
 

ÚVOD 

 

 

Tématem bakalářské práce je Metodika sestavení výţivového 

plánu. Toto téma jsem si zvolil z důvodu, ţe k uvedené problematice mám 

osobně blízko a můj zájem o ni prohloubilo absolvování certifikovaného 

kurzu výţivového poradce u PaedDr. Petra Tlapáka. Dalším a neméně 

hodnotným důvodem výběru tématu bakalářské práce je perspektivní 

budoucnost oboru.  

V první části práce jsou nejprve stručně shrnuty podmínky pro 

vytvoření dobrého vztahu s klienty, který musí být zaloţen na důvěře a 

sympatii. Dále jsou podrobně popsány způsoby zjišťování vstupních údajů 

nutných pro správné sestavení nutričního plánu. Závěrečná část na 

několika konkrétních příkladech důkladně popisuje postup sestavení 

výţivového plánu, různé varianty, které lze dle  potřeb klienta navrhnout. 

Cílem práce však je ukázat, jak výţivový poradce postupuje od 

prvního kontaktu přes získávání potřebných údajů aţ po samotnou 

realizaci výţivového plánu a následnou spolupráci s klientem. Ukazuje se 

však, ţe pro opravdu profesionální úroveň práce výţivového poradce 

nestačí pouze dokonale zvládnout metodiku sestavení výţivového plánu, 

rovnocennou úlohu v jeho výkonu zaujímá i psychologická příprava, 

schopnost interakce s klientem a vhodná reakce na klientovy potřeby. 

Vztah mezi nutričním poradcem a klientem by měl být na přátelské úrovni, 

ovšem při zachování profesionálního odstupu.  

I přesto, ţe ţijeme ve vyspělé společnosti 21.století, v době kdy 

dokáţeme léčit nemoci, na které ještě před nedávnem lidé umírali, v době 

obrovského technologického pokroku, není bohuţel většina z nás schopna 

tak základního úkonu, jakou je správná ţivotospráva. Její součástí jsou 

v prvé řadě stravovací návyky, často velice nevhodné a v některých 

případech i odstrašující.  

Dnes hrozí reálná potravinová krize. K devíti stům milionům lidí 

trpících jiţ nyní hladem, přibudou v nejbliţší době další stamiliony. A i lidé 



v bohatých zemích jako je naše, se budou muset naučit sahat kvůli jídlu 

mnohem hlouběji do kapsy. Cesta ke správné ţivotosprávě není tedy pro 

nás jen cestou zdraví prospěšnou. Kdyţ začneme pracovat s tím co, kdy, 

kde a jak jíme, vede to jednoznačně k omezení plýtvání s potravinami. 

Tím jsou správné stravovací návyky velmi úzce spojeny s ekonomickou 

udrţitelností a sociálním přístupem.  

Stále více lidí touţí po správné ţivotosprávě a vyhledává pomoc u 

výţivových poradců. Základním kamenem v problému zdravého 

stravování je nedostatečná informovanost o správné a zdravé výţivě a 

s ní související ţivotosprávě. Hlavním posláním výţivových poradců je 

pomáhat lidem v oblasti správné ţivotosprávy a naplnit tak jejich potřeby, 

cíle a sny. 

Ekonomické argumenty nejsou jen na straně jednotlivce. V této 

oblasti se dnes velmi prohlubuje uvědomění velkých a středních firem. 

Zdravá výţiva a nutriční poradenství se čím dál více objevuje 

v programech pro podporu zaměstnanců a pracovního prostředí. Dnes jiţ 

dávno není tabu, ţe nevhodné stravování, či nutričně nevyváţená strava 

mají za následek špatnou morálku na pracovišti a nízkou produktivitu 

práce. Lidé, kteří nedodrţují ať vědomě, či z návyku správnou 

ţivotosprávu, také nedávají takový pozor na bezpečnost práce a podléhají 

častěji pracovním úrazům. Vše vychází primárně z toho, ţe strava a 

ţivotní styl ovlivňují dlouhodobý zdravotní stav zaměstnanců. Ti, kteří se 

stravují nezdravě, mají více absencí. Tyto argumenty jsou pro mnoho 

firem velmi silnou pobídkou, aby věnovaly podpoře zdravého způsobu 

ţivota svých zaměstnanců více energie a prostředků.  

 Bakalářská práce tedy stručně nastiňuje „metodiku sestavení 

výţivového plánu“ výţivovým poradcem. V práci je kladen důraz na  

důleţitost a význam získání správných podkladů pro sestavení výţivového 

plánu a navázání vztahu důvěry s klientem. Stavba nutričního plánu není 

pouhou rutinní záleţitostí, nýbrţ odbornou prací kaţdého výţivového 

poradce, spočívající v prokázání specifických schopností a dovedností a 

jejich vyuţití v kaţdodenní praxi. 

 Tato práce by měla ve svém výsledku slouţit jako vhodný návod 

pro ty, kteří se chystají v oboru výţivového poradenství působit. 



Absolvováním certifikovaného kurzu poradce pro výţivu a odborné 

literatury lze získat kvalitní informace o tom, jak by si měl poradce pro 

výţivu ve své profesi správně počínat. Všechny důleţité poznatky jsou 

shrnuty v pěti hlavních kapitolách. 

 První kapitola podává obecný přehled informující o správ-ných 

zásadách, které by měly být ze strany poradce pro výţivu dodrţeny. 

Konkrétně se tato část bakalářské práce zabývá samotnou osobností 

výţivového poradce, jeho nezbytnými dovednostmi a následně také 

vztahu s klienty.  

Druhá kapitola obsahuje nejdůleţitější část. Přibliţuje úvodní 

rozhovor s klientem, zjištění potřebných informací o klien-tovi a následnou 

motivaci klienta pro další spolupráci. 

Třetí kapitola se ve větší míře věnuje diagnostice klienta a odkazuje 

na autory literatury z oboru medicíny, jejichţ články či knihy poskytují 

názorný obraz postupu práce výţivových poradců. V jednotlivých 

podkapitolách jsou dále popsány diagnostické úkony, které je nezbytné 

vykonat pro odborné sestavení výţivového plánu.  

