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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.   

 

Abstract  

INTRODUCTION: Therapy of obesity is currently based on weight reduction. The 

recommended strategies are effective for a short period of time but do not have long-

term results. A steady rate of regain is observed from 6 months onward, reversion to 

baseline weight is predicted by 3 - 5.5 years. 

GOALS: The goal of this study was to evaluate short-term and long-term effects of 

three months physical therapy on anthropometrical parameters. The next goal was 

finding predictors of successful and unsuccessful long-term weight maintenance in this 

study and the literature.  

METHODS: We recruited 20 overweight or obese women (average BMI 28,6±2,6 

kg/m2). Four anthropometrical parameters (weight, BMI, waist circumference, hip 

circumference) were measured at the beginning, end and six months after finishing the 

program. The differences of parameters were statistically evaluated. Each participant 

filled in a questionnaire which was focused on potential predictors of successful l or 

unsuccessful weight maintenance. 

RESULTS: All anthropometrical parameters were lowered after the program. Six 

months after the end of the program all the average values of the parameters were 

increased. These results support findings of other follow-up studies. The influence of 

the eight selected factors was not proved. Even though there is lack of information 

about weight maintenance or constancy, we have found predictors of successful and 

unsuccessful weight maintenance.  



 

 

CONCLUSION: Majority of Czech and world literature is focused on weight 

reduction but there is lack of studies and recommendations on weight maintenance. 

The results of this study suggest that usual recommended strategies do not result in 

long-term stabilization of weight. The focus should move from existing weight-loss 

targets to promotion of weight maintenance and weight constancy. Given the small 

number of respondents, it would be appropriate to verify our findings in a larger 

sample of women and to compare the results with the predictors found in this study.  
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ÚVOD 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o 

problematiku pacientů s nadváhou a obezitou. V České Republice trpí nadměrnou 

hmotností 52% obyvatel ve věku nad 18 let, z toho 35% nadváhou a 17% obezitou. 

(Urbánek, 2007) V praxi se fyzioterapeuté často setkávají s pacienty s tímto problémem 

a nezřídka jsou také žádáni o pomoc s redukcí hmotnosti od samotného pacienta nebo 

od jeho ošetřujícího lékaře. Je nutné uvědomit si, že nadváha a obezita není jen 

estetický problém, ale samostatné chronické onemocnění a rizikový faktor řady 

civilizačních chorob i dalších onemocnění.   

Nadměrná tělesná hmotnost s vyšším podílem tukové tkáně v organismu je 

spojena s  metabolickými, kardiovaskulárními, respiračními, gynekologickými, 

gastrointestinálními, ortopedickými, psychosociálními a mnoha dalšími komplikacemi. 

(Kumanyika et al., 2008) S pacienty s nadváhou a obezitou se tedy můžeme setkat 

téměř na všech odděleních nemocniční i ambulantní péče a je proto důležité mít 

alespoň základní znalosti o možnostech pohybové terapie a zásadách zdravého 

životního stylu.  
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

1.1 Definice a epidemiologie nadváhy a obezity 

1.1.1 Definice 

Obezita je závažné chronické metabolické onemocnění definované jako 

nadměrná tělesná hmotnost se zvýšeným podílem tukové tkáně v organismu. (Vokurka 

et al., 2003, s. 613; Kernová, 2010) Hodnotí se podle hmotnosti ve vztahu k výšce nebo 

procenta tuku v těle. Nejčastěji je pro hodnocení používán Queteletův index tělesné 

hmotnosti, neboli body mass index (BMI), který se vypočítá jako poměr hmotnosti v kg 

a výšky v m2.  Nadváha je definována hodnotou BMI 25 – 29,9, obezita BMI ≥ 30 

(Tabulka 3, str. 19) a obsahem tukové tkáně ≥ 25% u mužů a  ≥ 30% u žen. (Kunešová 

et al., 2002)  

1.1.2 Výskyt obezity 

Obezita patří k nejčastějším chronickým onemocněním ve vyspělých zemích.  

Dlouhou dobu byla považována pouze za kosmetický problém, v současnosti je však 

chápána jako závažné onemocnění, které zkracuje život a je spojeno s mnoha 

zdravotními komplikacemi.  

Prevalence obezity se od 80. let 20. století v mnoha evropských zemích více než 

ztrojnásobila. Odhaduje se, že v Evropě trpí nadváhou téměř 400 milionů dospělých lidí 

a 130 milionů dospělých je obézních. V České republice má nadměrnou hmotnost 54 % 

dospělé populace, z toho 17 % trpí obezitou a 37% nadváhou. Vzhledem k neustále 

narůstajícímu počtu osob s nadváhou, obezitou a s nimi spojenými komplikacemi, se 

jednotlivé státy samostatně i na mezinárodní úrovni snaží pracovat na zlepšení 

prevence a terapie. V květnu 2004 byl přijat program Světové zdravotnické organizace 

(WHO), který klade důraz na prevenci obezity a civilizačních onemocnění a v roce 2006 

Evropská charta proti obezitě. V České republice byla ustanovena Národní rada pro 

obezitu, která v roce 2004 navrhla Národní akční plán prevence a léčby obezity. 

(Kernová, 2010)  



13 

 

Výskyt obezity a nadváhy je v České republice vyššínež je evropský průměr. 

V posledních letech stoupá podíl obezity o 10 až 40 % na dekádu. Za hlavní příčinu 

vzestupného výskytu nadváhy a obezity je považován nesprávný životní styl 

charakterizovaný nevhodnými stravovacími zvyklostmi a nedostatkem fyzické aktivity a 

z toho vyplývající pozitivní energetická bilance.  

1.1.3 Kvalitativní klasifikace obezity 

Obezitu lze rozlišovat na obezitu androidní (mužského typu) s uložením tuku 

zejména na hrudníku a na břiše a gynoidní (ženského typu), při které je tuk 

nahromaděn především na hýždích a stehnech. Androidní obezita přináší vyšší riziko 

zdravotních komplikací, jako je cukrovka, ateroskleróza aj. Pro určení typu obezity a 

zároveň zvýšeného metabolického rizika, se používá hodnocení obvodu pasu (Tabulka 

4, str. 20) nebo poměru obvodu pasu a boků (WHR). Hraniční hodnota androidní 

obezity je WHR u mužů nad 1,0, u žen nad 0,8 nebo 0,85. Dnes se od tohoto indexu 

upouští a používá se měření obvodu pasu, které lépe odpovídá přesnému měření 

rizikového viscerálního tuku uloženého v abdominální oblasti. (Svačina et al., 2008, s. 

13) 

Hraniční hodnota obvodu pasu, která ukazuje na zmnožení viscerálního tuku a 

je spojena s vysokým rizikem metabolických onemocnění, je nad 88 cm u žen a nad 102 

cm u mužů. Studie České obezitologické společnosti zjistila vyšší než hraniční hodnoty 

obvodu pasu u 18% mužů a u 30,2% žen. (Hainer, 2004, s. 34-35) Podle Kunešové by 

měly být považovány hodnoty nad 88 cm u žen a nad 102 cm u mužů za indikaci 

k zahájení léčby obezity. (Kunešová et al., 2002) 

1.1.4 Faktory ovlivňující vznik obezity 

Nejjednodušší rozdělení faktorů podílejících se na vzniku obezity je na vnitřní a 

vnější. Dříve byl uváděn poměr vnitřních a vnějších faktorů v etiologii obezity 2:1, 

později 1:1. V současné době však již výrazně převažují faktory prostředí. (Svačina et 

al., 2008, s. 18) 
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Vnitřní faktory jsou genetické, zděděné po předcích a zjišťujeme je pomocí 

rodinné anamnézy. Obezita je často spojována s přítomností tzv. „šetrného genu,“ tedy 

genu zodpovědného za úsporný metabolismus, projevující se malou potřebou příjmu 

energie a sklon k vytváření energetických zásob v tukové tkáni. Koncepce šetrného 

genu je založena na předpokladu, že v minulosti osoby, které měly tento gen, lépe 

přežívaly období nedostatku živin, zejména války a hladomory. V současnosti, v době 

nadměrného příjmu a snižujícího se výdeje energie, je však tento gen značně 

nevýhodný a přispívá ke vzniku obezity a dalších zdravotních komplikací. Tyto geny 

jsou přítomné u velkého počtu lidí, nemusí se však u všech projevit. Nejčastěji jsou 

nastartovány nevhodnou stravou a to zejména tučnou a nedostatečnou fyzickou 

aktivitou. (Svačina et al., 2008, s. 18) Vnější faktory jsou dané okolím. Do této skupiny 

jsou řazeny například psychologické vlivy, nedostatek pohybu a nevhodné dietní 

návyky. Psychologické faktory se významně podílí na vzniku nadváhy a obezity. „U 

obézních osob je pozorována zvýšená úroveň depresivního ladění“ (Hlúbik, 2005). 

Obézní jedinci trpí také více pocity hladu, chuťově preferují  vysokokalorická jídla 

bohatá na tuky a často jedí v průběhu celého dne. (Hlúbik, 2005) Rozdíly 

v převládajících stravovacích zvyklostech obézních lidí a osob s normálním BMI uvádí 

příloha 1. 

Podle jiných kriterií můžeme rozdělit faktory ovlivňující vznik a rozvoj obezity na 

demografické, biologické, sociální a environmentální (behaviorální).  Z demografických 

faktorů je to především věk, pohlaví a etnické vlivy.  Prevalence obezity s věkem 

stoupá. Hmotnost se začíná zvyšovat přibližně od 30 let až do věkové kategorie 65 let. 

(Hlúbik, 2005; Bohdálková, 2008) Po 65. roku výskyt obezity klesá, protože obezita 

zkracuje život. (Svačina et al., 2008, s. 7) Ve většině populací jsou ženy více obézní než 

muži (Hlúbik, 2005), pravděpodobnost výskytu nadváhy u mužů je však dle Kernové 

2,4krát vyšší než u žen. (Kernová, 2010) V rámci etnických vlivů je vyšší prevalence 

obezity u černošské a mexické populace než u bělošské. (Bohdálková, 2008) 

Nejvýznamnějším biologickým faktorem vzniku a rozvoje obezity je genetika.  

K dalším biologickým faktorům patří například těhotenství, nemoci, imobilizace, 

farmakoterapie (Hlúbik, 2005) a BMI. Vývoj BMI v dětství může být prediktorem rizika 
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vzniku nadváhy a přidružených onemocnění. Čím dříve začne BMI u dětí stoupat, tím je 

větší pravděpodobnost výskytu těchto zdravotních komplikací. (Svačina et al., 2008, s. 

11) Mezi biologické rizikové faktory se často uvádí i menopauza (Hlúbik, 2005), mnohé 

studie však závislost mezi zvýšeným rizikem obezity a menopauzou vyvracejí. 

(Crawford et al., 2000) 

Sociální faktory zahrnují vzdělání, finanční situaci a uzavření manželství. 

Vzdělání a výše příjmu ovlivňují výskyt obezity odlišně v rozvinutých a rozvojových 

zemích. V rozvinutých zemích je obezita častější u osob s nižším vzděláním a nižším 

příjmem a u venkovské populace, v rozvojových zemích je vyšší prevalence obezity u 

populace z vyšších sociálních vrstev a u městské populace. (Hainer et al., 2004, s. 34) 

Vstup do manželství vede u mužů i žen k vzestupu hmotnosti a tedy i zvýšeného rizika 

obezity.  

K environmentálním rizikovým faktorům patří stravovací zvyklosti, dietní 

preference, kouření, příjem alkoholu a fyzická inaktivita. Z dietních zvyklostí založených 

na národní kuchyni je to zejména množství přijímaného tuku, z rodinných zvyků 

nezdravý způsob vaření a celkově nezdravý životní styl. (Svačina et al., 2008, s. 8) 

1.2 Zdravotní rizika a komplikace obezity 

Dlouhou dobu byla obezita považována pouze za rizikový faktor mnoha 

civilizačních chorob, sama k nim však řazena nebyla. (Pryke et al., 2008) V současné 

době je stále více odborníky uznávána jako samostatné chronické onemocnění, které 

má však k těmto chorobám prokázaný vztah. Metabolické a kardiovaskulární 

komplikace, jako je diabetes mellitus 2. typu nebo hypertenze a obezita vznikají na 

podkladě stejných faktorů. Mezi tyto faktory patří zejména genetická predispozice, 

nadměrný energetický příjem, nevhodný výběr potravy, nedostatek pohybu a špatné 

zvládání stresu. (Svačina et al., 2008, s. 27; Joachimová et al., 2010)  
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Metabolický syndrom 

Metabolický syndrom je soubor vzájemně propojených rizikových faktorů 

stojících v pozadí většiny civilizačních onemocnění. V odborné literatuře je možné se 

setkat se s různými názvy tohoto syndromu i jeho definicemi. Často je nazýván 

syndrom inzulínové rezistence, Reavenův syndrom nebo syndrom X. Výskyt 

metabolického syndromu se odhaduje na 30 – 50% evropské dospělé populace 

v závislosti na používaných kritériích.  

Podle sjednocené definice mezinárodní diabetické federace (IDF) a Americké 

kardiologické společnosti (AHA) (Tabulka 1) je klinická diagnóza založena na 

abnormálním nálezu alespoň u tří z pěti základních kritérií. (Alberti et al., 2009) 

Tabulka 1. Kritéria pro klinickou diagnózu metabolického syndromu  (upraveno  podle Alberti 
et al., 2009) 

Kritéria Hodnoty 

Zvýšená hodnota obvodu pasu               
(zejména abdominální) 

populačně nebo národně specifické definice;     
v ČR > 88 cm u žen; > 102 cm u mužů 

Zvýšená hodnota triglyceridů nebo léčba 
pro jejich snížení 

≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L) 

Snížená hodnota HDL cholesterolu nebo 
odpovídající léčba pro snížení HDL chol.  

< 40 mg/dL (1.0 mmol/L) u mužů;                 < 
50 mg/dL (1.3 mmol/L) u žen 

Zvýšený krevní tlak nebo antihypertenzní 
léčba 

systolický tlak ≥ 130    a/nebo                      
diastolický ≥ 85 mmHg 

Zvýšená glykémie na lačno nebo 
odpovídající léčba  

≥ 100 mg/dL 

 

Zdravotní komplikace a onemocnění spojená s nadváhou 

Skutečnými komplikacemi obezity jsou mechanické komplikace vznikající 

působením nadměrné hmotnosti. Příkladem jsou osteoartróza, především nosných 

kloubů, vertebrogenní algické syndromy, dušnost, spánková apnoe, chirurgické a 

porodnické komplikace a další. (Svačina et al., 2008, s. 27) Ostatní zdravotní 

komplikace nejsou komplikacemi obezity v pravém smyslu slova.  

American Heart Association identifikovala obezitu jako hlavní rizikový faktor 

chronických neinfekčních onemocnění. (Kumanyika et al., 2008) V šetření světové 

zdravotnické organizace v roce 2000 bylo více než 75% úmrtí v důsledku těchto 
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onemocnění. (Kernová, 2010) Jak je zřetelné z tabulky 2, obezita nepřispívá pouze 

k rozvoji civilizačních onemocnění. (Kumanyika et al., 2008) 

Tabulka 2. Přehled zdravotních komplikací obezity (upraveno z Hainer et al., 2004, s. 42-44) 
komplikace příklady 

Metabolické inzulinorezistence, diabetes mellitus 2. typu, poruchy metabolismu 

lipidů, hyperurikemie, zvýšení  koncentrace fibrinogenu 

Endokrinní hyperestrogenismus, hyperkortisolismus, hyposekrece růstového 

hormonu, změny v aktivitě sympatoadrenálního systému 

Kardiovaskulární hypertenze, ischemická choroba, arytmie, mozkové cévní příhody, 

tromboembolická nemoc, varixy 

Respirační hypoventilace, restrikce, syndrom spánkové apnoe 

Gastrointestinální a 

hepatobiliární 

gastroezofageální reflux, hiátová hernie, cholelitiáza, jaterní 

steatóza 

Gynekologické  amenorea, infertilita, komplikace v těhotenství a při porodu 

Onkologické karcinomy kolorektální,  prostaty, gynekologické  

Ortopedické osteoartróza, epifyzeolýza u dětí 

Kožní ekzémy a mykózy, strie, celulitida 

Jiné horší hojení ran, edémy, úrazy, kýly 

 

V neposlední řadě způsobuje obezita také psychosociální komplikace. Obézní 

osoby mají často snížené sebevědomí, jsou společensky diskriminovány a trpí častěji 

depresemi a úzkostmi. Obezita celkově zhoršuje kvalitu života. (Hainer et al., 2004, s. 

44) 

1.3 Diagnostika 

1.3.1 Anamnestické údaje 

Vyšetření začíná anamnézou. V rodinné anamnéze je zjišťován výskyt obezity a 

dalších rizikových faktorů metabolického syndromu v rodině. Osobní anamnéza je 
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zaměřena především na vývoj hmotnosti v průběhu života, pohybovou aktivitu 

v současné době i v minulosti, stravovací návyky, předchozí léčbu obezity, efekt 

předcházejících pokusů o redukci hmotnosti a farmakoterapii. (Kunešová et al., 2002; 

Hlúbik, 2005) Velmi důležité je zjistit současnou motivaci k redukci váhy, „zda se jedná 

o důvody zdravotní nebo estetické“ (Hainer et al., 2004, s. 153) a jaká jsou očekávání 

pacienta. 

1.3.2 Laboratorní vyšetření 

Laboratorní vyšetření jsou důležitá k určení komplikací obezity.  Základní 

biochemické vyšetření obsahuje měření lipidového obrazu, glykémie, kyseliny močové, 

tyreotropní hormon aj. V případě podezření na sekundární obezitu jsou nutná další 

vyšetření pro stanovení příčiny. Jedná se především o vyšetření endokrinologická.   

1.3.3 Stanovení složení těla  

Základními měřenými parametry jsou tělesná hmotnost a výška. Vážení probíhá 

ve spodním prádle, bez obuvi, ideálně ráno na lačno nebo vždy ve stejný čas a za 

stejných podmínek. Výška se měří pomocí výškoměru, měřená osoba je bez bot a stojí 

„na ploše kolmé k svislé ose výškoměru“ (Hainer et al., 2004, s. 155). Z těchto hodnot 

je vypočítán BMI, který kromě určení nadváhy a obezity, hodnotí také hmotnost ve 

vztahu ke zdravotním rizikům (Tabulka 3). Vzorec pro výpočet je BMI = váha (kg)/výška 

(m2). U dětí je BMI hodnocen podle percentilových grafů hmotnosti a výšky vztažených 

ke věku. Za hranici nadváhy je považován 90. percentil, obezity 97. percentil. Body 

mass index je používán jako základní, ne však přesný ukazatel složení těla. Vzhledem 

k tomu, že neukazuje přesný podíl tuku a tukuprosté hmoty, může vést k chybným 

závěrům u jedinců s větším množstvím svalové hmoty. (Kunešová et al., 2002; 

Větrovská et al., 2009) Právě celkové množství tuku a jeho rozložení je významnějším 

faktorem pro výskyt přidružených zdravotních rizik než samotná hmotnost a BMI. 

