím, než jdu do postele………………………………….___ 
16. Mohu odolat jídlu, i když jsem prožila neúspěch……………………………………...___ 
17. Mohu odolat jídlu, i když jsou k dispozici vysocekalorická jídla…………………..…___ 
18. Mohu odolat jídlu, i když si myslím, že se druzí budou zlobit, když nebudu jíst……..___ 
19. Mohu odolat jídlu, i když se necítím dobře……………………………………………___ 
20. Mohu odolat jídlu, když jsem šťastná…………………………………………………___ 
 
 

 

 



99 
 

Příloha č. 6 

DOTAZNÍK VLASTNÍ ÚČINNOSTI VE VZTAHU K FYZICKÉ AKTIVITĚ -     

PSQ (Physical Self-efficacy Questionnaire) 

 
Jméno: …………………………………………………..……………………………………… 
 
Vyznačte číslo na škále 1 – 7, které nejlépe vystihuje níže uvedená tvrzení: 
  
Jsem přesvědčená, že budu cvičit podle plánu, i když: 
 

vůbec si nejsem jistá / možná / jsem si velmi jistá 
 

1) budu unavená                                                             1      2      3           4            5      6      7  
2) se budu cítit špatně                                                     1      2      3           4            5      6      7 
3) budu mít starosti                                                         1      2      3           4            5      6      7 
4) budu rozčilená                                                            1      2      3           4            5      6      7 
5) budu nervózní                                                             1      2      3           4            5      6      7 
6) přijdou na návštěvu přátelé                                         1      2      3           4            5      6      7 
7) mě budou ostatní přemlouvat, abych se 
    připojila k nějaké akci                                                 1      2      3           4            5      6      7 
8) mi bude zabírat hodně času moje rodina/partner        1      2      3           4            5      6      7 
9) nenajdu nikoho, s kým bychom cvičili společně        1      2      3           4            5      6      7 
10) bude špatné počasí                                                    1      2      3           4            5      6      7 
11) budu potřebovat udělat ještě spoustu jiné práce       1      2      3           4            5      6      7 
12) bude v televizi zajímavý program                            1      2      3           4            5      6      7 
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Příloha č. 7 

DOTAZNÍK PRO MĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ (SELF-ESTEEM) 

 
Jméno: …………………………………………………,,……………………………………… 
 
Následující věty jsou o tom, jaký máte pocit sama ze sebe. Svůj názor vyjádřete 
označením jednoho okénka v každém řádku: 
 
 
                                                                                  silně                                                                   silně  
                                                                                      souhlasím      souhlasím      nesouhlasím      nesouhlasím 
1, Vcelku jsem sama se sebou spokojená                  □                 □                □                □ 
2, Někdy si myslím, že nestojím za nic                     □                 □                □                □ 
3, Vím, že mám řadu dobrých vlastností                   □                 □                □                □ 
4, Zvládnu věci stejně dobře, jako jiní lidé                □                 □                □                □ 
5, Není toho moc, na co bych mohla být hrdá           □                 □                □                □ 
6, Někdy se cítím zbytečná                                        □                 □                □                □ 
7, Jsem stejně hodnotný člověk, jako ostatní lidé      □                 □                □                □ 
8, Přála bych si, abych si mohla sama sebe víc vážit □                 □                □                □ 
9, Mám pocit, že jsme neúspěšná                               □                 □                □                □ 
10, Mám k sobě pozitivní postoj                                □                 □                □                □ 
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Příloha č. 8 

DOTAZNÍK PRO MĚŘENÍ OSOBNÍ PŘÍČINNÉ ORIENTACE – DOPO  

 
Jméno: ……………………………………………………………………………………,,…… 
 
 
Pokyny: 
 
 V životě se stále setkáváme s různými příznivými i nepříznivými situacemi a 
událostmi, Někdy si je působíme spíše svým vlastním chováním, někdy nám je působí spíše 
někdo jiný, někdy jsou následkem okolností, které nezávisí na lidské vůli. 
 Dále jsou vypsány příklady takových okolností v životě člověka, prosím, vyznačte u 
každé z nich, zda podle Vašeho názoru – [a] si je obvykle rozhodující měrou způsobuje 
SVÝM CHOVÁNÍM ČLOVĚK SÁM, zda závisí na jeho rozhodnutí a činech, nebo zda – [b] 
mu je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým chováním NĚKDO DRUHÝ, zda závisí na 
rozhodnutích a činech jiného člověka či jiných lidí, nebo zda – [c] mu jsou obvykle 
rozhodující měrou působeny příčinami MIMO LIDSKOU VŮLI, tedy zda mu za ně „nemůže 
nikdo“, ani on sám ani nikdo jiný, protože nezávisejí na lidském rozhodnutí a snažení a 
vzhledem k lidským úmyslům a činům jde spíš o „náhodu“, „štěstí“ či „smůlu“ nebo „osud“, 
 Víme ovšem, že rozhodující příčiny stejné životní okolnosti nebývají v různých 
případech vždy stejného druhu; i u jedné takové věci jsou jednou spíše v člověku samém, 
jindy zase spíše mimo něj, Vaše posouzení nemusí proto platit vždy; spíš máte vyjádřit svůj 
odhad, jak tomu asi je v průměru či ve většině takových situací v životě, i když to někdy může 
být jinak. 
 U každé položky jsou vypsány všechny tři možnosti vysvětlení a u každé z nich je 
okénko, prosím, do každého okénka vepište počet bodů, které uvedenému vysvětlení 
přisoudíte, a to takto: 
 