Ve čtvrté kapitole je pozornost zaměřena na psychoterapií a 

motivaci klienta. Čas od času se kaţdý z nás cítí špatně. Většina 

problémů přitom mívá hlavně psychický základ. Stres, vyčerpání, velké 

pracovní nasazení, nebo problémy v osobním ţivotě nás mohou natolik 

vyčerpat, ţe narušíme i základní principy ţivotosprávy a následuje další 

oslabení organismu a většinou s tím spojené další prohloubení osobní 

krize. Tím se vše zacyklí a cesta z tohoto kruhu vede jen postupným 

narovnáním ve všech oblastech. Psychická podpora a uvolnění musí jít 

ruku v ruce s nastolením správné ţivotosprávy, posílením správných 

návyků a zdravého ţivotního stylu.  

Pátá kapitola uvádí obecná pravidla vyuţívaná při sestavování 

výţivových plánů a současně popisuje, jak je vytvářen nutriční plán na 

základě individuálních potřeb a poţadavků klienta. 



1. VÝŽIVOVÝ PORADCE A PŘÍSTUP KE KLIENTOVI 

 

 

1.1 Výživový poradce 

 

 

Výţivové poradenství je obor, jehoţ posláním je pomoc a 

spolupráce s lidmi. Tento obor vyţaduje mnoho dovedností a vědomostí, 

získaných vzděláním a podpořených osobním přesvědčením a nadšením. 

Podle Fořta (2008) za plnohodnotné výţivové poradce lze povaţovat 

absolventy lékařských, přírodovědeckých a pedagogických fakult se 

zaměřením na biologii. Dále také absolventy technických vysokých škol se 

zaměřením na potravinářství, absolventy tělovýchovných fakult, případně 

zdravotnických škol se zaměřením na výţivu. Vhodné je absolvování 

renomovaného kurzu Výţivového poradenství. 

 Výţivové poradenství má mnoho úskalí a vyţaduje velmi 

individuální přístup, odborné znalosti a ideálně i dostatečnou praxi. 

Výţivový poradce není dietologem. V mnoha případech přání klienta ani 

nesměřuje k redukci váhy, ale k vyváţené stravě, se kterou si klient neví 

sám rady, při změně fyzické aktivity, či získání dostatku energie pro 

cvičební plán. Zatímco dietolog se spíše zabývá výţivou klinickou a 

léčebnou a jeho primárním zájmem je zdravotní stav pacienta, tak 

výţivový poradce se spíše snaţí být odborným partnerem při změně 

ţivotního stylu, pomocníkem v oblasti stravování a zdravého ţivotního 

stylu, tedy v oboru v němţ se klient sám dostatečně neorientuje, nebo 

nemá čas se jím zabývat sám.  

 Práce výţivového poradce není jen o realizaci přání klienta, ale 

měl by zváţit veškeré faktory a zdravotní dopady, které můţe klientem 

zvolená cesta mít a pomoci mu při nalezení té nejlepší. Poradce by měl 

být empatický a mít dostatečné vědomosti a odborné znalosti k tomu, aby 

dokázal propojit klien-tovy deklarované cíle se zásadami zdravého 

stravování při res-pektování jeho zdravotního stavu.  



Klíčovým problémem mnoha poradců dnešní doby je, ţe jsou sice 

odborně vyškolení, mají v mnoha případech i mnoho osobních zkušeností, 

ale nejsou dobrými "prodejci". Správný poradce by neměl pouze klientovi 

odborně zpracovat jeho plán a předat mu ho s konkrétním návodem, jak 

postupovat. Mnoho klientů přichází jen s okamţitou motivací, nebo velmi 

slabou disciplínou. Měl by tedy umět u klienta podnítit a rozvinout jeho 

nadšení pro cestu, kterou si zvolil. Měl by mu umět "prodat" výhody 

zvoleného postupu a vyvolat v něm soutěţivost se sebou samým. Zároveň 

by měl v klientovi vyvolat pocit, ţe by k těmto závěrům došel i sám a svým 

rozhodnutím. To jsou kompetence, které se na kurzu výţivového 

poradenství neučí, ale přitom správně rozvinutá a dimenzovaná motivace 

je klíčem k úspěchu, jak uvádí ve své knize Fořt (2008). 

 Přestoţe výţivový poradce nenese právní odpovědnost a neručí za 

zdravotní stav svého klienta, měl by mít dostatečně vyvinutý smysl pro 

odpovědnost. Při svém povolání ovlivňuje, byť nepřímo, zdravotní stav 

klienta a v případě, ţe si není zcela jist, měl by svá doporučení 

konzultovat s lékařem klienta.  

 Velmi důleţitá je pravidelnost setkání, spolupráce s klientem a 

vyhodnocení jednotlivých kroků. Nahodilá setkání sniţují disciplínu, která 

je v tomto oboru jedním z klíčů k úspěchu, a také sniţují profesionalitu 

celého programu. S tím je spojena samozřejmě evidence a podrobné 

záznamy o navrţených postupech, doporučeních a v neposlední řadě i 

fyzickém i psychickém vývoji klienta.  

 Databáze klientů spojená s klientskými kartami a propojením na 

nezbytné osobní údaje je tedy důleţitou součástí práce výţivového 

poradce. Všechny záznamy o návštěvách, komunikaci s klientem, jeho 

výsledky a poznatky, musí být přehledné a rychle dostupné. Uchování 

těchto údajů vyţaduje nezbytnou diskrétnost, ale zároveň tyto údaje by 

měli být uchovány minimálně po deset let. Práce výţivového poradce je 

během na dlouhou trať. Většina klientů po dosaţení svých cílů ztratí 

motivaci, či prostě „nastartují“, ale nadále se nechtějí podílet na svém 

rozvoji s poradcem. Nicméně někteří z těchto klientů se i po několika 

letech mohou z různých důvodů rozhodnout k obnovení spolupráce a 

v takovém případě je důleţité připomenout si klientův „příběh“. Začít 



budovat na něčem a ne opět od téměř nulové základny je obrovskou 

výhodou, kterou bychom ztrátou klientské historie zahodili.  

 Výţivový poradce by měl mít pozitivní přístup k interakci s ţivotní 

realitou, a tak i působit na klienty, se kterými pracuje. Měl by být 

sebevědomý, empatický, chápavý, mít obecný přehled a schopnost rychle 

reagovat na různorodé situace. Pozitivní přístup a smysl pro humor 

pomáhají klientovi s řešením problémů mnohem lehčeji, učí ho vnímat 

jeho problémy se zdravou nadsázkou a nadhledem.  