(Větrovská et al., 2009) 
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Tabulka  3.  Klasifikace hmotnosti dle BMI.  Upraveno z  Hainer et al., 2004 (původní zdroj WHO 
1997) 

klasifikace BMI riziko komplikací obezity 

podváha < 18,5 nízké (ale vyšší riziko jiných chorob) 

normální váha 18,5 – 24,9 průměrné 

nadváha 25 – 29,9 mírně zvýšené 

obezita I. stupně 30 – 34,9 středně zvýšené 

obezita II. stupně 35 – 39,9 velmi zvýšené 

obezita III. stupně ≥ 40 vysoké 

 

Jak bylo již zmíněno, kromě BMI je pro hodnocení obezity důležité množství 

tukové tkáně v organismu. Obezita je klasifikována obsahem tukové tkáně ≥ 25% u 

mužů a  ≥ 30% u žen. Základním antropometrickým měřením pro stanovení obsahu 

tukové tkáně je kaliperace neboli měření tloušťky kožních řas kaliperem. Počet 

měřených řas se liší podle různých autorů a podle použitého kaliperu. Nejčastěji jsou 

měřeny 4 kožní řasy dle Durnina pomocí Holtainova kaliperu nebo 10 řas podle 

Pařízkové s použitím Bestova kaliperu. (Kunešová et al., 2002)  Orientačně lze měřit jen 

subskapulární a tricipitální řasu. Jejich poměr se nazývá index centralizace. Výhodou 

kaliperace je relativně nízká cena, nevýhodou subjektivita a nutnost erudice 

vyšetřujícího. (Hainer et al., 2004, s. 156) 

Bioelektrická impedance (BIA) je metoda založená na různé vodivosti tkání 

v organismu při průchodu proudu o nízké intenzitě a vysoké frekvenci (Hainer et al., 

2004, s. 158). Měřen je odpor při průchodu těla, který je závislý na obsahu vody a tuku. 

(Hlúbik, 2005) Používané přístroje se liší podle lokalizace elektrod. Elektrody mohou 

být umístěné na zápěstích a nad hlezenním kloubem pravostranné končetiny 

(Bodystat) nebo mohou být součástí nášlapné váhy (Tanita) či na madlech pro 

uchopení rukama (Omron). „Výhodou BIA je, že nezatěžuje pacienta a není časově 

náročná. Nevýhodou je závislost na hydrataci a na anatomických poměrech (zejména 

vliv lokalizace tukové tkáně).“ (Hainer et al., 2004, s. 158) 

Jako referenční metody měření složení těla jsou nejčastěji využívány 

hydrodensitometrie (vážení pod vodou) a duální rentgenová absorpciometrie (DEXA). 

Tyto metody jsou náročné na čas i vybavení pracoviště a proto jsou zpravidla 
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používány pouze ve specializovaných centrech, většinou k výzkumným účelům. 

(Kunešová et al., 2002)  

1.3.4 Distribuce tukové tkáně 

Distribuce tukové tkáně je významnějším rizikovým faktorem pro vznik a rozvoj 

metabolických a oběhových komplikací spojených s obezitou než celkové množství 

tělesného tuku. Mezi základní antropometrické ukazatele rozložení tukové tkáně v těle 

patří obvod pasu, obvod boků, poměr pas/boky a poměr pas/výška.  

Obvod pasu je jednoduchý, ale pravděpodobně nejdůležitější antropometrický 

ukazatel distribuce tuku. Nejlépe koreluje s měřením rizikového abdominálního tuku 

pomocí počítačové tomografie nebo magnetické rezonance a se vznikem komplikací 

obezity. (Svačina et al., 2008, s. 13) Obvod pasu je měřen v polovině vzdálenosti mezi 

crista iliaca a okrajem dolního žebra nebo orientačně ve výši umbiliku. Pokud není 

břicho převislé, obě měření vykazují podobné hodnoty. (Svačina, 2008, s. 14) Kunešová 

naopak uvádí, že hodnoty u měření ve výšce pupku jsou mírně vyšší. (Hainer et al., 

2004, s. 161) Hraniční hodnoty obvodu pasu a riziko vzniku metabolických a oběhových 

onemocnění spojených s obezitou jsou uvedeny v tabulce 4.  

 

Tabulka 4.   Hraniční hodnoty obvodu pasu a riziko vzniku metabolických a oběhových 
onemocnění spojených s obezitou  (Hlúbik, 2005) 

Obvod pasu (cm) Nízké riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko 

Muži < 94 94 – 102 > 102 

Ženy  < 80 80 – 88 > 88 

 

Obvod boků je měřen ve výši maximálního vyklenutí hýždí na úrovni velkých 

trochanterů v horizontální rovině. Jak bylo uvedeno výše, vzhledem k poznatku, že je 

významnější měření samotného obvodu pasu, je poměr pas/boky v současné době 

používán mnohem méně než v minulosti. Hraniční hodnoty tohoto poměru jsou 1,0 u 

mužů a 0,8 nebo 0,85 u žen. (Svačina et al., 2008, s. 13) Poměr pas/výška u naší 

populace koreluje s obvodem pasu. Riziko vzniku komplikací významně stoupá u 

hodnot nad 0,6. (Kunešová et al., 2002) 
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K dalším antropometrickým vyšetřením distribuce tuku patří index centralizace 

a sagitální abdominální rozměr. Index centralizace, neboli poměr subskapulární a 

tricipitální kožní řasy, hodnotí poměr tukové tkáně na končetinách a na trupu. Sagitální 

abdominální poměr je zjišťován pomocí pelvimetru horizontálně ve výši meziobratlové 

destičky L4/5 a vyjadřuje vzdálenost mezi přední částí břišní stěny a zády. (Hainer et al., 

2004, s. 164) Všechny antropometrické parametry popsané v této podkapitole jsou 

měřeny ve vzpřímeném stoji. 

Ze zobrazovacích metod lze ke stanovení rozložení tukové tkáně využít 

počítačovou tomografii, nukleární magnetickou rezonanci, duální rentgenovou 

absorpciometrii a ultrazvuk.  

 

1.3.5 Srovnání různých metod používaných na měření množství tělesného 

tuku v těle 

Podle Větrovské et al. se „naměřené hodnoty tělesného tuku od sebe 

významně liší v závislosti na použité metodice“ (Větrovská et al., 2009).  Ve své studii, 

které se účastnilo 61 žen s průměrnou hodnotou BMI 32,6, srovnávající různé metody 

měření tělesného tuku ukázala, že největší vzájemnou korelaci s referenční metodou 

DEXA vykazuje metoda BIA pomocí přístroje Bodystat (R= 0,9096). Další zpřesnění bylo 

dosaženo použitím nově sestavené predikční rovnice. Ostatní metody BIA nevykazovaly 

s DEXA tak vysokou korelaci. Jedním z pravděpodobných důvodů menší korelace je 

měření tuku pouze v horní (Omron) respektive dolní polovině těla (Tanita). Vytvořením 

predikčních rovnic se zvýšila míra korelace i pro tyto srovnávané metody. (Větrovská et 

al., 2009)  

Bláha et al. uvádí, že u normální dětské populace i u obézních jedinců lze 

používat klasické kaliperační metody pro odhad množství tuku v těle, ale je nutné 

počítat s tím, že tyto hodnoty jsou podhodnocené. (Bláha et al., 2002) Také Hojgr našel 

při srovnávání některých metod BIA a měření řas podle Pařízkové statisticky 

signifikantní rozdíly. (Hojgr, 2010) 
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1.3.6 Další vyšetření 

Součástí diagnostiky nadváhy a obezity je také vyšetření příjmu potravy, 

stravovacích a pohybových návyků a z toho vyplývající zjištění množství příjmu a výdeje 

energie. Klidový a postprandiální energetický výdej je možné orientačně spočítat 

pomocí rovnic. V terénních podmínkách jsou pro určení výdeje energie při fyzické 

aktivitě nejčastěji využívány tabulky metabolického ekvivalentu (MET). 1 MET se rovná 

násobku klidového výdeje energie při dané činnosti. Výsledná čísla jsou však značně 

nepřesná, zejména u obézních osob. (Hainer et al., 2004, s. 168) 

Z dalších vyšetření je důležité zátěžové vyšetření, kde je pomocí 

elektrokardiografie, měření spirometrických funkcí a ergometrie stanovena reakce 

organismu na zátěž. Výsledkem důležitým pro léčbu je určení případné patologické 

reakce limitující fyzickou aktivitu a špičkové nebo maximální spotřeby kyslíku 

(VO2max), které je dále využito při doporučení vhodné pohybové terapie. 

Shrnutí doporučených postupů pro vyšetření v obezitologii viz příloha 2. 

 

1.4 Terapie 

Obezita a nadváha jsou v současné době léčeny pěti postupy – dietní intervencí, 

pohybovou aktivitou, psychoterapií, farmakologickou a chirurgickou cestou. Obecným 

principem redukce hmotnosti je snížení příjmu energie z potravy a zvýšení 

energetického výdeje zvýšenou fyzickou aktivitou. Nejčastěji je doporučován 

energetický deficit kolem 2000 kJ na den, doporučení se však liší v závislosti na 

hmotnosti a energetickém příjmu jedince. 

Úspěšná terapie obezity musí zahrnovat edukaci a podporu pacienta. 

Neoddělitelnou součástí léčby by měla být také behaviorální intervence. Behaviorální 

terapie se zaměřuje na bariéry v dodržování nových dietních návyků a zvýšené fyzické 

aktivity a vybaví také pacienta praktickými strategiemi a motivací být více zodpovědný 

sám za sebe. (Hills et al., 2006) Důležité je nezaměřovat se jen na úpravu jídelníčku, ale 
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především na ovlivnění negativního myšlení a emocí, které vedou k nežádoucímu 

chování.  

Na začátku terapie by měl být stanoven krátkodobý a dlouhodobý plán redukce, 

přizpůsobený podle rizikových faktorů, popřípadě dalších limitací pacienta. Nejčastěji 

je doporučováno redukovat 5 – 10% hmotnosti rychlostí 0,5 kg za týden. U osob 

s vyšším stupněm obezity může být hmotnostní úbytek za týden vyšší. Redukční 

program by měl být vytvořen kombinací dietní intervence, zvýšené pohybové aktivity a 

behaviorálního programu. (Kolář et al., 2009, s. 578) 

V současné době se nabízejí nové způsoby komunikace s pacientem, jako je 

intervence přes e-mail, internet a telefon, které mohou sloužit nejen k průběžnému 

odpovídání dotazů, ale především k dlouhodobé podpoře pacienta a udržení jeho 

motivace. 

Problematika redukce hmotnosti není zdaleka vyhrazena jen odborné 

veřejnosti. Podle studie ČOS a Stenmark z roku 2002 má v České republice zkušenost s 

redukcí hmotnosti 57,2% osob, 39% zkoušelo hubnout opakovaně. Více se tento 

fenomén týká žen, alespoň jednou v životě zkoušelo redukovat váhu 70,9% z nich. 

Nejčastěji je k redukci používáno zvýšení fyzické aktivity, krátkodobé diety a snížení 

celkového příjmu potravin nebo určitých živin. (Hainer et al., 2004, s. 188) 

 

1.4.1 Pohybová aktivita 

Zvýšení fyzické aktivity je základním pilířem prevence a terapie obezity i 

ostatních složek metabolického syndromu. Při zvyšování pohybové aktivity je důležité 

využít jak zvýšení běžné fyzické aktivity, tak i aktivního cvičení. V běžných činnostech 

lze pohybovou aktivitu zvýšit např. chůzí do schodů místo použití výtahu, výstup 

z dopravního prostředku o zastávku dříve aj. (Svačina et al., 2008, s. 45) V minulosti 

byla pozornost zaměřena více na dietní intervenci než na pohybovou aktivitu (Hills et 

al., 2006), což může být důvodem, proč doporučení fyzické aktivity pro prevenci a 

léčbu obezity není dostatečně definované a výrazně se u různých autorů liší. 
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Výdej energie 

Základními komponentami celkového energetického výdeje jsou klidový 

energetický výdej, postprandiální termogeneze a energetický výdej při pohybové 

aktivitě. Největší část energetického výdeje tvoří klidový energetický výdej (55 – 70%), 

který slouží k zajištění základních životních funkcí organismu a udržování tělesné 

teploty. Klidový výdej je závislý na pohlaví, věku a aktuálním zdravotním stavu jedince. 

(Hlúbik, 2005) Postprandiální termogeneze se podílí na celkovém energetickém výdeji z 

8 – 12% a je spojena s trávením, vstřebáváním a metabolismem živin a s aktivací 

sympatického nervového systému po jídle.  Klidový energetický výdej i postprandiální 

termogeneze jsou významně determinovány genetickými faktory. (Hainer et al., 2004, 

s. 79) Výsledky studií zabývající se vlivem pohybové aktivity na klidový energetický 

výdej a postprandiální termogenezi nejsou jednotné.  Mnoho z nich se však shoduje, že 

pohybová aktivita zmírňuje negativní vliv redukčních diet na klidový energetický 

metabolizmus (Hainer et al., 2004, s. 206) a má vliv na zvýšení energetického výdeje při 

regeneraci po větší zátěži (Svačina et al., 2008, s. 47). 

Energetický výdej průměrného dospělého člověka při pohybové aktivitě tvoří 20 

– 40% celkového výdeje. Zatímco tato složka energetického výdeje je významně 

ovlivněna sociokulturními vlivy a lze jí nejvíce ovlivnit energetický výdej, spontánní 

pohybová aktivita neboli fidgeting je významně determinována geneticky. (Hainer et 

al., 2004, s. 79) Velikost energetického výdeje při fyzické aktivitě závisí na době jejího 

trvání, na intenzitě, druhu a na antropometrických parametrech daného jedince. 

Výdej energie pohybovou aktivitou je často uváděn v tabulkách ukazujících 

výdej u různých činností a sportů. Tyto tabulky však většinou nezahrnují informaci, pro 

jak těžké jedince jsou určeny a vzhledem k tomu, že výdej energie závisí významně na 

tělesné hmotnosti, nemůžeme považovat tyto tabulky za univerzální. Tabulky 

energetického výdeje jsou obvykle určeny pro průměrného muže s hmotností kolem 80 

kg.  Obézní jedinci vydají při stejné pohybové aktivitě více energie než osoby s nižší 

hmotností. Na druhou stranu většinou chodí pomaleji, sportují s nižší intenzitou a 

kratší dobu a proto v denním energetickém výdeji tento rozdíl není patrný. (Svačina et 

al., 2008, s. 45) Energetický výdej při jednotlivých pohybových aktivitách může být 
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vyjádřen také násobky klidového metabolického ekvivalentu (MET) definovanými jako 

poměr energetického výdeje při dané činnosti vyjádřeného v mililitrech spotřeby 

kyslíku na kilogram hmotnosti a tabulkového klidového energetického výdeje 

udávaného obvykle hodnotou 3,5 mililitru kyslíku na kilogram hmotnosti pacienta. 

Zásadní výhoda uvádění výdeje v MET je, že vyjadřuje energetický výdej na kilogram 

hmotnosti za minutu. Pro celkový energetický výdej je proto nutné znát také hmotnost 

pacienta a trvání pohybové aktivity.  

Preskripce pohybové aktivity 

Hills ve své studii uvádí, že preskripce pohybové aktivity je umění a věda. 

V současné době jsou stále doporučení fyzické aktivity a cvičení pro redukci a stabilizaci 

hmotnosti problémem a neexistuje žádný konsenzus. Preskripci nazývá Hills uměním, 

protože je nutné vytvořit plán cvičebního programu, který bude vyhovovat specifickým 

potřebám obézního jedince (Hills et al., 2006) a zároveň bude dostatečně účinný a 

pozitivně ovlivní jeho zdravotní stav. Individuální preskripce pohybové aktivity 

vyžaduje hodnocení současné úrovně pohybové aktivity, například pomocí dotazníku či 

pedometru, nakolik je pacient motivován a ochoten změnit svůj životní styl, jakou má 

sebedůvěru a jakou má sociální podporu pro změnu životního stylu. (Kolář et al., 2009, 

s. 578) Důležité je porozumět cílům a bariérám omezujících zvýšení tělesné aktivity 

pacienta (Tabulka 5). (Hills et al., 2006) Cíle by měly být realistické a odpovídat 

zdravotním, emocionálním a funkčním požadavkům cvičícího a přístup k nim by měl 

být v kontextu časové limitace, zájmu, motivace a fyzických schopností daného jedince. 

Individualizovaná preskripce pohybové aktivity vyžaduje zátěžové vyšetření, které 

ukáže nejen možnosti pacienta, ale i jeho limitace. (Hills et al., 2006) 
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Tabulka 5. Bariéry fyzické aktivity u obézních (upraveno podle Hills et al., 2004) 
 

 Pociťovaný nedostatek času pro vykonávání fyzické aktivity 

 Selhání zdravotníků poskytnout adekvátní péči a podporu 

 Nedostatečná zkušenost s pohybovou aktivitou 

 Nízké sebevědomí a sebedůvěra 
 Nesprávný přístup k fyzické aktivitě 

 Nedostatek okamžitých odměn jako je nesplnění očekávané redukce hmotnosti 

 Negativní pocity nebo bolesti jako výsledek cvičení 

 Nízká tolerance cvičení v důsledku nízké úrovně fyzické zdatnosti 

 Nadměrná hmotnost vedoucí k imobilitě 

 Nedostatek motivace k vykonávání fyzické aktivity 
 

 

Cílem preskripce pohybové aktivity v terapii obezity by měla být optimalizace 

energetického výdeje, podpora metabolicky aktivní svalové tkáně a prevence úrazů a 

poškození pohybového systému. (Hills et al., 2006)  Důležitá je motivace, adherence a 

začlenění vyšší fyzické aktivity do běžného života. Pohybová preskripce by měla 

zahrnovat frekvenci, intenzitu, trvání jedné cvičební jednotky, typ zátěže a postup 

jejího zvyšování. (Kolář et al., 2009, s. 579) Při předepisování cvičení je nutné brát 

v úvahu množství intenzity, která je pro daného jedince dobře tolerovatelná. Ekkekakis 

a Lind ve své studii zjistili, že při zvýšení rychlosti chůze o 10% nad rychlost, kterou si 

účastnice zvolily sami, se u žen s nadváhou významně snížil udávaný dobrý pocit 

z prováděné aktivity. Z toho vyplývá, že příliš náročné cvičení může vést ke snížení 

adherence k pohybové terapii v důsledku snížené spokojenosti a motivace. (Ekkekakis, 

Lind, 2006) Doporučuje se tedy začít pomalu, například s chůzí 10 – 15 minut 3 – 5x 

týdně a postupně zvýšit na 30 minut rychlé chůze denně (Hills et al., 2006), v ideálním 

případě na 60 – 90 minut svižné chůze denně. (Kolář et al., 2009, s. 578) Optimální 

výsledek je přechod z pocitu „„úsilí“ při počátečním zvyšování fyzické aktivity a 

současné redukci hmotnosti, k pocitu „potěšení“ z udržování snížené hmotnosti a 

z pocitu lepšího celkového stavu. (Hills et al., 2006).  