• Do okénka u každé položky rozdělíte pokaždé 3 body, 
• Připadá-li vám jedno z nabídnutých vysvětlení jako daleko nejpravděpodobnější, pak 

do okénka k němu vepište 3 a do ostatních dvou po 0, 
• Pokud pokládáte za důležitá alespoň dvě vysvětlení, vepište 2 k tomu, kterému 

přičítáte větší váhu; k tomu, kterému přičítáte menší význam, vepište 1; do zbývajícího 
vepište 0, 

• Pokud pokládáte za všechna vysvětlení za důležitá přibližně stejnou měrou, vepište do 
všech tří okének 1, 

• Jen kdyby vám bylo opravdu zatěžko rozdělit mezi [a], [b], [c] tři body v celých 
jednotkách, můžete je dělit na poloviny bodu; ne však už na menší části; třeba při 
nemožnosti rozhodnout, který z pouze dvou druhů příčin je v průměru významnější, 
můžeme rozdělit body třeba tak, že k nim do příslušných okének vepíšete 1,5 bodu a 
do zbývajícího 0, Menších částí než polovinu bodu neužívejte, 
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Tento postup si vyzkoušejte na následujícím příkladu, Pokud vám nebude zcela jasný, zeptejte 
se, 
Příklad: 
Životní okolnost: úspěšně složit zkoušku, závisí zpravidla na: 
a [ ] člověku samém; b [ ] někom jiném; c [ ] příčinách mimo lidskou vůli, 
 
Soudíte-li, že úspěšné složení zkoušky pro vás závisí v rozhodující míře na tom, co a jak pro 
to člověk udělá, vyznačíte: a [3]; b [0]; c [0];  
Pokud soudíte, že to závisí v rozhodující míře na tom, co mu někdo jiný (třeba právě 
zkoušející) určí nebo umožní, vyznačíte: a [0]; b [3]; c [0];  
Pokud soudíte, že to závisí především na vnějších okolnostech (jaká člověku připadla otázka, 
co se odehrává v době zkoušení v nejbližším okolí, co komu právě přinesla náhoda nebo určí 
osud atp,), vyznačíte: a [0]; b [0]; c [3], 
 
Pokud ovšem usoudíte, že úspěšné složení zkoušky pro vás závisí ve větší míře třeba na 
okolnostech („štěstí“ nebo „smůla“, zaviněná nemoc atp,), tj, „c“, ale také se na tom v menší 
míře podílí i vlastní přičinění, tj, „a“, a na přispění nebo chování někoho dalšího přitom záleží 
až v poslední řadě, rozdělíte své tři body takto: a [1]; b [0]; c [2]; 
Při jiném „pořadí“ rozhodujících vlivů budete postupovat obdobně – rozdělíte 2, 1, 0 tak, jak 
to odpovídá vaší zkušenosti a názoru, 
Kdybyste naproti tomu usoudila, že všechny tři druhy „příčin“ se na výsledku podílejí 
přibližně stejnou měrou, rozdělíte své tři body takto: a [1]; b [1]; c [1], 
 
V tomto dotazníku nás zajímají VAŠE VLASTNÍ zkušenosti a názory – tedy jak v současnosti 
právě vy cítíte, na čem uvedené věci v životě nejspíš závisejí. Protože různí lidé mají rozdílné 
zkušenosti, a proto i rozdílné názory na to, co je rozhodující příčinou různých situací či 
událostí v životě, budou samozřejmě i odpovědi různých lidí odlišné, Protože k těmto otázkám 
vlastně žádné obecně naprosto správné nebo nesprávné odpovědi neexistují. 
 
Děkuji vám za vaši ochotu sdělit v tomto dotazníku právě svůj vlastní dojem. 
 
Jestliže je vám již jasné, jak postupovat, začněte vyplňovat odpovědi na dalším listě,  
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ŽIVOTNÍ OKOLNOST: ZÁVISÍ ZPRAVIDLA NA: 
 
1. Hmotná nouze (takový nedostatek či tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že  
    mu to působí citelné strádání a značné starosti): 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
2. Citová pohoda a vyrovnanost (zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost ze života, žít  
    s nadějí do budoucna a bez velkého trápení procházet s obtížemi) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
3. Úspěch v práci nebo ve studiu (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a    
    vykonávat je s potěšením) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
4. Nepřátelství s druhým člověkem (vznik vztahu naplněného vzájemnou záští,  
    nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližováním) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
5. Vážné onemocnění (utrpět nemoc či úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě  
    omezí či mu způsobí značné utrpení) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
6. Účinná pomoc druhému člověku (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu  
     k dobrému) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
7. Dobrá orientace v okolním světě (vyznat se v osobně důležitých situacích, rychle a dobře  
    poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
8. Pokažené rodinné soužití (zakoušet v rodině vztahy neporozumění, vzájemného  
    zklamávání, podezírání a obviňování, nespolupráce, nelásky) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
9. Životní prohra (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, neuspět v naplnění životních cílů) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
10. Dobrý manželský nebo partnerský vztah (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a  
      vzájemnou podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
11. Zásadní spokojenost se sebou samým (přijímat se, jaký jsme i se svými omezeními,  
     „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
12. Postrádání smyslu ve vlastním životě (pochybovat o hodnotě vlastního života nebo  
„nemít pro co žít“, popřípadě zakoušet neúspěch ve snaze najít v něm smysluplné cíle) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
 