 Správný výţivový poradce by měl dle Fořta (2008) od základu 

projít a zkusit vše co povaţuje za vhodné i pro své klienty. Nemusí být 

zrovna kuchař, či kulinářský specialista, ale měl by mít i k tomuto oboru 

pozitivní vztah a umět připravit vše, co doporučuje svým klientům.  

 Samozřejmě by měl mít minimálně základní znalosti z ob-lasti 

anatomie a fyziologie. Stále ovšem platí, ţe není lékařem, nicméně i tak 

by se měl neustále rozvíjet v oblasti nových trendů, vědy, výzkumu a 

nejnovějších poznatků v oblasti výţivy a zdravého ţivotního stylu. Právě 

proto, ţe poradenství v této oblasti je v naší zemi vnímáno jako poměrně 

mladý obor, podléhá obecné nedůvěře a stále se najde velké mnoţství 

populace, které ani nevnímá, ţe důleţitost správného stravování je dnes 

více palčivým tématem, neţ byla kdy dříve.  

 Výţivový poradce tak vedle odborné způsobilosti a nadšení pro 

svou práci, musí být i přesvědčivým "prodejcem" moderního ţivotního 

stylu a disponovat bezesporu nadstandardními komunikačními 

dovednostmi a přehledem. Musí umět naslouchat a zároveň transparentně 

i čitelně sdělovat své postřehy a doporučení. Velmi důleţitou vlastností 

správného poradce je zdravá extroverce. Takový člověk se dokáţe 

přirozeným způsobem otevřít, komunikovat své zkušenosti a ţivotní 

postřehy. Následně pak působí přesvědčivěji a klient se snáze ztotoţňuje 

s doporučeními, která jsou výsledkem jejich spolupráce. V kaţdém 

případě by měl být motorem motivace a impulsem síly pro své klienty. 

Musí umět provokovat a sdílet radost z úspěchů, stejně jako přijmout 

neúspěchy a správně je transformovat v další snaţení. Člověk, pracující s 

klienty, kteří většinou přicházejí s nějakým problémem, by měl být 

dostatečně citlivý, ale na druhou stranu i dostatečně pevný a zásadový.  



 Pomoc spočívá více v povzbuzování, motivaci a vedení, neţ v 

ţivení sebelítostí a soucitu. Výţivový poradce by měl být v neposlední 

řadě i velmi přesvědčivý a působit důvěryhodně. Výsledky vzájemné 

interakce s klienty jsou závislé nejen na jeho způsobilosti a zkušenostech, 

ale do velké míry i na tom, jak je schopen své klienty na správnou cestu 

strhnout a přesvědčit je, ţe jdou správným směrem. 

 Jakkoli se vztah klienta s poradcem v průběhu spolupráce posílí a 

stane se přátelským, stále by měl poradce pamatovat, ţe práce s lidmi je 

postavena na úctě, uctivosti a respektu. Klient by pro něj měl být 

osobností mnohem více, neţ zákazníkem. Je nutné věnovat klientovi tolik 

času, kolik si jeho případ zaslouţí a nestanovovat si ţádné normativní 

časy. Výţivový poradce musí mít neustále na paměti, ţe důvěra se ztrácí 

pouze jednou. Klientovi by měl být poradce dostupný pro mimořádné 

případy i mimo pracovní dobu a do své pracovní etiky by měl zahrnovat 

také disciplínu v setkáních a komunikaci. 

 

 

1.2 Vztah ke klientovi 

 

 

V profesi výţivového poradenství hraje lidský vztah mezi klientem a 

pomáhajícím profesionálem značnou roli. Jedná se o mimořádně citlivou 

záleţitost, kde práce poradce pro výţivu částečně koreluje s prací 

psychologa. V praxi se setkáváme s mnoha odlišnými případy. Ke 

kaţdému z nich je nutno přistupovat zcela individuálně a na základě jeho 

vlastních potřeb. Ve většině literárních pramenů se uvádí, ţe terapeut je 

jednou z nejdůleţitějších součástí léčby (Kopřiva,1997).  

 Osobní sympatie, či antipatie dokáţe správný profesionál 

odfiltrovat a potlačit. Naším cílem je klientovi pomoci, a tak bychom mu 

měli v první řadě  porozumět, věnovat dostatek času na sladění 

s klientem, na pochopení jeho zájmů, potřeb, cílů i pocitů. Tento krok 

nelze podcenit, přestoţe se často jedná o velmi individuální a obtíţný 

úsek spolupráce. 



 První klientův dojem by měl být, ţe našel člověka, kterého zajímá 

on i jeho problémy. Někoho, kdo se dokáţe ztotoţnit s jeho pocity, přijímat 

ho takového, jaký je, a vidět i to dobré, co si kaţdý z nás v sobě nese. 

Klientovi při prvním setkání by se mělo dostat vstřícného přijetí, úsměvu, 

dobré nálady, porozumění a klidného, vyrovnaného přístupu. Není vůbec 

nutné, aby sám poradce měl nadváhu a dokázal tak klienta pochopit a 

lépe se vcítit do jeho rozpoloţení. Kaţdý, kdo je „připraven naslouchat“ a 

ptát se svých klientů a ne pouze „ochoten poslouchat“, dokáţe během 

chvíle rozkrýt mnohem více neţ člověk, který není dostatečně empatický, 

byť problematice rozumí. Velmi důleţité je s klientem komunikovat. Klást 

mu otevřené otázky a dát mu dostatek prostoru k vyjádření. Nepřerušovat 

ho a v úvodní seznamovací fázi s klientem se zdrţet i jakýchkoli 

komentářů. Tyto chvíle mají být s maximálním úsilím věnovány 

absorbování klienta a vzájemnému pochopení. Čím více se o klientovi 

výţivový poradce dozví, tím větší je předpoklad, ţe klient bude 

v závěrečné fázi spokojen a dosáhne svých cílů. Při jakémkoli pocitu, ţe 

něco není zcela jasné, je nutné se k otázce znovu vrátit. Toto důleţité 

pravidlo platí hlavně v začátcích spolupráce, nicméně svůj význam 

neztrácí po celou dobu práce s klientem. 

Přes veškerou péči, kterou je třeba klientům věnovat, stále platí, ţe 

vše má své zdravé hranice. 

