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Úvod
„Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.“
K volb tématu orientovaného na problematiku stravování a dietního režimu u žen
ve st edním v ku m

vedlo n kolik d vod . Prvním d vodem bylo

asté st etávání

s ženami st edního v ku v mém okolí a vidina jejich nedostate né informovanosti ohledn
racionální stravy vzhledem k jejich nárok m v období klimakteria, které prožívají ve
st edním v ku.

Druhým d vodem byla aktuálnost tematiky racionálního stravování,

nadváhy a s tím souvisejících reduk ních diet, jež mají celospole enský charakter.
V neposlední

ad

m

k výb ru nám tu práce vedl m j vlastní zájem o danou

problematiku.
V teoretické ásti jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k charakteristice žen
st edního v ku a shromážd ny informace týkající se racionální výživy. P estože
konzumace správných potravin m že u žen st edního v ku p isp t ke zlepšení zdravotních
obtíží doprovázejících období klimakteria, správné stravování je d ležité v kterékoli etap
života.
Následn jsou strukturovány informace o dietách a je vysv tlen jejich negativní
dopad na zdraví. Existují diety, které jsou testované specialisty v odborných studiích, ale
i klinicky neov ené diety vycházející z osobních zkušeností t ch, kte í je podstoupili.
zné typy diet jsou velmi

astým tématem r znorodých publikací

i magazín

zam ených nejen pro ženy. Zdravotní komplikace p i dietních režimech už nejsou tak
asto diskutovány.
Cílem bakalá ské práce je na základ studia odborné literatury a dalších pramen
objasnit problematiku klimakteria a shrnout výživová doporu ení vhodná pro ženy v tomto
období. V praktické

ásti je realizováno kvantitativní výzkumné šet ení metodou

dotazník , které jsou p edloženy vybrané skupin žen st edního v ku z Mladé Boleslavi.
Otázky jsou formulovány tak, aby zp tn potvrdily, nebo vyvrátily fakta a domn nky
v teoretické ásti. Dále je zjiš ována míra znalostí a osobní pohled u sledované skupiny
žen v oblasti stravování a diet.
I p es to, že je problematika diet v dnešní dob

velice aktuální a populární,

domnívám se, že informovanost je pom rn nízká a mnohdy neodborná.
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TEORETICKÁ ÁST
1

Charakteristika žen st edního v ku
Vymezení st edního v ku není jednotné. Sv tová zdravotnická organizace (WHO)

doporu ila rozd lení lidského života z pohledu ontogenetického vývoje, u n hož je každá
životní etapa založena na anatomických a fyziologických zm nách. Z tohoto hlediska je
období st edního v ku v rozmezí 45 až 60 let. (MACHOVÁ J., 2008) Vývojová
psychologie nahlíží na len ní lidského života dle svých vlastních stanovisek a liší se i dle
autor . V kové období od 45 do 60 let spadá do kategorie pozdní dosp losti i se d lí na
kategorii st ední (45 – 50 let) a starší dosp losti (50 – 60 let).
(LANGMEIER, J., KREJ

OVÁ, D., 1998; VÁGNEROVÁ, M., 2007)

Období st edního v ku žen je zejména ovlivn no p echodem (klimakteriem), jež je
sledkem poklesu hladiny ženských pohlavních hormon . U žen nastávají nejen
biologické (fyzické) a psychické zm ny, ale i zm ny v sociální sfé e, které jsou d sledkem
hormonálních zm n a procesu stárnutí. O problematice klimakteria je podrobn pojednáno
v kapitole . 2. (VÁGNEROVÁ, M., 2007)

1. 1

Biologické zm ny
Každá žena je anatomicky i funk

p izp sobena zejména jako nositelka života.

Schopnost reprodukce je vázána na období pohlavní zralosti, které je nej ast ji kolem
18 – 45 let. B hem této doby probíhají na vnit ních1 i zevních2 pohlavních orgánech ženy
cyklické zm ny, které mají za cíl vyprodukovat zralé vají ko a p ipravit sliznici v dutin
ložní na uhnízd ní vají ka (nidaci). Zhruba okolo 45. roku v ku ženy kon í pravidelné
menstrua ní cykly a nastupuje p echod (klimakterium). (JENÍ EK, J., 2004)
V období klimakteria

nastávají fyziologické zm ny zejména práv

na

reproduk ních orgánech. Dochází ke zmenšení pochvy a d lohy. Pochva ztrácí svou
elasticitu a její sliznice atrofuje. Taktéž d ložní sliznice se zeslabuje a v d ložním ípku je
mén nervových zakon ení. Zten ují se i stydké pysky zevního genitálu a vaje níky již
1

K vnit ním pohlavním orgán m ženy pat í vaje ník (ovarium), vejcovod (tuba uterina), d loha (uterus)

a pochva (vagina). (MACHOVÁ, J., HAMANOVÁ, J., 2002)
2

Mezi zevní pohlavní orgány ženy se adí velké stydké pysky (labia majora pudendi), malé stydké pysky

(labia minora pudendi), pahorek stydký (mons pubis), pošt vá ek (clitoris), poševní p edsí
(vestibulum vaginae) a p edsí ové žlázy (Bartholiniho žlázy). (MACHOVÁ, J., HAMANOVÁ, J., 2002)
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neprodukují vají ka. Atrofuje taktéž k že a za ínají ídnout vlasy. Mezi další fyziologické
zm ny pat í zejména oslabení smyslových funkcí. Dochází ke snížení pružnosti o ní
ky, což má za následek zhoršení akomoda ní schopnosti oka (presbyopie). V tomto
ku je typický problém s vid ním nablízko. M ní se i kvalita sluchového vnímání,
naslouchání se stává namáhav jší.
(STOPPARDOVÁ, M., 1995; VÁGNEROVÁ, M., 2007)
S p ibývajícím v kem dochází i ke zm nám postavy. Snižuje se množství svalové
hmoty a celkov

se m ní proporce t la, nebo

a p edevším nízké hladiny pohlavních hormon
Vlivem poklesu syntézy estrogen

z d vodu pomalejšího metabolismu
dochází k p ír stku t lesné hmotnosti.

a progesteronu ztrácí svaly svou pevnost a objem.

em nu svalové hmoty v tukovou zp sobuje p edevším hypokineze (nedostatek pohybu),
na což má vliv sou asná technicky vysp lá doba, která s sebou p ináší sedavý zp sob
života. Práce v kancelá i, auta, po íta e a televize, dálková ovládání, eskalátory a další v ci
omezují aktivní pohyb. Nedostate ný pohyb ve spojení s nadbyte ným p íjmem potravy je
inou nadváhy a obezity a zvyšuje se riziko civiliza ních chorob. Problematika nadváhy
a obezity je rozebrána v kapitole . 4, protože se jedná o velmi aktuální téma. P estože
vhodné stravovací návyky a aktivní životní styl pat í k preventivním opat ením v i
nadváze, nar stá po et žen, které eší nespokojenost se svou t lesnou hmotností jiným
zp sobem

než

práv

úpravou

životního

stylu.

A to

tím

mén

vhodným

zp sobem – reduk ní dietou. Problematice reduk ních diet je v nována kapitola . 6.
(HEJDA,

S.,

1987;

KLESCHT,

V.,

2010;

STOPPARDOVÁ,

M.,

1995;

ST EDA, L., 2005; VÁGNEROVÁ, M., 2007; VÍTEK, L., 2008)
Ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav v této souvislosti realizovaly
projekt „P ijmi a vydej“, jehož cílem bylo motivovat všechny v kové kategorie ke zlepšení
návyk v oblasti stravování a pohybové aktivity. Správnou výživou a aktivní pohybovou
inností je možné docílit rovnováhy mezi energetickým p íjmem a výdejem. Výdej energie
je možné posuzovat pomocí r zných kalkulátor

i tabulek3. Výb r fyzické aktivity by

ly ženy pod ídit svému zdravotnímu stavu, fyzické kondici a zdatnosti4, jelikož
s postupujícím v kem dochází k pozvolnému úpadku všech fyzických funkcí. Ubývá
3

Spousta tabulek i kalkulátor je dostupná p evážn na internetu, kde se dá vypo ítat energetický výdej p i

ur ité fyzické aktivit , nap íklad: http://nutritiondata.self.com/tools/calories-burned.
4

Jedním z test t lesné zdatnosti je tzv. Ruffierova zkouška, která je založená na m ení tepové frekvence.
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lesná síla, zpomaluje se rychlost a pohotovost reakcí. Cvi ení žen by m lo zahrnovat ob
základní aktivity: vytrvalostní a silov – vytrvalostní. Vytrvalostní cvi ení je d ležitým
faktorem prevence p ed asné aterosklerózy a brání rozvoji nadváhy. Silov – vytrvalostní
cvi ení je prevencí vzniku osteoporózy a omezuje vznik bolesti zad.
(DONÁT, J., 1994; FO T, P., 2002; KERNOVÁ, V., 2009; STOPPARDOVÁ, M., 1995)

1. 2

Psychické zm ny
Ve st edním v ku hrají d ležitou roli zkušenosti ovliv ující a rozvíjející uvažování

a ešení problém . Úrove kognitivních (poznávacích) schopností, jež se s postupujícím
kem snižují, ovliv uje práv zkušenost a zp sob života. Kognitivní funkce jsou ale také
kontrolovány pohlavními hormony (estrogeny), jejichž hladina v období klimakteria klesá.
S postupujícím v kem se dostavují problémy s u ením a pam tí. Nastávají výpadky
krátkodobé pam ti, které mají souvislosti s hormonální hladinou u žen, nebo estrogenové
receptory kontrolují funkci té ásti mozku (tzv. hipokampus), jež je odpov dná za pam .
Další mozkové centrum, amygdala, obsahuje estrogenové receptory a je odpov dné za
psychickou pohodu a oblast sexuality. (KLESCHT, V., 2010;

AN, P., 2010;

VÁGNEROVÁ, M., 2007)
Jak již bylo zmín no, ženy st edního v ku procházejí klimakteriem, jehož prvními
íznaky jsou do asné výkyvy chování a psychické potíže, kdy ženy mohou být úzkostné,
lítostivé, pla tivé a mohou propadat depresím. Ženy by se tak m ly nau it nepodléhat
depresím a stresu, naopak by m ly um t nahromad ný stres odbourávat, protože m že být
jedním z faktor

ovliv ující vznik deprese, zvlášt

v menopauze5. Mezi mechanismy

ekonávající stres pat í dostate ný spánek, relaxace a správná výživa. V sou asné dob
jsou nejen ženy vystaveny vysokému životnímu tempu, které vyvolává zvýšenou pot ebu
odpo inku, v jehož rámci by každá žena m la dodržovat pravidelný, dostate

dlouhý

a klidný spánek. Ten má vliv i na stárnutí, nebo ve spánku t lo produkuje hormon
melatonin, mezi jehož pozitivní ú inky pat í nap íklad zpomalení procesu stárnutí.
Rozhodující roli p i vzniku psychických potíží v dob p echodu mají jak vlivy hormonální,
tak i sociální. (DONÁT, J., 1994; JENÍ EK, J., 2004; KLESCHT, V., 2010;
STOPPARDOVÁ, M., 1995)
hem této životní etapy p icházejí další d ležité zm ny v život žen. Jednou
z nich je osamostatn ní dospívajících d tí, jejich odchod z domova a zakládání vlastní
5

„Menopauza je trvalé vymizení menstruace“. (CITTERBART, K., 2001, str. 205)
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rodiny. U rodi , zejména práv u matek, vzniká tzv. syndrom prázdného hnízda, který se
projevuje pocity osam ní a úzkosti. Za normálních okolností bývá odchod d tí postupný
a p edvídaný, tudíž je v tšinou p ijímán bez potíží. Dále p ibývají starosti o stárnoucí
rodi e. Žena se tak nachází spole

se svým manželem i partnerem v tzv. sendvi ové

pozici. To znamená, že se nalézá mezi dv ma generacemi, dosp lými d tmi a stárnoucími
rodi i, které mohou pot ebovat její (jejich) podporu a pomoc. O ekává se tedy od ženy, že
bude schopna zvládnout
KREJ

1. 3

v tší množství vymezených rolí. (LANGMEIER, J.,

OVÁ, D., 1998; MOŽNÝ, I., 2002; VÁGNEROVÁ, M., 2007)

Zm ny v sociální sfé e
k okolo 50 let je pokládán za tzv. mezník, který potvrzuje po átek stárnutí, jež je

spjato s postupným zhoršováním jak fyzické, tak psychické kondice. „Ze sociálního
hlediska je stárnutí spojeno s úbytkem prestiže, kterou p inášela t lesná krása odpovídající
sou asnému sociokulturnímu standardu. Z toho pohledu je rozdíln chápána zm na dána
stárnutím u muž a žen.“ (VÁGNEROVÁ, M., 2007, str. 241) „Estetický d sledek stárnutí
postihuje více ženy než muže, protože sociokulturní standard ženské krásy zd raz uje
vlastnosti raného mládí.“ (VÁGNEROVÁ, M., 2007, str. 189)
Na sociální zm ny má vliv v rámci p echodu menopauza. Ta m že být chápána
jako znehodnocení

i ztráta ženské role, pro kterou je typická plodnost a sexuální

itažlivost. “Sociální význam menopauzy je v našem sociokulturním kontextu obecn spíše
negativní,

tato

zm na

ženu

na

symbolické

úrovni

spole ensky

degraduje.“

(VÁGNEROVÁ, M., 2007, str. 245) Ženská identita je již mén genderov specifická než
íve. Ve v ku mezi 50 a 60 lety se za ínají ztrácet rozdílné charakteristiky osobnosti žen
a muž . U žen se v psychice za ínají uplat ovat vlastnosti považované za maskulinní, jako
je dominance a ráznost. (VÁGNEROVÁ, M., 2007)
Jde – li o profesní kariéru žen st edního v ku, jejich spokojenost s pracovní pozicí
zpravidla nar stá, pop ípad se pouze stabilizuje. Ženy, které pod ídily životní dráhu
rodin v období mladé dosp losti (20 – 40 let), a tím pádem ve st edním v ku, kdy jejich
ti odrostly, se mohou více zam it samy na sebe a v novat se pracovní innosti. Ženy,
kterým je více než 50 let, už naopak tolik neinvestují do své profese v d sledku vidiny
blížícího se d chodu. (VÁGNEROVÁ, M., 2007)
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tšina žen ve st edním v ku si již vybudovala ur itý životní styl, na který je
zvyklá. Její identitu uskute ují zafixované role6. Tento typ života klade nejmén nárok
a poskytuje minimum nových podn

. V tšina žen ke konci této etapy odchází do

chodu a m ní se tak nápl denního rozvrhu. (VÁGNEROVÁ, M., 2007)

6

V p íloze je uveden obrázek . 1, který zobrazuje subjektivní názor žen na míru jejich angažovanosti

v ur itých rolích.
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2

Klimakterium
Klimakterium, též p echod, je relativn dlouhý úsek života každé ženy ve v ku od

45 do 60 let. Ženský organismus p echází z období plodnosti do období, kdy žena již
nem že ot hotn t. To je spojeno s postupným vyhasínáním

innosti vaje ník , které

estanou vytvá et ženské pohlavní hormony, estrogeny a gestageny. Indikátorem úbytku
hormonálních hladin jsou nej ast ji poruchy pravidelnosti menstrua ního cyklu. Jedná se
o zm ny rytmu nebo intenzity menstruace. Hladiny hormon jsou tak nízké, že již nesta í
vyvolat zm ny na d ložní sliznici a menstruace ustane. Avšak jistá nepatrná produkce
estrogen p etrvává, je ale individuální a nedovede sama potla it obtíže, které mohou
nastat po p echodu. (DONÁT, J., 1994; JENÍ EK, J., 2004; KNEROVÁ, H., 2006;
STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Následující

len ní klimakteria je na základ

prvotního návrhu Sv tové

zdravotnické organizace (WHO) z roku 1981:
Premenopauza – stadium p ed menopauzou
Perimenopauza – etapa, která za íná t sn p ed menopauzou a setrvává 1 rok po ní
Menopauza – poslední menses; pokud se nedostavila menstruace po dobu
12 m síc
Postmenopauza – období vyhaslé funkce vaje ník za ínající 1 rok po menopauze
a trvající do konce života. (CITTERBART, K., 2001; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Klimakterium

je

období

hormonálních

zvrat ,

které

popisují

p echod

z premenopauzy do postmenopauzy. V této etap života se u v tšiny žen (70 – 80 %)
objevuje soubor specifických obtíží, tzv. klimakterický syndrom.
(CITTERBART, K., 2001)
Návaly horka, no ní pocení, únava, bolesti hlavy, nespavost, nervozita, zvýšená
lesná hmotnost, zm ny nálad, bušení srdce, závrat , sv

ní pokožky, st evní potíže,

náchylnost k mo ovým infekcím, vaginální suchost, všechny tyto symptomy se mohou
projevit v menopauze. Obrázek . 2 v p íloze udává klimakterické obtíže a možnost jejich
edcházení správnou výživou. (BERGEROVÁ, E., 1996; CITTERBART, K., 2001;
KNEROVÁ, H., 2006; STOPPARDOVÁ, M., 1995; SZWILLUS, M., 2006)
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Udává se, že asi u 15 % žen mohou být tyto p íznaky až patologické, a je tudíž
nezbytné je lé it. Nej ast ji substitu ní hormonální lé bou7, která m že zmírnit tyto
klimakterické p íznaky. Další možností je alternativní lé ba fytoestrogeny8, které m žeme
nalézt v rostlinné strav .
(KLESCHT, V., 2010; MYERS, E., 2009; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Mezi vážné zdravotní problémy jsou azeny nemoci kardiovaskulárního systému
(hypertenze, ateroskleróza), metabolické poruchy (diabetes mellitus II. typu, osteoporóza)
a karcinomy. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
K onemocn ním srdce a cév je azena ateroskleróza (tzv. kornat ní tepen). Jedná se
o celkové onemocn ní postihující cévy r zného pr svitu. Zesílením vnit ní vrstvy st ny
cévy dochází k zúžení cévního pr svitu a hypertenzi (zvýšení krevního tlaku). Zesílení je
zp sobeno vyvýšenými místy (tzv. aterosklerotickými pláty), která obsahují tukové látky,
které tvo í sm s LDL (lipoprotein s nízkou hustotou), cholesterolu, rozpadlých svalových
vláken,

vazivové

tkán ,

trombocyt

(krevních

desti ek)

a mnohdy

vápníku.