104 
 

ŽIVOTNÍ OKOLNOST: ZÁVISÍ ZPRAVIDLA NA: 
 
13. Dobré hmotné zabezpečení (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk  
      potřebuje k životu bez hmotných starostí) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
14. Citové trápení (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, úzkostí, smutkem,  
      zklamáním, atp,) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
15. Neúspěch v práci nebo ve studiu (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich či utrpět  
      zásadní neúspěch) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
16. Dobré přátelství s druhým člověkem (vznik trvalého vztahu naplněného věrností,  
      upřímností, vzájemnou náklonností a obětavou podporou) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
17. Pevné zdraví (stále se těšit dobrému tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a  
      úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
18. Neúmyslné ublížení druhému člověku (způsobit někomu nechtěnou škodu nebo trápení) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
19. Ztráta orientace v okolním světě (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích  
      a nevědět si rady s nároky okolí) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
20. Dobré soužití v rodině (zakoušet vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné vstřícnosti a  
      tolerance, ohleduplnosti a dobré spolupráce všech) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
21. Životní naplnění (úspěšně překonat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních  
      cílů v životě) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
22. Zklamání v manželském nebo partnerském vztahu (dospět ke vztahu naplněnému  
      vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
23. Zásadní nespokojenost se sebou samým (trápit se city méněcennosti, provinilosti,  
      odmítat nebo i odsuzovat sám sebe) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
 
24. Smysluplný vlastní život (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to,  
      aby jej člověk prožil) 
a [ ] člověku samém     b [ ] někom jiném     c [ ] příčinách mimo lidskou vůli 
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Příloha č. 9 

DOTAZNÍK RESTRIKTIVNÍHO ZPŮSOBU JÍDELNÍHO CHOVÁNÍ     

(ROZŠÍŘENÁ VERZE) 
 
Jméno: …………………………………………,,……………………………………………… 
 
U každé z položek prosím vyznačte jednu možnou odpověď: 
 
1) Když vyčerpám svůj denní počet kalorií, obvykle se mi podaří již více nejíst, 
a) ano                     b) ne 
 
2) Záměrně si beru malé porce jako způsob, jak si hlídat váhu, 
a) ano                     b) ne 
 
3) Když držím dietu a sním nějaké „nedovolené“ jídlo, úmyslně pak jím po určitou dobu  
    méně, abych to vykompenzovala, 
a) ano                     b) ne 
 
4) Úmyslně se omezuji v jídle, abych nepřibírala, 
a) ano                     b) ne 
 
5) Věnuji značnou pozornost změnám své postavy, 
a) ano                     b) ne 
 
6) Jak moc sledujete, co jíte? 
a) vůbec ne           b) jen minimálně           c) docela dost           d) maximálně 
 
7) Jaká je pravděpodobnost, že dokážete jíst záměrně méně, než byste měla chuť? 
a) vůbec žádná          b) dost malá          c) docela velká           d) velmi vysoká 
 
8) Když jeden den sním o trochu víc, další den to vykompenzuji tím, že jím méně, 
a) ano                     b) ne 
 
9) Hlídám si postavu, ale přesto si ráda dopřeji různá jídla, 
a) ano                     b) ne 
 
10) Dávám přednost lehkým jídlům, po kterých se netloustne, 
a) ano                     b) ne 
 
11) Když sním při jednom jídle o něco víc, při dalším jídle to vykompenzuji tím, že jím méně, 
a) ano                     b) ne 
 
12) Omezujete při jídle úmyslně příjem potravy, ačkoli byste měla chuť jíst víc? 
a) vždy           b) často          c) zřídka         d) nikdy 
 
13) Vím přesně, kolik kalorií obsahují běžné potraviny, 
a) ano                     b) ne 
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14) Počítám kalorie, protože je to způsob, jak si hlídat hmotnost 
a) ano                     b) ne 
 
15) Jak často držíte dietu z důvodu, že se vědomě snažíte hlídat si hmotnost? 
a) velmi zřídka          b) jen někdy         c) velmi často         d) neustále 
 
16) Ovlivnila by způsob vašeho života změna vaší hmotnosti o dvě až tři kila? 
a) vůbec ne         b) jen trochu          c) mírně         d) podstatně 
 
17) Pomáhá vám pocit viny, že jste se přejedla, ohlídat příjem potravy? 
a) nikdy          b) zřídka          c) často         d) vždy 
 
18) Jak často se ubráníte a „nepřecpete se“ lákavým jídlem? 
a) skoro nikdy        b) zřídka          c) obvykle          d) skoro vždy 
 
19) Jak moc inklinujete k nakupování pouze nízkokalorických jídel? 
a) vůbec ne          b) moc ne           c) trochu ano           d) značně 
 
20) Jím dietní jídla, i když nechutnají zrovna báječně, 
a) ano                     b) ne 
 
21) Kvůli tomu, abych zhubla, bych držela dietu, i kdyby mne to nebavilo, 
a) ano                     b) ne 
 
22) Raději bych nějaké jídlo vynechala úplně, než abych ho nedojedla, 
a) ano                     b) ne 
 