 Ačkoli práce výţivového poradce tkví v jisté kontrole a obětování 

se pro druhou osobu, platí zde pravidlo: „Všeho moc škodí.“ Pokud je 

kontrola nad klienty přílišná, můţe docházet k tomu, ţe na nás začnou být 

závislí. Nadměrné obětování se druhé osobě brání rozvoji autonomie. Jak 

upozorňuje Kopřiva (1997) přehnaná péče můţe tudíţ člověku v mnoha 

případech spíše ublíţit, něţ mu pomoci  

 

 

2. INFORMACE O KLIENTOVI 

 

 

2.1 Úvodní pohovor s klientem 



 

 

Úvodní pohovor je základním kamenem celé spolupráce. Jiţ 

v předchozím textu jsem se několikrát dotknul toho, co by nemělo při 

začátku spolupráce chybět. Obecným pravidlem ale je, ţe v tomto 

okamţiku nesmí chybět otevřenost, komunikační dovednosti, pozitivní 

přístup a víra ve svého klienta. Není vůbec na škodu, pokud výţivový 

poradce nemá vrozenou dispozici k rychlé socializaci s cizími lidmi, aby 

prošel nějakým kurzem se zaměřením na navazování sociálních kontaktů. 

Prvních několik desítek sekund a minut rozhoduje o tom, zda nás klient 

přijme a zda nám dá svou důvěru. Pokud tyto první okamţiky 

nedokáţeme dostatečně uchopit, neprojevíme se dostatečně sympaticky 

a profesionálně, je úspěšné dokončení celého programu velmi ztíţeno a 

bude vyţadovat mnohem více úsilí. 

Je tedy zásadní, aby se klient uvolnil. Proto je vhodné prostředí s 

nepřímým osvětlením, atmosféru lze navodit třeba svíčkami, ale také 

aromaterapií, ta klientovi, ačkoliv on si to neuvědomuje odbourává 

psychické zábrany, které jako výţivový poradci potřebujeme u klientů 

utlumit. Zajištění vhodného místa pro komunikaci je také klíčovou 

podmínkou. Chceme-li, aby se klient cítil co nejlépe, uvolnil se a otevřel, je 

ideálním řešením vést rozhovor na místě, které oba účastníky rozhovoru 

staví do stejné pozice. I detaily jako je světlo, klid, zvuky jsou velice 

důleţité. Klient se v ţádném případě nesmí cítit jako u výslechu, nebo 

jakkoli nepříjemně, či pod tlakem.  

Kaţdý pohovor, a tím spíše pokud je to ten první, by měl splňovat 

určitá pravidla. Na rozhovor je nutné vyhradit dostatečný čas, setkání, 

pokud to není jen nějaká dílčí porada, či sdělení výsledku, by nemělo být 

kratší neţ 30 minut. Samozřejmě nejedná-li se o nějaký sloţitý případ, 

neměla by schůzka výrazně překročit hodinu. Je-li pro rozhovor např. 

stanovena 1 hodina, neměla by jeho délka být ani výrazně kratší ani delší 

neţ uvedená doba. Průběh sezení by měl mít přesně naplánovanou 

skladbu a jednotlivé části setkání by měly mít také své časové úseky, 

které poradce v průběhu schůzky kontroluje a řídí. Je uměním klienta vést 



nenásilně tak, aby se předávání informací nezměnilo v neplodné 

„klábosení“, či monolog jedné strany. 

 Příprava na setkání s klientem je také nedílnou součástí práce 

poradce. V případě prvního sezení by si měl poradce připravit základní 

formulář a sled otázek, směřujících k získání klíčových informací klienta. 

Jestliţe tomuto jednání předcházela nějaká korespondence, nebo 

telefonické rozhovory, měl by si je projít, sumarizovat a na jejich základě 

formulovat část otázek, jeţ budou součástí prvního pohovoru. Nejde-li o 

první sezení, poradce si projde anamnézu svého klienta, zápis z poslední 

schůzky, připomene si k jakým cílům se daný klient ubírá. Tak si zajistí 

přehled a bude schopen s klientem plnohodnotně navázat na předchozí 

spolupráci. Stanoví si také jednoduše i strukturu nadcházejícího dialogu a 

dokáţe se na klienta lépe naladit. 

Vlastní průběh pohovoru začneme 2 – 3 minutovou konverzací, 

jejímţ cílem je „uvolnit“ případné napětí mezi oběma zúčastněnými. 

Sezení musí probíhat za jistým účelem, kterého jsou si oba účastníci plně 

vědomi. Chceme-li klientovi pomoci k ur-čitým změnám, měli bychom znát 

jeho priority a cíle. Zaměřujeme se na nejrůznější otázky, které by mohly 

daný problém vyřešit, a nutíme klienta zamýšlet se nad věcmi, které by 

jemu samotnému nepřišly na mysl. Máme-li k výpovědím klienta nějaké 

výtky či jiný názor, nikdy je nesdělujeme jako hotovou věc, ale spíše jako 

myšlenku, se kterou musí klient souhlasit (Kopřiva, 1997). 

 Umění naslouchat je základní vlastností všech podpůrných profesí. 

Naslouchání nesmí být pasivní. Jde o aktivní proces, nikoli pasivní mlčení. 

Aktivním procesem rozumíme projevování pozornosti a zaujetí. Není na 

škodu neverbálně projevit svou pozornost, ale není ţádoucí přerušovat 

zasahováním svými vlastními názory, či udělovat v této fázi rady. Ideálním 

stavem je, ţe aktivní náslech v závěru přechází pozvolna v přirozenou 

konverzaci. Tedy, ţe jeden účastník rozhovoru naslouchá tomu druhému 

a naopak. 

 Je nevhodné, pokud poradce vede rozhovor sám a nenechává 

klientovi dostatečný prostor nebo ho dokonce v pří-padě jeho rozmluvy 

neustále přerušuje. Klient tak můţe nabývat pocitu, ţe mu dotyčný něco 

vnucuje nebo neposkytuje nic důleţitého (Kopřiva, 1997). 



   

 

2.2 Vytvoření kmenových informací 

 

 

Vytvoření kmenových informací je důleţitým krokem v pracovním 

postupu výţivového poradce. Je to soubor potřebných informací o 

klientovi, které nám pomáhají k vytvoření celkového obrazu klienta a volbě 

postupu při tvorbě změn ve vý-ţivě a návycích. Nejvhodnější metodou k 

získání potřebných dat je prostřednictvím dotazníku, který je dále rozvinut 

osobním pohovorem. 