Aterosklerotické pláty zp sobující nepravidelnosti na hladké výstelce krevních cév,
ispívají k tvorb krevních sraženin (tromb ), jež mají za následek uzav ení pr svitu
menších cév. (STOPPARDOVÁ, M., 1995; TOME KOVÁ, M., 2006) „Klinicky
nejtypi

jšími projevy jsou ischemická choroba srde ní, cévní mozkové p íhody

a ischemická choroba dolních kon etin.” (SVA INA, Š. aj., 2008, str. 19)
Metabolickou poruchou je cukrovka (diabetes mellitus), což je stav organismu
vyzna ující se zvýšenou hladinou cukru v krvi, kterou by m l snižovat inzulin, hormon
produkovaný ß – bu kami pankreasu (slinivky b išní). Diabetes mellitus je dvojího typu9.
Ženy (a muže) ve v ku nad 40 let postihuje diabetes mellitus II. typu, který je spojen
s inzulinovou rezistencí, to znamená, že t lo nedokáže inzulin využívat. Mezi symptomy
pat í nadm rná únava, zhubnutí, zhoršení zraku, pocit žízn
7

a vylu ování zna ného

Hormonální substitu ní lé ba (HRT – Hormonal replacement therapy) m že zmírnit klimakterické
íznaky. Díky ní se dopl ují ženské pohlavní hormony – estrogeny a gestageny. Je dostupná v tabletách,

kožních náplastech, pesarech a v lokálních vaginálních krémech. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
8

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného p vodu s estrogenním ú inkem. Obsaženy jsou zejména v sóje,

lušt ninách a semenech lnu. (SVA INA, Š. aj., 2008)
9

Diabetes I. typu se objevuje p evážn u d tí a mladistvých, u nichž se inzulin nevytvá í, nebo došlo ke

zni ení bun k slinivky b išní. V d sledku toho vyžaduje lé ba celoživotní dodávání inzulinu.
(BALCH, J. F., BALCH P. A., 1998; LOULOVÁ, R., 2003)
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množství mo e. (BALCH, J. F., BALCH P. A., 1998; LOULOVÁ, R., 2003;
STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Osteoporóza je metabolické onemocn ní kostí, pro které je charakteristické jejich
ídnutí, kdy ubývá kostní minerál i pojivová hmota kostí. P i osteoporóze dochází ke
zten ení kostních trámc v d sledku stárnutí a jejich p erušení díky nedostatku pohlavních
hormon , pohybu, vápníku a vitaminu D. Následkem toho jsou kosti k eh í a snadno se
lámou. Zlomenina kr ku stehenní kosti, p edloktí a obratl
osteoporotické zlomeniny. Na stránkách

páte e pat í mezi typické

NFO10 je možnost si zkusit jednoduchý

orienta ní test rizika osteoporózy.
ESKÉ NÁRODNÍ FORUM PROTI OSTEOPORÓZE, 2009; KLESCHT, V., 2010;
ŠT PÁN, J. J., 2005)
Nej ast jším zhoubným nádorem u žen je karcinom prsní žlázy. Mezi rizikové
faktory pat í výskyt rakoviny v rodin ,

asný nástup menstruace

i pozdní p íchod

menopauzy, porod v pokro ilejším v ku nebo obezita. Dále se vyskytuje karcinom
vaje ník , d ložní sliznice, tlustého st eva a kone níku. Naopak rakovina d ložního ípku
se nej ast ji objevuje u žen mladšího v ku. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)

10

NFO neboli

eské národní fórum proti osteoporóze je ob anské sdružení, jehož cílem je spojení všech

lidí v R zabývající se osteoporózou. ( ESKÉ NÁRODNÍ FORUM PROTI OSTEOPORÓZE, 2009)
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3

Zp sob stravování žen st edního v ku

3. 1

Výživové doporu ené dávky
Výživová doporu ení pro obyvatelstvo jsou uve ej ována v pr myslov vysp lých

státech. V posledních 50 letech byly definovány doporu ené výživové hodnoty pro
jednotlivé skupiny obyvatel, které jsou klasifikovány podle pohlaví, v ku a pracovního
zatížení. Jedná se o tabulky uvád jící pr
sacharid , vitamin

rné množství energie, bílkovin, tuk ,

a minerálních látek, které by m l

lov k denn

zkonzumovat.

(MARÁDOVÁ, E., 2005)
Mimo výživové doporu ené dávky, které slouží zejména odborník m, byla
publikována doporu ení formulována pro širokou ve ejnost. Návrh výživových doporu ení
pro obyvatelstvo eské republiky je uveden níže. Doporu ení jsou ur ena pro dosp lý v k.
Pro sledovanou v kovou skupinu žen nejsou specifické požadavky.
(MARÁDOVÁ, E., 2005)

3. 2

Výživová doporu ení pro obyvatelstvo R
Spole nost pro výživu uve ejnila inovovaná výživová doporu ení pro obyvatelstvo

eské republiky zpracovaná na základ vlastních výsledk porovnaných s daty expert
Sv tové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro zem

lství a výživu (FAO).

V nutri ních parametrech by m lo být dosaženo následujících zm n, které jsou v souladu
s výživovými cíli pro Evropu stanovených Regionálním ú adem pro Evropu WHO:
1) Upravit p íjem celkové energetické hodnoty u jednotlivých skupin populace ve
spojitosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím
íjmem a výdejem pro zachování optimální t lesné hmotnosti v rozmezí
BMI 20 – 25.
2) Snížit spot ebu jednoduchých cukr

na maximáln 10 % celkové energetické

hodnoty (tzn. u dosp lých lehce pracujících cca 60 g denn ), p i zvýšení podílu
polysacharid .
3) Omezit p íjem tuku u dosp lé populace takovým zp sobem, aby celkový podíl tuku
v energetickém p íjmu nep esáhl 30 % optimální energetické hodnoty, u vyššího
energetického výdeje 35 %.
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4) Dodržet p íjem nasycených mastných kyselin, který by m l být nižší než 10 %,
u polynenasycených mastných kyselin 7 – 10 % z celkového energetického p íjmu.
Dosáhnout pom ru mastných kyselin ady n – 6: n – 3 maximáln 5: 1 a p íjmu
trans – nenasycených mastných kyselin maximáln 1 % z celkového energetického
íjmu.
5) Omezit p íjem cholesterolu na maximáln 300 mg za den.
6) Zmírnit spot ebu kuchy ské soli na 5 – 6 g za den a preferovat použití soli
obohacené jódem.
7) Zvýšit dávku kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg za den.
8) Navýšit p íjem vlákniny na 30 g denn .
9) Zvýšit p íjem dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitaminové povahy a
dalších p írodních nutriet , které by zabezpe ily odpovídající antioxida ní aktivitu
a ostatní ochranné procesy v organismu (p edevším Zn, Se, Ca, I, Cr a vitaminu E).
(DOSTÁLOVÁ, J. aj., 2012; MARÁDOVÁ, E., 2005)

Tato doporu ení se vyjad ují pomocí r zných názorných pom cek. U nás se ujala
tzv. Pyramida zdravé výživy, která byla zpracována FZV (Fórum Zdravé Výživy) na
základ výsledk

ady studií (v p íloze obrázek . 3). (MARÁDOVÁ, E., 2005)
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3. 3

Výživa žen st edního v ku
Složení stravy má význam v kterémkoli období života. Avšak životospráva žen

vyžaduje v ur itých životních obdobích zvýšenou pozornost, jako je dospívání, t hotenství,
kojení a práv p echod. Strava by m la být vyvážená, aby nedošlo k r zným výživovým
strádáním a onemocn ním. Tudíž by m la zahrnovat všechny makroživiny v p íslušném
pom ru, a taktéž vitaminy a minerály. Nicmén s postupujícím v kem se požadavky na
množství potravy postupn

snižují, nebo

dochází ke zpomalení metabolismu.

(FO T, P. 1999; FO T, P., 2001; KNEROVÁ, H., 2006)
S p ibývajícím v kem dochází také ke zm

i zhoršení funkce orgán , které

souvisejí se zpracováním potravy. Trávení trvá déle a bývá spojeno s ur itými zažívacími
problémy. P edevším nastávají problémy v ústní dutin

s kvalitou chrupu, dochází

k nedokonalému žvýkání potravy a klesá citlivost na chu ové vlastnosti potravy.
V žaludku m že nastat nedostate ná produkce enzym . P i nízké kyselosti žalude ní š ávy
vznikají zažívací potíže po konzumaci masa a mléka. Nedostate ná innost žaludku nebo
slinivky b išní negativn ovliv uje innost tenkého st eva. V p ípad tlustého st eva m že
jít o n kolik vážných onemocn ní jako je Crohnova choroba11

i rakovina, kterou

podporuje nesprávná výživa, zácpa, alkohol, nedostatek vlákniny, nadbytek masa a další.
(FO T, P. 1999; FO T, P., 2001; KNEROVÁ, H., 2006)
Mezi

jednotlivé

složky

výživy

se

adí

makronutrienty

(makroživiny),

mikronutrienty (mikroživiny), seminutrienty (vláknina a fytochemické látky), nenutri ní
komponenty (probiotika a symbiotika) a voda. Sacharidy (cukry), lipidy (tuky) a proteiny
(bílkoviny) se adí k makroživinám a vitaminy spolu s minerálními látkami spadají pod
mikroživiny. P edpona makro a mikro je ozna ení pro množství, kdy makroživin t lo
pot ebuje pro zabezpe ení svých funkcí více než mikroživin.
(KLESCHT, V., 2010; M LLEROVÁ, D., 2003)

11

Crohnova choroba je dlouhotrvající zán tlivé onemocn ní, jež postihuje kterýkoliv úsek trávicího traktu.

(ŠÁCHA, P., 2007)
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A. Makronutrienty
Proteiny
Bílkoviny jsou d ležitou a nenahraditelnou složkou lidské potravy, nebo slouží
jako stavební materiál pro r st a stálou obnovu t lesných tkání, významn

ovliv ují

látkovou p em nu, jsou nezbytné pro tvorbu trávicích š áv, hormon , vitamin , enzym ,
hemoglobinu a myoglobinu, ovliv ují innost nervové soustavy, napomáhají k udržení
stálého vnit ního prost edí organismu a mohou být využity i jako zdroj energie.
Bílkoviny jsou vysokomolekulární látky, které jsou složeny z aminokyselin (AMK)
spojených peptidovými vazbami. N které z t chto aminokyselin si dovede organismus
vytvo it sám a nazývají se postradatelné (neesenciální) AMK, naopak nepostradatelné
(esenciální) AMK si organismus nedovede syntetizovat, tudíž je nutné je dodávat
organismu prost ednictvím stravy. Bílkoviny živo išné obsahují všechny nezbytné AMK
v odpovídajícím množství. Oproti tomu bílkovinám rostlinného typu n které d ležité
nepostradatelné AMK chybí.
Hlavními zdroji protein

jsou mlé né výrobky, ryby, vejce, maso, obiloviny,

lušt niny a zelenina. Tzv. bílkovinné koncentráty jsou rovn ž bohatými zdroji bílkovin.
Vyrábí se z rostlin, které obsahují 50 – 90 % protein . Využívané jsou extrudované sójové
analogy masa, mléka a mlé ných výrobk (nap . sýr tofu) nebo bílkovinný koncentrát
seitan z pšeni né mouky. Obsah bílkovin v jednotlivých potravinách uvádí obrázek
. 4 v p íloze.
Doporu ení pro p íjem bílkovin jsou následující:
íjem bílkovin u dosp lého zdravého lov ka 0, 8 až 1g / kg / den
pom r živo išných a rostlinných bílkovin 1: 1
minimáln jednou týdn konzumovat pouze stravu rostlinného p vodu s výrazným
podílem vlákniny
u protein živo išného p vodu omezovat p íjem soli
up ednostnit va ení a dušení p i tepelné úprav .
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Ur ité množství bílkovin je pro zdraví nezbytné, ale jejich nadbytek, p edevším ve
form tu ného masa, m že vést k nedostate nému vst ebávání vápníku, s ímž je spojeno
tší riziko vzniku osteoporózy. Také nadm rná konzumace tmavého masa m že vést
k vyššímu nedostatku estrogen . Celkov by m ly ženy v p echodu dát p ednost kvalitním
plnohodnotným bílkovinám z d vodu ubývání svalové hmoty.
Pojednání o proteinech je shrnuto z následujících zdroj : MARÁDOVÁ, E., 2005;
LLEROVÁ, D., 2003; STOPPARDOVÁ, M., 1995.

Lipidy
Lipidy mají nezastupitelný význam, protože jsou nejbohatším zdrojem energie,
slouží jako zásobní látky, jsou nositeli vitamin

rozpustných v tucích, a tím umož ují

jejich vst ebávání, dodávají pokrm m p íhodné chu ové vlastnosti, zlepšují texturu
potravin a mají vysokou sytivou hodnotu. Pouze n kolik desítek gram tuku denn sta í na
pokrytí t chto funkcí. Tuky mají velkou energetickou hodnotu a jejich nadm rný p ísun
vede k nadváze, hypertenzi, ateroskleróze, degeneraci žlu níku a st ev a vzniku
nádorových onemocn ní.
Obecn jsou tuky estery vyšších mastných kyselin a alkoholu glycerolu. Mastné
kyseliny (dále už jen MK) rozhodují o vlastnostech tuk . D lí se do 3 kategorií podle po tu
dvojných (nenasycených) vazeb mezi atomy uhlíku v et zci. Nasycené MK nemají
dvojnou vazbu a p i pokojové teplot jsou tuhé. Nadm rná konzumace t chto MK je zdraví
škodlivá, jelikož zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. MK obsahující dvojné vazby jsou
sou ástí tekutých olej

a mají p íznivý vliv na lidský organismus. Mononenasycené

(monoenové) MK mají pouze 1 dvojnou vazbu. Dv

a více dvojných vazeb mají

polynenasycené (polyenové) MK. Tyto MK snižují množství cholesterolu v krvi, a tím
omezují riziko rozvoje aterosklerózy.
Podle p vodu se d lí tuky na rostlinné a živo išné. Z živo išných tuk se u nás
používá p evážn máslo a sádlo. K rostlinným tuk m se adí oleje a margaríny. Mezi
hlavní zdroje lipid pat í maso, ryby, mléko a mlé né výrobky, vejce a o echy. P íjem tuk
by m l hradit zhruba 20 – 30 % z celkové energetické pot eby. Pot eba tuk je závislá
edevším na v ku, fyziologickém stavu organismu a výši energetického výdeje.
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Cholesterol je látka tukové povahy, která je tvo ena p ímo v t le nebo je získávána
potravou ze živo išných zdroj (maso, vnit nosti, vaje ný žloutek a máslo). Cholesterol je
organismu prosp šný, avšak p i jeho nadm rné koncentraci stoupne jeho obsah v LDL12
a VLDL, a tím se zvýší riziko vzniku srde ních a cévních chorob. Pro udržení správného
pom ru LDL a HDL je nutné konzumovat vlákninu, vitaminy B5, B6, E, C a minerální
látky. Doporu ená hodnota celkového cholesterolu v krvi, tzv. cholesterolémie, je
v rozmezí 3, 9 – 5, 2 mmol / l.
Samoz ejm tuky tvo í nedílnou sou ást jídelní ku u žen v p echodu, nebo jejich
funkce v t le jsou nenahraditelné jinými živinami. Ženy by m ly využívat zejména tuky
v p irozených potravinách, jako jsou rostlinné oleje i rybí tuk. Celkov by se m ly tuky
konzumovat v rozumné mí e, jelikož jsou velice rizikové pro ženy v p echodu, pon vadž
souvisí s nadváhou, srde ními chorobami, hypertenzí a rakovinou.
Pojednání o lipidech je shrnuto z následujících zdroj : FRA KOVÁ, S., 1996;
MARÁDOVÁ, E., 2005; NAVRÁTIL, F., 2002; STOPPARDOVÁ, M., 1995. Obsah tuk
v jednotlivých potravinách uvádí obrázek . 4 v p íloze.