Ideálním výstupem správné preskripce je poučený pacient, který rozumí 

zásadám bezpečnosti při fyzické aktivitě a zná své zdravotní limitace. Výsledkem by 

mělo být zvýšení pohybové aktivity v běžných denních činnostech, zlepšení 
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psychického stavu a aerobní zdatnosti, snížení objemu tělesného tuku, snížení rizika 

civilizačních onemocnění a v neposlední řadě lepší subjektivní pocit, který je velmi 

důležitý pro dlouhodobé udržení změn životního stylu.  (Kolář et al., 2009, s. 578-579) 

 

Komponenty preskripce pohybové aktivity 

Komponenty preskripce pohybové aktivity zahrnují intenzitu, trvání, frekvenci a 

typ fyzické aktivity. Intenzita je nejčastěji určována procenty maximální aerobní 

kapacity (VO2max) a sledována pomocí tepové frekvence. Pro redukci hmotnosti se 

obvykle doporučuje intenzita kolem 50 – 60 procent VO2max. K dalším používaným 

metodám pro sledování intenzity patří Borgova stupnice subjektivného vnímání fyzické 

zátěže. Důležité je průběžné vyhodnocování, popřípadě úprava cílů a výsledků. (Hills et 

al., 2006) Přístroje k monitorování fyzické aktivity a především motivace obézních 

jedinců může hrát důležitou roli ve změně pohybového chování. K užitečným 

přístrojům patří krokoměry a přístroje na měření srdeční frekvence.  (Hills et al., 2006) 

Obecně platná doporučení pro jednotlivé komponenty pohybové aktivity 

neexistují. Podle doporučení Americké asociace sportovní medicíny (ACSM) a Americké 

kardiologické asociace (AHA) potřebují všechny zdravé dospělé osoby fyzickou aerobní 

aktivitu střední intenzity minimálně třicet minut pět dní v týdnu nebo aerobní cvičení 

vyšší intenzity minimálně dvacet minut třikrát týdně, popřípadě adekvátní kombinaci 

těchto aktivit. Příkladem může být rychlá chůze 30 minut 2x týdně + 20 minut běh 

(jogging) 2x týdně. Fyzická aktivita střední intenzity je zde definována jako ekvivalent 

pro rychlou chůzi se zvýšenou tepovou frekvencí, aerobní aktivita musí trvat minimálně 

10 minut. Ekvivalentem fyzické aktivity vyšší intenzity je běh (jogging) a dochází při ní k 

výraznému zvýšení tepové a dechové frekvence. Dále je doporučen trénink na posílení 

svalové síly nejméně dvakrát týdně. Tato doporučení definují minimální fyzickou 

aktivitu nutnou k udržení zdraví a kondice. Pro další zvýšení kondice, snížení rizika 

civilizačních onemocnění nebo snížení hmotnosti je doporučeno tuto minimální hranici 

překročit a fyzickou aktivitu dále zvýšit. (ASCM, AHA guidelines, 2008; Haskell et al., 

2007) Dle dalších doporučení ACSM je minimální tréninková intenzita nutná ke zvýšení 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haskell%20WL%22%5BAuthor%5D
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kardiorespirační zdatnosti na úrovni 50% VO2max, optimální intenzita na úrovni 60-

75% VO2max. (Hainer et al., 2004, s. 210)  

Dle Hillse et al. je pro neaktivní  jedince s nadváhou a obezitou ideální 

pohybová aktivita s nízkou až střední intenzitou jako je například chůze. Aktivita střední 

intenzity (nad 30 – 40% VO2max) může být využita pro zlepšení metabolických funkcí a 

lépe tolerována, zejména pro těžší a starší jedince. Cvičení o vysoké intenzitě (nad 70% 

VO2max) je časově efektivnější, neboť dovolí větší výdej energie za kratší čas a může 

poskytnout další metabolické benefity. Fyzická aktivita se střední intenzitou je 

doporučována každý den nebo většinu dní v týdnu, s vysokou intenzitou může být 

prováděna méně často, například ob den. (Hills et al., 2006) 

Další příklady doporučení pohybové aktivity jsou uvedeny v tabulce 6 a 7. 

Doporučení se nejčastěji týkají množství vydané energie (zpravidla za týden), tepové 

frekvence nebo intenzity a době trvání pohybové aktivity. 
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Tabulka 6. Doporučení pohybové aktivity k udržení zdraví, kondice a zdatnosti 
Cíl Doporučení Literatura 

Udržení zdraví a 
kondice  

Všichni zdraví dospělí jedinci by měli dosahovat 
alespoň  150 min. střední intenzity aerobní aktivity a 
75 min. vysoké intenzity týdně. Aktivity střední 
intenzity jsou takové, při kterých je tepová a 
dechová frekvence zvýšena, ale je možné bez 
problémů mluvit. Aktivity vysoké intenzity jsou 
takové, při kterých je tepová frekvence vyšší, 
dýchání a konverzace těžší. Dále je doporučen silový 
trénink (např. posilování, kruhové tréninky, jóga) 
nejméně dvakrát týdně. Začátečníci by se měli 
postupně přiblížit k dosažení uvedených doporučení 
(např. přidat 10 minut chůze denně po dobu 
několika týdnů). Je také velmi důležité, aby 
začátečník našel aktivity, které ho budou bavit a aby 
byl podporován svým okolím. Pro osoby, které mají 
potíže s udržením váhy a/nebo mají zvýšené riziko 
civilizačních onemocnění je vhodné zvýšit 
pohybovou aktivitu nad doporučené hodnoty. 

British 
Association 
of Sport 
and 
Exercise 
Sciences. 
O'Donovan, 
2010 

Udržení zdraví a 
kondice 

Viz text (str. 27) ACSM and 
the AHA 
guidelines, 
2008 
Haskell et 
al., 2007 

Udržení zdraví a 
kondice 

Při obvyklých doporučení trvání a intenzity pohybové 
aktivity 45 minut 3-4x týdně na úrovni 50 – 70% 
maximální aerobní  kapacity lze očekávat energetický 
výdej  6300 – 7600kJ resp. 1500-1800 kcal /týden. 
Toto množství pohybové aktivity nemusí být 
dostatečné pro redukci hmotnosti. 

Hainer et 
al., 2004 

Zvýšení 
kardiorespirační 
zdatnosti 

Minimální tréninková intenzita na úrovni 50% 
VO2max, optimální intenzita je na úrovni 60-75% 
VO2max. 

ACSM, 
1990, in 
Hainer et 
al. 2004 

Udržení zdraví a 
kondice – doporučení 
pro seniory 

Minimálně 150 minut střední intenzity aerobní 
aktivity, 75 minut vyšší intenzity aerobní aktivity 
týdně + silový trénink min. 2x týdně 

Elsawy et 
al., 2010 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haskell%20WL%22%5BAuthor%5D
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Tabulka 7. Doporučení pohybové aktivity pro terapii obezity, redukci a udržení hmotnosti 

Cíl Doporučení Literatura 

Terapie obezity Minimální vhodná intenzita 30 minut 3x týdně 
v takové intenzitě, aby se nemocný zpotil natolik, že 
se musí převléknout.  To představuje výdej přibližně 
4500 kJ za týden a do výše zmíněných 8000 kJ je 
třeba cvičení doplnit asi 3 hodinami vycházek týdně. 

Svačina et 
al., 2008 

Minimální objem 
pohybové aktivity 
nutný k udržení 
hmotnosti 

Výdej 1200-1500 kcal, resp. 5000-6300 kJ/týden, dle 
některých autorů až 1500-2000 kcal (6300-
8400/týden). Současná doporučení každodenní 
pohybové aktivity střední intenzity alespoň 30 min. 
denně.   

Hainer et 
al., 2004 

Redukce hmotnosti Doporučená tepová frekvence pro redukci 
hmotnosti:  optimální je dosahovat zátěže jen na 40-
60 % maxima aerobní kapacity. 

Svačina et 
al., 2008 

Orientačně lze použít měření pulsu a cvičení 
s pulsem nižším než 180 minus věk, ke zvýšení 
spalování tuků nutná vytrvalostní zátěž. 

Svačina et 
al., 2008 

Redukce nadváhy Energetický deficit 2100 – 4200 kJ (500 – 1000 kcal) 
za den. 
Předpokládaná rychlost redukce 0,45 – 0,9 kg za 
týden po dobu 6 měsíců. 

Radvanský 
in Kolář et 
al., 2009 

Redukce nadváhy Energetický výdej PA musí být 2000, lépe 3000-3500 
kcal/týdně. 

Schmidt, 
2006 

Redukce nadváhy 30-45 minut střední intenzity 3-5 týdně, alespoň 30 
minut pohybové aktivity střední intenzity nejlépe 
každý den. 

Poirier et 
al., 2001 

Pomalá redukce nad- 
váhy 

Fyzická aktivita by měla být střední intenzity, tedy se 
zvýšenou tepovovu frekvencí, ale aby cvičící byli 
stále schopni konverzovat. 

Logue et 
al.,  2010 

Redukce hmotnosti a 
prevence zvýšení váhy  

1500 – 1750 kcal/týdně  (nebo 250 – 300 minut 
briskní chůze týdně). 
 

Hills et al., 
2006 

Prevence zvyšování 
hmotnosti po redukci 
váhy   

2000 – 2500 kcal týdně  (nebo 400 – 500 min. briskní 
chůze týdně). 

Hills et al., 
2006 

Minimální týdenní 
výdej 

Minimálním cílem by mělo být spálení zhruba  8000 
kJ týdně cvičením, optimálně rozdělených do 30 
minutových denních aktivit, nebo do hodinových 
aktivit alespoň 3x týdně. Toto minimum splňuje 
např. více než 30minutová rychlá chůze denně. 

Svačina et 
al., 2008 

Terapie DM 2. typu  
 

Doporučení pohybové aktivity: cílem terapie je 
dosáhnout během několika týdnů dostatečně 
intenzivní zátěže, optimálně 45 minut (čas rozcvičení  
a zklidnění nezapočítán) v tréninkové tepové 
frekvenci blížící se anaerobnímu prahu (okolo 65% 
tepového rozpětí pro zvolenou pohybovou aktivitu), 
respektive  dle patologických nálezů v zátěžovém 
testu; 3-4x týdně    

Máček, 
Radvanský,  
2011 
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 Typy cvičení  

V současné době se doporučuje v rámci prevence i terapie nadváhy a obezity 

aerobní fyzická aktivita doplněná odporovým tréninkem. Volba aktivit je individuální, 

dle preference daného jedince, je potřeba pouze usměrnění v případě nevhodného 

výběru (Máček, Radvanský, 2011, s. 222), zejména pokud by vybraná aktivita 

znamenala pro cvičícího zvýšené zdravotní riziko.  

Velmi oblíbenou aktivitou je chůze. Chůze nevyžaduje žádné speciální vybavení, 

může být prováděna na většině míst a nevyžaduje žádné specifické dovednosti. (Hills et 

al., 2006; Poirier et al., 2001) Je vhodná pro osoby s nadváhou, u jedinců s obezitou 

vyššího stupně však může znamenat příliš velkou zátěž na klouby dolních končetin. Pro 

tyto osoby je vhodná zejména jízda na ergometru či kole a plavání, kdy dochází 

ke snížení zatížení nosných kloubů. (Máček, Radvanský, 2011, s. 222) Mezi další 

doporučované aktivity patří nordic walking, který lidé s nadváhou snášejí často lépe 

než normální chůzi, necítí se tolik vyčerpaní (Figard et al., 2009) a má proti běžné chůzi 

vyšší energetický výdej při stejné rychlosti, dále veslování, běhátko, chůze do schodů a 

rumpálová ergometrie (Kolář et al., 2009, s. 579). Pro aerobní cvičení se pohybuje 

doporučená frekvence kolem 3 až 7 dnů v týdnu, intenzita 50-70% VO2max, délka 20-

60 minut. (Kolář at al., 2009, s. 579; Hainer et al., 2004, s. 205).  

Ideálním doplňkem aerobní aktivity je odporový trénink. (Hills et al., 2006) 

Během prvních dvou týdnů cvičení je důležité seznámit se s technikou a správným 

provedením cviků, aby nedošlo k poškození svalů. (Strasser et al., 2011) Od třetího 

týdne je doporučována frekvence 2 – 3 týdně (ne dny po sobě) při intenzitě 10 – 15 

opakování, subjektivně do mírné únavy. Délka cvičení se postupně může zvyšovat, na 

začátku se doporučují 1-3 sety a 8-10 cvičení různých svalových skupin. (Strasser et al., 

2011; Kolář et al., 2009, s. 579) Vhodnou součástí tréninku jsou cvičení bez pomůcek, s 

využitím therabandů, závaží v manžetách, ručních činek, kladek a posilovacích strojů.  

(Kolář et al., 2009, s. 579) 

Mezi nevhodné typy cvičení pro obézní jedince patří velmi rychlé aktivity typu 

sprintu či běhu. Je zde zvýšené zdravotní riziko a vhledem k tomu, že takovouto 
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aktivitu vydrží cvičící jen krátkou dobu a potom musí dlouho odpočívat, nemá taková 

fyzická aktivita, vzhledem k malému celkovému výdeji energie, pro redukci význam. 

(Svačina et al., 2008, s. 46) Největším rizikem u pohybové aktivity je u osob s nadváhou 

a obezitou poškození pohybového systému.  

Účinky pohybové aktivity 

Pravidelná pohybová aktivita přináší mnoho pozitivních změn. Pro terapii 

nadváhy a obezity je důležitý vliv fyzické aktivity na zvýšení energetického výdeje a 

snížení množství tělesného tuku s minimalizací ztrát tukuprosté tělesné hmoty. (Hills et 

al., 2006) Podle některých autorů je pravidelná fyzická aktivita také spojena se 

snížením energetického příjmu z potravy. (Greenberg et al., 2009)  

Pohybová aktivita má významný preventivní i terapeutický vliv na zdravotní 

rizika asociovaná s nadváhou a obezitou jako jsou glukózová intolerance, hypertenze a 

dyslipidemie (také nazýváno metabolická zdatnost). Těchto účinků lze dosáhnout i 

menší aktivitou než je potřeba k dosažení kardiorespirační zdatnosti. (Hills et al., 2006) 

Mezi pozitivní účinky fyzické aktivity na metabolickou zdatnost patří zvyšování citlivosti 

na inzulín, snížení hladiny triacyglycerolů a zvýšení hladiny HDL cholesterolu. Změny 

jsou nezávislé na redukci hmotnosti, i když ve spojení s redukcí jsou výraznější. (Hainer 

et al., 2004, s. 209) U nediabetiků trénujících kontinuální zátěží střední intenzity 

dochází ke zvýšení citlivosti inzulinových receptorů až o polovinu a tato zvýšená 

citlivost přetrvá 1 – 2 dny po cvičení. U osob s porušeným metabolismem glukózy 

zůstávají inzulinové receptory citlivější méně než 12 hodin a měly by tedy cvičit častěji. 

(Máček, Radvanský, 2011, s. 220) Pravidelná fyzická aktivita přispívá také ke snížení 

hypertenze, lepší fyzické výkonnosti a snížení mortality i morbidity celkově a 

z kardiovaskulárních příčin. (Hainer et al., 2004, s. 209) Předpokládá se, že 70% DM 2. 

typu a 25% ischemické choroby srdeční (ICHS) jsou připisovány nadměrné hmotnosti. 

Každý kilogram hmotnosti přibraný během středního věku zvyšuje riziko diabetes 

mellitus o 4,5% a ICHS o 3,1%. U osob, které jsou fyzicky neaktivní, se může riziko snížit 

již s fyzickou aktivitou 30 minut střední intenzity denně. (Hills et al., 2006)  
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V současné době je k prevenci i terapii obezity doporučována nejen aktivita 

aerobního typu, ale i silově dynamická. (Boltri et al., 2009) Odporový trénink je vhodný 

jako součást redukčních programů, protože snižuje ztrátu tukuprosté hmoty během 

kalorických restrikcí v rámci diet (Rejeski et al., 2010), zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost 

(Hills et al., 2006) a napomáhá prevenci a terapii civilizačních onemocnění (Strasser et 

al., 2011). Zvětšením objemu svalové hmoty dojde i k nárůstu počtu inzulinových 

receptorů, což vede ke zlepšení kompenzace diabetu. (Máček, Radvanský, 2011, s. 220) 

Pohybová aktivita versus sedavý způsob života 

Nárůst výskytu nadváhy a obezity je spojen se snižující se pohybovou aktivitou a 

zvyšujícím se sedavým způsobem života. V dnešní společnosti je sedavý způsob života 

považovaný za normální a fyzická aktivita je často vnímána ne jako norma, ale jako 

nástroj k léčbě (Hills et al., 2006), v lepším případě jako jedna z možností využití 

volného času. V posledních desetiletích byla fyzická aktivita vytlačena moderními 

prostředky z běžného života.  K faktorům prostředí přispívajících k nízké hladině fyzické 

aktivity patří snižující se potřeba fyzické aktivity doma i v zaměstnání.  Příčinou jsou 

domácí spotřebiče a přístroje usnadňující práci, nárůst přepravy osobními auty se 

současným snížením aktivního transportu i použití veřejné dopravy, design prostředí 

„nepřátelský“ k fyzické aktivitě, například používání výtahů a eskalátorů a 

nedostupnost schodů a v neposlední řadě zvýšení času stráveného u televize, 

počítačových her, internetu aj.  (Hills et al., 2006; Hainer et al., 2004, s. 32) Studie 

provedená v České republice v letech 2000 a 2001 potvrdila korelaci mezi časem 

stráveným u televize a výší BMI. (Hainer et al., 2004, s. 31) 

 

1.4.2 Dietní intervence  

Dietní intervence je nezbytná součást prevence i terapie nadváhy.  Nutriční 

anamnéza by měla zahrnovat zjištění denního energetického příjmu, poměr hlavních 

živin v jídelníčku, s důrazem na obsah nasycených tuků, cholesterolu, jednoduchých 

sacharidů a sodíku. Dále je nutné stanovit dietní návyky, pravidelnost a frekvenci jídel, 
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počet jídel za den, příjem ovoce, zeleniny a ryb aj. (Kolář et al., 2009, s. 577) Ke 

každému je potřeba přistupovat individuálně a pokud možno zachovávat stravovací 

zvyklosti jedince, zejména přihlížet k jeho potravinovým averzím a preferencím 

(Svačina et al., 2008, s. 50) a přihlížet k cílům léčby a případným onemocněním 

pacienta. Velmi důležitá je motivace a dostatečná edukace pacienta, aby rozuměl 

základním principům diety a byl schopen a připraven k dlouhodobé úpravě 

stravovacích návyků. (Kolář et al., 2009, s. 577) 

Vyvážená strava 

Pro prevenci civilizačních onemocnění se jeví jako ideální úprava stravy 

s vyváženým složením jednotlivých živin. Takováto úprava může být, respektive měla 

by být, dodržována dlouhodobě a měla by se stát součástí zdravého celoživotního 

stylu. Pro redukci nadváhy je nutné snížit energetický obsah diety přibližně o 2000 – 

2500 kJ na den. (Hainer et al., 2004, s. 186)  

Tuky a cholesterol 

V běžné stravě tvoří tuky 30 – 40% denního příjmu energie a většinu z nich tvoří 

nasycené mastné kyseliny, které při takto vysokém příjmu zvyšují riziko nadváhy a 

dalších faktorů metabolického syndromu. Doporučený denní příjem tuků je 25 - 30% 

celkového denního energetického příjmu (Svačina et al., 2008, s. 51), minimálně 15% 

(Joachimová et al., 2010).  Důležitý je správný poměr jednotlivých druhů mastných 

kyselin. Za ideální je považován poměr nasycených, mononenasycených a 

polynenasycených mastných kyselin 1 : 1-2 : 1. Poměr omega-6 a omega-3 mastných 

kyselin (MK) by měl být maximálně 5 : 1. V současné stravě je velký nadbytek omega-6 

MK, přibližně 10 – 16 : 1. Tento nepříznivý poměr způsobuje převahu tvorby 

eikosanoidů odvozených od omega-6 MK, které mají mimo jiné proagregační, 

vazokonstričkní a prozánětlivé účinky, což společně s velkým množstvím přijímaných 

nasycených tuků zvyšuje riziko některých civilizačních onemocnění. (Joachimová et al., 

2010) 
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V rámci dietních doporučení je nejdůležitější snížení příjmu tuku, nasycených 

mastných kyselin na maximálně 10% denního příjmu energie a zvýšení příjmu omega-3 

MK. Snížení podílu nasycených mastných kyselin hraje i úlohu ve snížení inzulínové 

rezistence a to nezávisle na energetickém příjmu. (Joachimová et al., 2010) Nejlepším 

zdrojem omega-3 MK jsou mořské tučné ryby a dále řepkový olej a některé druhy 

ořechů (zejména pekanové ořechy).  