V této části dále uvádím základní skladbu obecného dotazníku. 

Nicméně je potřeba si uvědomit, ţe dotazník by měl slouţit ke sběru 

veškerých kmenových informací, které ovlivňují ţivotosprávu klienta a 

objasňují jeho potřeby. Jako takový by měl mít svou kmenovou část, která 

je totoţná pro všechny klienty a jakousi nadstavbu, přizpůsobenou oblasti, 

na niţ bychom se měli s klientem více zaměřit. Např. oblast zdraví a 

uţívání léků, pokud např. klient trpí poruchou příjmu potravy. V jiném 

případě oblast fyzických aktivit, pokud jde o sportovně zaloţeného 

člověka, je potřeba více specifikovat a podrobněji nahlédnout na reţim 

jeho fyzických aktivit. V neposlední řadě se můţe jednat o specifickou část 

dotazníku, která by nám měla rozšířit informace o psychické stránce 

klienta.  

 

        Dotazník je zpravidla rozdělen do několika částí. 

 

        1) Základní informace  

Úvod formuláře je vţdy postaven na vyplnění základních osobních 

údajů, jako jméno, adresa, pohlaví, věk.  

 

        2) Rodinné zdravotní anamnézy  

Část rodinné anamnézy nám zajišťuje informace o moţné 

přítomnosti dědičných metabolických poruch (DMP). Těch je popsáno 



přes 700. Nicméně jmenovitě se ptáme na rodinný výskyt diabetu, 

hyperlipidémie, fenylketonurie, malabsorbce jednotlivých ţivin a 

hypertenzi. Důleţité je rovněţ získat informace o uţívaných lécích a 

doporučeních ošetřujícího lékaře. V neposlední řadě je vhodné se doptat i 

na uţívání výţivových doplňků, či bylin, které mohou ovlivnit nutriční stav 

klienta. Následná stavba výţivového plánu musí obsahovat i ohled na ve-

škeré interakce potravin a uţívaných léků. 

 Zdraví je vţdy na prvním místě. Proto v dotazníku nikdy nesmí 

chybět otázky spojené s touto oblastí. Zjišťujeme, zda má klient nějaké 

zdravotní problémy či trpí nějakými chorobami, zda se u něj neopakují 

nějaké běţné nemoci velmi často, zda klient nepodléhá nějakému 

dlouhodobému lékařskému dohledu, neprodělal váţné operace, nebo 

nemoci v posledních letech. Podle toho se pak zcela mění struktura 

výţivového plánu. V dnešní době výrazná část populace trpí různými 

alergiemi, potravinové nejsou výjimkou. Informace o alergiích je potřeba 

prostřednictvím dotazníku získat. V neposlední řadě je dobré mít 

informace o nechutenství, či intoleranci k nějakému druhu potravin. 

Mnohým potravinám se dá jednoduše vyhnout a není cílem klienta trápit 

v případě, ţe to není v primárním zájmu jeho zdravotního stavu. 

 

        3) Fyzická aktivita  

Dělíme ji do tří částí. Jedna je spojena s běţným/provozním 

fungováním klienta (práce a běţný denní reţim). Druhá část je spojena se 

sportovním zaloţením klienta a sportovními aktivitami v běţném týdnu a 

třetím je víkend. 

A) Typ zaměstnání  

Zda je sedavé či aktivní a jaký konkrétní typ práce klient vykonává. 

Důleţitá je i pracovní doba a její výkyvy. Kolik dní v tý-dnu klient pracuje. 

A velmi důleţité je, jak je schopen se stravovat. Jinou strukturu plánu 

bude mít člověk, který má celý den přístup k závodní jídelně, lednici a 

mikrovlnné troubě. Zcela odlišně budeme pracovat s klientem, jeţ větší 

část dne tráví na cestách v autě, vlaku, či letadle.  

 

B) Fyzické aktivity a volnočasové zájmy 



Zjistíme zda je klient provozuje. Pokud ano, jaký typ těchto aktivit. 

Kolik času a jak pravidelně se aktivitám věnuje. Zda jsou tyto aktivity 

spojeny s nějakou speciální výţivou, kterou jiţ dnes klient uţívá. 

Nezanedbatelné je i zjistit, jak se klient na tyto aktivity přepravuje a jak 

dlouho mu to trvá. Tím můţeme program postavit reálně a nezvolit třeba 

takové odstupy v jídle a takový typ stravy, který by po většinu pracovního 

týdne nebyl pro klienta realistický. 

C) Víkendy 

Jelikoţ je víkend specifický, sportovně zaloţení klienti jej tráví 

mnoţstvím různých aktivit. Často i velmi odlišných od těch, které provozují 

v běţném týdnu. Je potřeba si zde udělat také obrázek o jejich reţimu a 

výdajové stránce. 

 

        4) Duševní zdraví.  

V neposlední řadě je velice důleţité si při projevu klienta všímat 

jeho psychické stránky a stránky motivační. Jaký je to typ osobnosti, jestli 

bude mít slabou či silnou vůli, co ho vůbec donutilo uvaţovat o změně 

stravovacích návyků.  

 

        5) Cíle a motivace 

Strategické pro úspěch je dozvědět se cíle a motivace klienta. 

Stejně tak získat představu, o tom v jakých časových úsecích a jaké 

výsledky klient očekává.  

 

        6) Stávající stravovací návyky 

Důleţité je získat od klienta přehled o jeho stávajících stravovacích 

návycích a případném nechutenství. Význam má rovněţ sekce, zaměřená 

na dosavadní stravovací návyky, kde klient odpovídá na otázky týkající se 

preferovaných potravin a popisuje svůj denní příjem stravy.  

 

Po ukončení samotné promluvy s klientem je dobré si všechny 

nově získané poznatky a pocity ze skončeného rozhovoru „srovnat“ v 

hlavě. Nutriční poradce se po ukončení schůzky vţdy zamýšlí také nad 

tím, s jakým pocitem klient odcházel. Zda byl spokojený sám se sebou, 



motivován k dalším krokům svého snaţení nebo zda na nás působil spíše 

pesimistickým dojmem a nechutí pokračovat dál podle jeho rad. Jedná-li 

se o případ druhý, táţe se sám sebe, zda chyba v dialogu byla impulsem 

pro toto chování, zda klientovi nebylo něco vnucováno nebo naopak 

nebyla ignorována nějaká jeho potřeba. Především se však výţivový 

poradce snaţí zachytit celkový dojem z rozhovoru, coţ doporučuje i  

Kopřiva (1997).  