Sacharidy
Cukry poskytují 50 – 65 % energie p ijaté denn

potravou. Jedná se

o nejpohotov jší zdroj energie. Sacharidy by m ly hradit p es 60 % celkové energetické
pot eby. Mimo využití sacharid jako zdroj energie, slouží bu kám jako stavební jednotky
a chrání je p ed p sobením vn jších vliv . P sobí i na st evní peristaltiku a na složení
st evní mikroflóry. Svou sladkou chutí pozitivn ovliv ují smyslové vlastnosti pokrm .
Sacharidy se

lení dle po tu sacharidových jednotek vázaných v molekule.

Monosacharidy jsou jednoduché cukry – pentózy (ribóza, arabinóza) a hexózy
(glukóza, fruktóza, galaktóza). Oligosacharidy jsou složené ze dvou sacharidových
jednotek (sacharóza, laktóza a maltóza). Poslední skupinou složenou z více jednoduchých
jednotek jsou polysacharidy (škrob, celulóza). Konzumace jednoduchých sacharid

by

la být omezená. Naproti tomu by se m ly up ednost ovat polysacharidy, obsažené

12

Lipidy jsou v krevním ob hu p enášeny ve form tzv. lipoprotein . Podle obsahu lipidové a proteinové

složky mají r znou hustotu. HDL jsou lipoproteiny o vysoké hustot a jsou t lu prosp šné. LDL a VLDL
(lipoproteiny o nízké a velmi nízké hustot ) naopak organismu škodí. (MARÁDOVÁ, E., 2005)
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edevším v obilovinách, lušt ninách, zelenin

a ovoci, nebo

mají vysokou nutri ní

hodnotu. K polysacharid m pat í i vláknina.
Vláknina je nestravitelná složka potravy rostlinného p vodu, která podporuje
správnou peristaltiku st ev, a tím p ispívá k omezení plynatosti a nadýmání, jež postihuje
tšinu žen v p echodu. Vláknina se d lí dle rozpustnosti ve vod

na rozpustnou

a nerozpustnou. Rozpustná vláknina má schopnost absorbovat vodu (bobtnat) a adí se sem
pektiny obsažené v ovoci, polysacharidy mo ských as a další. Celulóza a lignin pat í
do nerozpustné vlákniny.
Po každém jídle, jež obsahuje sacharidy, se na ur itou dobu zvýší množství glukózy
v krvi (glykémie). „Výzkumy ukázaly, že stejné množství sacharid

(50 g) z r zných

potravin vede k r zným hladinám zvýšení glykémie.“ (MARÁDOVÁ, E., 2005, str. 53)
K tomu, aby bylo možné porovnávat, jak jednotlivé potraviny ovliv ují glykémii po jídle,
byl stanoven pojem glykemický index (Gl). Rozlišují se potraviny s vysokým nebo nízkým
Gl. Poživatiny s nízkým glykemickým indexem jsou výhodn jší, nebo

se glukóza

uvol uje postupn a nedochází tak k prudkému nár stu glykémie. Diety s nízkým Gl jsou
zdraví prosp šné, jelikož snižují riziko vzniku ischemické choroby srde ní, na rozdíl od
diet s vysokým Gl, které vedou k obezit .
Stejn jako množství konzumovaných tuk by si m ly ženy hlídat i kvantitu p ijatých
cukr , protože nadbytek m že vést k nadváze, cukrovce a porušení rovnováhy cukru v krvi
že zp sobit zm ny nálad.
Pojednání o sacharidech je shrnuto z následujících zdroj : BALCH, J. F., BALCH P. A.,
1998; KLESCHT, V., 2010; KOHOUT, P. aj., 2010; MARÁDOVÁ, E., 2005;
SELBYOVÁ, A., 2009; STOPPARDOVÁ, M., 1995. Obsah cukr
potravinách je uveden v p íloze, obrázek . 4.
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ve vybraných

B. Mikronutrienty
Vitaminy
Vitaminy mají v t le funkci katalyzátor

biochemických reakcí a podílí se na

metabolismu výše zmín ných makroživin. D lí se na vitaminy rozpustné ve vod
a v tucích. Vitaminy rozpustné ve vod (vitamin C a komplex vitamin B) by m ly být
ijímány denn , protože je nelze uchovávat v t le. Naopak vitaminy rozpustné v tucích
(A, D, E a K) se po ur itou dobu ukládají v tukové tkáni a játrech. V tšina vitamin je
esenciálních, nebo si je lidské t lo nedokáže samo vyrobit a je nutné je p ijímat potravou.
i tepelné úprav poživatin se vitaminy znehodnocují, na což se asto zapomíná.
Vitaminy rozpustné v tucích:
Vitamin A (retinol) pat í do skupiny antioxidant

13

. Jedná se o vitamin živo išného

vodu, tudíž mezi jeho zdroje pat í vejce, játra a mléko. Naproti tomu beta – karoten,
prekurzor vitaminu A, je obsažen v zelenin a ovoci (mrkev, raj ata, kapusta, špenát,
meru ky a broskve). Nedostatek tohoto vitaminu p ispívá k t žkému menstrua nímu
krvácení, rohovat ní pokožky a pravd podobn i ke karcinomu d ložního hrdla.
Vitamin D (kalciferol) je d ležitý pro udržení minerální rovnováhy v organismu,
nebo ovliv uje vst ebávání vápníku a fosforu. Nedostatek se projevuje svalovou slabostí
a zvýšenou k ehkostí kostí. Jeho významným zdrojem je zejména slune ní zá ení, rybí tuk
a mléko.
Vitamin E (tokoferol) je nazýván „klimakterickým vitaminem“, nebo m že mít
obdobné chemické ú inky jako estrogeny a p ispívá ke zmírn ní n kterých psychických
i fyzických klimakterických p íznak . P i aplikaci p ímo do pochvy ve form oleje m že
pomoci p i vaginální suchosti. Dále je d ležitým antioxidantem, má preventivní ú inek
i stárnutí pleti a ztrát pam ti. Je obsažen v celozrnné mouce, vejcích, rostlinných
olejích, obilných klí cích a listové zelenin .
Vitamin K (fylochinon) je nutný ke tvorb faktor , které se ú astní srážení krve, to
znamená, že je nezbytný pro správnou srážlivost krve. Hlavním zdrojem je listová
zelenina, ale p edevším je to vitamin, který se tvo í v t le pomocí st evních bakterií.

13

Antioxidanty plní ochrannou funkci organismu p ed volnými radikály, což jsou skupiny atom , jež mohou

zp sobit poškození imunitního systému a oslabení organismu. (BALCH, J. F., BALCH P. A, 1998)
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Vitaminy rozpustné ve vod :
Komplex vitamin B má vztah k innosti nervové soustavy (centrální i periferní).
Vitaminy této skupiny by se m ly brát pohromad , pokud
chorobou, u níž se m že množství jednoho vitamin

lov k netrpí specifickou

až ztrojnásobit. Nízké hladiny

vitamin ze skupiny B – komplexu mohou vést k únav , podrážd nosti a prom nám nálad.
Vitamin B1 (thiamin) je d ležitý pro metabolismus sacharid . Zejména p i fyzické
zát ži a stresových situacích by se m lo dbát na jeho dostate ný p ísun. K nejbohatším
zdroj m se adí celozrnné výrobky, hn dá rýže, vaje ný žloutek, ryby, játra, vep ové
a dr beží maso, listová zelenina a o echy.
Vitamin B2 (riboflavin) je dalším z vitamin rozpustných ve vod , tudíž se v t le
neukládá do zásoby a je nutné ho dopl ovat, stejn

jako ostatní vitaminy ady B.

Riboflavin se ú astní p em ny lipid a sacharid a je p edevším d ležitý pro správnou
funkci zraku. Jeho dostatek nebo naopak absence ovliv uje pam , kvalitu pokožky, neht
i vlas . Ur ité množství obsahuje listová zelenina, lušt niny, celozrnná mouka, játra,
mlé né výrobky, mandle i asy.
Vitamin B3 (niacin) je významný pro innost nervové soustavy, zejména mozku.
sobí preventivn proti vysokému krevnímu tlaku, cukrovce a demenci. Niacin se nachází
v rybách, játrech, dr bežím mase, listové zelenin , lušt ninách, slune nicových semínkách
a o echách.
Vitamin B5 (kyselina pantothenová) je nazýván „antistresovým vitaminem“.
Organismus je p i jeho nedostatku mén odolný v i stresu a depresím. Jeho p ítomnost
zmír uje problémy s pam tí, nespavostí a celkovou únavou. Tento vitamin obsahují
obiloviny, zelenina, kvasnice, játra a brambory.
Vitamin B6 (pyridoxin) podporuje t lesnou imunitu, produkci hormon
a regeneraci bun k. Ke snížení hladiny tohoto vitaminu p ispívá hormonální substitu ní
lé ba a ženy jsou tak náchyln jší k depresím. Mezi projevy nedostatku tohoto vitaminu
spadají svalové k

e, nevolnost, deprese a anémie. Hlavními zdroji jsou kvasnice, tmavé

pe ivo, obilné klí ky, otruby, zelenina, lušt niny a droždí.
Vitamin B9 (kyselina listová) je d ležitý pro syntézu nukleových kyselin a pro
krvetvorbu. Dále m že pomoci u žen v obran proti prekancerózním zm nám na d ložním
ípku. Je obsažen v listové zelenin , játrech a kvasnicích.
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Vitamin B12 (kobalamin) se ú astní tvorby ervených krvinek a jeho absence v t le
má tedy za následek chudokrevnost. Mezi další projevy strádání tímto vitaminem pat í
zhoršení pam ti, svalové koordinace a hubnutí. Vyskytuje se v játrech, kvasnicích a kefíru.
Vitamin H (biotin) pat í ke komplexu vitamin B. Stejn jako vitamin K, je i tento
vitamin vytvá en st evními bakteriemi. Dále je p ítomen v kvasnicích, játrech, rybách,
vaje ném žloutku, houbách a okolád . Nedostatek m že vést k vypadávání vlas ,
zažívacím potížím (nevolnost, zvracení) a depresi.
Vitamin C (kyselina askorbová) je antioxidantem a d ležitou látkou pro
obranyschopnost organismu v i r zným onemocn ním. Dále p ispívá ke tvorb kolagenu
(díky tomu se dá ozna it za protivráskový vitamin) a snižuje hladinu LDL cholesterolu.
Jeho nedostate ný p íjem se projevuje poklesem odolnosti v i nemocem a stresu.
Je obsažen v obilných klí cích, zelenin a ovoci (zejména v citrusových plodech, erném
rybízu a šípkách).
Pojednání o vitaminech je shrnuto z následujících zdroj : BALCH, J. F., BALCH P. A.,
1998; FRA KOVÁ, S., 1996; M LLEROVÁ, D., 2003; SCHREIBER, V., 1993;
STOPPARDOVÁ, M., 1995. V p íloze je uvedena tabulka s danými vitaminy a jejich
sobení p i klimakterických obtížích, viz obrázek . 5.
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Minerální látky
Minerály se d lí podle doporu ovaných denních dávek na:
Makroprvky – dávky kolem 100 mg denn (Ca, K, Mg, Na, P, Cl, S)
Mikroprvky – p ijímané množství od 1 do 100 mg denn (Fe, Zn, Mn, F, Cu)
Stopové prvky – dávky v µg denn (Cr, I, Se, Co, Mo a další).
Jedná se o látky esenciální, lidský organismus si je nedokáže sám vyrobit, a proto
se musí p ijímat potravou. V organismu zabezpe ují optimální pr

h všech proces ,

stejn jako vitaminy. Nedostatek minerálních látek zp sobuje zejména tzv. civiliza ní
choroby.
Vápník (Ca) je nezbytný pro stavbu kostí a zub , k regulaci srde ního rytmu
a k p enosu nervových vzruch . D ležitou roli hraje v prevenci osteoporózy a snížení
krevního tlaku. Absence této minerální látky se projevuje bolestí kloub , lámavostí neht ,
nespavostí a ekzémy. Národní spole nost pro osteoporózu doporu uje ženám starším
40 let, které neužívají hormonální substitu ní lé bu, aby jejich denní p ísun kalcia byl
1500 mg a ženám využívající HRT 1000 mg denn . Dostate né množství vápníku je
obsaženo v mléku a mlé ných produktech, droždí, lušt ninách (hrách a fazole), zelené
listové zelenin , rybách, o echách a semenech. Problém nastává u žen v p echodu, jež drží
dietu s nízkým obsahem tuk . Dochází u nich k nedostatku kalcia, a tím ke zvýšenému
riziku osteoporózy. Mezi faktory, které mohou omezovat vst ebávání vápníku, pat í léky,
kou ení, kofein, stres a nedostatek pohybu.
Fosfor (P) je nutný ke stavb kostí a zub stejn jako vápník. Fosfor, spole
s ho íkem, zlepšuje využití vst ebaného vápníku kostmi. Nadbytek p ivodí demineralizaci
(odvápn ní) kostí, nebo p i zvýšené hladin fosforu musí stoupnout i hladina vápníku
(od erpání Ca z kostí). Mezi zdroje této minerální látky pat í mlé né produkty, vejce, ryby,
lušt niny a otruby.
Ho ík (Mg) se podílí na stavb kostí, zub a šlach, stejn jako vápník. Dále je
nezbytný ve stresových situacích, nebo má vliv na vyplavování adrenalinu. Nedostatek
zp sobuje zejména svalové k

e, depresi, zvýšenou tvorbu zubního kazu a ledvinových

kamen . Vyskytuje se zvlášt v mlé ných výrobcích, mase, rybách, mandlích a v zeleném
a erném aji.
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Sodík (Na) udržuje rovnováhu vody v organismu a stálost pH krve. Dále je
nezbytný pro správnou funkci srdce a sval . P i nadm rném pocení dochází ke ztrátám
sodíku, a pokud není hladina vyrovnána zvýšeným p íjmem, nastávají svalové k

e,

pr jmy a bolesti hlavy. Prvo adým zdrojem sodíku je kuchy ská s l, avšak její nadbytek
vede k hypertenzi, onemocn ní ledvin a rakovin žaludku.
Draslík (K) je stejn jako sodík významný pro innost srdce a sval . Vyšší p íjem
je nutný p i reduk ních dietách, po chirurgických zákrocích a p i chronických obtížích
zažívacího traktu. K p íznak m jeho nedostatku pat í suchá pokožka, zácpa, deprese,
edémy (otoky), nervozita, nepravidelný srde ní tep, nespavost, svalová únava, bolest hlavy
a další. Je obsažen v mlé ných produktech, ovoci a zelenin , rybách a erveném masu.
Železo (Fe) je sou ástí redoxních barviv, zejména hemoglobinu a myoglobinu.
Nedostatek této minerální látky vyvolává anémii (chudokrevnost). Vyskytuje se ve vejcích,
rybách, játrech, mase a listové zelenin .
Zinek (Zn) je významný pro úlohu mozku a hormon . Dále zinek zlepšuje odolnost
proti infekcím a alergiím. Mezi jeho zdroje se adí ryby, jedlé mo ské asy, vaje né
žloutky, maso, mléko, játra, zelenina, sójové boby a další.
Selen (Se) se adí mezi antioxidanty. Oddaluje proces stárnutí a chrání t lo p i
stresu. Nachází se v mase, mo ských rybách, para o echách, brokolici a sójových bobech.
Jod (I) je d ležitý pro t lesný i duševní vývoj a zejména pro správnou funkci štítné
žlázy. Krom

toho je nedostatek spojován s rakovinou prsu, syndromem únavy

a nadváhou. Mo ské ryby a asy, vejce, mléko, višn , t ešn , zelenina a jodidová s l pat í
mezi zdroje jodu.
Pojednání o minerálech je shrnuto z následujících zdroj : BALCH, J. F., BALCH P. A.,
1998; FRA KOVÁ, S., 1996; HOPFENZITZOVÁ, P., 1999; M LLEROVÁ, D., 2003;
STOPPARDOVÁ, M., 1995. Tabulka s fakty ohledn

zdroj

minerálních látek

a zdravotních potíží p i jejich nedostatku je uvedena v p íloze jako obrázek . 6.
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3. 4