Doporučený maximální denní příjem cholesterolu v potravě je 300 mg. Ačkoliv 

je vstřebatelnost cholesterolu u zdravých lidí omezená přibližně na 400 mg za den, při 

jeho vyšším příjmu nebo při zvýšeném příjmu nasycených mastných kyselin se jeho 

vstřebávání a následně i hladina v krvi zvyšuje.  

Sacharidy 

Lidé s nadváhou a obezitou často přijímají ve své stravě velký nadbytek 

jednoduchých sacharidů a nedostatek nestravitelných polysacharidů (vlákniny). Při 

nadbytku sacharidů je nevyužitá část glukózy přeměněna na tuk a tím přispívá k vzniku 

obezity a dalších faktorů metabolického syndromu. V souvislosti s doporučením příjmu 

sacharidů se často používá glykemický index nebo glykemická nálož. Glykemický index 

(GI) udává, do jaké míry zvýší konzumace dané potraviny hladinu cukru v krvi, je 

uváděn v procentech a vztažen k referenční testovací potravině, kterým je často bílý 

chléb. Vzhledem k tomu, že GI nebere v úvahu množství, ale pouze kvalitu sacharidů 

v daném jídle, je vhodnější používat glykemické nálože (GL – glycemic load). GL je 

součinem glykemického indexu a množství vstřebatelného sacharidu v potravině. Po 

jídle s vysokým GL, v porovnání s nízkým GL, výrazněji stoupne glykémie a dojde 

k vyššímu vyplavení inzulínu z pankreatu. Vysoká hladina inzulínu může vést k 

poruchám regulace glykémie a prostřednictvím zablokované hormon senzitivní lipázy 

adipocytů je blokována i zátěžová lipolýza. Dochází také ke zvýšenému ukládání živin 

do tukových zásob, při zhoršené mobilizaci tuku v tělesné zátěži. Glykemický index je 

ovlivněn vzájemným poměrem sacharidů, tuků a bílkovin. Bílkoviny, tuky a 

nerozpustná vláknina zpomalují vstřebávání sacharidů a tím snižují glykemický index 

potravin. GL u potravin s vysokým glykemickým indexem lze tedy snížit buď kombinací 
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těchto potravin s kvalitními bílkovinami, vlákninou nebo tuky nebo příjmem pouze 

malého množství těchto potravin. (Joachimová et al., 2010) 

Doporučený denní příjem sacharidů se obvykle pohybuje kolem 50% - 60% 

celkového příjmu energie.  Je důležitý příjem alespoň minimálního množství sacharidů, 

přibližně 30 g, který brání adaptaci na snížený příjem potravy a vzniku syndromu 

nízkého trijodtyroninu. (Svačina et al., 2008, s. 25) Ve vyvážené stravě by měly být 

zastoupeny především polysacharidy. Jednoduché cukry je doporučeno omezit na 

minimum. Potraviny by měly mít ideálně GI pod 70, což má nejen pozitivní vliv na 

pozvolné zvyšování glykémie bez velkých výkyvů, ale předpokládá se také pomalejší 

nástup hladu, vedoucí k celkovému snížení množství přijatého jídla. (Delbridge, 2009) 

Vláknina 

Mezi další důležitá doporučení patří zvýšení příjmu vlákniny na 30 – 40 g denně. 

(Svačina et al., 2008, s. 53) Vláknina zahrnuje nestravitelnou složku potravin 

rostlinného původu a látky, které se jí svým složením blíží. K pozitivním účinkům 

vlákniny patří navození pocitu sytosti, snížení vstřebávání sacharidů, tuků a dalších 

látek z tenkého střeva, snížení rizika divertikulózy a kolorektálního karcinomu aj. 

Vhodným zdrojem vlákniny je zelenina, ovoce, luštěniny, celozrnné výrobky a 

brambory. Doporučený denní příjem zeleniny a ovoce je 400 g zeleniny a 200 g ovoce 

nebo 5 porcí denně. Dostatečný příjem ovoce a zeleniny je důležitý nejen pro svůj 

obsah vlákniny, ale také vitamínů, minerálů a dalších prospěšných látek. (Joachimová 

et al., 2010) 

Bílkoviny 

Doporučení denního příjmu bílkovin se obvykle pohybuje od 15% (Hainer et al., 

2004, s. 186) do 25% (Svačina et al., 2008, s. 51) celkového denního příjmu energie. 

Příjem bílkovin by měl odpovídat 0,8 – 1,1g na kilogram hmotnosti člověka. Důležité je 

přijímat kvalitní plnohodnotné bílkoviny. Příkladem vhodných zdrojů bílkovin je libové 

maso, ryby, tvaroh, vaječný bílek, šmakoun (výrobek z bílků), tofu a luštěniny. 

Pozornost je třeba věnovat potravinám živočišného původu, které jsou dobrým 
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zdrojem plnohodnotných proteinů, ale současně mohou obsahovat i vysoké množství 

tuku, cholesterolu a soli. Nedostatečný příjem bílkovin ve stravě neumožní přibírání 

svalové hmoty, naopak jejich nadbytek představuje, z důvodu vyššího přísunu dusíku, 

zvýšenou zátěž pro ledviny.  

Minerální látky a vitamíny 

Minerální látky a vitamíny jsou dostatečně obsaženy v pestré stravě a není 

potřeba je uměle doplňovat. Naopak je třeba hlídat příjem sodíku a fosforu. Nadměrný 

příjem sodíku zvyšuje objem cirkulující tekutiny, podporuje vstřebávání sacharidů a 

cholesterolu a podporuje chuť k jídlu. Maximální doporučený denní příjem sodíku je 6 

g na den.  Druhým minerálem, který je v současné stravě často v nadbytku je fosfor. 

Pokud příjem fosforu převládá nad příjmem vápníku o více než 50%, dochází 

k zvýšenému vylučování vápníku z těla. (Joachimová et al., 2010) 

Tekutiny 

Doporučený příjem tekutin v nápojích je 1,2 – 2 litry denně. Vhodné jsou 

nekalorické nebo nízkokalorické nápoje. Osoby s hypertenzí by se měly vyhnout 

minerálním vodám, které často obsahují velké množství sodíku.  Konzumaci alkoholu je 

třeba omezit na minimum, protože obsahuje velké množství energie. (Svačina et al., 

2008, s. 54) 

Úprava stravovacích návyků 

Kromě složení stravy z hlediska živin je důležitá i úprava stravovacích návyků. 

K zásadám zdravé výživy patří rozdělení jídelníčku do 3 až 5 jídel denně s přestávkou 

mezi jídly nepřesahující 4 hodiny a s posledním jídlem alespoň 2 hodiny před spánkem. 

Energetický příjem by měl být rovnoměrně rozdělen během dne, popřípadě v první 

části dne může příjem mírně převyšovat. Strava by měla být pestrá a obsahovat 

dostatek všech živin. Změna stravovacích návyků by měla doprovázet celkovou změnu 

životního stylu. (Svačina et al., 2008, s. 50) 
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Příklady jiných redukčních diet 

Redukční diety jsou často založeny na preferenci nebo naopak omezení jedné 

ze základních živin. Nejčastěji se jedná o diety s vysokým obsahem sacharidů, zpravidla 

komplexních. Časté je také výrazné omezení energetického příjmu. U diet s 

energetickou restrikcí pod 6000 kJ a jednostranných diet je riziko nedostatečného 

příjmu vitamínů, minerálů a dalších důležitých biologicky aktivních látek. (Hainer et al., 

2004, s. 186) Další nevýhodou většiny redukčních diet je, že jsou určeny ke 

krátkodobému dodržování a nezahrnují dlouhodobou modifikaci životního stylu. 

K redukci nadváhy jsou používány i náhrady jídla, obvykle ve formě koktejlu 

nebo tyčinky, které zpravidla nahrazují jedno až dvě hlavní jídla za den. Tekuté náhrady 

jídel jsou často součástí velmi přísných nízkoenergetických diet (very low calorie diets – 

VLCD). VLCD jsou využívány při nutné rychlé redukci hmotnosti například před 

chirurgickou operací. Jejich nevýhodou je, že nenaučí pacienta správným stravovacím 

návykům a není možné ji dodržovat dlouhodoběji. (Hainer et al., 2004, s. 187) 

 

1.4.3 Psychoterapie 

Hlavní cílem psychoterapie je napomoci osobám s nadváhou a obezitou změnit 

nevhodný životní styl, zejména nevhodné dietní návyky. V Evropě i Severní Americe je 

nejčastěji používaným psychoterapeutickým postupem v léčbě obezity kognitivně 

behaviorální terapie (KBT). „KBT vychází z teorie, že příčinou obezity je nevhodné 

chování (stravovací a pohybové návyky) a myšlení, které je naučené a udržované 

vnějšími a vnitřními faktory.“(Hainer et al., 2004, s. 215) Hlavním cílem KBT je 

nevhodné návyky odstranit nebo alespoň omezit a nahradit je vhodnějšími způsoby 

chování a řešení problémů. Základní principy a postupy v terapii viz tabulka 8. 
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Tabulka 8. Základní principy a postupy v terapii  (Hainer  et al., 2004, s. 231) 

 
1. Zmapování problému. 
2. Strategie vedoucí ke snížení množství jídla (nácvik pomalého jedení apod.). 
3. Postupná změna skladby jídelníčku vedoucí ke snížení přijímaných tuků a cukrů. 
4. Nácvik správného režimu jídla. 
5. Zmapování spouštěčů provokujících přijímání nevhodných potravin mimo plán a 

nácvik odlišného reagování na tyto podněty. 
6. Zmapování důsledků – reakcí, které zpevňují – pozitivně odměňují nevhodné chování 

a nácvik správného chování. 
7. Kognitivní terapie – změna nevhodných myšlenek a emocí, které se většinou podílí 

na jojo-efektu. 
8. Anticipace rizikových situací a nácvik jejich zvládání. 
9. Postupné zvyšování tělesné aktivity. 

 

 

Mezi nejčastěji používané techniky kognitivně behaviorální terapie patří 

techniky sebekontroly, kognitivní a relaxační techniky. Techniky sebekontroly můžeme 

dále rozdělit na techniky sebepozorování, aktivní kontroly podnětů, sebeposilování a 

techniky kontrolující samotný akt jedení.  Základem KBT jsou techniky sebepozorování.  

Pacient si zapisuje přesně jaké potraviny, kdy a v jakých situacích jí, včetně jejich 

kalorické hodnoty. Z těchto záznamů lze poznat nejen režim příjmu potravy a návyky 

při jídle, ale je také možné identifikovat spouštěče nevhodného chování, zejména 

přejídání. Doporučuje se podobně zapisovat i množství a druh pohybové aktivity.  

(Hainer et al., 2004, s. 220; Svačina et al., 2008, s. 122) 

Techniky aktivní kontroly podnětů napomáhají eliminovat rizikové situace 

s nevhodným příjmem jídla a učí lépe zvládat náhlé stresové situace. Technika 

sebeposilování je založena na nalezení vhodných odměn, chválení a podpoře rodiny a 

okolí. K technikám kontrolující samotný akt jedení patří zejména nácvik pomalého 

jedení. (Svačina et al., 2008, s. 122-3) 

Kognitivní techniky se zaměřují na identifikaci a ovlivnění nevhodných 

myšlenek, názorů a postojů a mají za cíl navodit pozitivní myšlení a dlouhodobé změny 

životního stylu. (Málková, 2007, s. 161) Podstatou relaxačních technik je naučit se 

vědomě uvolnit napětí vznikající v nejrůznějších stresových situacích a zabránit 

nevhodným způsobům reakcí na stres, jakým je velmi často příjem jídla. Příkladem 
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relaxačních technik je autogenní trénink, Jacobsonova progresivní relaxace a 

biofeedback. (Málková, 2007, s. 40) 

Prvním krokem psychoterapie je identifikovat konkrétní problém daného 

jedince a na základě tohoto nálezu vhodně zvolit techniku. Techniky sebekontroly jsou 

vhodné pro vytvoření vhodných a trvalých stravovacích a pohybových návyků. 

Kognitivní terapie je důležitá v případě, že hlavním problémem jsou nevhodné 

myšlenky. Pokud má pacient potíže s adekvátní reakcí na stres, respektive 

s odreagováním, je důležité zahrnout do terapie relaxační techniky. Ve většině případů 

je nutné techniky kombinovat. (Hainer et al., 2004, s. 225) 

Psychoterapie může být aplikována individuálně nebo skupinově. Výhodou 

individuálního přístupu je možnost zaměřit se na specifické problémy jedince, 

nevýhodou je časové hledisko a nemožnost využít skupinové dynamiky. Skupinová 

terapie je výhodnější nejen ekonomicky, protože informace mohou být podány více 

osobám najednou, ale setkání osob se stejnými problémy přináší také možnost emoční 

podpory, motivace a zkoušení a nácvik nového chování. (Hainer et al., 2004, s. 225) 

Výsledkem kognitivně behaviorální terapie by neměl být jen hmotnostní úbytek 

nebo udržení váhy, ale také dobrá znalost svého problému, způsobů jak jej zvládat, 

zautomatizování nových návyků a především lepší pocit ze sebe sama, zvýšení 

sebevědomí a zlepšení tělesné i psychické kondice. (Hainer et al., 2004, s. 220) 

1.4.4 Farmakologická léčba 

Farmakoterapie je podle České obezitologické společnosti indikována u 

pacientů s BMI ≥ 30, v případě, že nebyla úspěšná nefarmakologická léčba obezity, 

tedy že během 3 měsíců léčby nebyla hmotnost redukována alespoň o 5%. Dále může 

být doporučena u pacientů s BMI 25 – 30, u nichž jsou přítomna kardiovaskulární a 

metabolická rizika související s obezitou (např. hypertenze, dyslipidemie aj.) nebo jako 

pomoc pro dlouhodobé udržení dosažené redukce hmotnosti. (Hainer et al., 2004, s. 

259 - 260) 



41 

 

Nejčastější mechanismy účinku léků používaných k léčbě obezity je působení na 

neurotransmitery v centrální nervové soustavě vyvolávající pocit nasycení nebo tlumící 

pocity hladu a tím ovlivňující příjem potravy (fentermin, sibutramin), zvýšení 

energetického výdeje (takzvaná termogenní farmaka, např. kombinace efedrinu 

s kofeinem) a snížení vstřebávání tuků v trávicím traktu (orlistat). (Hainer et al., 2004, 

s. 260; Svačina et al., 2008, s. 110)  

V současnosti je jediným doporučeným lékem pro terapii obezity orlistat. Jeho 

působení je dáno inhibicí lipázy v trávicím traktu. Tímto způsobem snižuje vstřebávání 

tuku o přibližně 30%. Orlistat se ve střevě téměř nevstřebává a 97% je vyloučeno 

stolicí. Tento lék je vhodný v případě, že dieta pacienta obsahuje kolem 30% tuku 

z celkového energetického příjmu. Pokud je obsah tuku ve stravě menší, podávání léku 

nemá význam. (Hainer et al., 2004, s. 266) 

U donedávna často využívaných léků obsahujících sibutramin byla v roce 2010 

z rozhodnutí Evropské komise pozastavena distribuce a prodej v celé Evropské unii. 

(Sdělení SÚKL, 2010) Studie SCOUT ukázala, že léčebný přínos sibutraminových 

preparátů nepřevažuje jejich zdravotní rizika. Tato klinická studie zaznamenala zvýšené 

riziko závažných kardiovaskulárních komplikací (např. infarkt myokardu) u pacientů 

s kardiovaskulárním onemocněním v anamnéze. Dalším důvodem stažení léku byl 

neprokázaný účinek sibutraminu na udržení hmotnosti po skončení farmakologické 

léčby. (Státní ústav pro kontrolu léčiv, 2010) 

1.4.5 Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba je indikována u pacientů s BMI nad 40 nebo s BMI vyšším než 

35, pokud jsou zároveň přítomny nějaké závažnější komorbidity (metabolické, 

kardiovaskulární, onemocnění pohybového systému aj.). Pacient by měl před 

operačním výkonem projít psychologickým vyšetřením, které vyloučí přítomnost 

bulimie nebo jiné psychologické překážky. (Hainer et al., 2004, s. 279 – 289) 

V Evropě je nejčastěji prováděnou bariatrickou operací bandáž žaludku. Jejím 

principem je zaškrcení žaludku zevně přiloženou manžetou. Tvar žaludku připomíná po 

operaci tvar přesýpacích hodin, kdy proximální část žaludku má objem 25 – 50 ml 
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(Hainer et al., 2004, s. 280; Svačina et al., 2008, s. 117) a je spojena s distální částí 

přibližně 12mm zúžením. Po snědení malého množství potravy se proximální část 

žaludku roztáhne a přes hypotalamická centra regulující příjem potravy dojde 

k brzkému pocitu sytosti. (Bohdálková, 2008) Operací se tedy významně snižuje denní 

energetický příjem bez většího pocitu hladu. Hmotnostní úbytky mohou být až 35 kg 

během prvního roku. (Hainer et al., 2004, s. 289) Nejčastějším důvodem selhání 

bariatrické léčby je neschopnost pacienta přizpůsobit se sníženému množství přijímané 

potravy.  

Mezi další, méně používané techniky, patří vertikální gastroplastiky, 

kombinované restriktivní a malabsorpční výkony typu gastrického bypassu a 

biliopankreatické diverze. (Hainer et al., 2004, s. 279) 

1.4.6 Kombinace 

Metaanalýza 32 randomizovaných kontrolních studií zabývajících se léčbou 

obézních pacientů ukázala, že kombinace dietní intervence a zvýšené pohybové 

aktivity byla pro redukci váhy účinnější než jednotlivé terapie samostatně. ([No authors 

listed], Prescrire Int., 2007) S tímto zjištěním se shodují výsledky většiny studií, při 

kterých tato kombinace vedla k většímu úbytku hmotnosti a výraznějšímu snížení 

obvodu pasu než u jednotlivých terapií. (Shaw et al., 2006; Goodpaster, 2010) 

Nízkoenergetické diety vedou k částečné redukci svalové hmoty, v kombinaci 

s pohybovou terapií však k tomuto úbytku nedochází nebo je výrazně menší. (Amorim 

et al., 2007; Nicklas et al., 2009; Chomentovski et al., 2009) Tento ochranný vliv fyzické 

aktivity na svalovou hmotu je výraznější u programů obsahujících silově dynamické 

cvičení než u programů založených čistě na aerobní aktivitě. (Hainer et al., 2004, s. 