23) Střídám období, kdy držím přísnou dietu, a období, kdy se příliš nestarám o to, co a    
      kolik sním, 
a) ano                     b) ne 
 
24) Někdy vynechám jídlo, abych netloustla, 
a) ano                     b) ne 
 
25) Některým jídlům se z principu vyhýbám, ačkoli mi chutnají, 
a) ano                     b) ne 
 
26) Snažím se při hubnutí dodržovat přesně plán, 
a) ano                     b) ne 
 
27) Kdybych neměla „dietní plán“, nevěděla bych, jak si hlídat hmotnost, 
a) ano                     b) ne 
 
28) Rychlý úspěch je pro mě při hubnutí to nejdůležitější, 
a) ano                     b) ne 
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Příloha č. 10 

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK 

 
Jméno: ………………………………………………………………………………………… 
 
Pokuste se prosím co nejpřesněji odpovědět na níže uvedené otázky: 
 

 
1) Pokoušela jste se v minulosti již někdy o snížení tělesné hmotnosti? 
a) ano                                                                        b) ne (přejděte prosím k otázce č, 9) 
 
2) Kolik Vám bylo let při prvním pokusu o snížení tělesné hmotnosti? 
 a) méně než 15 let 
 b) mezi 15 – 19 lety 
 c) mezi 20 – 34 lety 
 d) mezi 35 – 50 lety  
 e) nad 50 let 
 
3) Dokážete odhadnout, kolikrát jste se již během života pokoušela o snížení tělesné hmotnosti? 
a) 1 – 3x           b) 4 – 9 x           c) 10 – 15 x          d) nedokážu spočítat 
 
4) Jaký byl obvykle Váš hmotnostní úbytek? 
a) žádný           b) 1 – 3 kg          c) 4- 6 kg          d) 7 – 9 kg           e) 10 kg a více 
 
5) Udržela jste si obvykle dosažený hmotnostní úbytek? 
a) žádný nebyl         b) ano         c) částečně        d) ne          e) ještě jsem přibrala ……………, kg 
 
6) Kolik let již trpíte nadváhou (BMI > 25) ? 
a) 1 rok      b) 2 – 3 roky      c) 4 – 5 let     d) 6 – 10 let    e) 11 – 15 let     f)16 více let 
 
7) Jaká je podle Vašeho názoru příčina Vaší nadváhy? 
a) nevhodné stravovací návyky b) nedostatek pohybu c) dědičná predispozice d) jiná …………………, 
 
8) Vzrostla Vaše tělesná hmotnost po nějaké významné události? (může být uvedeno více odpovědí) 

a) ne 
b) svatba 
c) rozvod 
d) těhotenství 
e) mateřská dovolená 
f) antikoncepce 
g) léky 
h) klimakterium (přechod) 
i) operace 
j) nemoc 
k) změna zaměstnání 
l) ukončení kouření 
m) jiná událost ……………………………………………………………………,, 

 
9) Jaký byl hlavní důvod pro vaše přihlášení do kurzů snižování nadváhy? 

a) zdravotní potíže 
b) problémy s pohyblivostí 
c) praktické problémy (např. s oblečením, cestováním, apod.) 
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d) estetické hledisko 
e) rozmrzelost na sebe sama (psychické potíže) 

 
10) Použila jste někdy některou z níže uvedených metod jako prostředek pro snížení tělesné  
       hmotnosti? (odpovězte prosím na každou z otázek): 

a) léky na lékařský předpis  
ne / ano, zhubla, ale zase nabrala / ano zhubla a udržela / ano, ale nezhubla 
b) redukční dieta 
ne / ano, zhubla, ale zase nabrala / ano zhubla a udržela / ano, ale nezhubla 
c) hladovka 
ne / ano, zhubla, ale zase nabrala / ano zhubla a udržela / ano, ale nezhubla 
d) procedury v kosmetických zařízeních 
ne / ano, zhubla, ale zase nabrala / ano zhubla a udržela / ano, ale nezhubla 
e) volně prodejné přípravky na hubnutí 
ne / ano, zhubla, ale zase nabrala / ano zhubla a udržela / ano, ale nezhubla 
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Příloha č. 11 

 FORMULÁŘ PRO 3 DENNÍ JÍDELNÍ ZÁZNAM  

 
Jméno a příjmení Datum hmotnost (kg) 

   

                             
 

Doba 
jídla 

od - do 

Co jsem snědl(a) - vypil(a) Množství kJ 
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Příloha č. 13 

PUBLIKOVANÉ PRÁCE  
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Může vlastní účinnost ve vztahu k příjmu potravy predikovat hmotnostní úbytek v kurzu 

snižování nadváhy?  

Kintrová Lucie1) – Schneidrová Dagmar1)  

1) Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

a) Problém 

     Vzrůstající podíl jedinců v populaci trpících nadváhou nebo obezitou a jejich 

komplikacemi zaměstnává oborníky z řady oblastí, psychologickou nevyjímaje. Jedním 

z kognitivních faktorů, u kterého byl prokázán vztah k tělesné hmotnosti a jejím změnám, je 

vlastní účinnost (self-efficacy) (Bernier, Avard, 1986; Jeffrey et al., 1984; Edell et al., 1987; 

Stotland, Zuroff, 1991). Vlastní účinnost definoval Bandura (1977) jako individuální 

přesvědčení jedince o svých schopnostech úspěšně ovlivňovat a vykonávat specifické činnosti 

a chování ve svém životě. Čím vyšší míru vlastní účinnosti jedinec vykazuje, tím je větší 

pravděpodobnost, že si nově naučený způsob chování osvojí (např. změní způsob stravování a 

zvýší pohybovou aktivitu) a bude ho úspěšně aplikovat ve svém životě (sníží svoji tělesnou 

hmotnost) (Clark, Abrams, Niaura, 1991; Linde et al., 2006).  