Pitný režim žen st edního v ku
Voda je nepostradatelnou složkou výživy. Zabezpe uje t lu n kolik funkcí, jako

enos živin, vylu ování odpadních látek a udržování normální t lesné teploty. Je d ležitá
pro vitaminy v ní rozpustné. Z organismu je voda odvád na zejména ve form mo i
a stolice, dále potem a dýcháním. P i nedostatku vody v t le dochází k zahušt ní t lních
tekutin (p edevším krve), to má za následek zpomalení metabolických proces , únavu,
bolest hlavy, podrážd nost a nechutenství. Dále se snižuje pozornost a rychlost reakcí.
i dlouhodobém deficitu nastává poškození ledvin, jater a celého trávicího systému.
(BALCH, J. F., BALCH P. A., 1998; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Denn je pot eba vypít 2 až 3 litry, které zajistí t lu nezbytnou tekutinu k uchování
zdraví. Vodu t lo získává z potravy a nápoj . Vysoké procento vody má zejména ovoce
a zelenina. P evážná ást pitného režimu by m la být zajišt na nápoji, které neobsahují
žádnou energii, tedy nejlépe istou vodou. Minerální vody by se m ly pít v omezeném
množství a st ídat se v konzumaci, nebo každá obsahuje n který prvek (sodík, ho ík
a další) ve v tší mí e. K vhodným nápoj m pat í dále aj, který má obecn prosp šné
inky na zdraví

lov ka. Rozlišuje se

aj zelený a aj erný. Zelený aj je

ajem

írodním, zatímco aj erný je zpracováván procesem zvaným fermentace, kterým se však
z ajových lístk

ztrácejí zdraví prosp šné polyfenolické látky.

nápojem je mléko, které je nutri

asto zanedbávaným

velmi bohaté. Naopak mezi nezdravé nápoje pat í káva

a alkohol, nebo p sobí jako diuretika (mo opudn ) a mohou u žen v p echodu vyvolávat
návaly horka. Sladké nápoje jsou nevhodné kv li tomu, že zvyšují p íjem energie.
Následkem toho dochází k nadváze a vysoký obsah cukr podn cuje vznik zubního kazu.
(FEIL, W. aj., 2007; OLIVERIUSOVÁ, L., 2003; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Intenzivní pocení, zp sobené fyzickou námahou, pobytem v horkém prost edí,
hore kou nebo návaly horka, m že zp sobit, že ženy ztratí více tekutin, než p ijmou do
la. Tyto ztráty vody by m ly ženy kompenzovat pitím vody navíc. Dostatek tekutin
sobí také preventivn proti tvorb vrásek. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
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4

Nadváha a obezita
Podle Sv tové zdravotnické organizace (WHO) je nadváha a obezita definována

jako „abnormální nebo nadm rné ukládání tuku, které p edstavuje riziko pro zdraví“.
Podstatou nadváhy je tedy nerovnováha mezi p íjmem a výdejem energie, p

emž

evyšuje p íjem energie. Od roku 1980 se výskyt obezity ztrojnásobil a nadále stoupá14
znepokojujícím tempem, to znamená, že její prevalence celosv tov

vzr stá. Krom

fyzických a psychických problém je nadváha rizikovým faktorem pro adu nemocí jako je
diabetes, rakovina a kardiovaskulární choroby. (HAINER, V. aj., 1996; ST EDA, L.,
2005; WORLD HEALTH ORGANIZATION1,2, 2012)
WHO stanovila Index t lesné hmotnost (Body Mass Index) jako základní ukazatel
míry nadváhy a obezity. Tento index znázor uje vztah mezi t lesnou výškou a hmotností
a je definován jako „t lesná hmotnost lov ka v kilogramech d lená druhou mocninou
jeho výšky v metrech“. Výsledek daný výpo tem BMI nevypovídá o pom ru tukové
a svalové tkán , tudíž m že být zavád jící v d sledku toho, že svalová tká je t žší než
tuková. (FO T, P., 2001; HAINER, V. aj., 1996)
WHR (waist hip ratio) je dalším indexem, který udává pom r obvodu pasu
k obvodu bok . Pro jeho výpo et se zm í obvod pasu v míst pupku a obvod bok
v nejširším míst . Následn

se obvod pasu vyd lí obvodem bok . Tento index je

ukazatelem rozložení tuku v t le, p i emž se rozlišují dva typy. Jedná se o mužský i
ženský typ obezity. Mužský (androidní, centrální) typ je charakteristický ukládáním tuku
v b išní oblasti, tzv. tvar jablka. Pro ženský (gynoidní, periferní) typ je p ízna ná kumulace
tuku v oblasti bok , hýždí a stehen, tzv. tvar hrušky. Androidní typ je oproti gynoidnímu
zdravotn rizikov jší, avšak ženský typ obezity je spjat s vyšším rizikem vzniku nebo
zhoršení n kterých chorob jako je osteoporóza, žlu níkové kameny, artróza, k

ové žíly,

karcinom prsu a vznik nebo zvýrazn ní celulitidy. (FO T, P., 2001; KLESCHT, V., 2010;
VESELÁ, I., 2011)

14

Sv tová statistika je dostupná na internetových stránkách: http://www.worldometers.info/cz/. V kategorii

„jídlo“ je celosv tový po et lidí s nadváhou a obezitou, který každou vte inou nar stá.
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Existuje ada dalších vzorc

a rovnic pro výpo et optimální t lesné hmotnosti

v závislosti na v ku a pohlavní. Byl zmín n Body Mass Index (tzv. Quetelet v index),
avšak d íve se používal Broc v index15, pro jehož výpo et jsou r zné varianty. Všechny
tyto výpo ty jsou však zavád jící. Podle žádné tabulky se nezjistí odpovídající množství
tukové a svalové hmoty. Pouze speciální vyšet ení má smysl. Specialisté m í hodnoty
podkožního tuku pomocí testu kožní asy, tzv. kaliperem. Další možností je m ení kožní
impedance, které se provádí pomocí p ístroje, jenž m í pr chod proudu t lem.
(ST EDA, L., 2005; SVA INA, Š., BRETŠNAJDROVÁ, A., 2008)
S p ibývajícím v kem se t lesná hmotnost postupn zvyšuje, ale u žen je tento
nár st t lesné hmotnosti zvlášt patrný b hem p echodu a po n m. Uplat ují se zde
edevším dva faktory. Za prvé nedostatek estrogen , který má za následek zm nu
lesných proporcí a distribuci tuku tak, že se tuk ukládá zejména na b iše. Rozložení tuku
v oblasti b icha je rizikové z d vodu kardiovaskulárních onemocn ní. Druhým faktorem je
pomalejší metabolismus, který taktéž ovliv uje ukládání tuku, tudíž s p ibývajícím v kem
je pot eba již mén energie.
(FO T, P., 2001; MYERS, E., 2009; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Do ur ité míry lze nadváze p edcházet jak na individuální, tak spole enské úrovni.
Jednotliv by m lo dojít k omezení p íjmu energie, zvýšení spot eby ovoce a zeleniny,
provozování pravidelné fyzické aktivity (nejsou – li zdravotní kontraindikace) a zejména
nepodléhat sedavému stylu života ve smyslu zam stnání, transportu dopravními
prost edky, dálkových ovládání a další. S tím souvisí problematika diet, které je v nována
následující

kapitola.

(M LLEROVÁ,

D.,

2003;

STOPPARDOVÁ,

M.,

1995;

WORLD HEALTH ORGANIZATION2, 2012)
Všeobecná zdravotní pojiš ovna (VZP) podporuje projekt „Žij zdrav “, v jehož
rámci provád la agentura STEM / MARK výzkum na reprezentativním vzorku
cca 2000 lidí starších 18 let. V rámci výzkumu bylo obecn zjišt no, že v eské republice
je 55 % lidí trpící nadváhou a obezitou. Dále bylo vyšet eno, že 75 % muž a 50 % žen
15

Pro výpo et Brocova indexu bývají uvád ny odlišné vzorce. Klasicky lze Broc v index vypo ítat

ode tením hodnoty 100 od t lesné výšky v cm (nap . u ženy m ící 170 cm je považováno za její optimální
lesnou hmotnost 70 kg). Jinou možností výpo tu je vyd lení t lesné hmotnosti v kg t lesnou výškou v cm,
od které již byla ode tena hodnota 100. Nap . 65 kg / (170 cm - 100) = 65 / 70 = 0, 92. Výsledek nižší jak
1 je optimální. (AIRAINEROVÁ, M. C., AIGNOVÁ, W., 2000; ST EDA, L., 2005)
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nevidí svoji nadváhu jako problém. S tím souvisí i to, že se ženy více snaží zhubnout.
K tomu se vztahuje další zjišt ní, že 50 % žen se pokoušela zhubnout, a to více jak jednou
a nej ast ji mezi 45. a 60. rokem. (VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNA, 2011)
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5

Lé ebné diety
„Dieta je soubor výživových opat ení, jejichž uplatn ní zlepší kompenzaci

onemocn ní, zmírní nebo odstraní obtíže nemocného. Do tohoto souboru pat í jak nutri ní
specifikace dané diety, tak vhodné technologické postupy a rozbor surovin s ohledem na
vhodné, nevhodné a za ur itých podmínek použitelné. Dieta tedy není rozhodn totéž jako
stravování a už v bec nem žeme dávat rovnítko mezi dietou a reduk ním postupem.“
(KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009, str. 31 – 32)
Jinými slovy je dieta specifický stravovací režim, u kterého v dom redukujeme
ísun ur itých látek a složek potravy do t la. Oproti tomu výživa je stravovací režim, p i
mž jsou t lu dodávány všechny nezbytné látky v náležitém množství a pom ru.
(RODRIGUEZOVÁ, J. C., 2008; ST EDA, L., 2005)
Látkovou p em nu (metabolismus) v lidském organismu do zna né míry ovliv uje
výživa, ehož se dá využít k lé ebným ú el m. Vhodn sestavenou a upravenou stravou
lze zabránit zhoršování zdravotního stavu a zlepšit tak kvalitu života. Takový zp sob
výživy, který je upraven s ohledem na dané onemocn ní, je nazýván lé ebnou výživou
nebo rovn ž dietou. (MARÁDOVÁ, E., 2005)
Dietním stravováním se rozumí vždy ur ité omezení jak v pokrmech, tak i
v nápojích a v jejich výb ru i úprav . V roce 1983 byl vyhotoven jednotný dietní systém
pro nemocnice a láze ská za ízení. Po n kolika letech, v roce 1992, byl tento systém
upraven. Zm ny se týkaly stanovení nárok

na energetickou hodnotu, hlavní živiny

(cukry, tuky, bílkoviny) a vitamin C. Jsou vymezeny typy diet, které nesou odpovídající
název a íselné ozna ení, viz obrázek . 7 v p íloze. (MARÁDOVÁ, E., 2005)
Vzhledem k typickým zdravotním problém m u žen st edního v ku jsou zde
uvedena pravidla pouze t ch lé ebných diet, které se zdravotními obtížemi souvisí.
Mezi zdravotní obtíže vyskytující se u žen st edního v ku lze za adit zejména
kardiovaskulární choroby související s vysokou hladinou cholesterolu, zvýšený krevní tlak
(hypertenze) z nadm rného p ísunu soli, diabetes mellitus II. typu, osteoporózu a nadváhu.
(STOPPARDOVÁ, M., 1995)
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A. Kardiovaskulární choroby
Dieta . 7 – nízkocholesterolová
V roce 1991 byla vyškrtnuta z dietního systému a je možné ji nahradit dietou
základní, diabetickou nebo reduk ní. Množství cholesterolu by nem lo p esáhnout 100 mg
na 4 200 kJ. (KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009; MARÁDOVÁ, E., 2005)
Dieta . 4 – šet ící s omezením tuk
Je ur ena pro lidi s onemocn ním slinivky b išní a žlu níku nebo po infek ní
hepatitid . P evážn se shoduje s dietou šet ící, ale má p ísn jší požadavky na výb r
a množství tuk (je o t etinu chudší na obsah tuk ). Dále je snížen i p íjem cholesterolu,
tudíž by se m la omezit konzumace vajec a vnit ností. Mezi nevyhovující pokrmy pat í
vep ové maso, okoláda, šleha ka, smetana, konzervy.
(KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009; MARÁDOVÁ, E., 2005)
B. Zvýšený krevní tlak (hypertenze)
Dieta . 10 – neslaná (šet ící)
Je p edepisována lidem trpícím hypertenzí (vysokým krevním tlakem), chorobami
srdce a cév a zadržováním tekutin v t le. Omezení se vztahuje na potraviny s vyšším
obsahem sodíku, tudíž jsou nevhodné minerální vody s jeho obsahem a kuchy ská s l.
Zadržování vody v mezibun ných prostorách dochází práv p i nadbyte ném množství
sodíku. Pro zlepšení chutnosti stravy p i vylou ení soli jsou vhodné aromatické druhy
zeleniny. K již hotovým pokrm m je možné p idávat Salnatrex (sm s anorganických solí
bez obsahu sodíku). (KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009; MARÁDOVÁ, E., 2005)
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C. Diabetes mellitus
Dieta . 9 – diabetická
Jedná se o individuální typ diety, u níž záleží na typu diabetu a t lesné hmotnosti.
Naprosto zásadní je vylou ení cukru a potravin, které ho obsahují. Dle doporu ení léka e
nesmí denní množství sacharid p evýšit hranici 200 – 300 g. Jídlo se podává 6 x denn .
Dieta je užívána dlouhodob , tudíž je možno používat všechny technologické p ípravy
k zajišt ní pestrosti stravy. D ležitou sou ástí jídelní ku je velké množství ovoce
a zeleniny. Nejvhodn jší p ílohou jsou brambory. Diabetik by se m l vyhnout potravinám
s vyšším

obsahem

tuku,

sladkostem

a alkoholickým

nápoj m.

Um lá

sladidla

(sacharin, aspartam) se mohou používat, ale výhodn jší je jejich omezení, aby nedošlo
k navyknutí sladkých pokrm a nápoj .
(KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009; MARÁDOVÁ, E., 2005)
D. Osteoporóza
Dieta p i onemocn ní osteoporózou
Dieta je zam ena p edevším na dostate ný p ísun vápníku a vitaminu D. Mezi
zdroje vápníku pat í p edevším mléko a mlé né výrobky, droždí, o echy a semena.
Prevencí je rovn ž pravidelná konzumace mo ských ryb, nebo rybí tuk p ízniv ovliv uje
využitelnost vápníku. Bílkoviny, zejména v podob

masa, by se m ly konzumovat

v omezeném množství, stejn tak i tuky. Dále by m lo dojít k omezení solení a konzumace
alkoholu. (ŠT PÁN, J. J. aj, 1996; ST EDA, L., MARÁDOVÁ, E., ZIMA, T., 2010)
E. Redukce hmotnosti
Dieta . 8 – reduk ní
Je využívaná u lidí s cílem snížit t lesnou hmotnost. Jedná se o výrazné snížení
energetického p íjmu. Omezení se netýká protein , pouze obsahu lipid

a sacharid .