208) Výsledky mnohých studií tedy podporují kombinaci vyšší pohybové aktivity a 

úpravy stravovacích návyků jako vhodnou strategii pro redukci nadváhy. V některých 

případech této kombinace nelze využít, alespoň ze začátku terapie. Příkladem jsou 

pacienti s výrazným omezením pohyblivosti v důsledku vyššího stupně artrózy, 

indikovaní k předoperační redukci před endoprotézou kyčle či kolena. (Svačina et al., 

2008, s. 44) 
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Avenell et al. ve svých studiích uvádí, že přidání pohybové aktivity, 

behaviorálního programu nebo farmakoterapie k redukční dietě bylo spojeno 

s účinnější redukcí váhy i rizikových faktorů a vedlo k dlouhodobějšímu udržení 

hmotnosti. (Avenell et al., 2004) Podle Annessi et al. je u osob s vysokým stupněm 

obezity důležité zvýšení fyzické aktivity podporované behaviorální terapií. Nabízí také 

možnost, že k snížení hmotnosti došlo spíše díky změnám v psychologických aspektech 

a zlepšení stravovacích návyků než přímo v důsledku zvýšeného energetického výdeje 

pohybovou aktivitou. (Annesi et al., 2010) 

Kombinace dietní, pohybové a behaviorální terapie vede obvykle k většímu 

hmotnostnímu úbytku než  při kombinaci diety a cvičení. (Shaw et al., 2005) Mnoho 

studií ukazuje, že nejlepších výsledků bylo dosaženo kombinací více strategií pro 

redukci hmotnosti.  
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2 CÍLE A HYPOTÉZY 

2.1 Cíle  

1. Hodnocení vlivu tříměsíčního programu pro redukci a stabilizaci hmotnosti na 

antropometrické parametry pacientů. 

 

2. Porovnání změn hodnot antropometrických parametrů naměřených na konci 

terapie a šest měsíců po ukončení programu.  

 

3. Nalezení prediktorů úspěšného a neúspěšného dlouhodobého udržení 

hmotnosti v literatuře. 

 

2.2 Hypotézy 

1. Snížení všech měřených antropometrických parametrů (hmotnost, BMI, obvod 

pasu a obvod boků) během tříměsíčního redukčního programu. 

 

2. Udržení nebo mírné zvýšení antropometrických parametrů šest měsíců po 

skončení programu ve srovnání s měřením na konci programu. 

 

3. Existují prediktory úspěšného i neúspěšného udržení hmotnosti. 
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3 METODIKA 

Tato studie probíhala v rámci programu pro redukci a stabilizaci hmotnosti na 

Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice Motol. Před 

zahájením pohybové terapie bylo u všech účastnic studie provedeno antropometrické 

vyšetření, odebrána anamnéza, změřen krevní tlak a probandky byly informovány o 

průběhu programu pro redukci váhy a stabilizaci hmotnosti. 

Program trval tři měsíce, hlavní náplní byla pohybová terapie. V průběhu bylo 

vždy po 1 měsíci opakováno antropometrické měření (dohromady čtyřikrát).  Na 

začátku programu absolvovaly probandky také individuální výživové poradenství. 

V místnosti pohybové terapie byla vždy přítomna jedna ze tří fyzioterapeutek 

kontrolujících průběh cvičení a zodpovídající případné dotazy ohledně pohybové 

terapie a výživy. Počet cvičících v jedné cvičební hodině byl 1-5, nejčastěji 3-4. Hodinu 

cvičení si mohli cvičící vybrat sami, dle svých časových možností.  

3.1 Popis souboru a programu 

 Studie se zúčastnilo 27 žen, ve věkovém rozmezí 24 - 60 let, s BMI 25 – 

36,5 a hmotností 73 – 98,1 kg. Program dokončilo 26 osob. Žádná z účastnic programu 

neměla zdravotní problémy, které by omezovaly účast na pohybové terapii. Všechny 

probandky přišly do programu s cílem redukovat hmotnost. 

Ke kontrole 6 měsíců po ukončení programu se dostavilo 20 osob. Jedna osoba 

program nedokončila, jedna se přestěhovala mimo Prahu, zbylých pět se nedostavilo 

z časových nebo rodinných důvodů. 

3.2 Vstupní vyšetření 

3.2.1 Anamnéza, vstupní rozhovor 

Na začátku vstupního vyšetření byla odebrána osobní anamnéza, 

farmakologická anamnéza a rodinná anamnéza zaměřená především na výskyt obezity, 
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metabolického syndromu, kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění štítné žlázy 

v rodině. Následovala pohybová anamnéza zjišťující habituální aktivitu a pravidelnou i 

nárazovou sportovní aktivitu (např. aktivity prováděné pouze v létě). Důležitou součástí 

vstupního pohovoru byla otázka motivace, tedy konkrétní důvody, proč chce osoba 

redukovat hmotnost a jaké výsledky od programu očekává.  

U osob, které neabsolvovaly zátěžového vyšetření a byly u nich zjištěny rizikové 

faktory během odebírání anamnézy (vysoký krevní tlak, dušnost, kardiovaskulární 

onemocnění v rodinné anamnéze aj.), bylo doporučeno absolvování tohoto vyšetření 

pro zjištění případných limitací tělesné zátěže a určení vhodné tréninkové tepové 

frekvence. 

Vzhledem k nedostatku času a častému opomenutí důležitých informací nově 

příchozími, byli všichni účastníci požádáni vyplnit šestistránkový dotazník. Dotazník se 

skládal ze tří částí. První část se týkala osobní, rodinné a farmakologické anamnézy, 

druhá část stravovacích návyků a abusu a třetí část denního režimu a pohybové aktivity 

minulé, současné i plánované. Současně jim byl předán formulář na sedmidenní 

monitorování jídelníčku.  

Na konci vstupního pohovoru byly účastníkům podány informace o průběhu 

programu redukce hmotnosti a stabilizace hmotnosti a o reálných výsledcích, kterých 

mohou dosáhnout. 

3.2.2 Vyšetření antropometrických parametrů a krevního tlaku  

Po anamnestickém vyšetření a vstupním pohovoru byl změřen krevní tlak 

pomocí manžetového tonometru a fonendoskopu. V rámci antropometrického 

vyšetření byla měřena tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, boků, stehna a paže, 

procento tuku v těle a v případě potřeby tělesná výška. Hmotnost byla vážena na 

nášlapné váze s přesností 0,1 kg. Vážení probíhalo vždy před tréninkem a bez bot. 

Z naměřené hmotnosti byl vypočítán body mass index podle vzorce BMI = tělesná 

hmotnost (v kg) dělená druhou mocninou výšky (v m2). Výšku nám účastníci sdělili 

nebo byla změřena pomocí pásové míry připevněné na stěně. Všechny ostatní výpočty 

BMI vycházely z této hodnoty. BMI zobrazoval také přístroj Omron při měření procenta 
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tuku. Obvod pasu byl měřen krejčovským metrem ve výšce umbiliku, obvod boků ve 

výšce velkých trochanterů, obvod stehna 10 a 15 cm nad kolenem na levé dolní 

končetině a obvod paže v polovině vzdálenosti mezi akromionem a olekranonem na 

levé horní končetině. Všechna měření obvodů byla provedena s přesností na 0,5 cm. 

Procento tuku bylo měřeno pomocí přístroje Omron založeného na principu 

bioelektrické impedance. Tento přístroj se však v průběhu studie porouchal a vzhledem 

k velkým rozdílům naměřených hodnot u jednotlivých přístrojů nebylo možné použít 

jiný přístroj a proto tento parametr musel být ze studie vyloučen. 

3.3 Redukční program 

3.3.1 Pohybová terapie 

Pohybová terapie probíhala 1 – 3x týdně. Cvičební jednotka trvala 50 – 60 

minut, dle časových a výkonnostních možností cvičícího. Prvních pět minut bylo určeno 

pro zahřátí, docílené pomalým zvyšováním intenzity. Hlavní, tzv. aerobní část, trvala 30 

– 40 minut s intenzitou pohybující se na úrovni doporučené tréninkové tepové 

frekvence (TTF)  a závěrečných 5 minut byla intenzita opět postupně snižována.  

Tréninková tepová frekvence byla doporučena v rámci zátěžového vyšetření 

nebo orientačně vypočítána podle Karvonenovy rovnice jako součet klidové tepové 

frekvence a rozdílu maximální (MTF) a klidové tepové frekvence (kTF) násobeného 

koeficientem 0,6. Maximální tepová frekvence byla určena výpočtem 220 – věk. Jako 

výsledná orientační tréninková tepová frekvence byla používána TTF ± 10 tepů. Tepová 

frekvence byla v průběhu cvičení monitorována pomocí sporttesterů značky Polar.  

Cvičení probíhalo na bicyklových ergometrech, veslařských a eliptických 

trenažérech. Na všech přístrojích byla nastavitelná zátěž a displej obsahoval informace 

o době trvání, intenzitě, tepové frekvenci, počtu otáček za minutu, popřípadě 

průměrné hodnoty intenzity, množství vydané energie v kJ a vzdálenost v km.  Na 

začátku programu byla vysvětlena technika cvičení na všech strojích a poté si 

probandky mohly sami zvolit, jak budou tyto stroje v rámci 50 minutové cvičební 
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jednotky kombinovat. Po ukončení tréninku na strojích bylo doporučeno provádět pěti 

až deseti minutový strečink. 

3.3.2 Výživové poradenství 

Výživovému poradenství předcházelo vyplnění dotazníku a sedmidenního 

monitoru stravování, ve kterém měly probandky každý den zapisovat druh a množství 

snědených potravin a dále čas a činnost, kterou v době jedení vykonávaly. Samotná 

konzultace trvala 60 minut a po krátké anamnestické části zaměřené především na 

hmotnostní anamnézu, byly probrány největší chyby a problémy ve stravovacích 

zvycích a složení stravy vycházející z dotazníku a jídelníčku. Cílem konzultace bylo 

porozumění zásadám zdravé výživy danou osobou a doporučení ohledně úpravy 

jídelníčku a stravovacích návyků. Probandkám nebyla doporučena redukční dieta ani 

předán konkrétní jídelníček. 

3.4 Kontrolní měření po ukončení tříměsíčního programu 

Po ukončení programu byly změřeny antropometrické parametry za stejných 

podmínek jako na začátku a v průběhu programu. Měřené parametry: hmotnost, BMI, 

obvod pasu, boků, stehna a paže. Procentuelní zastoupení tuku v těle nemohlo být 

změřeno z důvodu poruchy na měřícím přístroji Omron.  

3.5 Kontrola šest měsíců od ukončení redukčního programu 

Po šesti měsících od ukončení programu byly všechny účastnice požádány, aby 

se dostavily ke kontrolnímu měření a vyplnění dotazníku. O přeměření předem 

nevěděly, protože tato informace by mohla mít motivační efekt a nebylo by možné 

objektivně zjistit spontánní změny hmotnosti. Při kontrole byly přeměřeny tyto 

antropometrické parametry: hmotnost, BMI, obvod pasu a obvod boků. Dále byl 

s účastnicemi vyplněn dotazník (Příloha 3) formou otázek, týkajících se vzdělání, 

zaměstnání, zdravotního stavu, pohybové aktivity, úpravy jídelníčku, změn v předešlém 

půlroce, zpětného hodnocení programu a důvody udržení, snížení nebo zvýšení váhy. 
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Všechny probandky byly požádány sedm dní nosit krokoměr značky Omron,  přijalo je 

pouze 14 z nich. Krokoměry byly použity jako kontrola množství fyzické aktivity 

vzhledem k jejímu častému nadhodnocování účastníky studií. 

3.6 Určení prediktorů redukce hmotnosti 

Po porovnání výsledků na konci programu a šest měsíců po skončení byl soubor 

žen rozdělen do dvou skupin. První skupina zahrnovala 9 osob, které udržely nebo dále 

redukovaly hmotnost, druhá skupina 11 osob, u kterých se hmotnost zvýšila. Mezi 

těmito skupinami bylo porovnáno  8 faktorů získaných z dotazníku, s cílem zjistit, zda 

některé z těchto údajů mohou být považovány za prediktory úspěšné respektive 

neúspěšné redukce hmotnosti. Konkrétně se jednalo o tyto faktory týkající se 

současného stavu dotazovaných: přítomnost nadváhy nebo obezity u rodičů, 

menopauza, sedavé zaměstnání, pravidelné cvičení, průměrný počet kroků za den, 

motivace k redukci hmotnosti na začátku programu zahrnující zdravotní důvody, počet 

návštěv v průběhu programu a významné změny v průběhu šesti měsíců po skončení 

programu (zdravotní stav, farmakologická léčba, změna zaměstnání, svatba aj.). 

Všechny položky byly převedeny na nominální data typu ano – ne. Pro průměrný počet 

kroků byla dána mezní hodnota 5000 kroků, pro počet návštěv hodnota 25. 

3.7 Statistická analýza 

Pro srovnání antropometrických parametrů byl použit v obou případech párový 

Studentův t-test, pro porovnání alternativních dat z dotazníku Chí-kvadrát test. 
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4 VÝSLEDKY 

4.1 Srovnání antropometrických parametrů na začátku a na 

konci programu  

Tabulka 9 ukazuje průměrné hodnoty antropometrických parametrů na začátku 

a na konci tříměsíčního programu a jejich statistický rozdíl.  

Tabulka 9. Srovnání antropometrických parametrů před a po ukončení redukčního programu 

 před (x±SD) po (x±SD) p 

Hmotnost (kg) 81,3±8,6 78,38±7,5 ** 

BMI (kg.m-2) 28,6±2,6 27,5±2,4 ** 

Obvod pasu (cm) 96,9±7,2 93,4±5,9 ** 

Obvod boků (cm) 111,5±6,7 108,2±7,1 ** 
Vysvětlivky:  x – průměr, SD – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, ** statisticky  
signifikantní rozdíl hodnot před a po ukončení programu (p < 0,01) 

 

V průběhu redukčního programu redukovalo hmotnost 18 osob z 20, tedy 90% 

probandek. Průměrná hmotnost účastnic programu před zahájením programu byla 

81,3 ± 8,6 kg. Po skončení se průměrná hodnota snížila na 78,38 ± 7,5 kg. Průměrný 

BMI byl na začátku programu 28,6 ± 2,6 kg.m-2 , po ukončení 27,5 ± 2,4. Průměrná 

hodnota obvodu pasu 96,9 ± 7,2 cm, na konci programu 93,4 ± 5,9 cm. Průměrná 

hodnota obvodu boků při vstupním měření byla 111,5 ± 6,7 cm, na konci programu 

108,2 ± 7,1 cm.  Všechny měřené antropometrické parametry se během programu 

snížily. Rozdíl hodnot všech sledovaných parametrů je statisticky významný na 1% 

hladině významnosti. 

Grafické znázornění změn antropometrických parametrů na začátku, konci a 6 

měsíců po skončení programu viz příloha 4. 

4.2 Srovnání naměřených parametrů na konci programu a po 6 

měsících 

V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty antropometrických parametrů naměřených 

na konci a šest měsíců po skončení programu. 
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Tabulka 10. Srovnání antropometrických parametrů na konci redukčního programu a 6 
měsíců od ukončení 

 na konci programu 
(x±SD) 

6 měsíců po ukončení 
(x±SD) 

p 

Hmotnost (kg) 78,38±7,5 79,3±7,7 * 

BMI (kg.m-2
) 27,5±2,4 27,8±2,5 * 

Obvod pasu (cm) 93,4±5,9 94,5±5,9 NS 

Obvod boků (cm) 108,2±7,1 109,3±7,1 NS 

Vysvětlivky:  x – průměr, SD – směrodatná odchylka, p – hladina významnosti, * statisticky 
signifikantní rozdíl průměrných hodnot před a po ukončení programu (p< 0,05), NS – statisticky 
nesignifikantní rozdíl  

 

Průměrná hodnota všech měřených antropometrických parametrů se zvýšila. 

Průměrná hmotnost probandek vzrostla ze 78,38 ± 7,5 kg na 79,3 ± 7,7 kg. Průměrná 

hodnota BMI se zvýšila z 27,5 ± 2,4 na 27,8 ± 2,5 kg.m-2. Rozdíl hodnot průměrné 

hmotnosti i BMI je signifikantně významný na 5% hladině významnosti. Průměrná 

hodnota obvodu pasu po skončení programu byla 93,4 ± 5,9 cm, po 6 měsících 94,5 ± 

5,9 cm. Průměrná hodnota obvodu boků byla na konci programu 108,2 ± 7,1 cm, 6 

měsíců po skončení 109,3 ± 7,1 cm. Rozdíly průměrných hodnot obvodu pasu i boků 

nejsou statisticky signifikantní.  

4.3 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl zaměřen na potenciální prediktory úspěšného respektive 

neúspěšného udržení hmotnosti a po rozdělení souboru na dvě skupiny byly souhrnné 

výsledky obou skupin porovnány. 

První skupina zahrnuje 9 osob, které udržely nebo dále redukovaly hmotnost. 

Krokoměry v této skupině odevzdalo 8 probandek a průměrný počet kroků je 6774 

(median 6644). Průměrný počet návštěv v průběhu programu je 25. Druhá skupina 

zahrnuje 11 osob, u kterých se hmotnost v porovnání s měřením na konci programu 

zvýšila. Z této skupiny odevzdalo krokoměry pouze 5 osob. Průměrný počet kroků je 

5901 (median 5037), průměrný počet návštěv 27,36. Ostatní výsledky jsou 

zaznamenány v tabulce 11. 
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Devět osob udalo významnou změnu v průběhu šesti měsíců od ukončení 

programu. Jedna osoba se vdala, osm mělo déletrvající zdravotní problémy (bolesti 

zad, kyčelních kloubů, migrenózní stavy, žlučníku, entezopatie). Ze skupiny osob, které 

měly zdravotní problémy, byla jedné probandce nasazena farmakologická léčba 

(detralex) a jedna osoba přestala kouřit.  