 3. DIAGNOSTIKA KLIENTA A NAMĚŘENÝCH 

HODNOT 

 

 

      3.1 Antropometrická měření 

 

 

Následující část bakalářské práce je věnována popisu pracovních 

postupů , které vedou k dosaţení cílů, definovaných v rámci výţivového 

plánu.  

Vyšetření pomáhají diagnostikovat různé poruchy výţivového stavu 

v mnoha oblastech. Stanovením hlavních tělesných parametrů pomocí 

antropometrického vyšetření jsme schopni posuzovat zastoupení 

tělesného sloţení organismu pomocí rozmanitých metod (Kohout a kol., 

2005). 

Tělesná analýza je nedílnou součástí výţivového poradenství. 

Výţivový poradce je tak schopen postavit základní výţivovou strukturu a 

definovat přiměřenou fyzickou aktivitu. Tělesná analýza slouţí i k určení 

preventivních opatření a taktéţ  jako podklad k prevenci. Nicméně 

antropometrická měření jsou pouze jednou ze součástí, které tvoří obraz 

celkového stavu klienta. Není je moţné vnímat jako náhradu za  

hematologická vyšetření, určení hladiny vitamínů nebo lipidů. Poslouţí 

avšak jako dostatečné indikátory energetické rovnováhy.  

          Pokud jsou prováděna opakovaná měření, je dobré, aby tato měření 

probíhala v přibliţně stejnou denní dobu a byla prováděna ideálně ve 

stejném prostředí na stejných přístrojích. Nedochází tak k odchylkám 

způsobeným přirozenými vlivy. 

Veškeré přístroje a nástroje, které k měření pouţíváme, podléhají 

opotřebení a mnoho z nich vyţaduje i pravidelnou a výrobcem stanovenou 

kalibraci. Nesmíme na toto zapomínat a provádět údrţbu dle doporučení 

výrobce, či výměnu v případě poškození, či přirozeného opotřebení.  

Podle Svačiny (2009) záleţí na moţnostech technického vybavení 

pro zjišťování poţadovaných hodnot různými způsoby. Vedle metod, 



slouţících spíše k výzkumným účelům (finančně náročné a těţko 

dostupné - diluční metody, počítačová tomografie, magnetická rezonance, 

spektrometrie aj.), existují i metody jednodušší, pro běţnou praxi zcela 

dostačující (kaliperem měřená tloušťka koţní řasy, krejčovský metr pro 

stanovení tělesných obvodů, měření bioimpedance horní a dolní poloviny 

těla).  

 

 

        3.1.1 Parametry antropometrických ukazatelů 

 

 

Pro hodnocení tělesné konstituce se pouţívají indexy odvozené 

z hlavních antropometrických parametrů, hmotnosti a výšky. 

U tělesné výšky měříme vzdálenost bodu verte od podloţky s 

přesností 0,5 cm. Měřená osoba stojí vzpřímeně, nejlépe bez obuvi. 

Tělesnou hmotnost nejpřesněji změříme na osobní lékařské pákové váze.  

Na kaţdý kus oblečeného prádla, se odečítá 0,1 kg. (Svačina, 2008). 

 

         Brockův index (BI) 

Patří mezi jeden z nejjednodušších a nejběţněji vyuţívaných 

indexů, kdy za ideální hmotnost je povaţována ta, která představuje v kg 

hodnotu získanou odečtením 100 od hod-noty tělesné výšky v cm. Ideální 

hmotnost se stanovuje: 

        muţi: tělesná výška (cm) - 100 

ţeny: tělesná výška (cm) – 100 – 10 

Klasifikaci stupně obezity pomocí Brockova indexu zobrazuje tab.1. 

 

Tab. 1. Hodnocení stupně obezity pomocí Brockova indexu  

(převzato z: Roman, Nováková, 2007) 

 

Stupeň obezity % ideální hmotnosti 

Mírný 115 – 129 



Střední 130 – 149 

Těţký 150 -199 

Morbidní > 200 

         

 

        Rohrerův index (RI) 

Dle Kleinwächterové a Brázdové (2001) posuzujeme-li ideální 

hmotnost pomocí Rohrerova indexu, pouţijeme následující vzorec: 

(RI) = (H [g] x 100 / (V [cm])3 

U muţů se normální hodnoty pohybují kolem 1,2 – 1,4 a u ţen mezi 

1,25 – 1,50. 

RI – Rohrerův Index 

H – hmotnost v gramech 

V – objem v cm3 

 

  

Verdonckův index (VI) 

(VI) = (H [g] + 50) – (V [cm])3– 150) x 0,75 

VI - Verdonckův index 

H – hmotnost v gramech 

V – objem v cm3 

Jak uvádí Kleinwächterová a kol. (2001) normální hodnota je 100. 

Chceme-li podle Verdoncka zjistit tzv. ideální tělesnou hmotnost, 

pouţijeme výpočtu : 

Ideální tělesná hmotnost v kg = (0,75 x VI) – 62,5 

 

 

         Body mass index (BMI) 

 

 

Quteletův index, známější pod anglickým názvem body mass index 

(BMI) se v dnešní době dá povaţovat za obecně nejčastěji pouţívaný. 

Nicméně výţivový poradce musí hledět na tento index spíše jako na 



statistický nástroj. U konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým 

prostředkem, který ignoruje velké mnoţství důleţitých faktorů (např. 

stavbu těla, mnoţství svalstva apod.). Důvodem pro pouţití BMI je, ţe pro 

jeho pouţití stačí v datech uvádět výšku a hmotnost.  

Výpočet BMI pro konkrétního jednotlivce nelze proto brát jako 

absolutní ukazatel, spíše jen jako přibliţné vodítko, které by mělo být 

pouţito jen jako jeden z více prostředků. 