Prioritou je zelenina a ovoce. Strava se mírn solí a ko ení, ale nesladí se! Alkoholické
nápoje jsou zakázané, nebo mají vysokou energetickou hodnotu.
U reduk ní diety se pro úsp šnost p edpokládá celková zm na stravovacích návyk
a pravidelné cvi ení. (KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E., 2009; MARÁDOVÁ, E., 2005)
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6

Reduk ní režim
Zejména laikové používají slovo dieta, tudíž místo reduk ní plán i režim se

setkáváme klasicky s nesprávným pojmem dieta i reduk ní dieta.
Reduk ní režim a správné stravování není rozhodn

totéž. Naprostá v tšina

reduk ních postup není zdraví prosp šná, protože neobsahuje dostatek d ležitých látek.
Navíc by tyto postupy m ly být drženy pouze na p echodnou dobu. (ST EDA, L., 2005)
„Reduk ní dieta je sou ástí režimu, který zahrnuje nejen nízkoenergetickou dietu,
ale i zm nu stravovacích návyk a pohybové aktivity.“ (HAINER, V. aj., 1996, str. 105)
Základem reduk ní diety je nižší energetický p íjem, zejména omezením p íjmu lipid .
I p es toto omezení by m la být dieta biologicky hodnotná a vyvážená, to znamená, že by
la obsahovat dostate né množství biologicky hodnotných protein , komplexních
sacharid , esenciálních MK, vitamin a minerálních látek. (HAINER, V. aj., 1996)
Diety, které nejsou dopln ny zvýšenou fyzickou aktivitou, mají pouze áste ný
efekt. Fyzická aktivita by m la být v každém p ípad sou ástí jakéhokoli dietního plánu
zam eného na snížení i udržení t lesné hmotnosti. Velmi asto je nutné zm nit celý
dosavadní životní styl, p ehodnotit priority a p eorientovat své zájmy. Jen p i takto
komplexní zm

je nejvyšší možnost usp t ve snaze zhubnout a za ít žít zdrav . P ed

samotným reduk ním režimem je nutné mít dostate

silnou motivaci nejen k zapo etí

reduk ního režimu, ale i jeho dlouhodobému dodržení. Motivace m že být zdravotní,
spole enská, profesionální i etická. (HAINER, V. aj., 1996; VÍTEK, L., 2008)
Dále je d ležité stanovení si cíle reduk ního režimu, tj. redukce t lesné hmotnosti.
Cíl by m l být jak krátkodobý, tak dlouhodobý, ale p edevším reálný. Dlouhodobým cílem
by m lo být dosažení optimální t lesné hmotnosti dle body mass indexu v rozmezí 18 – 25.
Ženy ve v ku nad 55 let a s indexem t lesné hmotnosti nep esahujícím 29 by m ly za ít
s reduk ním režimem pouze na doporu ení léka e vzhledem k zdravotnímu stavu.
(HAINER, V. aj., 1996)
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6. 1

Reduk ní diety a fyzická aktivita
Aby se p i redukci t lesné hmotnosti dosáhlo zejména úbytku tukové tkán místo

svalové, je nutné doplnit snížení energetického p íjmu odpovídající pohybovou aktivitou.
Ke zvýšením negativní energetické bilance p ispívá práv t lesná aktivita ve smyslu
navýšení spot eby energie, což je podstatou reduk ního režimu.
(DONÁT, J., 1994; HAINER, V., 1996)
Dieta v kombinaci s fyzickou aktivitou navyšuje nad ji na úsp ch redukce t lesné
hmotnosti. Pokud dochází ke snižování energetického p íjmu bez t lesného pohybu,
vznikají ztráty aktivní t lesné hmoty a rovn ž úbytek minerálních látek z kostí. Tyto ztráty
mohou vystup ovat riziko zlomenin, p edevším u starších žen. Pokud je reduk ní dieta
doprovázena fyzickou aktivitou, nedochází k tak významným ztrátám aktivní t lesné
hmoty a minerálních látek. (HEJDA, S., 1987)
Mezi principy fyzické aktivity v reduk ním režimu pat í zvýšení energetického
výdeje, zejména takovou pohybovou aktivitou, p i které se uplat ují skupiny velkých sval
(nap . ch ze, b h a plavání). Dalším principem je p im enost pohybové aktivity vzhledem
k t lesné kondici a podpora stále se zvyšující fyzické aktivity. (HEJDA, S., 1987)
Pohybová aktivita napomáhá dosažení optimální t lesné hmotnosti, zlepšení
fyzické kondice a snížení rizika civiliza ních chorob. (DONÁT, J., 1994)
Upravit dietu a fyzickou aktivitu je možné i bez pomoci léka e, ale není to
doporu ováno. Rovn ž ženy, které jsou v léka ském ošet ení z d vodu dlouhodobého
zdravotního problému, jako je srde ní vada, hypertenze, diebates mellitus i ledvinové
onemocn ní, by m ly výb r pohybové aktivity konzultovat se svým léka em.
(ASTL, J. aj., 2009; SVA INA, Š., BRETŠNAJDROVÁ, A., 2008)
tšina komer ních reduk ních diet je zam ena pouze na ur itá omezení ve strav
a nepodporuje aktivní t lesný pohyb, který by rozhodn m l být podmínkou redukce
lesné hmotnosti.
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6. 2

Zásady reduk ních diet
Reduk ní diety musí být p edevším v decky podep ené, což znamená, že by m la

být každá dieta pro organismus bezpe ná a m la by mít p im enou nutri ní hodnotu.
Následující zásadou je dlouhodobost diet, nebo

základním pravidlem hubnutí je

ím pomaleji, tím lépe“. Odborníci nedoporu ují rychlé hubnutí, tedy p ísné a krátkodobé
diety, jelikož mají negativní ú inek na organismus. Mezi rizika rychlých reduk ních diet
pat í zvýšená hladina cholesterolu, podrážd ní žlu níku a nadm rná tvorba odpadních látek
v d sledku zvýšené p em ny živin na energii. Další d ležitou podmínkou reduk ních diet
je pravidelná kontrola t lesné hmotnosti.
(FO T, P., 2001; HEJDA, S., 1987; VÍTEK, L., 2008)
Hlavní zásady reduk ních diet:
1) Pravidelnost ve stravování
Podle typu vybrané diety je jídelní ek rozd len do 3 – 6 jídel.

asový interval mezi

jednotlivými jídly by m l být cca 3 – 4 hodiny. Pravidelnost v jídle by však nem la být
realizována za každou cenu, pokud není chu . Poslední jídlo by m lo být 2 – 3 hodiny p ed
spánkem.
2) Rovnom rné rozd lení energie b hem dne
Tato zásada je d ležitá z d vodu, aby nedocházelo k hladov ní a zejména velkým
výkyv m lipémie (hladina lipid v krvi) a glykémie (hladina glukózy v krvi).
3) Racionální výživa
Strava by m la být pestrá, s dostatkem vitamin , minerálních látek a vlákniny. Ovoce
a zelenina by m la být konzumována vícekrát denn , stejn

jako celozrnné výrobky

a lušt niny.
4) Omezení tuku
Snížení obsahu tuku je nejd ležit jším opat ením v diet , jehož se docílí vylou ením
tu ných potravin, jako jsou uzeniny, tu né sýry, paštiky, sušenky, šleha ka, majonéza
a mnohé další. Dále by m lo dojít k omezení volných tuk , které se používají k p íprav
pokrm , na mašt ní apod. Pokud jde o rostlinné tuky, ty sice neobsahují cholesterol
a sacharidy, ale jdou zdrojem energie, a tudíž by se m ly v rámci diety taktéž usm
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ovat.

5) Snížení spot eby kuchy ské soli
vodem ke snížení spot eby soli jsou p edevším zdravotní rizika z nadbyte ného p íjmu,
jako je hypertenze, onemocn ní ledvin i otoky. Dalším d vodem je stimula ní efekt soli,
který povzbuzuje chu k jídlu, což samoz ejm není u diety žádoucí.
6) Zm na stravovacích návyk
Zm na musí být komplexní, nesta í pouze úprava stravy. Musí tedy dojít ke zm
zp sobu života, trávení volného asu ve smyslu zvýšení aktivní fyzické innosti, nebo p i
vyšším výdeji energie než jejím p íjmu se t lesná hmotnost snadn ji redukuje.
7) Dostate ný pitný režim
ležitý je dostate ný p íjem tekutin, cca 2 litry denn , zejména nápoj , které neobsahují
žádnou energii. M lo by dojít k omezení alkoholu, jenž má vysoký energetický obsah.
8) Vytrvalost v diet
Pokud dojde k ur itým selháním v pr

hu diety, je nutné i p esto vytrvat, nebo

edstava, že porušením diety je vše ztraceno, je mylná.
Hlavní zásady diet byly shrnuty z následujících publikací: SVA INA, Š., aj., 2008;
SVA INA, Š., BRETŠNAJDROVÁ, A., 2008.
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6. 3

lení reduk ních diet
Existuje nes etné množství a typy reduk ních diet, které se liší ve svém d lení.

Jednou z možností je následující rozd lení reduk ních diet dle obsahu živin na 3 základní
typy:
Diety s vysokým obsahem tuk
U t chto diet je konzumací lipid pokryto 55 – 65 % z celkového denního p íjmu energie.
íjem protein

hradí cca 25 – 30 % z celkové energetické pot eby a sacharidy jsou

obsaženy v množství menším jak 100 g denn . Mezi tyto diety se adí nap . Atkinsova
dieta, vají ková dieta a další.
Atkinsova dieta je známá také jako bezsacharidová. Omezení sacharid

na

minimální množství zp sobuje, že si organismus vytvá í sacharidy p em nou z lipid .
Díky nízkému p ísunu sacharid , zejména vlákniny, stoupá riziko zácpy a rovn ž je astá
únava. Vlákninu lze však dopl ovat pomocí tabletových preparát .
(VÍTEK, L., 2008; ST EDA, L., 2005)
Diety s vyváženým obsahem živin
Jedná se o diety s celkov vyváženým zastoupením jednotlivých živin, u nichž p íjem
lipid hradí 20 – 30 % z celkového denního p íjmu energie. P íjem protein je st ídmý,
avšak obsah komplexních sacharid je vyšší než normální hodnoty. K této skupin pat í
evážná v tšina diet, které jsou doporu ovány odborníky. (VÍTEK, L., 2008)
Diety s nízkým obsahem tuk
Tyto

diety

jsou

charakteristické

nízkým

p íjmem

lipid .

Lipidy

poskytují

11 – 19 % energie p ijaté denní stravou. Stejn jako p edchozí typ mají tyto diety vysoký
obsah sacharid a p im ený obsah protein . Do této skupiny lze za adit nap . rýžovou i
Pritikinovu dietu.
Rýžová dieta je zam ena, jak již název vypovídá, na konzumaci rýže. Rýže je
pom rn kalorická s vysokým obsahem sacharid . Pro tuto dietu je doporu ována rýže
natural, která na rozdíl od rýže bílé není pr myslov zpracovaná, a tudíž obsahuje velké
množství vlákniny a vitamin , zejména vitaminu B1.
(VÍTEK, L., 2008; ST EDA, L., 2005)
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Podle jiné publikace je nejrozší en jší tzv. nízkoenergetická dieta. Podstatou této
diety je rozd lení jídla do více menších denních dávek a omezení p ísunu kilojoul

16

.

Ke snižování t lesné hmotnosti je nutné p ijímat denn o 2 až 4 tisíce kJ mén , než jsou
energetické požadavky organismu, které se pohybují cca mezi 10 až 13 tisíci kJ.
K sestavení jídelní ku se využívají energetické tabulky (d íve též kalorické tabulky). Tyto
tabulky slouží pouze orienta

, nebo se energetické hodnoty liší v závislosti na tom, zda

je potravina konzumována syrová i tepeln upravená. (ST EDA, L., 2005)
Rovn ž existují diety, které vychází z jistých mimo ádných p edpis . Jedná se o
jednostranné diety, nap íklad vají ková i bodová dieta nebo tzv. tukožroutské polévky.
Tyto diety jsou zam eny výhradn na ur itou skupinu potravin i pouze na jeden typ
potraviny. Tudíž nezabezpe ují daný pom r makroživin a neobsahují doporu ené množství
vitamin a minerálních látek. Jsou to jednozna
karence

živin

pro

organismus

nešetrné

krátkodobé diety, které jsou z hlediska
a p ispívají

k tzv.

jo

–

jo

efektu.

(OLIVERIUSOVÁ, L., 2003; ST EDA, L., 2005; SVA INA, Š., aj., 2008)

16

Kilojoule (kJ) je jednotkou energie. D íve se používaly kilokalorie (kcal), od kterých se již upustilo. Pro
evod se musí kilokalorie vynásobit hodnotou 4, 2. Tj. 1 kcal = 4, 2 kJ. (ST EDA, L., 2005)
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6. 4

Zdravotní rizika reduk ních diet
Jak již bylo zmín no, pouze dlouhodobá zm na stravovacích návyk m že vést

k žádoucím ú ink m oproti krátkodobým dietám. V tšina t chto diet není z léka ského i
fyziologického pohledu výživov
Z tohoto pohledu je nutri

správná a m že vést k r zným zdravotním rizik m.

plnohodnotná pouze dieta s vyváženým pom rem makroživin.

Oproti tomu nap . diety s vyšším obsahem bílkovin a nižším p íjmem sacharid mají nízký
obsah vitamin a m že dojít k zácp

i osteoporóze. Diety s nízkým obsahem tuk mají

nižší obsah vitamin B12, E a taktéž zinku. Podobn diety s vysokým obsahem tuk nejsou
výživov dostate né, nebo mají nízký obsah vlákniny, vitamin

A, B, E a vápníku,

ho íku, železa a draslíku. Vitaminy a minerální látky je nutno p i úplné hladovce i
ísných dietách medikamentózn dopl ovat, ale p edevším to vše diskutovat s léka em
nebo výživovým poradcem. Pokud je dieta zam ena pouze na jeden typ potravin

i

skupinu potravin (tukožroutská polévka, vají ková dieta), dojde sice k velkému váhovému
úbytku, ale po skon ení diety, která rozhodn není dlouhodobá, se kila op t vrátí. P i
rychlé redukci t lesné hmotnosti hrozí riziko vzniku jo – jo efektu a r zných zdravotních
obtíží. (FO T, P., 1999; SELBYOVÁ, A., 2009; SVA INA, Š., aj., 2008)
Jo – jo efekt je stav, kdy po snížení t lesné hmotnosti v rámci reduk ní diety dojde
k op tovnému nár stu t lesné hmotnosti na hodnotu p ed za átkem reduk ní diety.
Mnohdy se však jedná o t lesnou hmotnost vyšší, než byla ta p vodní p ed nastolením
reduk ního režimu. Dle výzkum se jo – jo efekt uplat uje zejména u nízkoenergetických
diet, nebo si organismus v d sledku omezování výživy za ne vyráb t nové tukové bu ky.
Oproti tomu kognitivn behaviorální p ístup uvádí jako hlavní p

inu jo – jo efektu

nedostate né odstran ní špatných návyk , chování a myšlení. (ST EDA, L., 2005)
Mimo výše zmín né negativní vlivy na organismus mohou i nevhodné diety
zvyšovat rizika onemocn ní kardiovaskulárního systému

i jiných orgán

a tkání.