     Parametr vlastní účinnosti byl sledován u několika druhů onemocnění nebo závislostí a je 

řadou autorů považován za kritický faktor v procesu změn vedoucích k úspěšnému osvojení 

způsobů chování zlepšujících zdravotní stav (Linde et al., 2006; Clark et al., 1991).  

     Ve vztahu k nadváze a obezitě, respektive ke schopnosti ovlivňovat tělesnou hmotnost, 

bylo zjištěno, že vyšší hodnota vstupní vlastní účinnosti zpravidla předurčuje vyšší hmotnostní 

úbytek během terapie (Stotland et al., 1991). Bernie et al. (1986) a Jeffrey et al. (1984) 

podpořili význam vlastní účinnosti ve vztahu k tělesné hmotnosti zjištěním, že zvýšení vlastní 

účinnosti během kurzu snižování nadváhy vedlo v průběhu dalších měsíců po ukončení terapie 

k dalšímu snižování hmotnosti účastníků. 
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     Zájem o prozkoumání vazby mezi vlastní účinností vztahující se k příjmu potravy (eating 

self-efficacy) a změnou tělesné hmotnosti vedl ke zkonstruování dotazníku WEL (Weight 

Efficacy Life-Style Questionnaire), jenž prověřuje tento kognitivní faktor v rámci pěti různých 

situačních oblastí (Clark et al., 1991; Linde et al., 2006). Externí validitu dotazníku ověřili 

Clark et al. (1991) na dvou vzorcích pacientů účastnících se programu snižování hmotnosti 

s prvky kognitivně-behaviorální terapie na nemocniční klinice. U obou skupin pacientů došlo 

během intervence k signifikantnímu zvýšení celkového skóre WEL (Clark, 1991). Dotazník 

WEL byl následně použit dalšími autory, kteří potvrdili signifikantní zvýšení jeho skórů 

během terapie nadváhy (Clark et al., 1996; Pinto et al., 1999; Bas, Domez, 2009). Senécal et 

al. (2000) prokázali existenci vztahu mezi vlastní účinností vztahující se k příjmu potravy a 

velikostí hmotnostního úbytku, mírou ochoty měnit jídelní návyky a schopností dodržovat 

dietní zásady stravování. Následně Wamsteker et al. (2005) potvrdili, že nižší hmotnostní 

úbytek je spojen nejen s nižší vstupní hodnotou vlastní účinnosti vztahující se k příjmu 

potravy, ale také s přesvědčením respondentů, že příčinou jejich nadváhy a obezity je 

genetická predispozice a že tělesná hmotnost není ovlivnitelná změnou chování. Pinto et. al 

(1999) zjistili, že nízká hodnota vlastní účinnosti vztahující se k příjmu potravy může mít 

pravděpodobně vliv na rozvoj a přetrvávání tzv. „jo-jo“ efektu (opakující se výkyvy tělesné 

hmotnosti). 

     Vlastní účinnost je tedy prokázaným kognitivním faktorem ovlivňujícím hmotnostní 

úbytek a dotazník WEL je v zahraniční literatuře často používaným nástrojem pro měření 

tohoto faktoru u žen usilujících o snížení tělesné hmotnosti. Proto jsme si v naší studii 

stanovili za cíl ověřit následující hypotézy: 1) česká verze dotazníku WEL je reliabilním 

nástrojem pro měření vlastní účinnosti vztahující se k příjmu potravy (prokážeme vnitřní 

konzistenci jednotlivých položek tohoto nástroje), 2) vstupní hodnota vlastní účinnosti 

vztahující se k příjmu potravy bude predikovat hmotnostní úbytek u žen účastnících se celého 
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kurzu a 3) během kurzu dojde k signifikantnímu zvýšení celkového skóre dotazníku WEL, 

které bude korelovat s hmotnostním úbytkem. 

 

b) Metoda 

     Studie probíhala ve třech etapách od září roku 2003 do března roku 2005 na území 

hlavního města Prahy. Do studie byly zahrnuty pouze ženy trpící nadváhou a obezitou (BMI > 

25), které se do kurzů snižování nadváhy STOB (STop OBezitě) přihlašovaly dobrovolně, 

nejčastěji na základě informací v médiích nebo na doporučení blízké osoby. Ženy se v kurzech 

učily postupné změně stravovacích a pohybových návyků prostřednictvím kognitivně-

behaviorální terapie (KBT), která zahrnovala techniky sebekontroly, modelování, relaxační 

techniky a kognitivní přístupy (Hainer et al. 2004; Málková, 2004; Krch, Málková, 1993). 

Jednotlivé lekce kurzu v délce 90 minut probíhaly v týdenních intervalech, délka jednoho 

kurzu byla 12 týdnů. Před každou terapeutickou lekcí se respondentky účastnily hodiny 

cvičení. 