 

Tabulka 11. Výsledky dotazníku 
 m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

iniciály        
1. skupina 

O.Č. -0,5 ano ne ne ano 9991 ne 21 ne 

Z.H. -0,6 ne ne ne ano 5898 ano 37 ne 

B.H. 0 ne ano ano ne 4069 ano 35 ano 

V.K. -2,3 ano ne ne ano 8934 ano 27 ne 

M.P. -0,3 ne ano ne ano - ne 22 ano 

A.P. 0 ne ne ne ano 6276 ne 18 ne 

E.S. -0,2 ne ano ano ne 2785 ne 16 ano 

V.Š. -0,2 ne ano ano ano 7012 ano 15 ne 

J.W. -1,2 ano ano ne ano 9227 ano 34 ne 

             
                   2. skupina 

M.Č. 2,1 ne ne ne ne 3720 ne 16 ne 

M.E. 1,6 ano ne ano ano 5037 ne 30 ano 

H.H. 1,4 ne ano ano ne - ne 38 ano 

D.K. 2,3 ano ano ano ne - ano 20 ano 

I.K. 2 ano ano ano ano - ne 23 ne 

J.L. 0,8 ano ne ne ano 9787 ne 24 ne 

J.K. 1 ne ano ano ano 3591 ano 39 ne 

T.S. 2,1 ne ano ano ne - ne 32 ano 

J.S. 2,4 ano ano ne ano 7370 ne 32 ano 

L.V. 2,2 ano ne ne ano - ne 27 ne 

G.Ž. 5 ano ne ne ne - ne 20 ano 
              Výsledky Chí-kvadrát testu 

X2 - 1,82 0,00 0,90 1,17 3,04 0,90 0,93 0,20 

Vysvětlivky: m – hmotnostní rozdíl mezi váhou na konci programu a 6 měsíců po skončení, 
Faktory: 1. rodiče s nadváhou nebo obezitou, 2. menopauza, 3. sedavé zaměstnání, 4. 
pravidelné cvičení v současné době, 5. počet kroků, 6. motivace na začátku programu 
zahrnovala zdravotní důvody, 7. počet návštěv v průběhu programu, 8. změny v průběhu 6 
měsíců po skončení programu; X2  - hodnota chí-kvadrát testu, kritická hodnota 5% = 3,84 

  

 Výsledná data byla zpracována pomocí Chí-kvadrát testu. Vliv žádného 

z faktorů na udržení hmotnosti nebyl prokázán jako signifikantně významný.  
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4.4 Prediktory udržení hmotnosti v literatuře 

4.4.1 Národní registr kontroly hmotnosti 

Ačkoliv výsledky studií nejsou příliš optimistické a ukazují postupný nárůst 

hmotnosti po úspěšné redukci hmotnosti (Ulen et al. et al., 2008; Kiem et al., 1997), lze 

najít osoby, které si hmotnost dlouhodobě udržely a identifikovat určité společné 

faktory, které pozitivně či negativně s udržením hmotnosti korelují.  Nejrozsáhlejší 

skupina osob, která úspěšně a dlouhodobě udržela hmotnost po její výrazné redukci je 

Národní registr kontroly hmotnosti (National Weight Control Registry, NWCR).  Byl 

založen v USA v roce 1994 Renou Wing a Jamesem Hillem za účelem zkoumání 

prediktorů dlouhodobého udržení váhy. V současné době shromažďuje  NWCR přes 

5000 členů, z toho je 80% žen a 20% mužů.  Průměrný věk žen je 45 let a jejich váha 

65,8 kg, průměrný věk mužů 49 let a hmotnost 86,2 kg. Členové registru redukovali 

průměrně váhu o 29,94 kg a udrželi 5,5 roku. (Wing et al., 2005) 

V první studii tohoto registru v roce 1997 bylo zahrnuto 784 osob. Podmínkou 

výběru byl věk nad 18 let, redukce minimálně 13,6 kg a udržení hmotnosti min. 1 rok. 

55% účastníků studie redukovalo váhu v rámci nějakého programu nebo za pomoci 

psychologa či registrovaného dietologa, 45% samostatně. Průměrná redukovaná váha 

byla 30 kg a účastníci udrželi minimálně 13,6 kg po dobu pěti let. Průměrná hodnota 

BMI  byla 35, po redukci hmotnosti 24,5, průměrná redukce váhy 29%. 80% byly ženy, 

97% bílé rasy, 67% vdaných/ženatých a 54% mělo vyšší vzdělání. (Kiem et al., 1997) 

Většina účastníků zvolila k redukci váhy kombinaci dietní intervence a pohybové 

aktivity (89%), 10% pouze dietní intervenci a 1% pouze pohybovou aktivitu. 

Farmakologickou léčbu podstoupilo 4,3% účastníků studie a chirurgickou léčbu 1,3%. 

Výdej pohybovou aktivitou činil průměrně 11830 kJ týdně. Nejčastějšími dietními 

taktikami byla limitace příjmu určitých druhů potravin (87,6%), omezení množství 

přijaté potravy (44,2%), omezení příjmu tuku (38,1%) a počítání kalorické hodnoty 

(35,5%). Nejčastějším impulzem pro redukci hmotnosti byly zdravotní důvody 

(zdravotní problémy, doporučení lékaře), které uvedlo 32% osob. (Kiem et al., 1997) 
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Ačkoliv se často předpokládá, že lidé s nadváhou a obezitou v rodinné 

anamnéze budou mít velké problémy s redukcí a udržením hmotnosti, 70% členů 

registru bylo obézní od dětství a 73% mělo alespoň jednoho rodiče s nadváhou. (Kiem 

et al., 1997) 

Dalším překvapivým zjištěním bylo prohlášení 42% účastníků, že udržení 

hmotnostního úbytku bylo méně náročné než samotná redukce váhy. Mezi odpovědi 

žen a mužů na tuto otázku nebyly žádné signifikantní rozdíly. (Kiem et al., 1997) 

Téměř 91% osob se pokusilo redukovat hmotnost opakovaně. V případě 

úspěšného pokusu uvedlo 72,4% osob, že byly motivovány redukovat váhu více, než 

v předešlých pokusech. V porovnání s předchozími pokusy použilo 81% osob vyšší 

pohybovou aktivitu a 63% přísnější dietní přístupy. (Kiem et al., 1997) 

 

4.4.2 Prediktory úspěšné redukce a následného udržení váhy 

Hlavními faktory úspěšného udržení váhy u členů NWCR bylo velké množství 

pohybové aktivity (90% osob z registru; průměrně 1hodina denně, energetický výdej 

cca 2800 kcal/ týdně), nízkokalorická (průměrný příjem 1400 kcal/den) a nízkotučná 

(24% celkového energetického příjmu) strava, pravidelné snídání (78% osob), 

pravidelné kontroly hmotnosti (alespoň 1x týdně; 75% osob) a udržování stejného 

stravovacího modelu během celého týdne i v průběhu dovolené.  Pokračování  

v dietních a pohybových strategiích, nízká hladina deprese a nespokojenosti a 

omezení sledování televize (62% osob; sledování televize méně než 10 hodin týdně) 

jsou také spojeny s dlouhodobým udržením hmotnosti. Naopak lidé, kteří znovu nabyli 

váhu, často uváděli snížení pohybové aktivity, zvýšení procentuálního zastoupení tuku 

ve stravě a snížení dietních omezení. Motivace týkající se zdravotního stavu byla 

úspěšnější než ostatní motivace. (Wing et al., 2005; Craig et al., 2007) Přehled 

behaviorálních strategií úspěšně využívaných při udržení redukované hmotnosti 

ukazuje tabulka 12. 
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Tabulka 12. NWCR – deset behaviorálních strategií důležitých pro udržení redukované 
hmotnosti (Upraveno z Ulen et al., 2008; Wing et al., 2005) 

 

1) Vysoká hladina fyzické aktivity  
2) Omezení sledování televize  
3) Příjem potravy s nízkým obsahem kalorií, tuku a cukrů (příjem tuku pod 25%) 
4) Pravidelné snídání 
5) Stejnoměrné dodržování modelu stravování během celého týdne a roku 
6) Regulace jedení jako reakce na stres  
7) Pravidelná kontrola hmotnosti 
8) Zachycení malých výkyvů hmotnosti dříve než dojde k většímu přírůstku 
9) Dobré zvládání stresu (stress coping) a vyhledání pomoci v případě potřeby 
10) Spokojenost se současnou hmotností   

 

 

NWCR  a další studie ukazují, že pravidelná kontrola hmotnosti je asociována 

s úspěšným udržením hmotnosti a naopak snížení kontroly své váhy je spojeno 

s nárůstem hmotnosti. Ačkoliv někdy jsou obavy, že časté vážení může negativně 

ovlivnit psychiku, Stop Regain studie naopak ukázala, že frekvence vážení byla 

asociována se snížením depresivních symptomů a zvýšením kontroly nad přijatou 

stravou. (Ulen et al., 2008) Kelly et al. ve své studii ukázal, že kontrola hmotnosti každý 

týden nebo každé dva týdny, s podpůrným programem vedeným zdravotní sestrou, 

může pomoci v podpoře udržení váhy. Účastníci studie udávali, že pravidelný kontakt 

a povzbuzení byly klíčovým aspektem, který jim pomohl udržet změny životního stylu. 

(Kelly et al., 2009) 

Edukace pacientů ohledně snížení zdravotních rizik již při mírné redukci 

hmotnosti může pomoci pacientovi být spokojený s dosaženým výsledkem redukce 

váhy a tím napomoci i k jejímu dlouhodobějšímu udržení. (Ulen et al., 2008) 

K dalším faktorům úspěšného udržení hmotnosti patří počáteční motivace pro 

redukci váhy zahrnující zdravotní důvody (Wing et al., 2005) a hodnota počáteční 

redukce váhy během prvních 6 měsíců. (Baak et al., 2003; Greenberg et al., 2009) Dle 

Tuckera můžeme mezi tyto faktory zahrnout i zvýšení příjmu vlákniny ve stravě. Ve své 

studii Tucker uvádí, že vláknina výrazně snižuje riziko znovunabytí hmotnosti a tuků u 

žen nezávisle na ostatním složení stravy. Vliv vlákniny spočívá pravděpodobně ve 

snížení energetického příjmu.  (Tucker et al., 2009) 
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4.4.3 Indikátory neúspěšného udržení hmotnosti 

Indikátory neúspěšného udržení hmotnosti před začátkem programu zahrnují 

vyšší věk, opakované pokusy o redukci váhy, vysokou maximální hmotnost, nízkou 

hladinu motivace, nutkavé přejídání, ztrátu kontroly při příjmu potravy („dietary 

disinhibition“), přístup „vše nebo nic“, pociťované bariéry vůči cvičení, zahrnující i 

pocity „příliš unavený,“ „příliš těžké,“ „nedostatek času“ a „žádný společník,“ 

pociťované bariéry vůči dietní intervenci včetně postojů „vysoká cena zdravých 

potravin“ a „jedení mimo domov příliš často,“ nereálné cíle redukce váhy a negativní 

vnímání sebe sama. (Ulen et al., 2008) 

Indikátory po ukončení terapie zahrnují redukci hmotnosti více než 15-30% 

počáteční váhy, zvýšení hmotnosti krátce po ukončení terapie, žádná odpověď na 

zvyšování hmotnosti, pocity hladu, nespokojenost s dosaženou redukcí hmotnosti, 

nedostatek kontroly při příjmu potravy, jedení jako reakce na stres, nutkavé přejídání, 

konzumace stravy bohaté na kalorie, tuky a cukry, častá konzumace jídel typu „fast 

food“ (více než 2 – 3x týdně), sedavý způsob života, snížená frekvence a hladina fyzické 

aktivity, sledování televize více než 2 – 4 hodiny denně a negativní odpověď na otázku 

„Jste schopen zvýšit svou pohybovou aktivitu?“ (Ulen et al., 2008; Craig et al., 2007; 

Kong et al., 2010; Tucker et al., 2010) Ke zvýšení hmotnosti může přispět i snaha o další 

redukci váhy těsně po skončení programu. Mezi další faktory přispívající k znovunabytí 

hmotnosti může patřit i redukce váhy trvající méně než dva roky a deprese. (Craig et 

al., 2007)  

Lidé, kteří mají větší riziko nárůstu váhy, by si měli být tohoto rizika vědomi a 

vyhledat okamžitě pomoc, pokud se začnou odklánět od doporučení zaměřených na 

stabilizaci hmotnosti nebo při náhlém zvýšení hmotnosti. Je důležité těmto osobám 

zdůraznit, že ačkoliv již nemusí dodržovat striktní dietní program, je v rámci stabilizace 

hmotnosti potřeba pokračovat ve sledování hmotnosti, stravovacích návyků a 

pohybové aktivity. Vzhledem k tomu, že riziko nárůstu hmotnosti se snižuje s časem, 

měl by být ustanoven dlouhodobý cíl udržet hmotnost 2 – 5 let. (Ulen et al., 2008) 
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5 DISKUSE 

5.1 Srovnání výsledků měření s literaturou  

Redukce hmotnosti a ostatních antropometrických parametrů v průběhu 

programu 

Průměrné hodnoty hmotnosti i ostatních antropometrických parametrů se 

v průběhu tříměsíčního programu významně snížily. Toto snížení bylo ve všech 

případech statisticky signifikantní (p < 0,01).  

Ačkoliv se hodnota BMI i po ukončení programu pohybuje v pásmu nadváhy a 

hodnota obvodu pasu přesahuje hranici výrazného metabolického rizika, můžeme 

předpokládat pozitivní vliv na zdravotní stav účastníků programu. (Pryke et al., 2008) 

Tomu také odpovídá skutečnost, že všechny probandky uvedly lepší fyzické a psychické 

pocity po skončení programu než na jeho začátku. 

Účastnice této studie redukovaly během tříměsíčního programu průměrně 2,9 

kg. Doporučená rychlost redukce hmotnosti je 0,45 – 0,9 kg za týden (Kolář et al., 2009, 

s. 578), očekávaný výsledek tohoto programu by byl tedy snížení váhy o 5,85 – 11,7 kg. 

Citované doporučení však předpokládá kombinaci redukční diety, zvýšené pohybové 

aktivity a behaviorálního programu, zatímco náš program byl založen především na 

pohybové terapii, u které dochází, v důsledku zmnožení svalové hmoty a dalších 

důvodů, k menším váhovým úbytkům. Výsledek této studie splňuje mírnější 

doporučení redukce hmotnosti o 0,225 až 0,45 kg týdně. (Poirier et al., 2001)   

Někteří autoři uvádějí, že pohybová aktivita bez kombinace s dietní nebo jinou 

intervencí nemá velký efekt na redukci hmotnosti, ale je velmi důležitý pro své 

zdravotní benefity. (Pryke et al., 2008) Jiné zdroje určité snížení váhy popisují, hodnoty 

jsou však téměř ve všech případech nižší než u programů využívajících kombinací 

s dietní restrikcí nebo jinými redukčními strategiemi. V programech s velkými objemem 

pohybové aktivity (500 – 800 minut týdně po dobu 8 – 16 týdnů) dosáhli účastníci 

redukce hmotnosti 5 – 7 kg. U programů s nižším objemem fyzické aktivity (90 – 200 
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minut týdně s intenzitou cvičení 50-70% maximální aerobní kapacity) po dobu 8 – 24 

týdnů byly úbytky váhy do 3 kg (Hainer et al., 2004, s. 207), což se shoduje s výsledky 

naší studie. Pro úplnost je nutné ještě zmínit programy s tréninkem silově-

dynamického charakteru, kde dochází k mírné nebo žádné redukci hmotnosti váhy. 

(Hainer et al., 2004, s. 207) Přesto jsou vhodným doplňkem redukčních programů (Hills 

et al., 2006), protože dochází ke zvýšení svalové hmoty, prevenci úbytku svalové hmoty 

vlivem nízkoenergetické diety a dalším pozitivním účinkům na zdravotní stav cvičícího. 

Výsledky většiny studií ukazují, že nejlepších výsledků je dosaženo kombinací 

více strategií pro redukci hmotnosti. (Shaw, 2006) Jako nejefektivnější cestu k redukci 

váhy literatura jednoznačně označuje bariatrickou chirurgii. Stejně jako u ostatních 

strategií je však důležité, aby chirurgický výkon byl následován úpravou životního stylu. 

(Greenwald, 2006) 

 

Změny antropometrických parametrů šest měsíců po skončení redukčního 

programu 

Průměrná hodnota všech měřených antropometrických parametrů našeho 

souboru byla šest měsíců po skončení programu vyšší než na jeho konci. Rozdíl 

průměrných hodnot hmotnosti a hodnot BMI je statisticky signifikantní (p < 0,05), 

obvodu pasu a boků statisticky významný není. Tyto závěry potvrzují trend k nárůstu 

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

Miller et al. ve své meta-analýze studií uvádí, že v rámci 15-ti týdenního programu 

založeného na redukční dietě nebo dietě a aerobním cvičení byly zaznamenány úbytky 

váhy kolem 11 kg. Jeden rok po ukončení programu byla udržena hmotnost u skupiny 

pouze na redukční dietě 6.6±0.5 kg a u druhé skupiny 8.6±0.8 kg. (Miller et al., 1997)  

 Rovnoměrný nárůst hmotnosti je pozorován od 6 měsíců od ukončení redukce 

a návrat k původní hmotnosti je předpokládán do 3 – 5,5 let od úspěšné redukce 

váhy. (Ulen et al., 2008; Kiem et al., 1997) Vzhledem k těmto údajům by bylo vhodné 

pokračovat dále v této studii a opakovat měření v delším častovém odstupu, nejlépe 
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v pravidelných intervalech jednoho roku a to až do 5,5 let od skončení programu. 

Teprve tyto výsledky by přinesly odpověď na otázku, zda byl tento program úspěšný. 

Srovnání výsledků dotazníku s literaturou 

V této práci nebyl prokázán (odděleným testováním jednotlivých parametrů) 

statisticky signifikantní vliv žádného z osmi vybraných faktorů na úspěšné udržení 

hmotnosti. U otázek nadváhy a obezity v rodinné anamnéze (faktor 1), peri nebo 

postmenopauzálních žen (2), sedavého zaměstnání (3) a změn v průběhu šesti měsíců 

po ukončení programu (8) byl předpokládán negativní vliv na udržení hmotnosti, 

pravidelné cvičení (4), průměrný počet kroků nad 5000 denně (5), motivace zahrnující 

zdravotní důvody (6) a počet návštěv nad 25 (7) bylo považováno za potencionální 

prediktory úspěšného udržení hmotnosti. Výsledky práce byly porovnány s literaturou. 

Ačkoliv se všeobecně předpokládá, že lidé s nadváhou a obezitou v rodinné 

anamnéze budou mít větší problémy s redukcí a udržením hmotnosti než osoby bez 

této zátěže, 73% členů registru NWCR mělo alespoň jednoho rodiče s nadváhou. (Kiem  

et al., 1997) Podobné předpoklady se týkají i vlivu menopauzy na redukci a následné 

udržení hmotnosti. Této problematice je věnována studie Suchánka et al. zabývající se 

vlivem menopauzy na výsledky dietně fyzické intervence u obézních žen. Tato studie 

zahrnovala 70 premenopauzálních (průměrná hodnota BMI před zahájením studie 

33,14) a 70 postmenopauzálních žen (BMI 32,45) a samotný program trval 10 týdnů. 

Postmenopauzální ženy redukovaly průměrně 4,7 kg, druhá skupina 4,4 kg. (Suchánek 

et al., 2011) Nebyl zde tedy prokázán negativní vliv menopauzy na redukci hmotnosti, 

což zvyšuje pravděpodobnost, že tento vliv nemusí být signifikantní ani na udržení 

váhy. V této studii mohla podstatnou úlohu hrát skutečnost, že u premenopauzálních 

žen převažovaly v rámci motivace důvody estetické a u postmenopauzálních důvody 

zdravotní, což je v literatuře samo o sobě určeno jako prediktor úspěšného udržení 

váhy. (Wing et al., 2005) Otázkou však je, zda tento údaj považovat za compound 

fenomén nebo jde-li o spojení faktorů, které je v populaci běžné, tedy že většina 

postmenopauzálních žen uvažuje o redukci hmotnosti ze zdravotních důvodů a mladší 

ženy spíše z důvodů estetických. Ani u jednoho z těchto faktorů (obezita v rodinné 
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anamnéze a menopauza v osobní anamnéze) nebyl tedy v dostupné literatuře 

prokázán vliv na udržení hmotnosti, což koresponduje s výsledky této práce. 