„Nap íklad diety s nízkým obsahem sacharid vedou velmi asto ke zvýšení koncentrací
kyseliny mo ové v krvi. Kyselina mo ová, krom

svého vlivu na rozvoj kloubního

onemocn ní nazývaného dna, je sou asn rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy.“
(VÍTEK, L., 2008, str. 76) Další d ležitý vliv je na hladiny tuk

v krvi

(zejména cholesterolu). Obecn platí, že s poklesem t lesné hmotnosti dochází i ke snížení
hladiny krevních tuk . To však neplatí u extrémních diet, jako je nap íklad vají ková dieta,
která je založená zejména na konzumaci vajec, jež mají vysoký obsah cholesterolu. Podle
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výživových doporu ení je optimální denní p íjem cholesterolu 300 mg, což je množství
obsažené v jednom vaje ném žloutku. Z toho je patrné, jaký má vliv vají ková dieta
s vyšším obsahem cholesterolu a nasycených MK na hladinu krevních tuk (zejména
krevního cholesterolu). (VÍTEK, L., 2008; ST EDA, L., 2005)
Pro ženy nejsou rovn ž vhodné diety s vyšším obsahem bílkovin, jelikož nadm rný
íjem bílkovin (zejména živo išného p vodu) není využit k tvorb sval , jako u muž , ale
evážn k tvorb tuku. Hlavním d vodem je, že ženy mají nižší produkci hormonu
testosteronu, který je zodpov dný za sekundární mužské pohlavní znaky, ale i za schopnost
vytvá et svalovou hmotu. Ženské pohlavní hormony nemají tuto protein – anabolickou
aktivitu tak výraznou. (FO T, P., 2002)
Snaha o redukci hmotnosti je spjata i s negativními vlivy na psychiku. Ty se
projevují p edevším p i po áte ním neúsp chu. Typickými symptomy jsou úzkost,
podrážd nost, zpomalení intelektových funkcí, deprese a další. P i velmi p ísných
reduk ních dietách byly zpozorovány t žké deprese a neurotické poruchy. Nejen z tohoto
vodu je doporu ováno pozvolné snižování t lesné hmotnosti, které by nem lo vést
k emo ní labilit a psychickým problém m. (FRA KOVÁ, S., 1996)
Za zmínku stojí i negativní ekonomické stanovisko. Zna né množství reduk ních
diet a farmaceutických p ípravk na podporu redukce je finan

velice nákladné.

asto

jsou doporu ovány potraviny, které jsou u nás nedostupné a pokud jsou dostupné, tak jsou
drahé,

nap .

r zné

druhy

exotického

ovoce,

(FRA KOVÁ, S., 1996)
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p edevším

v zimních

m sících.

PRAKTICKÁ ÁST
7

Charakteristika a metodika výzkumného šet ení

7. 1

Cíle výzkumného šet ení
Z teoretické ásti bakalá ské práce je z ejmé, že dostupných informací o výživ je

velké množství. Nadváha a správná výživa jsou velice aktuální témata, s kterými
samoz ejm
dostate

souvisí problematika diet. Otázkou je, zda ženy st edního v ku jsou
informované a mají p ehled o správné výživ vzhledem ke svým nárok m.

Cílem praktické ásti je zjistit výživový stav u vybrané skupiny žen st edního v ku
a jejich vztah k reduk nímu režimu. Na základ analýzy teoretické ásti jsem se rozhodla
vybrané aspekty ohledn správné výživy a diety ov it metodou výzkumného šet ení.
Pro tato zjišt ní jsem si stanovila p ed za átkem výzkumu následujících 5 hypotéz.
Hypotéza . 1: Více než 50 % žen st edního v ku si pravideln kontroluje t lesnou
hmotnost. Pravidelné sledování t lesné hmotnosti je nezbytné p i reduk ním režimu.
Rovn ž každodenní kontrola t lesné hmotnosti je jedním z initel

prevence a lé by

nadváhy. Ženy by se m ly vážit každé ráno, nala no a po ranní toalet , nebo b hem dne
lesná hmotnost kolísá. (ST EDA, L., 2005)
Hypotéza . 2: Více jak 30 % žen, které se nev nují pravidelné fyzické aktivit , nemají
zdravotní d vod, který by jim v tom bránil. P edpokládá se, že poté, co ženy mají rodinu,
postupn

opustí od pravidelného cvi ení. Tento p edpoklad se vysv tluje zejména

nedostatkem v le, asu, p íležitostí a nízké motivace. (FO T, P., 2002)
Hypotéza . 3: 40 % žen ve st edním v ku se stravuje pravideln (tj. 5 denních jídel).
Strava by m la být pravidelná a rozd lená alespo

do 5 denních jídel, nebo práv

rozd lení do n kolika menších porcí je výhodn jší z hlediska udržení si t lesné hmotnosti.
Nepravidelnost stravy vede k p ejídání. Podle nejnov jších poznatk

o výživ

je

doporu ováno p ijímat denn potravu rozd lenou do 5 i 6 jídel – snídan , sva ina, ob d,
sva ina, ve

e a pop ípad pozdní ve

e.

(MARÁDOVÁ, E., 2005; STOPPARDOVÁ, M., 1995)
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Hypotéza . 4: 40 % žen dodržuje pravidelný pitný režim cca 2 – 3 l denn . Doporu uje se
denn vypít 2 až 3 litry tekutin, nejlépe isté vody. Ženy v p echodu by si m ly hlídat
doporu ované množství, nebo

u nich dochází k vyšším ztrátám tekutin v d sledku

no ního pocení a nával horka. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
Hypotéza . 5: Více než 50 % žen má již zkušenosti s reduk ním režimem (dietou). Dle
výzkumu Všeobecné zdravotní pojiš ovny (viz kapitola . 4) bylo zjišt no, že 50 % žen
z reprezentativního vzorku se pokoušelo zhubnout, a to p edevším ve v ku 45 – 60 let.
(VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠ OVNA, 2011)
K ov ení výše stanovených hypotéz a ke zjišt ní výživového stavu u vybrané
skupiny žen st edního v ku jsem zvolila metodu dotazníkového šet ení, jež probíhala
v b eznu a dubnu roku 2012 v Mladé Boleslavi.

7. 2

Tvorba dotazníku
Tvorba dotazníku byla p edevším zam ena na ov ení výše stanovených hypotéz.

V úvodu dotazníku je respondentkám vysv tleno, k emu je dotazník ur en, jak bude
naloženo s údaji a rovn ž jak samotný dotazník vyplnit.
Dotazník je tvo en celkem 13 otázkami. Otázky jsou p evážn

uzav eného

charakteru, n kde je rozší ení odpov di formou otev ené otázky. Dotazník je za azen
v p íloze spole

se dv ma vzorov vypln nými p íklady.

Otázka . 1 a 2 má informa ní charakter. Dotazovala jsem se na základní údaje
respondentek. Otázka

. 1 m la spíše funkci kontrolní, zda spadá respondentka do

stanovené cílové skupiny a otázka

. 2 zjiš ovala úrove

dosaženého vzd lání.

Otázky . 3, 4, 5 a 6 se týkaly osobního p ístupu žen. Zbylé otázky . 7 až 13 se
zam ovaly na stravovací návyky. Poslední otázka byla zpracována formou tabulky
a dotazovala se na výskyt konkrétních potravin v jídelní ku.

7. 3

Pilotní ov ení dotazníku
Nejprve jsem poskytla dotazník k vypln ní ženám st edního v ku v blízkém okruhu

pro zjišt ní p ípadných nesrovnalostí. Žádné nedostatky

i nesrozumitelnost nebyly

shledány, tudíž jsem pokra ovala v pr zkumu a dotazníky jsem p edala k vypln ní ženám
ve st edním v ku. U vypl ování dotazníku jsem byla osobn
návratnost dotazník stoprocentní.
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p ítomna, tudíž byla

7. 4

Charakteristika výzkumné skupiny
Cílovou skupinou výzkumného šet ení byly ženy st edního v ku, tj. 45 až 60 let,

z Mladé Boleslavi a okolí. Volba v kové kategorie odpovídala v kové skupin žen, o níž
pojednává tato práce. Mladá Boleslav byla zvolena na základ mého bydlišt a možnosti
osobního setkání s respondentkami. Dotazovaných žen bylo celkem 130.
První dv otázky v dotazníku m ly informa ní charakter, na jehož základ vyšla
charakteristika respondentek.
Otázka . 1: Do které v kové kategorie pat íte?
Tabulka . 1: V k.
Odpov
45 – 50 let
51 – 55 let
56 – 60 let
Jiná kategorie

Po et žen
60
32
38
0

Procento
46, 2 %
24, 6 %
29, 2 %
0, 0 %

Výsledky z této informativní otázky ohledn v ku respondentek ukazují, že žen ve
ku od 45 do 50 let je 46, 2 %. 29, 2 % žen je ve v ku 56 až 60 let a 24, 6 % ve v ku mezi
51 a 55 lety. Díky osobnímu kontaktu s respondentkami, jež m ly být st edního v ku,
nebyla zaznamenána jiná v ková kategorie. Nejpo etn jší skupinou jsou respondentky ve
ku 45 až 50 let, tj. ženy, které nedávno dosáhly st edního v ku a postupn u nich
nadchází období klimakteria.
Otázka . 2: Vaše dosažené vzd lání je?
Tabulka . 2: Dosažené vzd lání.
Odpov
Základní
Vyu ena v oboru
St edoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské

Po et žen
8
23
71
4
24

Procento
6, 1 %
17, 7 %
54, 6 %
3, 1 %
18, 5 %

V otázce . 2 jsem se respondentek dotazovala na jejich dosažené vzd lání. Otázka
byla uzav ená a na výb r bylo z 5 možností. Nadpolovi ní skupinu tvo í ženy se
st edoškolským vzd láním, p esn 54, 6 %. Respondentky s dosaženým vysokoškolským
vzd láním zaujímají 18, 5 %, ženy vyu ené v oboru 17, 7 %. Pouhých 6, 1 % tvo í ženy se
základním vzd láním. Nejmén

po etnou skupinu respondentek (3, 1 %) tvo í ženy
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s vyšším odborným vzd láním. P evážná ást respondentek dosáhla st edního a vyššího
vzd lání. Možný vliv dosaženého vzd lání na stravovací zvyklosti je diskutován v záv ru
práce.

7. 5

Realizace dotazníkového šet ení
Dotazník byl rozdán celkem 130 respondentkám v rámci jejich volného

asové vymezení ur ené k vypln ní nebylo striktn stanoveno, avšak v pr

asu.

ru trvalo

10 – 15 minut. Získané výsledky jsem zpracovala pro p ehlednost do tabulek.

7. 6

Výsledky dotazníkového šet ení

Otázka . 3: Kontrolujete si svou t lesnou hmotnost?
Tabulka . 3: Kontrola t lesné hmotnosti.
Odpov
Každý den
1 x týdn
1 x m sí
Ne, nekontroluji
Z tabulky

Po et žen
6
36
43
45

Procento
4, 6 %
27, 7 %
33, 1 %
34, 6 %

. 3 vyplývá, že 34, 6 % žen uvedlo, že si t lesnou hmotnost

nekontroluje. Podobné procentuální zastoupení (33, 1 %) tvo í ženy, které si kontrolují
lesnou hmotnost 1 x za m síc. 27, 7 % žen uvedlo, že se váží 1 x týdn a ženy
kontrolující si t lesnou hmotnost pravideln každý den tvo í 4, 6 %.
Otázka . 4: Jste spokojená se svou t lesnou hmotností?
Tabulka . 4: Spokojenost s t lesnou hmotností.
Odpov
Ano
Ne

Po et žen
41
89

Procento
31, 5 %
68, 5 %

Výsledek stanovil, že 68, 5 % respondentek není spokojeno se svou t lesnou
hmotností a 31, 5 % tvo í ženy, které jsou spokojené.
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Otázka . 5: Považujete sv j životní styl za zdravý?
Tabulka . 5: Zdravý životní styl.
Odpov
Ano
Ne
Nevím

Po et žen
36
62
32

Procento
27, 7 %
47, 7 %
24, 6 %

V otázce . 5 jsem se dotazovala, zda ženy považují sv j životní styl za zdravý.
47, 7 % žen odpov

lo, že ne. Procentuální zastoupení odpov di „ano“ a „nevím“ je

celkem podobné. 27, 7 % tvo í ženy, jež odpov

ly „ano“, a 24, 6 % žen uvedlo, že neví,

zda považují sv j životní styl za zdravý.
Otázka . 6: V nujete se pravideln n jaké pohybové aktivit ?
Tabulka . 6: Pohybová aktivita.
Odpov
Ano, každý den
Pouze 1 x týdn
Ano, 2 – 4 x týdn
Ne

Po et žen
19
28
25
58

Procento
14, 6 %
21, 6 %
19, 2 %
44, 6 %

S tím souvisela rozši ující otázka p i odpov di “ne”. Pokud ženy odpov

ly, že se

nev nují pravidelné pohybové aktivit , následovala otázka:
Existuje n jaký zdravotní d vod, který vám v tom brání?
Odpov
Ano, zdravotní d vod
Ne, neexistuje

Po et žen
6
52

Procento
4, 6 %
40, 0 %

Ze 130 respondentek je 58 žen, které se nev nují žádné pohybové aktivit . Z toho
pouhým 6 respondentkám v tom brání zdravotní d vod. Zbývajících 52 žen uvedlo, že
nemají zdravotní problémy, které by nedovolovaly pravidelnou pohybovou aktivitu.
Celkov se tedy 55, 4 % žen st edního v ku v nuje v ur ité pravidelnosti pohybové
aktivit . P esn 21, 6 % žen cvi í 1x týdn . 19, 2 % žen 2 – 4 x týdn . Pouhých 14, 6 %
žen se v nuje pohybové aktivit každý den. Na druhou stranu 44, 6 % žen st edního v ku
se nev nuje žádné pohybové aktivit . Z t chto respondentek pouhých 4, 6 % žen uvedlo,
že jim v pravidelném cvi ení brání zdravotní komplikace. Rovných 40, 0 % žen neuvedlo
zdravotní d vod, který by bránil v pravidelné fyzické aktivit .
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Otázka . 7: Myslíte si, že váš zp sob stravování prospívá vašemu zdraví?
Tabulka . 7: Zdraví prospívající stravování.
Odpov
Ano
Ne

Po et žen
55
75

57, 7 % žen odpov

Procento
42, 3 %
57, 7 %

lo, že si myslí, že jejich zp sob stravování je zdraví

prosp šný, a 42, 3 % uvedlo, že ne.
Na tuto uzav enou otázku navazovalo dobrovolné zd vodn ní odpov di, které je
rozebráno v záv re né diskuzi.
Otázka . 8: Kolikrát denn jíte?
Tabulka . 8: Pravidelnost v jídle.
Odpov
1x
2x
3x
4x
5 x a více

Po et žen
1
2
26
39
62

Procento
0, 8 %
1, 5 %
20, 0 %
30, 0 %
47, 7 %

ibližn polovina respondentek (47, 7 %) uvedla, že se stravuje 5 x až vícekrát
denn . Následn 30 % žen uvedlo, že jedí 4 x denn , a 20 % jen 3 x denn . Pouhé
2 respondentky odpov

ly, že jedí 2 x denn , a 1 respondentka uvedla, že se stravuje

pouze 1 x za den.
Otázka . 9: Kolik tekutin za den vypijete?
Tabulka . 9: Pitný režim.
Odpov
Mén než 1 litr
1 – 2 litry
2 – 3 litry
Více jak 3 litry
Nevím, nesleduji to

Po et žen
17
82
23
2
6

Nadpolovi ní po et respondentek, p esn

Procento
13, 1 %
63, 1 %
17, 7 %
1, 5 %
4, 6 %
63, 1 %, uvedlo, že vypije denn

1 až 2 litry tekutin. Dostate ný p ísun tekutin, 2 – 3 l denn , dodržuje 17, 7 % žen. 13, 1 %
žen vypije mén jak 1 litr tekutin denn . Pouhé 2 respondentky uvedly, že jejich denní
íjem tekutin je více jak 3 litry. Sv j pravidelný pitný režim nesleduje 4, 6 % žen.
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Otázka . 10: Jaký nápoj u vás p evládá b hem dne? (Možná pouze jedna odpov

)

Tabulka . 10: P evládající nápoj.
Odpov
aj
Káva
Neslazená voda
Ochucená voda
Sladké nápoje (Coca cola,..)
Ovocné i zeleninové š ávy

Po et žen
39
8
59
24
0
0

Procento
30, 0 %
6, 1 %
45, 4 %
18, 5 %
0, 0 %
0, 0 %

Výsledek udává, že p evládajícím nápojem žen st edního v ku je neslazená voda,
kterou konzumuje 45, 4 % žen. Následn u 30, 0 % respondentek p evládá aj. 18, 5 % žen
uvedlo, že p evládajícím nápojem je ochucená voda, a pouze 6, 1 % uvedlo jako nápoj
kávu. Sladké nápoje a ovocné i zeleninové š ávy nekonzumuje ani jedna respondentka
v množství, které by dominovalo nad ostatními nápoji.
Otázka . 11: Držela jste n kdy dietu?
Tabulka . 11: Dieta.
Odpov
Ne
Ano

Po et žen
57
73

Procento
43, 9 %
56, 1 %

Více jak polovina respondentek (56, 1 %) uvedla, že již n kdy držela dietu, a
43, 9 % žen nemá zkušenost s dietou.
Rozši ující otázka, pokud ženy odpov

ly ano:

Držela jste (stále držíte) dietu:
Odpov
Ze zdravotních d vod
Z vlastní iniciativy

Po et žen
5
68

Procento
3, 8 %
52, 3 %

73 respondentek ze 130 uvedlo, že již n kdy drželo dietu. Z toho 68 žen drželo
dietu z vlastní iniciativy a pouhých 5 žen ze zdravotních d vod .
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Otázka . 12: Víte, jaké zdravotní problémy se mohou objevit p i reduk ním dietním
režimu?
Tabulka . 12: Zdravotní problémy p i reduk ní diet .
Odpov
Ne
Ano

Po et žen
96
34

Procento
73, 9 %
26, 1 %

Pouhých 26, 1 % respondentek uvedlo, že ví, jaké zdravotní obtíže se mohou
objevit p i diet . Jejich odpov di jsou rozvedeny na záv r v diskuzi. Naopak 73, 9 % žen
neví, jaké zdravotní komplikace provázejí dietu.
Otázka . 13: Jak asto se uvedené potraviny vyskytují ve vašem jídelní ku?
Tabulka . 13: Výskyt potravin v jídelní ku.
Máslo
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
6
34
47
33
10

Procento
4, 6 %
26, 1 %
36, 2 %
25, 4 %
7, 7 %

Máslo by m lo být konzumováno v omezeném množství, nebo obsahuje mnoho
cholesterolu a nasycených MK. Dále je máslo zdrojem vitamin rozpustných v tucích,
edevším vitaminu A. Z výsledk

dotazníkového šet ení je z ejmé, že 36, 2 %

respondentek konzumuje máslo n kolikrát týdn .
Margarín
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
0
17
20
33
60

Procento
0, 0 %
13, 1 %
15, 4 %
25, 4 %
46, 1 %

Margaríny jsou tuky rostlinného p vodu. Oproti živo išným tuk m mají nižší
obsah

nasycených

MK.