 

BMI = hmotnost (kg)/ výška (m)2 

Na základě výsledků získaných z body mass indexu určujeme jednotlivé 

hmotnostní kategorie (viz tab. 2) 

  

 

 

 

 

Tab.2: BMI - hodnocení hmotnostních kategorií u dospělých  

(převzato z Calculate Your Body Mass Index. HEART LUNG AND 

BLOOD. National Heart Lung and Blood Institute: National Institutes of 

Health [online]. Aim for a Healthy Weight » BMI Calculator Friday, April 06, 

2012. [cit. 2012-04-06]. Dostupné z: http://www.nhlbisupport.com/bmi ) 

 

Kategorie Muţi Ţeny 

Podváha < 18,5 < 18,5 

Norma 18,6 – 24,9 18,6 – 24,9 

Nadváha 25,0 – 29,9 25,0 – 29,9 

Obezita >30,0 >30,0 

 

        

Přestoţe výše zmíněné dva indexy patří obecně mezi nejznámější, 

přesto nevypovídají nic o sloţení těla. Při sestavování nutričního plánu, 

však je nutné získat mnohem přesnější data, neboť údaje získané prvními 

http://www.nhlbisupport.com/bmi


dvěma způsoby, mohou být velmi ovlivněny např. genetickou dispozicí 

člověka, sportovní aktivitou, či ţivotním stylem.  

Slouţí pouze k porovnání tělesné výšky a váhy jedince, a to 

především u běţné populace, nikoli u aktivních sportovců. Z tohoto 

důvodu uţíváme další dva parametry: stanovení obvodu v pase a 

stanovení indexu pas/boky. 

 

Stanovení obvodu v pase je velmi jednoduchý úkon. Obvod pasu se 

měří buďto v oblasti pupíku nebo od vrcholu kyčelní kosti. 

 

 

Tab.3: Hodnocení hmotnostních kategorií pomocí obvodu pasu 

(převzato z: Roman, Nováková, 2007) 

 

 

Obvod v pase (cm) 

Kategorie  Muţi Ţeny 

Doporučené rozmezí  ≤ 94 ≤ 80 

Nutné sníţit hmotnost 95 – 105 80 – 90 

Sníţení hmotnosti pouze s 

lékařskou pomocí 

> 102 > 90 

 

         

Stanovení indexu pas/boky 

 

Whist/Hip Ratio = WHR je hodnota, která dává poměr obvodů mezi 

boky a pasem. Obvod pasu se měří buďto v oblasti pupíku nebo od 

vrcholu kyčelní kosti a obvod boků se měří v jejich nejširším místě. WHR 

lze velmi dobře pouţít jako index mnoţství intra-abdominálního tuku. 

Podle hodnoty indexu lze usuzovat na riziko zdravotních komplikací. 

Metabolické riziko podle obvodu pasu viz dále. 

 



Tab.4: Metabolické riziko podle obvodu pasu 

      (převzato z: Svačina, 2008) 

 

 Mírné Výrazné 

Ţeny nad 80 cm nad 88 cm 

Muţi nad 94 cm nad 102 cm 

 

        3.1.2 Měření tělesných obvodů 

 

Měření se provádí pomocí páskové míry se skleněnými vlákny, aby 

se nevytahovala. V případě, ţe pouţíváme obyčejný krejčovský metr, je 

nezbytné jeho délku průběţně pro kontrolu správnosti přeměřovat s 

kovovým metrem nebo antropometrem. Měříme s přesností na 0,5 cm se 

zaokrouhlením, není-li uvedeno jinak (Kleinwächterová, Brázdová, 2001). 

        Metodika měření tělesných obvodů:  

Obvod hrudníku měříme na zádech těsně pod lopatkami, vpředu u 

muţů přes prsní bradavky, u ţen přes střed hrudní kosti, s přesností na 1 

cm. 

Obvod pasu měříme v nejuţším místě trupu při pohledu zepředu, 

přes pupek, s přesností 1cm. 

Obvod boků měříme v nejširším místě boků, v místech největšího 

vyklenutí hýţdí. 

Obvod levé paže měříme v poloviční vzdálenosti mezi ramenním a 

loketním kloubem. Při stanovení místa měření je paţe ohnuta v pravém 

úhlu. Při vlastním měření obvodu visí volně podél těla. Míra nesmí 

stlačovat kůţi, ani být volná. Měří se s přesností na 0,1 cm při volně visící 

paţi. 

Obvod stehna měříme těsně pod gluteální rýhou. Vyšetřovaný stojí 

mírně rozkročen, hmotnost je rovnoměrně rozloţena na obě nohy. 

Obvod lýtka měříme ve výši vrcholu musculus gastro-cnemius při 

mírném rozkročení a rovnoměrném rozloţení na obě nohy. 

Obvod hlavy měříme tak, ţe míru vedeme vpředu přes obočí, 

vzadu přes největší vyklenutí týlu. Je třeba sledovat, aby se pod pásovou 



míru nedostal horní okraj ušního boltce. (Kleinwächterová, Brázdová , 

2001) 

 

3.1.3 Analýza tělesného složení 

 

Určení tělesných parametrů je neodmyslitelnou součástí 

antropometrického vyšetření. Chybí však informace o sloţení těla a poměru 

svalové hmoty k hmotě tukové. Při kontrole hmotnosti se zároveň mění i 

mnoţství kaţdé tělesné sloţky. Hmotnost tedy nemůţe slouţit jako indikátor 

zdraví, neboť neposkytuje dostatek informací o po-dílu svalové a tukové hmoty. 

Znalost sloţení těla je proto důleţitým krokem při úpravě ţivotního stylu a je 

jednou z hlavních částí antropometrického vyšetření. Cílem této analýzy je zjistit 

poměr jednotlivých sloţek těla. Nepoměr jednotlivých sloţek můţe indikovat 

obezitu, či naopak podvýţivu, osteoporózu a jiná civilizační onemocnění. 

Analýzu sloţení těla je nutné provádět pravidelně, za úče-lem kontroly změn 

sloţení tělesných podílů během dodrţování výţivového plánu. 

Analýzu tělesné skladby můţeme provádět několika různými způsoby. 

Nejjednodušší a díky tomu i nejčastěji uţívané metody jsou bioelektrická 

impedance a určování tělesného tuku měřením koţních řas, pomocí kaliperu. 

Kromě těchto metod existují nákladnější metody, uţívané primárně k 

výzkumným účelům.  