Faktory 3, 4, 5 a 7 se všechny týkají pohybové aktivity. Sedavý způsob života je 

jeden z prediktorů neúspěšného udržení hmotnosti (Ulen et al., 2008), nepřímo 

můžeme předpokládat podobný vliv i u sedavého zaměstnání. Důležitou roli pravidelné 

pohybové aktivity na udržení váhy potvrdilo mnoho studií. (Boltri, 2009; Anderson, 

2001) Vzhledem k dotazníkovému bias, v tomto případě častému nadhodnocení 

spontánní fyzické aktivity dotázanými, byly k objektivizaci množství pohybové aktivity 

použity krokoměry. Stejně jako v případě pravidelné pohybové aktivity je zvýšení kroků 

během dne spojen s dlouhodobou stabilizací hmotnosti. (Ulen et al., 2008)  

Počet návštěv v průběhu programu lze s ohledem na zjištěné prediktory 

vztáhnout k hladině motivace a případným pociťovaným bariérám vůči cvičení 

zahrnující pocity „příliš unavená,“ „příliš těžké“ a „nedostatek času.“ (Ulen et al., 2008) 

Nízkou účast na pohybové terapii je možné interpretovat jako nízkou hladinu motivace 

a přítomnost vyjmenovaných bariér a pocitů. V obou případech se jedná o prediktory 

neúspěšného udržení hmotnosti. 

Posledním zjišťovaným faktorem byly změny v průběhu šesti měsíců od 

ukončení programu. Z devíti osob udávajících významnou změnu v tomto časovém 

období se jedna vdala, osm mělo zdravotní problémy a jedna osoba přestala kouřit. 

Vstup do manželství patří mezi rizikové faktory spojené se zvyšováním hmotnosti. 

(Hlúbik, 2005) Zdravotní problémy vedou ke snížení pohybové aktivity a tím mohou 

zvyšovat riziko vzestupu váhy. Kouření významně stimuluje energetický výdej a u 

silných kuřáků může představovat až 10% celkového energetického výdeje (Hainer et 

al., 2004, s. 80), záleží však na ostatních komponentách energetického výdeje daných 

osob. Osoby, které přestanou kouřit, mívají také často tendenci nahrazovat cigaretu 

jídlem (snižování stresu, umocnění klidu, zahánění nudy aj.). Z těchto důvodů je u nich 

vyšší riziko vzestupu hmotnosti a zpravidla se nedoporučuje tuto změnu životního stylu 

provádět ve stejnou dobu jako redukci váhy. 

Z výše zmíněných odstavců je patrné, že kromě prvních dvou faktorů byly 

všechny ostatní v literatuře potvrzeny jako prediktory úspěšného respektive 
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neúspěšného udržení hmotnosti. V mé práci tyto vlivy potvrzeny nebyly. Předpokládám 

však, že s větším rozsahem souboru by vliv alespoň části těchto faktorů potvrzen byl. 

5.2 Možnost zlepšení výsledků programu 

Rozbor výše uvedených literárních zdrojů ukazuje na možnosti zlepšení 

výsledků programu. Lepších výsledků by mohlo být dosaženo ve výraznějším snížení 

měřených antropometrických parametrů, zvýšení zdravotních benefitů, ale především 

dlouhodobějším udržení hmotnosti a získaného životního stylu. Pro dosažení větších 

úbytků hmotnosti by bylo vhodné zařadit do programu behaviorální terapii a zejména 

u obézních osob doporučit restrikční dietu namísto jen mírných úprav ve stravovacích 

návycích a složení stravy. Větší důraz by měl být dán na edukaci, při které je vhodné 

probrat s účastníky programu jejich cíl, dodržování dietních doporučení a dostatečné 

pohybové aktivity, fenomén znovunabytí hmotnosti, důležité body v sebekontrole, 

vhodnost vyhledání pomoci, pokud mají potíže sami se vyrovnat s nějakým problémem 

(Ulen et al., 2008), ale také vysvětlit důležitost zvýšení pohybové aktivity a změny 

životního stylu i bez účinku na redukci hmotnosti. V rámci pohybové terapie by bylo 

vhodné zvýšit frekvenci tréninkového programu na 3 týdně s doporučením dalšího 

zvýšení spontánní pohybové aktivity. 

Jak ukazují výsledky mnoha studií, pro úspěšné udržení hmotnostního úbytku je 

důležité pokračovat v kontaktu s pacienty i po skončení programu. V rámci stabilizace 

hmotnosti by bylo vhodné zařadit alespoň jednou měsíčně skupinová sezení, zaměřená 

na opakování zásad zdravého životního stylu a předávání dalších informací o pohybové 

aktivitě, výživě i behaviorální problematice. Velkou motivací a pomocí s udržením 

hmotnosti by byly pravidelné kontroly antropometrických parametrů. Pro zvýšení 

motivace jsou také vhodné různé soutěže a společné akce. Alternativou v případě, že 

by nebyl k dispozici dostatečný prostor pro takovéto aktivity, je udržování e-mailového 

kontaktu a pro předávání informací zřízení webových stránek.  
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5.3 Dlouhodobé udržení redukované hmotnosti 

Redukci hmotnosti lze dosáhnout různými způsoby, s  různými krátkodobými 

výsledky, ale většina přístupů bývá úspěšných. Mnohem složitější je však hmotnostní 

úbytek dlouhodobě udržet. Jak již bylo uvedeno, velká řada follow-up studií uvádí, že 

většina pacientů se vrátí na svou původní hmotnost během 3 – 5 let po skončení 

terapie. (Ulen et al., 2008; Kiem et al., 1997; Anderson et al., 2001) S těmito údaji 

korespondují výsledky naší studie, v které bylo zvýšení redukované hmotnosti 

prokázáno již šest měsíců po skončení programu. 

Důvody neúspěšného udržení hmotnosti mohou být metabolické, 

psychologické nebo vlivy prostředí, často jde o kombinaci mnoha faktorů. (Craig, 2007) 

Zatímco v minulosti se většina odborné i laické společnosti zaměřovala především na 

problém redukce hmotnosti jakožto krátkodobého cíle, v současné době se pozornost 

pomalu začíná soustředit na udržení a stabilizaci hmotnosti, tedy cíl dlouhodobý. 

Například American Dietetic Association, která se léta soustředila na redukci 

hmotnosti, v současné době zdůrazňuje, že je důležitější dlouhodobé udržení i menší 

redukce hmotnosti než samotné snížení váhy.  (Greenwald, 2006) 

Osoby s nadváhou a obezitou dostávají četné instrukce ohledně redukce 

nadměrné hmotnosti, ale pouze malá část z nich obdrží také adekvátní informace o 

strategiích, napomáhajících úspěšně a dlouhodobě hmotnost udržet. Během redukce 

jsou často podporováni okolím, lékaři a motivace je dále udržována úspěšnými 

výsledky při antropometrickém přeměřování a lepšími psychickými a fyzickými pocity. 

Po skončení redukční fáze však většina těchto motivačních faktorů mizí a je velmi těžké 

najít nové. Je tedy velmi důležité, aby tito lidé našli adekvátní dlouhodobou podporu, 

například v podobě podpůrných skupin. (Thomas et al., 2008; Craig, 2007) Mezinárodní 

organizace Weight Watchers (WW) následovala své účastníky dva roky. Účastníci 

programu Weight Watchers redukovali váhu o 5,3% své původní hmotnosti během 

jednoho roku a udrželi 3,2% v průběhu roku následujícího. Kontrolní skupina, která 

redukovala váhu sama bez pomoci této organizace, redukovala pouze 1,5% z původní 

hmotnosti během prvního roku a během následujícího roku váhu neudržela. Nejlepší 

výsledky v udržení váhy během sledovaných dvou let měly osoby, které se účastnily 
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většiny každotýdenních setkání, které byly organizací WW pořádány.  (Craig, 2007) 

Tyto údaje potvrzují potřebu následné podpory osob, které úspěšně redukovaly 

hmotnost i po skončení programu. 

Všeobecně se předpokládá, že pomalá redukce hmotnosti vede k úspěšnějšímu 

a dlouhodobějšímu udržení váhy než rychlá redukce. Nicméně některé studie ukazují, 

že výraznější pokles hmotnosti je spojen s dlouhodobějším udržením váhy. 

Randomizované studie zaměřené na rychlou redukci hmotnosti bez počáteční úpravy 

životního stylu, za pomoci tekutých náhrad jídel, anorektických preparátů aj., vedly 

k výraznější počáteční redukci hmotnosti než běžně používané diety. Teprve po 

výrazném úbytku byla probandům těchto studií doporučena úprava životního stylu. 

Tyto studie doporučují výraznější počáteční redukci váhy jako první krok 

k dlouhodobému udržení hmotnosti. (Astrup et al., 2000) K podobnému závěru došla i 

studie Nackerse a spol.  Tato studie zjistila krátkodobé i dlouhodobé výhody rychlé 

počáteční redukce váhy (více než 0,68 kg/týdně). Osoby, které rychleji redukovaly 

hmotnost, došly ke konečné větší redukci a dlouhodobějšímu udržení váhy. (Nackers et 

al., 2010) Dle Ulen et al. však příliš velké snížení hmotnosti (o více než 15 – 30%) vede 

k rychlému zpětnému nárůstu a neúspěšné stabilizaci hmotnosti. (Ulen et al., 2008)  

 Úspěšná redukce hmotnosti mnohým lidem významně změní život. 85 procent 

členů registru NWCR uvedlo, že redukce hmotnosti měla pozitivní vliv na kvalitu jejich 

života, hladinu energie, fyzickou mobilitu, náladu, sebedůvěru a fyzické zdraví. Ačkoliv 

většina odpovědí na otázky týkajících se kvality života po redukci hmotnosti byla 

pozitivních ve smyslu zlepšení, vyskytly se dvě oblasti, které část osob vnímala hůře. 20 

procent dotázaných udává v rámci negativních výstupů více času stráveného 

přemýšlením o hmotnosti a 14 procent více času přemýšlením o jídle. (Kiem et al., 

1997)  
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Různé strategie udržení hmotnosti 

Dietní intervence 

Různé typy diet jsou využívány nejen ve fázi redukční, ale mohou se uplatnit i 

při stabilizaci hmotnosti. Ulen et al. ve své meta-analýze ukazuje podobné výsledky 

různých dietních a farmakologických přístupů pro prevenci zvýšení hmotnosti. 

Dodržování nízkosacharidové diety po ukončení redukčního programu bylo stejně 

efektivní jako nízkotučná dieta a tekutá náhrada stravy stejně efektivní jako orlistat i 

nízkoenergetická dieta. Po ukončení dietní či farmakologické intervence však došlo k 

signifikantnímu nárůstu váhy. (Ulen et al., 2008 ) Delbridge et al. srovnával ve své 

studii udržení hmotnosti při dodržování vysokoproteinové diety (25% denního příjmu) 

a sacharidové diety  (55% denního příjmu). Oběma skupinám bylo doporučeno vybírat 

si sacharidy s nízkým glykemickým indexem a měli stejný energetický příjem. Obě 

skupiny dodržovali dietu po celých 12 měsíců trvání studie. Výsledek bylo úspěšné 

udržení počáteční redukce hmotnosti, rozdíl mezi oběma skupinami nebyl signifikantně 

významný. (Delbridge, 2009)  

Důležitá je také adherence ke změněným dietním návykům. Mezi negativní 

prediktory adherence patří vyšší počáteční BMI, menší redukovaná hmotnost po šesti 

měsících a častým impulzem ke snížení adherence bývá dovolená. (Greenberg et al., 

2009) 

Z předešlých odstavců vyplývá, že neexistují doporučení, jaká dieta je 

nejvhodnější pro udržení hmotnosti, autoři většiny studií se však shodují na nutnosti 

pokračovat v dodržování určitých změn dietních návyků i po skončení redukčních 

programů. 

Vyvážená a pravidelná strava je nezbytná součást podpory udržení hmotnosti. 

Vhodné je omezit příjem tuků a cukrů a dodržovat zásady zdravé výživy během celého 

roku, včetně svátků a dovolených. Lepší výsledky však přináší flexibilní kontrola, spíše 

než striktní dodržování dietních omezení. Doporučenými strategiemi pro udržení 

hmotnosti je také zapisování přijímaných potravin, plánování jídel, regulace velikosti 



65 

 

porcí, konzumace více než pěti porcí zeleniny a ovoce denně a omezení jídel typu „fast 

food“. (Ulen et al., 2008) 

POHYBOVÁ AKTIVITA 

Pravidelná fyzická aktivita snižuje dlouhodobě riziko zvyšování hmotnosti, 

obvodu pasu a riziko ukládání abdominálního tuku. (Ewbank et al., 1995; Boltri et al., 

2009; Davidson et al., 2010; May et al. 2010) Čím je menší omezení kalorického příjmu, 

tím vyšší musí být objem pohybové aktivity.  (Slentz et al., 2004)  

Chambliss et al. ve své studii uvádí, že délka cvičení (minimálně 150 minut 

chůze týdně) byla důležitějším faktorem pro udržení váhy po jednom roce než vysoká 

versus střední intenzita (Chambliss et al., 2005). Další randomizované studie ukazují, že 

pro udržení hmotnosti je důležitější celkový výdej energie, než intenzita a trvání fyzické 

aktivity. (Ulen et al., 2008) 

Nejčastější pohybová aktivita u osob, které úspěšně udrželi hmotnost déle než 

5 let, je rychlá chůze. (Ulen et al., 2008) K podobným závěrům došel ve své studii i 

Ewbank et al., kde chůze tvořila 65% celkového výdeje energie. (Ewbank et al., 1995) 

Další důležitou součástí energetického výdeje je zvýšení pohybu v rámci volnočasových 

aktivit. Mírná fyzická aktivita jako součást každodenních činností, pravidelné cvičení 

a zvýšení počtu kroků za den jsou doporučení (Ulen et al., 2008), která se dají snadno 

zakomponovat do denního života a výrazně přispějí k udržení hmotnosti. Mnoho studií 

prokázala významnou korelaci mezi vyšší pohybovou aktivitou a úspěšným udržením 

hmotnosti, ale sledování osob, které dlouhodobě udržely svou hmotnost, ukazuje, že je 

potřeba větší objem pohybové aktivity, než je běžně doporučováno. (Ulen et al., 2008) 

Dle Andersona et al. je ekvivalentem takovéto dlouhodobě dodržované vysoké hladiny 

pohybové aktivity chůze 45 km týdně. (Anderson et al., 2001) 

OSTATNÍ STRATEGIE 

Mezi další strategie redukce a udržení hmotnosti patří behaviorální terapie, 

stres management, zapojení rodiny, pravidelná monitorace hmotnosti a podpůrné 

programy. (Greenwald, 2006; Boltri et al., 2009) Podpůrné programy pro podporu 



66 

 

udržení hmotnosti po předchozí redukci hmotnosti mohou mít různou formu. Mohou 

být založeny na osobním individuálním kontaktu, skupinových sezeních, telefonickém 

či e-mailovém kontaktu nebo interaktivních webových stránkách. (Ulen et al., 2008) V 

současné době se zvyšuje zájem o programy založené na internetové podpoře, ale 

vzhledem k tomu, že jde o poměrně novou problematiku a většina studií zabývajících 

se tímto fenoménem nemá follow-up delší než jeden rok, není dostatek evidence pro 

určení efektivity této metody. (Craig, 2007) Boltri et al. ve své studii vyhodnotil 

behaviorální strategie předávané osobním kontaktem jako více efektivní než e-mail a 

internetové programy. (Boltri et al., 2009) 

Mezi lidmi, kteří úspěšně udržují svojí hmotnost, je běžný nárůst hmotnosti a 

její fluktuace, návrat k původní váze se stává obtížným při nárůstu o více než 2,6 kg. 

Během prvního roku po redukci hmotnosti je kontrola hmotnosti nezbytná. Po dvou 

letech již není většinou nutné soustředit se tolik na kontrolu váhy a touto dobou by 

mělo již dojít k přijmutí změn stravovacích, pohybových a behaviorálních návyků do 

životního stylu jedince. Po dvou letech se snižuje riziko nárůstu váhy na 50% a po 5 

letech riziko klesá na 27%. (Ulen et al., 2008) 

Výsledky mnoha studií ukazují, že pro úspěšné udržení hmotnostního úbytku je 

vhodné pokračovat v terapii pod dohledem odborníků. V rámci podpory stabilizace 

hmotnosti by měl být s pacienty probrán jejich cíl, fenomén znovunabytí hmotnosti, 

důležité body v sebekontrole, vhodnost vyhledání pomoci, pokud je třeba a rady 

ohledně sebe-kontroly (pravidelného vážení aj.), dodržování dietních doporučení a 

dostatečné pohybové aktivity. (Ulen et al., 2008) 

 

5.4 Stabilizace hmotnosti versus redukce 

Stále více autorů zpochybňuje všeobecně uznávané doporučení redukce 

hmotnosti jako primární terapii nadváhy a obezity.  (Heini, 2000; Hill et al. 2006)  

Odborná i laická veřejnost by si měla být vědoma, že dosažení tělesné hmotnosti 

v doporučeném rozmezí je ideální, ale ne vždy realistický cíl.  
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Zatímco doporučení redukovat 5 – 10% hmotnosti v rámci terapie obezity je 

uznávané v domácí i světové literatuře, neexistují obecná doporučení jak postupovat u 

lidí, kteří hmotnost nejsou schopni snížit, redukují méně než je doporučeno nebo si 

opakovaně redukovanou váhu neudrží. Vzhledem k velkému počtu takovýchto případů 

a ne příliš optimistickým výsledkům většiny studií zabývajících se dlouhodobým 

udržením hmotnosti, je nezbytná změna přístupu v terapii obezity. (Pryke et al., 2008)   

Primární péče by se měla více soustředit na na prevenci přírůstku hmotnosti, 

stabilizaci hmotnosti po redukci váhy a zlepšení metabolického profilu (Hills et al., 

2006; Poirier et al., 2001) než na krátkodobé pokusy o redukci hmotnosti. 

Hmotnost se bez intervence průměrně zvyšuje každý rok o 0,5 – 1 kg. Udržení 

hmotnosti na konstantní úrovni tedy není automatické, ale vyžaduje úsilí. (Pryke et 

al., 2008) Je proto potřeba předat pacientům dostatek informací o možnostech 

stabilizace hmotnosti, dlouhodobě motivovat k pozitivním změnám životního stylu a až 

v druhé řadě uvažovat o redukci váhy. Tento přístup bude však potřebovat osvětu 

nejen v odborných kruzích, ale i u laické populace. Levine et al. ve své studii popisuje 

negativní přístup většiny žen, kterým bylo doporučeno pouze udržovat svojí hmotnost 

na konstantní hodnotě. Všechny měly zájem na redukci hmotnosti a pouhé udržování 

váhy pro ně nebylo dostatečně motivující. (Pryke et al., 2008) 

Strategie pro udržení hmotnosti by mohla pomoci zamezit přechodu nadváhy 

k obezitě a tím i snížení onemocnění a rizik související s vyšší hmotností. Dle Pryke et 

al. by snížení BMI o jednu jednotku, vyžadující přibižně redukci 2 – 3% tělesné 

hmotnosti u osob s vysokým BMI, snížilo incidenci DM 2. typu o 13%, což by v měřítku 

celé populace byl velmi pozitivní výsledek. Stejně příznivý efekt na snížení rizika DM 2. 

typu by mělo udržení hmotnosti, s eliminací přepokládaného přírůstku hmotnosti o 3 

kg během 4 let. (Pryke et al., 2008)  

Poirier a Després ve své studii uvádí, že obézní osoby s dobrou úrovní 

kardiorespirační zdatnosti (označované jako „fit-fat“) mají nižší riziko kardiovaskulární 

morbidity a mortality než hubení nezdatní jedinci („unfit-unfat“). (Poirier et al., 2001) 

Dle Wing et al. jsou nízká kardiovaskulární zdatnost a vysoká hodnota BMI výraznými 

rizikovými faktory civilizačních onemocnění, ale každá z nich má vliv na odlišná 
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kardiovaskulární rizika. Zatímco systolický tlak byl významně spojen s hodnotou BMI, 

Framinghamské skóre, hodnotící riziko rozvoje ischemické choroby srdeční během 

dalších 10 let a hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c byl asociován s úrovní 

kardiovaskulární zdatnosti. (Wing et al., 2007) Vzhledem k tomu, že ve většině případů 

jsou obézní jedinci současně málo zdatní, může být snížení zdravotních rizik dosáhnuto 

i bez redukce hmotnosti zvýšením kardiovaskulární zdatnosti. 