Nové

postupy

pi

výrob

margarín

brání

vzniku

trans – nenasycených MK, které mají nep íznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi. Tém
polovina respondentek uvedla, že margarín neza azuje do svého jídelní ku.
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Rostlinné oleje
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
5
12
57
54
2

Procento
3, 9 %
9, 2 %
43, 9 %
41, 5 %
1,5 %

Rostlinné oleje jsou zdrojem zdraví prosp šných nenasycených MK a vitamin .
Rostlinné oleje by m ly být rozhodn sou ástí jídelní ku žen st edního v ku. Dle výsledk
dotazníkového šet ení je patrné, že 43, 9 % žen za azuje rostlinné oleje do svého jídelní ku
kolikrát týdn a 41, 5 % n kolikrát za m síc.
Mlé né výrobky
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
30
45
44
11
0

Procento
23, 1 %
34, 6 %
33, 8 %
8, 5 %
0, 0 %

V jídelní ku by se m lo pravideln objevovat kravské nízkotu né i polotu né
mléko. Naopak konzumace plnotu ného kravského mléka i mléka kozího a ov ího by
la být omezená z d vodu vyššího obsahu tuku. Pom rn bohaté na tuk jsou rovn ž
všechny tvrdé sýry, šleha ka a smetana. Mlé né výrobky jsou p edevším zdrojem vápníku
a dalších minerálních látek a rozhodn
Z výsledk

by m ly mít denní zastoupení v jídelní ku.

je z ejmé, že žádná respondentka neodpov

la, že nekonzumuje mlé né

výrobky.
Maso – dr bež
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
2
18
66
42
2

Procento
1, 5 %
13, 9 %
50, 8 %
32, 3 %
1, 5 %

Dr beží maso je zdrojem plnohodnotných bílkovin, vitamin a minerálních látek.
Nejznám jší dr bežím masem je maso ku ecí. Zejména ku ecí prsa jsou bohatým zdrojem
bílkovin a mají nízký obsah tuku. Polovina respondentek (50, 8 %) uvedla, že konzumuje
dr beží maso n kolikrát týdn .
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Maso – vep ové, hov zí
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
0
10
52
65
3

Procento
0, 0 %
7, 7 %
40, 0 %
50, 0 %
2, 3 %

Vep ové maso má oproti masu hov zímu vyšší obsah tuku a vyšší energetickou
hodnotu. Maso hov zí je biologicky velmi hodnotné, nebo obsahuje esenciální AMK,
vitamin B12 a železo. Z výsledk

vyplývá výrazná p evaha konzumace vep ového a

hov zího masa n kolikrát za m síc.
Ryby
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
0
4
11
99
16

Procento
0, 0 %
3, 1 %
8, 5 %
76, 1 %
12, 3 %

Ryby jsou cenným zdrojem tuku, minerálních látek a zejména vitaminu D. M ly by
být konzumovány cca 3 x do týdne. Z výsledk je patrné, že pouhých 8, 5 % respondentek
konzumuje ryby n kolikrát týdn . 12, 3 % žen uvedlo, že ryby v bec nekonzumuje.
evážná ást respondentek (76, 1 %) za azuje ryby do svého jídelní ku n kolikrát za
síc.
Vejce
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
0
3
38
86
3

Procento
0, 0 %
2, 3 %
29, 2 %
66, 2 %
2, 3 %

I p esto, že se vejce adí k biologicky velmi hodnotným potravinám, by m ly být
týdn

zkonzumovány pouze 3 kusy vajec, nebo

mají vysoký obsah cholesterolu

(zhruba denní doporu ované množství cholesterolu). P evážná ást respondentek (66, 2 %)
uvedla, že konzumuje vejce n kolikrát za m síc. 29, 2 % žen za azuje vají ka do svého
jídelní ku n kolikrát týdn . Zbylé odpov di jsou nepatrn zastoupeny. Žádná respondentka
nekonzumuje vají ka denn .
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Ovoce
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
34
57
29
10
0

Procento
26, 1 %
43, 9 %
22, 3 %
7, 7 %
0, 0 %

Ovoce by m lo být konzumováno n kolikrát denn díky tomu, že je zdrojem
ležitých vitamin

a minerálních látek. Avšak oproti zelenin obsahuje ovoce v tší

množství sacharid . Obsah protein

a lipid

je zanedbatelný. Z výsledk

vyplývá, že

43, 9 % respondentek konzumuje ovoce 1 x denn . N kolikrát denn konzumuje ovoce
pouze 26, 1 % respondentek. Pozitivní je, že ani jedna respondentka neuvedla, že ovoce
bec neza azuje do jídelní ku.
Zelenina
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
29
50
38
13
0

Procento
22, 3 %
38, 5 %
29, 2 %
10, 0 %
0, 0 %

Všechny druhy zeleniny jsou zdrojem vitamin , minerálních látek a p edevším
vlákniny, která je d ležitá pro správnou peristaltiku st ev. Díky tomu by m la být zelenina
každodenní sou ástí jídelní ku, minimáln

2 x denn . Nejvhodn jší je konzumovat

zeleninu v syrovém stavu, nebo tepelnou úpravou se ada cenných látek ztrácí. Výsledky
jsou podobné, jako výše uvedené výsledky u ovoce.
echy a semínka
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
3
8
36
59
24

Procento
2, 3 %
6, 1 %
27, 7 %
45, 4 %
18, 5 %

echy a semínka jsou velice zdravé, nebo obsahují nenasycené MK, které jsou
rovn ž obsaženy v rybách. Na druhé stran mají vysokou energetickou hodnotu, takže by
ly být konzumovány v rozumné mí e. Omezit by se m la p edevším konzumace
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solených o ech pro vysoký p íjem soli, jež zvyšuje krevní tlak. 45, 4 % respondentek
uvedlo, že o echy a semínka konzumuje n kolikrát za m síc.
Sladkosti
Odpov
kolikrát denn
1 x denn
kolikrát týdn
kolikrát za m síc
bec ne

Po et žen
8
18
40
50
14

Procento
6, 1 %
13, 8 %
30, 8 %
38, 5 %
10, 8 %

Sladkosti by se m ly konzumovat v omezeném množství a v jídelní ku by m ly být
nahrazeny komplexními sacharidy. Omezená konzumace se týká i slazených nápoj pro
vysoký obsah sacharid , které vedou k nadváze a zubnímu kazu. Pouhých 10, 8 %
respondentek uvedlo, že v bec nekonzumuje sladkosti.
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7. 7

Zhodnocení výsledk dotazníkového šet ení

Zhodnocení hypotézy . 1.
edpokládala jsem, že více než 50 % žen st edního v ku si pravideln kontroluje
lesnou hmotnost. K této hypotéze se vztahuje otázka . 3 v dotazníku.
Graf . 1: Kontrola t lesné hmotnosti.

Kontrola t lesné hmotnosti
Každý den
4, 6 %
Ne,
nekontroluji
34, 6 %

1 x týdn
27, 7 %

1 x m sí
33, 1 %

Z grafu

. 1 je z ejmé, že 34, 6 % respondentek si svou t lesnou hmotnost

nekontroluje. Respondentek kontrolujících si svou t lesnou hmotnost 1 x m sí
(33, 1 %) a 1 x týdn (27, 7 %) je p ibližn stejn . Pouhých 4, 6 % žen si svou t lesnou
hmotnost kontroluje pravideln každý den. Získaným výsledkem dotazníkového šet ení
nebyla hypotéza potvrzena.
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Zhodnocení hypotézy . 2.
V rámci fyzické aktivity jsem p edpokládala, že více jak 30 % žen, které se
nev nují žádné pravidelné pohybové aktivit , nemají zdravotní d vod, který by jim v tom
bránil. Pro tuto hypotézu byla v rámci dotazníku vytvo ena otázka . 6.
Graf . 2: Pravidelná pohybová aktivita.

Pravidelná pohybová aktivita

Ano, každý den

19, 2 %
21, 6 %

Nesportuji

40, 0 %

44, 6 %

Pouze 1 x týdn
Ano, 2 - 4 x týdn
Ano, zdravotní d vod

14, 6 %
4, 6 %

Ne, žádný zdravotní d vod

Z výsledk grafu . 2 vyplývá, že 44, 6 % respondentek odpov

lo, že se nev nuje

žádné fyzické aktivit , tj. 58 žen ze 130. U t chto respondentek následovala rozši ující
otázka, zda jim v provozování fyzické aktivity brání zdravotní problém. P ekvapiv
vysoký podíl respondentek, p esn 40, 0 %, uvedl, že jim v pravidelné pohybové aktivit
nebrání žádný zdravotní problém. Pouhých 4, 6 % respondentek uvedlo, že mají zdravotní
problém, který jim brání v pravidelném cvi ení. Na základ získaných výsledk
hypotéza potvrzena.
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byla

Zhodnocení hypotézy . 3.
i zjiš ování pravidelnosti stravy žen st edního v ku jsem si stanovila hypotézu, že
40 % žen ve st edním v ku se stravuje pravideln (5 denních jídel). Tato hypotéza byla
ov ena pomocí otázky . 8 v dotazníku.
Graf . 3: Pravidelná strava.

Pravidelná strava
0, 8 %

1, 5 %

20, 0 %

1x
2x

47, 7 %

3x
4x
30, 0 %

5 x a více

Z grafu . 3 vyplývá, že p ibližn polovina respondentek (47, 7 %) uvedla, že se
stravuje 5 x až vícekrát denn . Následn 30 % žen uvedlo, že jí 4 x denn a 20 % jen
3 x denn . Pouhé 2 respondentky odpov

ly, že jedí 2 x denn , a 1 respondentka uvedla,

že se stravuje pouze 1 x za den. Díky t mto výsledk m dotazníkového šet ení byla
stanovená hypotéza potvrzena.
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Zhodnocení hypotézy . 4.
Dalším p edm tem pr zkumu bylo zjistit, jestli ženy st edního v ku dodržují
pravidelný pitný režim. P edpokládala jsem, že 40 % žen dodržuje pravidelný pitný režim
cca 2 – 3 litry denn . K této hypotéze se vztahuje otázka . 9.
Graf . 4: Pitný režim.

Pitný režim
1, 5 %

4, 6 %
13, 1 %
Mén než 1 litr

17, 7 %

1 - 2 litry
2 - 3 litry
Více jak 3 litry
63, 1 %

Z grafu

Nevím, nesleduji to

. 4 je patrné, že nejpo etn jší skupinu (63, 1 %) tvo í ženy, které

konzumují 1 – 2 litry tekutin denn . Pouhých 17, 7 % respondentek dodržuje pravidelný
pitný režim cca 2 – 3 l denn . 13, 1 % žen uvedlo, že jejich denní p íjem tekutin je menší
než 1 litr. 4, 6 % respondentek sv j pitný režim nesleduje a 1, 5 % žen konzumuje více jak
3 litry tekutin denn . V tomto ohledu jsou výsledky horší, než jsem o ekávala. Tímto
hypotéza nebyla potvrzena.
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Zhodnocení hypotézy . 5.
Poslední hypotézou bylo, že více než 50 % žen má již zkušenosti s reduk ním
režimem (dietou). Pro tuto hypotézu byla vytvo ena otázka . 11 v dotazníku.
Graf . 5: Zkušenost s dietou.

Zkušenost s dietou

Ne
43, 9 %
Ano
56, 1 %

Z grafu . 5 vyplývá, že tato hypotéza byla potvrzena, nebo žen, které mají
zkušenost s reduk ním režimem, je 56, 1 %, tedy nadpolovi ní po et. Zbývajících
43, 9 % žen nemá zkušenost s dietou.
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7. 8

Shrnutí dotazníkového šet ení (diskuze)
Cílem dotazníkového šet ení bylo zjistit výživový stav u sledované skupiny žen

st edního v ku v Mladé Boleslavi a jejich zkušenosti s dietním režimem. Respondentek
bylo celkem 130. Nejpo etn jší skupinu tvo ily ženy ve v ku 45 až 50 let, tj. ženy, které
nedávno dosáhly st edního v ku, a postupn u nich nastává období klimakteria. Pokud jde
o vzd lání, nadpolovi ní po et respondentek tvo ily ženy se st edoškolským vzd láním.
Pouhých 6 respondentek má základní vzd lání. P i rozboru, zda jejich dosažené vzd lání
má vliv na stravovací zvyklosti i ovliv uje jejich pohled na zdravý životní styl, jsem
získala následující informace. Všech 6 žen není spokojeno se svou t lesnou hmotností
a 90 % z nich nepokládá sv j životní styl za zdravý a ani sv j zp sob stravování
nepovažuje za zdraví prosp šný. V otázce pravidelnosti stravy a pitného režimu jsou již
výsledky nejednotné. Zkušenosti s dietami mají 4 respondentky, které držely dietu z vlastní
iniciativy. V záv ru všechny ženy uvedly, že nev dí, jaké zdravotní obtíže mohou nastat
i dietním režimu. Zde je vid t nízká informovanost.
Dále je z výsledk dotazníkového šet ení patrné, že nadpolovi ní po et (68, 5 %)
dotazovaných žen ve st edním v ku je nespokojen se svou t lesnou hmotností a pouhých
27, 7 % respondentek považuje sv j životní styl za zdravý. Podobn založená otázka
zjiš ovala, zda si ženy st edního v ku myslí, že jejich zp sob stravování je zdraví
prosp šný. Celkem 57, 7 % žen uvedlo, že jejich zp sob stravováno neprospívá jejich
zdraví, a 42, 3 % žen uvedlo, že ano. Tato otázka byla rozší ena o možnost dobrovolného
zd vodn ní své odpov di. Mezi nej ast jší negativní odpov di pat í nepravidelná strava,
pracovní vytížení, neomezování se v jídle, nízká konzumace ovoce a zeleniny a ve erní
ejídání se. Naopak ženy považující sv j zp sob stravování za zdraví prosp šný svou
odpov

zd vodnily tím, že tou odborné rady, snaží se vyhýbat rizikovým potravinám,

konzumují více ovoce, zeleniny a dodržují pravidelný pitný režim.
i šet ení pravidelného stravovacího a pitného režimu byly zjišt ny následující
údaje. 47, 7 % žen uvedlo, že se stravuje 5 x až vícekrát denn . Toto zjišt ní je pozitivní,
nebo vzhledem k dnešnímu zrychlenému životnímu tempu je obtížné dodržovat ur itou
pravidelnost.

Pitný

režim

ve

smyslu

2

až

3

litr

denn

dodržuje

pouze

17, 7 % respondentek. Avšak i denní konzumace 1 až 2 litr tekutin je dosta ující. Toto
konzumované množství uvedlo 63, 1 % respondentek. P i zjiš ování p evládajícího nápoje
hem dne byla z 6 uvedených nápoj pouze jedna možná odpov
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. 45, 4 % žen uvedlo,

že pije nej ast ji

istou, neochucenou vodu, která je pro organismus nejvhodn jší.