     Dotazník WEL byl v rámci studie administrován celkem dvakrát, na začátku a na konci 

kurzu (po 11 – 12 hodinách). Dotazník WEL obsahuje 20 bodovou škálu, která měří jak míru 

vědomí vlastní účinnosti ve vztahu k příjmu potravy a tělesné hmotnosti (celkové skóre 

dotazníku, WELs), tak rozlišuje pět různých oblastí ve vztahu k příjmu potravy:  

I) negativní emoce (škála WEL1) - úzkost, depresivita, podrážděnost, prožitek neúspěchu; II) 

dostupnost (škála WEL2) - ovládání jezení při dostupnosti mnoha druhů jídel, 

vysocekalorických jídel, o víkendech, na večírku; III) sociální tlak (škála WEL3) – odolnost 

vůči tlaku druhých, schopnost odmítnout nabízené jídlo; IV) fyzická nepohoda (škála WEL4) 

- fyzická vyčerpanost, bolesti; V) pozitivní činnosti (škála WEL5) – sledování TV, četba, 

pocit štěstí. Každé z otázek lze přidělit v Likertově škále 0 - 9 bodů, s možným celkovým 
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počtem bodů 0 – 180. Čím vyšší skóre je v dotazníku dosaženo, tím vyšší je vlastní účinnost 

dané osoby vztahující se k příjmu potravy. 

     Součástí studie bylo také hodnocení antropometrického ukazatele tělesné hmotnosti a jejích 

změn, u kterého se předpokládalo, že bude odrážet změny chování (úpravu stravovacích a 

pohybových návyků) účastnic v závislosti na počtu absolvovaných hodin kurzu. Tělesná 

hmotnost byla měřena v každé lekci kurzu. Demografické údaje vyplnily respondentky na 

začátku kurzu.  

     Do základního souboru studie bylo zahrnuto celkem 230 žen, u kterých se podařilo získat 

potřebné antropometrické údaje a údaje z dotazníku WEL. Z tohoto souboru pak byla 

vyčleněna podskupina 88 respondentek, které absolvovaly kurz celý (11-12 lekcí kurzu). 

V dalším textu je tato podskupina žen označena jako absolventky. 

     Analýzy dat byly provedeny ve statistickém softwaru Stata, verze 9.2 (Stata Corp LP, 

College Station, TX). K vyhodnocení výsledků studie byly použity modely analýzy rozptylu 

v kombinaci s testy pro mnohonásobné srovnávání. Pro zjištění odhadu síly lineárního vztahu 

mezi proměnnými byly použity korelační analýzy. Pro veličiny s non-normálním rozložením 

byla použita Spearmanova korelační analýza, pro zbývající proměnné pak Pearsonův 

korelační koeficient. Pro zjištění rozdílu mezi hodnotami proměnných na začátku a konci 

kurzu byl použit párový t-test. Pro mnohonásobné porovnání průměrů proměnných byla 

použita metoda ANOVA a Sidakův test. Pro výpočet vnitřní konzistence jednotlivých škál 

dotazníku byl vypočítán koeficient Cronbachovo alfa. Všechny testy byly prováděny na 

hladině významnosti 0,05. Struktura dotazníku WEL byla ověřena pomocí konfirmativní 

faktorové analýzy v programu LISREL (Jöreskog & Sörbom, 2007). Vzhledem k ordinálnímu 

charakteru dat byla analyzována kovarianční matice a k ní příslušná asymptotická kovarianční 

matice. Pro odhad parametrů byla použita metoda Robust Maximum Likelihood.  
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c) Výsledky  

1. Demografické údaje 

     Průměrný věk účastnic studie byl 38 let. 62% žen mělo vzdělání středoškolské, 33% 

vysokoškolské.  

 

2. Vlastní účinnost vztahující se k příjmu potravy  

     Původní verzi Clarkova dotazníku WEL přeložila z angličtiny PhDr. Iva Málková (STOB), 

(Clark et al., 1991). Vstupní a výstupní hodnoty škál dotazníku WEL jsou uvedeny v tabulce 

1. Struktura původního dotazníku (5 faktorů + celkové skóre) vykazovala středně dobrou 

shodu s českou verzí dotazníku (tabulka 3). Vnitřní konzistence škál dotazníku WEL měřena 

pomocí Cronbachova alfa u celé skupiny účastnic se v našem šetření pohybovala v rozmezí 

0,64 –0,82 (tabulka 2). Tyto koeficienty jsou blízké těm, které zjistil ve své původní studii 

Clark et al. (1991): 0,70 – 0,90. Jak dále ukazuje tabulka 2, korelační matice škál české verze 

dotazníku WEL vykázaly signifikantní vzájemné vazby.  

     U absolventek bylo na konci kurzu zjištěno signifikantní zvýšení skórů jak v jednotlivých 

škálách dotazníku WEL, tak v jeho celkovém skóru, p < 0,001 (tabulka 1). Nebyly zjištěny 

statisticky významné korelace mezi jednotlivým škálami nebo celkovým skóre dotazníku 

WEL na začátku kurzu a velikostí hmotnostního úbytku: WEL1 (r = - 0,036, p = 0,739); 

WEL2 (r = - 0,148, p = 0,169); WEL3 (r = - 0,028, p = 0,793); WEL4 (r = - 0,0514, p = 

0,6341; WEL5 (r = - 0,026, p = 0,810); WELs (r = - 0,043, p = 0,691). Signifikantní negativní 

korelace byla zjištěna mezi změnou hmotnosti a zvýšením celkového skóre dotazníku WELs 

(r = - 0,231, p < 0,05) a škálou WEL2 (r = - 0,291, p < 0,05). 
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3. Antropometrické parametry 

 

3.1. Vstupní hmotnost 

     Průměrná hmotnost absolventek činila na začátku kurzu 86,8 kg.  