 

5.5 Fyzická aktivita 

Mnozí autoři se zabývají otázkou, jaký objem fyzické aktivity a jaká intenzita je 

nejvhodnější k příznivému ovlivnění obezity a dalších složek metabolického syndromu. 

Pro redukci hmotnosti je obvykle doporučována 30-60 minut trvající aerobní zátěž s 

intenzitou 50-60% VO2max. Při této intenzitě je předpokládáno nejefektivnější 

využívání tuků jako zdroje energie. Hainer et al. uvádí, že zatímco zvýšení tělesné 

zdatnosti charakterizované maximální aerobní kapacitou je na intenzitě tělesné aktivity 

závislé, vliv intenzity na redukci hmotnosti prokázán nebyl. (Hainer et al., 2004, s. 210) 

Podle Nicklase et al. má aerobní aktivita nízké i vyšší intenzity podobné výsledky v 

redukci váhy (Nicklas et al., 2009). Některé studie uvádí jako rozhodující celkový výdej 

energie nebo určitý objem pohybové aktivity. Dle Hillse et al. je při fyzické aktivitě 

střední intenzity potřebná delší doba trvání k dosažení potřebné dávky pohybové 

aktivity, proto jedinci, kteří jsou schopni intenzitu alespoň krátkodobě zvýšit, mohou 

využít zvýšení intenzity ke zkrácení doby trvání. Naopak výhoda nižší intenzity je v 

jednodušším začlenění do každodenního života. (Hills et al., 2006)  

Ekkekakis a Lind upozorňují také na skutečnost, že obézní jedinci mohou 

pociťovat zvýšení intenzity jinak, než lidé s normální hmotností. Důvodem mohou být 

subjektivní pocity nedostatečné zdatnosti, přílišného pocení aj., objektivně vyšší 

tělesná teplota a častější výskyt svalové bolesti. Osoby s nadměrnou hmotností mají 

také obvykle nižší aerobní kapacitu vztaženou na kilogram hmotnosti. Negativní pocity 

z pohybové aktivity následně snižují motivaci k jejímu pravidelnému provádění. Z 
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těchto důvodů doporučují Ekkekakis a Lind u osob s nadváhou a obezitou podporovat 

jimi vybranou intenzitu spíše než nutit je do intenzit vyšších. (Ekkekakis, Lind, 2006)  

Při doporučování pohybové aktivity je nutné odlišit, jakého chceme dosáhnout 

cíle. Dávka cvičení potřebná pro stabilizaci hmotnosti není stejná jako pro zvýšení 

metabolické nebo kardiorespirační zdatnosti. (Hills et al., 2006) 

Účinky pohybové aktivity se mohou u různých osob podstatně lišit. Jedním z 

nejvýznamnějších faktorů je vliv genotypu. Mezi další  patří pohlaví. Podle některých 

studií byla redukce hmotnosti nižší u žen a přírůstek svalové hmoty vyšší u mužů. Ženy 

mají také větší tendenci kompenzovat pohybovou aktivitu zvýšením kalorického 

příjmu. (Hainer et al., 2004, s. 208) 

Autoři studií se neshodují na doporučeních vhodné fyzické aktivity pro redukci a 

stabilizaci hmotnosti. Je však všeobecně uznáváno, že pravidelná fyzická aktivita přináší 

mnoho pozitivních změn nezávislých na redukci hmotnosti. Pravidelná pohybová 

aktivita významně snižuje metabolická zdravotní rizika asociovaná s nadváhou a 

obezitou jako jsou glukózová intolerance, hypertenze a dyslipidemie, dále snižuje 

množství tělesného tuku při udržení beztukové tělesné hmoty, má pozitivní 

psychologický efekt a mnohé další pozitivní účinky na lidský organismus. 

 

5.6 Obezita jako psychosociální problém 

Riziko vzestupu hmotnosti je často spojováno s psychologickými faktory. Stres, 

deprese, úzkost, pocity nudy, trauma v dětství či dospělosti a nízké pocity sebedůvěry 

patří mezi psychologické faktory, které mohou vést k přejídání a snížené pohybové 

aktivitě. Pro úspěšnou redukci a následné udržení váhy je nezbytná identifikace a 

ovlivnění těchto faktorů. 

Delahanty et al. se ve své studii zabýval psychosociálními prediktory 

dlouhodobé adherence k pohybové aktivitě. 274 účastníku bylo na začátku studie 

požádáno vyplnit dotazník zaměřený na objem pohybové aktivity a pocity stresu, 

deprese a úzkosti. Poté byly zařazeni do programu pro prevenci diabetu. Sledování 
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bylo opakováno po 1 a 2 až 3 letech. Výsledek této studie ukázal, že mužské pohlaví, 

nižší BMI, větší ochota zvýšit objem pohybové aktivity a nižší hodnoty pociťovaného 

stresu, deprese a úzkosti korelují s vyšší úrovní pohybové aktivity v rámci volného 

času na začátku i na konci studie. (Delahanty et al., 2006) Ve spojení s dříve uvedenými 

prediktory můžeme vyjmenované faktory interpretovat jako další prediktory 

úspěšného udržení hmotnosti. 

Niemeier ve své studii sledoval vliv vnitřních faktorů, zahrnujících příjem 

potravy jako reakce na vnitřní pocity a myšlenky a vnějších faktorů, zahrnujících vliv 

společenských událostí na příjem potravy, na redukci a udržení hmotnosti. Zatímco vliv 

vnitřních faktorů byl v obou případech statisticky signifikantní, zevní faktory neměly na 

změnu hmotnosti významný vliv. (Niemeier, 2007) 

Vliv edukace na přístup pacientů a následnou redukci hmotnosti ukazuje studie 

Conradta. Po konzultaci ohledně vlivu genů na vznik obezity většina osob, kterým byla 

potvrzena dědičná predispozice k obezitě, udávala pocity odlehčení a především 

zmírnění pocitů sebeobviňování. Skupina s prokázanou dědičnou predispozicí i ta, u 

které prokázána nebyla, uvedla změnu očekávání k více realistickým cílům redukce 

hmotnosti a větší spokojenost s 5% úbytkem hmotnosti. (Conradt et al., 2008) 

K podobným závěrům došla  i Ulen et al., která uvádí, že edukace pacientů ohledně 

pozitivního vlivu na zdravotní rizika již při mírné redukci hmotnosti, může napomoci 

větší spokojenosti s dosaženým výsledkem redukce váhy, což má následně pozitivní vliv 

na dlouhodobé udržení hmotnosti. (Ulen et al., 2008) 

S psychologickými faktory úzce souvisí i charakter jídelního chování, obvykle 

posuzovaného dotazníkem jídelních zvyklostí („Eating Inventory“). Tento dotazník 

hodnotí tři složky: restraint skóre, odrážející vědomé omezování příjmu potravy, skóre 

disinhibice, které charakterizuje jídelní chování vedoucí ke kolísání hmotnosti a skóre 

hladu vyjadřující kvantitativně pocit hladu. (Hainer et al., 2004, s. 37) Dalle Grave et al. 

prokázal ve své studii zvýšené restraint skóre a nízké skóre disinhibice jako prediktory 

úspěšné redukce hmotnosti. (Dalle Grave et al., 2009) Hainer et al. (2002) ukazuje ve 

své studii souvislost mezi charakterem jídleního chování a výskytu onemocnění 
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souvisejících s obezitou. Vysoké skóre disinhibice a zvýšené skóre hladu bylo spojeno 

s vyšším výskytem dyslipidemie a hypertenze. (Hainer et al., 2004, s. 37) 

Jak je patrno z výsledků těchto studií, psychologické aspekty hrají velkou roli 

v terapii nadváhy a obezity. Emoce a myšlení ovlivňují úroveň pohybové aktivity, 

dodržování dietního režimu, změnu stravovacích návyků a celkovou změnu životního 

stylu. Součástí terapie by proto vždy měla být edukace o zvládání emocí, myšlenek a 

změně negativního postoje k vlastnímu tělu, které jsou častou příčinou nadměrného 

příjmu potravy.  

 

5.7 Literatura 

V teoretické části této práce bylo úmyslně čerpáno převážně z českých zdrojů, 

s cílem zmapovat pohled na problematiku obezity a její terapie v České republice. 

Epidemie nadváhy a obezity je celosvětový problém, přístup k této problematice je 

však kulturně a sociálně závislý. V druhé polovině je vycházeno více ze zahraniční 

literatury, protože otázka udržení a stabilizace hmotnosti není v češtině příliš 

rozpracována.  

Světová literatura nabízí velké množství článků a studií na téma zdravotní rizika 

obezity a redukce hmotnosti. U většiny studií zabývajících se redukcí váhy jsou však 

k dispozici pouze krátkodobé výsledky. Naproti tomu studií zabývajících se 

dlouhodobým efektem redukčních programů a problematikou udržení a stabilizace 

hmotnosti je překvapivě málo. Nejvíce informací o této problematice poskytuje 

americký registr osob, které úspěšně udržely redukovanou hmotnost, NWCR. Naprostá 

většina ostatních prací vychází z údajů tohoto registru. Je potřeba pokračovat v dalším 

výzkumu, protože určení prediktorů úspěšného i neúspěšného dlouhodobého udržení 

hmotnosti by mohlo být klíčem ke snížení výskytu nadváhy a obezity. 
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ZÁVĚR 

Obezita je chronické onemocnění charakterizované nadměrným zmnožením 

tukové tkáně. V České republice trpí nadváhou a obezitou přibližně 54% lidí. Epidemie 

obezity je celosvětový problém a proto byly vypracovány mnohé směrnice a 

doporučení týkající se diagnostiky a terapie nadváhy a obezity. Za základní terapii 

obezity je celosvětově uznávána redukce hmotnosti o 5 – 10% původní váhy, které má 

vést ke snížení hmotnosti, tuku i rizikových faktorů spojených s obezitou. Terapie 

zahrnuje léčbu pohybovou aktivitou, dietní intervencí, psychoterapií, farmakoterapií a 

bariatrickou léčbou. Ačkoliv je obezita hojně diskutovaný problém, neexistují jednotná 

doporučení ohledně pohybové aktivity a diety vhodné pro její terapii. V literatuře je 

obvykle doporučován pro redukci hmotnosti aerobní trénink s délkou trvání 30 – 60 

minut, ale intenzita fyzické aktivity a celkový objem za týden se u jednotlivých autorů 

výrazně liší.   Ani u redukčních diet neexistuje konsenzus zejména ve složení makroživin 

(trojpoměru) a denní kalorické hodnotě. Dalším sporným místem je doporučení 

rychlosti redukce. Do nedávné doby byla považována pomalá redukce hmotnosti za 

dobrý prediktor dlouhodobého udržení hmotnosti, v současnosti se však objevuje stále 

více prací, které toto tvrzení zpochybňují. 

Tato práce posuzuje krátkodobý i dlouhodobý vliv tříměsíční pohybové terapie 

na vybrané antropometrické parametry. Dalším cílem bylo nalézt indikátory úspěšného 

a neúspěšného udržení hmotnosti v rámci studie a v odborné literatuře. V průběhu 

tříměsíční pohybové terapie byly sníženy průměrné hodnoty všech měřených 

antropometrických parametrů (hmotnost, BMI, obvod pasu a obvod boků). Šest měsíců 

po ukončení terapie došlo u všech parametrů ke zvýšení jejich průměrné hodnoty. 

Výsledky měření korespondují s výsledky studií zaměřených na redukci hmotnosti a 

krátkodobé udržení váhy. Vybrané faktory, zahrnující přítomnost nadváhy a obezity 

v rodinné anamnéze a menopauzy v osobní anamnéze, sedavé zaměstnání, pravidelné 

cvičení, průměrný počet kroků, motivace zahrnující zdravotní důvody, počet návštěv a 

změny v průběhu šesti měsíců po ukončení programu, nebyly potvrzeny jako 

prediktory udržení hmotnosti. Pro prokázání prediktorů udržení hmotnosti by bylo 
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vhodné zahrnout větší soubor lidí a opakovat měření v delším časovém intervalu. 

Dalším přínosem pro studii by bylo zkoumání více potencionálních indikátorů udržení 

hmotnosti.  

V české i světové literatuře je hojně diskutována otázka krátkodobé redukce 

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

udržení váhy a faktorů, které úspěšnost či neúspěšnost udržení hmotnosti ovlivňují. 

Současné studie zabývající se tímto problémem se shodují, že redukce hmotnosti by 

neměla být synonymem pro terapii obezity. Zdravotníci by měli směřovat osoby 

s nadváhou a obezitou k realistickým dlouhodbým cílům, informovat je o pozitivních 

účincích fyzické aktivity a změny životního stylu nezávisle na redukci hmotnosti a 

zabránit tak pocitům selhání při neúspěšném nebo „nedostatečném“ snížení váhy. 

(Pryke et al., 2008) Pozornost by měla být nejvíce zaměřena na prevenci zvyšování 

hmotnosti, stabilizaci hmotnosti po redukci váhy a terapii komorbidit. Redukce 

hmotnosti by měla být považována za bonus, ne za hlavní cíl terapie. (Hills et al., 2006) 

Terapie konkrétního pacienta by měla být založená na individuálním přístupu. 

Rozhodnutí o tom, u kterého pacienta by byla vhodná redukce hmotnosti a u koho 

stabilizace, by měla být založena na posouzení jeho zdravotního stavu, efektu 

předchozích pokusů o redukci váhy, motivace a dalších faktorů, které mohou 

významně ovlivnit výsledek terapie. Důležitým bodem by mělo být zvážení indikátorů 

úspěšné či neúspěšného udržení váhy. V tomto ohledu jsou však potřeba další 

výzkumy. 

Hlavní složkou terapie obezity, ať je založená na redukci nebo stabilizaci 

hmotnosti, by měla být pozitivní změna životního stylu. Fyzioterapeut může do terapie 

zasáhnout především v rámci pohybové aktivity a psychologické podpory pacienta. 

Pohybová aktivita je důležitá nejen pro zvýšení výdeje energie, ale také pro své účinky 

na rizikové faktory civilizačních onemocnění a další pozitivní vliv na zdravotní stav 

pacienta. Součástí terapie musí být také identifikace a ovlivnění emocí a nevhodných 

myšlenek a postojů, které vedou k nadměrnému příjmu potravy. Pouze motivovaný 

pacient, s pozitivním postojem k vlastnímu tělu, má šanci dlouhodobě přilnout ke 

změnám životního stylu, který je nezbytný k redukci i udržení hmotnosti.  
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PŘÍLOHY PRÁCE 

Příloha 1. Rozdíly v převládajících stravovacích zvyklostech obézních lidí a 

osob s BMI v normě. (Hlúbik, 2005) 
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Příloha 2. Krokový diagram vyšetření v obezitologii (Kunešová et al., 2002) 

Lékař Složení těla Distribuce 
tuku 

Příjem 
energie 

Výdej energie Laboratorní 
vyšetření 

Praktický 
lékař 

hmotnost, 
výška,  
BMI 

obvod pasu, 
popř. 
obvod boků, 
poměr 
pas/boky 

  základní 
laboratorní 
vyšetření, 
anamnestické 
rizikové faktory 
-RA, kouření, 
léky 

Obezitolo-
gická 
ambulance 

+  
antropo-
metrické 
vyšetření 2 
kožních řas,  
BIA 

+ 
sagitální 
abdominál-ní 
rozměr ve 
výši L4/5 

hodnocení 3 
až 7 
denního 
záznamu 
příjmu 
potravy, 
dotazník na 
jídelní 
preference, 
anamnéza 
příjmu 
potravy 

Výpočet 
z hmotnosti 
těla nebo 
beztukové 
tělesné 
hmoty, 
dotazník 
pohybové 
aktivity,  
výpočet 
násobků RMR, 
pulsmetr, 
sportester 

+ 
interní 
vyšetření dle 
zjištěných 
patologických 
výsledků, 
zajištění 
odborných 
vyšetření,  
dotazníky 
na jídelní 
chování,skóre 
deprese 

Centrum 
pro 
diagnostiku 
a léčbu 
obezity 

+ 
podrobná 
antropomet-
rie   
fakultativně 
hydroden-
zitometrie 
nebo DEXA 

+ 
fakultativně 
US vyšetření 
viscerálního 
tuku, CT,  
NMR 

 
 

+ 
fakultativně 
nepřímá 
kalorimetrie, 
zátěžová 
ergometrie   

+ 
fakultativně 
hormonální 
vyšetření při 
obezitě 
 

Před 
plánovaný
m výkonem 
bariatrické 
chirurgie* 

    + 
esofagogast- 
roduodeno-
skopie, 
spirometrie, 
US břicha, 
vyšetření 
psychologem 
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Příloha 3. Dotazník 

       
Jméno a příjmení:                                               Datum: 

Pohlaví Žena Muž  

Věk    

Vzdělání Vysokoškolské Středoškolské Jiné 

Zdravotník Ano Ne  

Směnný provoz Ano  Ne   

Sedavé zaměstnání  Ano  Ne   

Kouření  Ano  Ne   

RA: rodiče 
s nadváhou/obezitou 

Ne 1 rodič Oba 

Zdravotní stav BPN Onem.: 
 

FA Ne Ano: 

Hypothyreosa v 
anamnéze 

Ano Ne   

Po menopauze Ano Ne  

 

BMI na začátku programu 25 – 30 30 – 37 

Adherence  (počet návštěv) 15 – 25 26 – 39 
Zátěžové vyšetření Ano  Ne 
Motivace  pro redukci váhy:  

 
Pokusy o redukci váhy před 
programem 
 

Ano 
Konkrétně: 

Ne 

Pravidelná pohybová aktivita  
(v současné době) 
/MPT     (v současné době) 

Ano  
      ....x týdně 
Ano  

Ne 
 
Ne 

Zvýšení pohybové aktivity po 
skončení 

Ano 
Konkrétně: 
 

Ne  

Úprava jídelníčku Ano  
Konkrétně: 

Ne  

   

Hodnocení redukčního programu: 
 
 
Důvody snížení/udržení/vzestupu váhy: 

 

Změny v posledním půl roce (zdravotní stav, FA, zaměstnání): 
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Příloha 4. Grafické znázornění změn antropometrických parametrů 

Graf 1. Průměrná hmotnost účastnic programu na začátku, konci a 6 měsíců po skončení    
programu 

 

 

 

Graf 2. Průměrná hodnota BMI účastnic programu na začátku, konci a 6 měsíců po 
skončení programu 

 

 

Graf 3. Průměrný obvod pasu účastnic programu na začátku, konci a 6 měsíců po 
skončení programu 
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Graf 4. Průměrné hodnoty obvodu boků účastnic programu na začátku, konci a 6 
měsíců po skončení programu 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