Následn 30, 0 % žen uvedlo aj. N kolik respondentek tuto odpov

ješt rozší ilo ve

smyslu, zda dávají p ednost ernému, zelenému i ovocnému aji. 18, 5 % respondentek
zvolilo jako p evládající nápoj ochucenou vodu. Pouhých 6, 1 % žen uvedlo, že pije
nej ast ji b hem dne kávu, která je nevhodným typem nápoje, nebo p sobí diureticky.
Ani jedna z respondentek neozna ila za p evládající nápoj sladké nápoje i ovocné a
zeleninové š ávy.
Další otázky se týkaly diet. Nadpolovi ní po et respondentek (56, 1 %) uvedl, že již
má zkušenosti s dietou. V p ípad kladné odpov di následovala rozši ující otázka, zda ženy
držely dietu ze zdravotních d vod

i z vlastní iniciativy. Výrazn p evažující ást žen

(52, 3 %) uvedla, že držela dietu z vlastní iniciativy, tudíž pouhých 3, 8 % žen má
zkušenost s dietou v d sledku zdravotních obtíží.
U zjiš ování znalostí zdravotních problém

p i reduk ním režimu m ly

respondentky možnost otev ené odpov di. Pouze 26, 1 % žen odpov

lo, že ví, jaké

mohou nastat zdravotní komplikace p i dietním režimu. Jako nej ast jší zdravotní obtíže
uvád ly narušení metabolismu, odvápn ní kostí, v edové choroby, zácpa, jo – jo efekt,
nedostatek vitamin

a dalších d ležitých látek, únava, poruchy spánku a psychické

problémy. Avšak 73, 9 % žen neví, jaké zdravotní komplikace provázejí dietu, což
vypovídá o nízké obeznámenosti i nezájmu o tuto problematiku.
Poslední otázka je zam ena na výskyt uvedených potravin v jídelní ku u vybrané
skupiny žen st edního v ku. Výsledky ukazují, že spot eba ovoce, zeleniny a ryb je
nedosta ující, na rozdíl p íjem sladkostí je stále nadbyte ný.
Celkov byla zjišt na nízká informovanost u sledované skupiny žen st edního v ku
ohledn správného stravování a zejména zdravotních rizik p i reduk ních dietách. Ur it
by se jí m la v novat zvýšená pozornost v následujících letech.
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8

Záv r
Vzhledem k dnešnímu životnímu stylu je oblast racionálního stravování,

nespokojenosti s t lesnou hmotností a s tím související problematika diet stále
aktuáln jším tématem bez ohledu na pohlaví i v k.
V této bakalá ské práci byla ešena problematika stravování a zejména reduk ního
režimu u žen st edního v ku, které procházejí obdobím klimakteria. Ženy v p echodu jsou
nejvíce ohroženy klesajícími hladinami pohlavních hormon , p edevším estrogen , které
mají v t le nezastupitelnou funkci. Chrání ženy zejména p ed kardiovaskulárními
chorobami a osteoporózou. Samotné klimakterium provází v r zné mí e ada obtíží, jako
nap íklad návaly horka, bolesti hlavy, st evní potíže, náchylnost k mo ovým infekcím,
vaginální suchost a další. V tomto sm ru má správná výživa pozitivní vliv na tyto
nep íjemné okolnosti.
Hlavním cílem této práce bylo sledovat problematiku stravování ve vzájemném
vztahu k dietám u žen st edního v ku a poskytnout teoretický podklad k praktické ásti.
Cílem praktické ásti bylo zmapovat výživový stav vybrané cílové skupiny žen
st edního v ku a jejich zkušenost s dietami. V neposlední ad bylo p edm tem práce
zjistit, jakou pozornost v nuje sledovaná skupina žen st edního v ku informacím o
zdravém zp sobu života a jaký zaujímá postoj k této problematice. Nástrojem pro získání
dat bylo dotazníkové šet ení mezi ženami ve st edním v ku v Mladé Boleslavi.
Z výsledk

dotazníkového šet ení byla patrná nedostate ná informovanost žen

st edního v ku ohledn správného stravování a p edevším zdravotních rizik p i reduk ních
dietách.
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Obrázek 1. Graf znázor ující subjektivní názor žen v r zném období st ední a starší
dosp losti na míru jejich angažovanosti v roli manželky, matky a dcery a v zam stnání.
(Hodnoty jsou uvedené v procentech)

(VÁGNEROVÁ, M., 2007, str. 187)
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Obrázek 2. Klimakterické obtíže a možnost jejich p edcházení správnou výživou.
Klimakterické p íznaky
Návaly horka

Co jíst a emu se vyhnout
Vhodné jsou potraviny obsahující sóju
a ln ná semínka. Naopak by m lo dojít
k omezení ko en ných jídel, kofeinu
a alkoholu.
ly by se konzumovat potraviny bohaté na
ho ík, jako jsou hn dá rýže, celá zrna
pšenice a žita, fazole, hrách a zelená
zelenina. Nevhodný je alkohol a kofein.
Doporu eny
jsou
sójové
výrobky
(tofu, sójové mléko) nebo ln ná semínka,
nebo mají estrogenní ú inek.
Strava by m la obsahovat dostate né
množství vápníku a vitaminu D. Pomoci
že také strava obsahující fytoestrogeny17.
Celkov je vhodné konzumovat potraviny
bohaté na fytoestrogeny a p ed spaním vypít
šalv jový aj.
Do jídelní ku by m ly být zahrnuty
potraviny bohaté na antioxidanty a
vitamin E. Dále by m la strava obsahovat
esenciální mastné kyseliny obsažené
v rostlinných tucích, o íšcích a rybím oleji.
lo by dojít k omezení pr myslov
zpracovaných potravin a zejména p íjmu
soli. Dále je vhodný dostatek tekutin.
Každodenní jídelní ek by m l obsahovat
dostatek vlákniny. D ležitý je pravidelný
pitný režim, alespo
2 litry denn .
Konzumace alkoholu a kofeinu by m la být
minimální.

Zm ny nálady, úzkost a podrážd nost

Vaginální suchost

Osteoporóza

No ní pocení

Stárnutí k že

Nadýmání

Zácpa

Tabulka upravena dle: MYERS, E., 2009.

17

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného p vodu s estrogenním ú inkem. Obsaženy jsou zejména v sóje,

lušt ninách a semenech lnu. (SVA INA, Š. aj., 2008)
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Obrázek 3. Pyramida zdravé výživy.

(POLEDNE, R., 2003)
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Obrázek 4. Tabulka výživových hodnot potravin.
Potravina (100 g)

Energie (kJ)

Bílkoviny (g) Tuky (g)

Cukry (g)

Bílý chléb

996

7, 5

1, 2

48, 0

Knäckebrot

1 331

10, 0

1, 5

66, 0

Jogurt (p írodní, netu ný)

142

3, 4

0, 1

4, 2

Mléko kravské (1, 5 % tuku)

197

3, 4

1, 5

4, 9

Šleha ka 30 % tuku

1 226

2, 5

30, 0

3, 2

Sýr Eidam, 30 % tuku v sušin

1 075

27, 3

16, 0

0

Máslo

3 156

0, 5

83, 0

0, 5

Olivový olej

3 754

-

99, 6

0, 2

Šunka (syrová, uzená)

1 603

16, 9

35, 0

-

Trvanlivý salám

1 552

18, 5

33, 0

-

Ku e

695

19, 9

9, 6

-

Kapr

481

18, 0

4, 8

-

Losos

845

19, 9

13, 6

-

Tu ák

946

21, 5

15, 5

-

Ananas

238

0, 4

0, 2

13, 5

Banán

339

1, 1

0, 2

21, 4

Grapefruit

180

0, 6

0, 2

9, 0

Hroznové víno

306

0, 7

0, 3

16, 1

Jablko

226

0, 3

0, 6

10, 4

Brambory (syrové)

297

2, 0

0, 1

14, 8

Brambory (pe ené)

506

3, 1

1, 0

25, 0

Brokolice

100

3, 5

0, 2

2, 8

esnek

565

6, 1

0, 1

27, 5

Okurka

54

0, 6

0, 2

2, 2

Raj e

71

1, 0

0, 2

2, 6

ka

1 297

23, 5

1, 4

52, 0

Hrách

1 138

23, 0

1, 4

41, 2

Burské o echy nepražené

2 389

26, 0

48, 1

8, 3

Vlašské o echy

2 787

15, 0

62, 0

12, 1

Tabulka upravena dle: DOUBRAVOVÁ, J., 2000.
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Obrázek 5. Vitaminy pomáhající p i klimakterických obtížích.
Vitamin

Zdroj

Obtíže p i nedostatku

A

Mrkev, špenát, meru ky, sladké
brambory, erstvá játra.

B3

Maso a dr bež, ryby, lušt niny.

B6

Maso, dr bež, ryby, obilniny,
mlé né produkty.
Zelená listová zelenina, o echy,
hrách, fazole a játra.
Ryby, dr bež, vejce a mléko.

Silné menstrua ní krvácení,
abnormality d ložního ípku, karcinom
prsu.
Vysoká hladina lipid v krvi
(hyperlipidémie), nízká hladina glukózy
v krvi (hypoglykémie).
Abnormality d ložního ípku a jeho
karcinom, diabetes mellitus.
Abnormality a karcinom d ložního
ípku, osteoporóza a diabetes mellitus.
Úzkost, deprese, prom ny nálad, únava.

B9
B12
C
D
E

Silné menstrua ní krvácení, chloasma18,
karcinom d ložního ípku.
Špatné vst ebávání vápníku, které vede
ke zvýšenému riziku osteoporózy.
Návaly horka, úzkost, poševní
problémy (suchost), chloasma,
ateroskleróza, fibrocystická
mastopatie19.

Citrusové plody, jahody,
brokolice, zelené papriky.
Slune ní zá ení, rybí tuk,
celozrnný chléb a obilniny.
Rostlinné tuky, zelená listová
zelenina a obilniny.

Tabulka upravena dle: STOPPARDOVÁ, M., 1995.

18

Chlosma je žlutohn dá pigmentace na obli eji. Vyskytuje se n kdy u žen užívajících hormonální

antikoncepci a u žen v klimakteriu. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
19

Fibrocystická mastopatie je porušení pom ru tkání prsu ve prosp ch vaziva. Nemá rizikový vliv na vznik

rakoviny prsu. (CITTERBART, K. et al., 2001)
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Obrázek 6. Minerály, které pomáhají p i klimakterických obtížích.
Minerální látka
Vápník

Ho ík

Sodík
Zinek
Železo

Jód
Chróm
Selen
Mangan

Zdroj
Mléko a mlé né výrobky,
zelená listová zelenina,
citrusové plody.

Obtíže p i nedostatku
Osteoporóza, vysoká
koncentrace lipid v krvi
(hyperlipidémie), vysoký
krevní tlak (hypertenze).
Diabetes mellitus,
Zelená listová zelenina,
osteoporóza, onemocn ní
echy, sójové boby,
koronárních cév, únava,
celozrnné obilniny.
deprese.
Pomeran ová š áva, banány, Únava, onemocn ní srdce,
sušené ovoce a maso.
hypertenze a deprese.
Maso, játra, vejce, dr bež a Osteoporóza.
mo ští živo ichové.
echy, játra, ervené maso, Silné menstrua ní krvácení.
vaje ný žloutek, zelená
listová zelenina.
Ryby a mo ské asy.
Fibrocystická mastopatie20,
hypothyroidismus21.
Maso, sýry, obilniny, chléb. Nízká hladina krevního
cukru (hypoglykémie).
Mo ští živo ichové, maso,
Fibrocystická mastopatie,
obiloviny.
karcinom prsu.
Obiloviny, o echy, ovoce,
Ateroskleróza.
zelenina.

Tabulka upravena dle: STOPPARDOVÁ, M., 1995.

20

Fibrocystická mastopatie je porušení pom ru tkání prsu ve prosp ch vaziva. Nemá rizikový vliv na vznik

rakoviny prsu. (CITTERBART, K. et al., 2001)
21

Pokles produkce hormon štítné žlázy se nazývá hypothyroidismus. (STOPPARDOVÁ, M., 1995)
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Obrázek 7. P ehled diet v doporu ované úprav z roku 1991.
Energetická

Bílkoviny

Tuky

Cukry

Vitamin C

hodnota (kJ)

(v g / den)

(v g / den)

(v g / den)

(v mg / den)

1 kašovitá

9 500

80

70

320

90

2 šet ící

9 500

80

70

320

90

3 základní

9 500

80

70

320

90

9 500

80

55

360

90

9 500

80

70

320

90

9 500

50

70

350

90

8 reduk ní

5 300

75

40

150

90

9 diabetická

7 400

75

60

225

90

9 500

80

70

320

90

11 výživná

12 000

105

80

420

100

12 batolecí

5 500

45

40

190

90

13 p edškolní v k

7 000

60

55

230

50

8 800

75

65

300

90

Dieta

4 s omezením
tuk
5 s omezením
zbytk
6 s omezením
bílkovin

10 neslaná
(šet ící)

13 – s pro mladší
školní v k
14 podle rozpisu
léka e

(MARÁDOVÁ, E., 2005, str. 164)
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Obrázek 8. Dotazník.
Dotazník
Vážená respondentko,
prosím Vás o vypln ní tohoto dotazníku, jenž je ur en ženám st edního v ku (45 – 60 let) a týká se
problematiky stravování. Dotazník je zcela anonymní. Získané údaje budou hromadn zpracovány, nebudou
nijak zneužity, proto Vás prosím o jeho pravdivé vypln ní. Dotazník je podkladem mé bakalá ské práce.
edem d kuji, Barbora Plachá.
Následující otázky si pozorn p
te a zvolené odpov di zak ížkujte. Pokud se ptám na slovní odpov ,
vypište ji na p íslušný ádek.
A. Obecné údaje (všechny údaje jsou povinné)
1. Pat íte do v kové kategorie:
45- 50 let
51- 55 let
56- 60 let
Jiná kategorie
2. Vaše dosažené vzd lání je?
Základní
Vyu ena v oboru
St edoškolské
Vyšší odborné
Vysokoškolské
B. Osobní p ístup
3. Kontrolujete si svou t lesnou hmotnost?
Každý den
1x týdn
1x m sí
Ne, nekontroluji
4. Jste spokojená se svou t lesnou hmotností?
Ano
Ne
5. Považujete sv j životní styl za zdravý?
Ano
Ne
Nevím
6. V nujete se pravideln n jaké pohybové aktivit ?
Ano, každý den
Ano, 2- 4x týdn
Pouze 1x týdn
Ne
Pokud ne, existuje n jaký zdravotní d vod, který Vám v tom brání?
Ne
Ano, specifikujte Váš zdravotní problém:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
C. Stravovací návyky
7. Myslíte si, že Váš zp sob stravování prospívá Vašemu zdraví?
Ano
Ne

78

Vaši odpov zd vodn te:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Kolikrát denn jíte?
1x
2x
3x
4x
5x a více
9. Kolik tekutin za den vypijete?
Mén než 1 litr
1- 2 litry
2- 3 litry
Více jak 3 litry
Nevím, nesleduji to
10. Jaký nápoj u Vás p evládá b hem dne? (Zvolte pouze jednu odpov
aj
Káva
Neslazená voda
Ochucená voda
Sladké nápoje (Coca cola, Fanta,..)
Ovocné i zeleninové š ávy

).

11. Držela jste n kdy dietu?
Ne
Ano
Pokud ano, držela jste (stále držíte) dietu:
Ze zdravotních d vod (diabetická, nízkocholesterolová ad.)
Z vlastní iniciativy
12. Víte, jaké zdravotní problémy se mohou objevit p i reduk ním dietním režimu?
Ne
Ano
Pokud ano, jaké?
____________________________________________________________________________
13. K ížkem ozna te, jak asto se uvedené potraviny vyskytují ve Vašem jídelní ku.
Název potraviny
kolikrát
1x denn
kolikrát
kolikrát za
denn
týdn
síc
Máslo
Margarín
Rostlinné oleje
Mlé né výrobky
Maso- dr bež
Maso- vep ové, hov zí
Ryby
Vejce
Ovoce
Zelenina
echy a semínka
Sladkosti
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bec ne

Obrázek 9. Dotazník – ukázka vypln ného dotazníku 1.
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Obrázek 10. Dotazník – ukázka vypln ného dotazníku 2.
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