 

3.2. Hmotnostní úbytek 

     V průběhu 12 týdnů kurzu se podařilo absolventkám signifikantně (p < 0,001) snížit svoji 

hmotnost na 79,3 kg, což představuje úbytek 8,6% původní hmotnosti.  

 

d) Diskuse a hodnocení výsledků 

     Do současné doby nebyla publikována studie, která by popisovala použití dotazníku WEL 

u české populace žen trpících nadváhou a obezitou a účastnících se kurzů snižování nadváhy 

s aplikací kognitivně-behaviorální terapie. Z evropských autorů se překladem a validizací 

dotazníku WEL zabývali například autoři z Itálie ( Riva, Bacchetta, Baruffi, 2002), Německa 

(Funke, 2002) nebo Španělska (Rivas et al., 1997; Ruiz et al., 2002). Ruiz et al. (2003) použili 

dotazník WEL ve studii zabývající se validizací překladu španělské verze dotazníku Eating 

Self-Efficacy Scale (ESES) u skupiny mužů a žen s normální hmotností nebo obezitou. 

Portugalští autoři Teixeira et al. (2002) a Palmeira et al. (2007) dotazník WEL použili u 

skupiny žen s nadváhou a obezitou. Palmeira et al. (2007) během 16 týdenního kurzu 

snižování nadváhy zaznamenal signifikantní zvýšení celkového skóre dotazníku WEL, které 

navíc korelovalo s velikostí hmotnostního úbytku. Naproti tomu Teixeira et al. (2002) 

vyvrátili, že by vstupní hodnota dotazníku WEL predikovala velikost hmotnostního úbytku.    

     První ze tří hypotéz, která měla za cíl ověřit, zda je dotazník WEL reliabilním nástrojem, se 

nám podařilo potvrdit. Struktura české verze dotazníku prokázala na základě hodnot indexu 

shody strukturu podobnou s původní verzí dotazníku WEL. Naše data navíc vykazovala 
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hodnoty skórů srovnatelné se vzorky populace, u které byl dotazník používán již dříve (Clark 

et. al, 1991, 1996; Bas et al., 2009). Námi zjištěné hodnoty koeficientů Cronbachova alfa a 

signifikantní korelační vazby mezi škálami svědčí pro dobrou vnitřní konzistenci jednotlivých 

položek české verze dotazníku WEL. 

     Druhou hypotézu jsme museli zamítnout. Narozdíl od dřívějších autorů (Clark et al., 1991; 

Pinto et al., 1999; Senécal et al., 2000) se nám nepodařilo prokázat, že velikost vstupní vlastní 

účinnosti vztahující se k příjmu potravy koreluje s velikostí hmotnostního úbytku. Přestože 

skupina 88 žen, které se zúčastnily celého kurzu, signifikantně snížila svoji původní hmotnost 

o 8,6%, žádná ze vstupních hodnot škál či celkový skór dotazníku WEL nekoreloval 

s velikostí hmotnostního úbytku. Nepodařilo se nám tedy prokázat, že vstupní hodnota vlastní 

účinnosti vztahující se k příjmu potravy je vhodným faktorem pro predikci změny tělesné 

hmotnosti. 

     Důležitým zjištěním v naší studii byla korelace mezi hmotnostním úbytkem a zvýšením 

celkového skóre dotazníku WEL. Na konci kurzu bylo zaznamenáno signifikantní snížení 

tělesné hmotnosti v souvislosti se zvýšením celkového skóre dotazníku WEL. Na základě 

tohoto poznatku se nám podařilo potvrdit třetí hypotézu. Podobně jako řadě předchozích 

autorů (Park, An, 2006; Dutton, Martin, Brantley, 2004; Bas et al., 2009) se nám podařilo na 

konci kurzů snižování nadváhy prokázat zvýšení skórů ve všech škálách dotazníku WEL, 

včetně celkového skóre. Tímto výsledkem se naše studie liší od původní práce Clarka et al. 

(1991), který na konci 19 týdenního kurzu snižování nadváhy s aplikací KBT zaznamenal 

zvýšení hodnot pouze na škálách pozitivních aktivit a negativních emocí a zvýšení celkového 

skóre. Tento rozdílný výsledek je možné zdůvodnit rozdílnou charakteristikou osob 

zařazených do studie (Clark et al. pracovali se skupinou diabetiků obou pohlaví) nebo může 

odrážet rozdílnou interpretaci položek dotazníku WEL vyplývající z odlišných kulturních 

prostředí (evropské versus americké).  
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     Protože většina subjektů zařazených do tohoto sledování byly ženy kolem 40. roku života, 

nelze výsledky z naší studie generalizovat na celou populaci trpící nadváhou a obezitou, která 

se snaží o redukci své tělesné hmotnosti. Proto považujeme za vhodné ověřit reliabilitu české 

verze dotazníku WEL na větším vzorku populace žen i mužů různého věku.  

