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Abstrakt  

ÚVOD: Terapie obezity je v současné době založena na redukci hmotnosti. 

Doporučované strategie jsou efektivní krátkodobě, nemají však dlouhodobé výsledky. 

Rovnoměrný nárůst hmotnosti je pozorován od 6 měsíců od ukončení redukce a návrat 

k původní hmotnosti bývá nejčastěji do 3 – 5,5 let od úspěšné redukce váhy.  

CÍLE:  Cílem této studie bylo posouzení krátkodobého a dlouhodobého vlivu tříměsíční 

pohybové terapie na vybrané antropometrické parametry. Dalším cílem bylo nalezení 

prediktorů úspěšného a neúspěšného dlouhodobého udržení hmotnosti v rámci studie 

a v literatuře. 

METODY:  Studie se zúčastnilo 20 žen s nadváhou a obezitou (průměrný BMI 28,6±2,6 

kg.m-2). Na začátku, na konci a šest měsíců po skončení tříměsíčního redukčního 

programu byly změřeny vybrané antropometrické parametry (hmotnost, BMI, obvod 

pasu, obvod boků). Rozdíly hodnot jednotlivých parametrů byly statisticky 

vyhodnoceny. Dále byl se všemi probandkami vyplněn dotazník. Dotazník byl zaměřen 

na potenciální prediktory úspěšného respektive neúspěšného udržení hmotnosti a po 

rozdělení souboru na dvě skupiny byly souhrnné výsledky obou skupin porovnány. 

VÝSLEDKY: V průběhu tříměsíční pohybové terapie byly sníženy průměrné hodnoty 

všech měřených antropometrických parametrů. Šest měsíců po ukončení terapie došlo 

u všech parametrů ke zvýšení jejich průměrné hodnoty. Tyto závěry potvrzují trend k 

nárůstu hmotnosti po ukončení programu a shodují se s výsledky ostatních follow-up 

studií. Ačkoliv množství literárních zdrojů zabývajících se problematikou udržení 

hmotnosti je velmi omezené, byly nalezeny prediktory úspěšného i neúspěšného  

dlouhodobého udržení hmotnosti. Vliv žádného z osmi vybraných faktorů na úspěšné 

udržení hmotnosti jsme ale v naší studii neprokázali.  



 

ZÁVĚR:  V české i světové literatuře je hojně diskutována otázka krátkodobé redukce 

hmotnosti, je však naprostý nedostatek studií a doporučení týkajících se jejího 

dlouhodobého udržení. Výsledky naší i dalších follow-up studií dokazují, že běžně 

doporučované strategie nevedou k dlouhodobé stabilizaci hmotnosti. Pozornost by 

měla proto přejít z redukce hmotnosti na prevenci zvyšování hmotnosti a stabilizaci 

hmotnosti po redukci váhy. Vzhledem k malému počtu respondentek by bylo vhodné 

ověřit naše závěry na větším vzorku žen a výsledky porovnat se zjištěnými prediktory.   
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