 

e) Závěr      

     Účast v kurzech snižování nadváhy s aplikací kognitivně-behaviorální terapie měla 

významný dopad na tělesnou hmotnost sledovaných absolventek, což podporuje také naše 

předchozí publikace (Kintrová, Schneidrová, 2009). Zaznamenaný hmotnostní úbytek 8,6% 

lze hodnotit jako zdravotně prospěšný (Adolfsson, 2005). Přestože se nám nepodařilo 

prokázat, že kognitivní faktor vlastní účinnost vztahující se k příjmu potravy je faktorem 

schopným predikovat změny tělesné hmotnosti, lze dotazník WEL používat jako reliabilní 

nástroj pro zjišťování změn vlastní účinnosti vztahující se k příjmu potravy, na jejíž podporu 

je možné se v průběhu kurzu zaměřit spolu s úpravou jídelních a pohybových návyků.  

 

Podpořeno výzkumným záměrem Společnosti Danone z roku 2003 a PPZ MZ ČR: 9252 

z roku 2004. 
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g) Souhrn pro překlad do angličtiny      

     Cílem studie bylo ověřit, zda je vlastní účinnost vztahující se k příjmu potravy faktorem 

schopným predikovat hmotnostní úbytek v 12 týdenních kurzech snižování nadváhy s aplikací 

kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Součástí studie bylo ověření reliability české verze 

dotazníku WEL (Weight Efficacy Life-Style Questionnaire). Do studie bylo zařazeno 230 žen 

s nadváhou a obezitou (BMI > 25). 88 ženám se podařilo absolvovat kurz celý, přičemž 

snížily svoji tělesnou hmotnost o 8,6%, p < 0,001. Během terapie došlo ke zvýšení ve všech 

pěti škálách dotazníku WEL i v jeho celkovém skóru, p < 0,001. Zjištěná hodnota 

Cronbachova alfa svědčí pro dobrou vnitřní konzistenci položek dotazníku WEL. Negativní 
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korelace byla zjištěna mezi změnou tělesné hmotnosti a zvýšením celkového skóre dotazníku 

WEL, p < 0,05.  

 

h) Souhrn                

     Cílem studie bylo ověřit, zda je vlastní účinnost vztahující se k  příjmu potravy faktorem 

schopným predikovat hmotnostní úbytek v 12 týdenních kurzech snižování nadváhy s aplikací 

kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Součástí studie bylo ověření reliability české verze 

dotazníku WEL (Weight Efficacy Life-Style Questionnaire). Do studie bylo zařazeno 230 žen 

s nadváhou a obezitou (BMI > 25). 88 ženám se podařilo absolvovat kurz celý, přičemž 

snížily svoji tělesnou hmotnost o 8,6%, p < 0,001. Během terapie došlo ke zvýšení ve všech 

pěti škálách dotazníku WEL i v jeho celkovém skóru, p < 0,001. Zjištěná hodnota 

Cronbachova alfa svědčí pro dobrou vnitřní konzistenci položek dotazníku WEL. Negativní 

korelace byla zjištěna mezi změnou tělesné hmotnosti a zvýšením celkového skóre dotazníku 

WEL, p < 0,05.  

 

ch) Klíčové termíny 

 

dotazník WEL, nadváha, obezita, kognitivně-behaviorální terapie, kurzy snižování nadváhy 
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Tabulka 1: Průměrné hodnoty škál dotazníku WEL na začátku a konci kurzu 

 

 n = 230 

začátek kurzu 

absolventky (n = 88) 

začátek kurzu 

absolventky (n = 88) 

konec kurzu 

proměnná M SD Min Max M SD Min Max M SD Min Max

WEL1 19,0 8,5 0,0 36,0 20 8,6 0 36 26,4** 6,7 8 38 

WEL2 19,1 6,7 0,00 36,0 19,6 6,6 3 34 25,8** 6,2 6 39 

WEL3 23,5 7,4 0,0 36,0 23,5 7,7 3 36 28,7** 6,6 7,0 39 

WEL4 26,9 6,2 5,0 36,0 26,2 6,2 6 36 30,1** 4,5 17 38 

WEL5 26,2 6,8 2,0 36,0 26,6 6,9 3 36 30,6** 5,8 8 38 

WELs 114,7 24,7 51,0 175,0 115,8 26,1 30 174 141,6** 22,6 48 190 

**p < 0,001 změna v porovnání se vstupní hodnotou 

 

Tabulka 2: Vzájemné korelace mezi škálami dotazníku WEL a koeficient Cronbachovo alfa 

 

proměnná WEL1 WEL2 WEL3 WEL4 WEL5 Cronbachovo alfa 

WEL1 1,000**     0,826 

WEL2 0,283** 1,000    0,746 

WEL3 0,261** 0,593** 1,000   0,818 

WEL4 0,516** 0,162* 0,303** 1,000  0,687 

WEL5 0,233** 0,392** 0,439** 0,301** 1,000 0,643 

**p < 0,001; *p < 0,05 
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Tabulka 3: Indexy shody původní struktury dotazníku aplikované na českou verzi dotazníku 

WEL 

 

Stupně volnosti = 165,0  

Satorra-Bentlerův Chí-kvadrát = 378,38 (P = 0,0)  

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0,075  

Comparative Fit Index (CFI) = 0,94  

Standardizovaná odmocnina z průměrného čtverce residuí = 0,11 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0,79  

 

 
 