 

        Určování tuku měření kožních řas 

Jednou z nejdéle uţívaných a současně nejjednodušších metod, které 

stanovují mnoţství tělesného tuku, je metoda měření koţních, jak uvádí Keller a 

kol. (1996) i Kleinwächterová, Brázdová, (2001). Koţní řasy jsou nejčastěji 

měřeny pomocí jednoduchého nástroje, zvaného kaliper. V antropometrických 

studiích je nejběţněji uţívám harpendenský kaliper, kaliper Holtainův, kaliper 

Langeho a kaliper Bestův. Poměrně velká část tukových rezerv organismu se 

nachází přímo v podkoţí. Z tohoto důvodu je moţné posuzovat procentuální 

stav tělesného tuku tímto způsobem. Je nutné, aby měření bylo prováděno 

exaktní technikou. Provedením odborného měření lze poměrně spolehlivě 

zhodnotit podíl tělesného tuku a netukové tělesné hmoty.  



Postup měření kaliperem: Palcem a ukazovákem řasu v daném místě 

uchopíme a tahem ji oddělíme od svalu pod ní. Ramena kaliperu umístíme 

druhou rukou za vrchol ohybu kůţe (ve vzdálenosti cca 1 cm od prstů) a 

uvolníme měřidlo, čímţ začne působit na kůţi konstantní tlak. Tloušťku řasy v 

mm je nutné odečíst do 2 sekund, jak uvádí Svačina (2008). Pro zvýšení 

přesnosti se měření doporučuje opakovat. Měření zpravidla provádíme na 

nedominantní polovině těla  

Podle několika autorů se měření provádí na různém počtu tukových řas: 

na deseti (Pařízková, 1973), na čtyřech (Durin, Wormesley, 1974), na dvou i 

pouze na jedné. Z čím většího počtu koţních řas měření získáme, k tím 

přesnějším údajům o rozloţení tělesného tuku dojdeme.  

 V následujícím textu uvádím metodiku měření jednotlivých koţních řas. 

(Kleinwächterová, Brázdova, 2001). 

 

        Popis měření jednotlivých řas na deseti místech těla: 

Řasa na tváři. Vodorovná řasa na spojnici tragus – nozdry, měří se 

přímo pod spánkem tak, aby nebylo zachyceno corpus adiposus buccae. 

(Tragus je chrupavčitý výběţek před ústím zevního zvukovodu.) 

        Řasa na podbradku. Svislá řasa, měří se pod jazylkou, kůţe na            

        krku nesmí být napjatá, hlava je mírně zvednutá. 

        Subskapulární řasa. Řasa na zádech pod dolním úhlem lopatky,  

        probíhá ve směru od páteře šikmo dolů v úhlu 45○ . 

Řasa nad tricepsem (paže I.). Svislá řasa na zadní straně paţe 

v polovině vzdálenosti acromion – olecranon (kliček, loketní výběţek). Při 

vyšetření visí paţe volně podél těla. 

Řasa na hrudníku I. Šikmo probíhající řasa, měří se nad musculus 

pectoralis maior (velkým prsním svalem) v místě plica axillaris anterior (přední 

svaly podpaţní). 

Řasa na hrudníku II. Řasa probíhá paralelně s ţebry, tvoříme ji 

v průsečíku desátého ţebra a přední axilární čáry. 

        Supraspinální řasa (bok). Řasa probíhá nad hřebenem kosti     

        kyčelní a v přední části axilární čáry. 

Řasa na břiše. Vodorovná řasa, kterou zvedáme na ose pupek – spina 

ilica anterior (přední strana kosti kyčelní), a to ve čtvrtině vzdálenosti od pupku. 



Řasa na stehně. Tvoříme ji nad patelou (čéškou), při měření je noha 

ohnutá v koleně a opírá se o špičku. 

Řasa na lýtku. Svislá řasa, kterou měříme při stejném postoji 

vyšetřovaného jako při měření stehenní řasy, a to o 5 cm pod fossa poplitea 

(zákolenní jamkou). 

Řasa nad bicepsem (paže II.). Řasa probíhá v ose paţe, tvoříme ji nad 

vrcholem bříška, měření provádíme při volně visící paţi. 

 

Podle Durnina a Wormesleyho (1974) se k měření používají tyto čtyři řasy: 

1. Řasa nad tricepsem (paţe I.) 

2. Řasa subskapulární 

3. Řasa supraspinální (bok) 

4. Řasa nad bicepsem (paţe II.) 

 

 

 

 

Při měření dvou řas se měří: 

1. Řasa nad bicepsem paţe (paţe II.) 

2. Řasa subskapulární 

 

Při měření pouze jedné řasy se měří: 

1. Řasa nad tricepsem (paţe I.) 

 

K výpočtům určujícím mnoţství tělesného tuku se pak uţívají tabulky 

vycházející z rovnic pro určení procenta tělesného tuku y z lo-garitmu součtu 

deseti koţních řas x je u muţů ve věku 17 – 50 let:  

y = 22,32x – 29,00 

        U ţen ve věku 17-50 let platí: 

y = 39,57x – 61,25 

Coţ shodně uvádějí Kleinwächterová a kol., (2001). 

 

        Měření tuku pomocí BIA (bioelektrická impedance) 



Princip BIA je zaloţen na měření odporu těla při průchodu proudu 

s nízkou intenzitou o vysoké frekvenci. Voda je povaţována za jedinou sloţku 

těla, která je elektricky vodivá, můţeme tedy impedanci vody změřit. Z hodnoty 

této impedance je vypočítán objem vody v těle a dále dopočítány objemy 

pasivní tělesné hmoty (tuku) a aktivní tělesné hmoty (svalstva), a to díky 

rozdílné vodivosti tukové a ostatní tkáně. Výhodou této metody je minimální 

zatíţení pacienta, metoda je rychlá a nepříliš nákladná. Mezi nevýhody můţeme 

naopak zařadit závislost na hy-drataci organismu, která můţe do jisté míry 

ovlivnit výsledek měření. Analýza získaných dat musí být vyhodnocena 

školeným odborníkem. Vyuţití této metody je velkým přínosem pro výţivové 

poradce, kteří pomocí ní mohou rychle a poměrně efektivně sledovat změny ve 

slo-ţení těla při nejrůznějších dietních programech. Velice prospěšná je rovněţ 

pro řadu zdravotnických center či nemocnic (Svačina, 2008). 

Dnes je vyuţívána a běţně dostupná celá řada přístrojů měřících tuk 

pomocí metody BIA. Nejdéle uţívané přístroje pro měření technologií BIA jsou 

ruční tukoměry. Měření těmito tukoměry probíhá pouze v horní polovině těla. 

Přístroj vyţaduje vstupní údaje o hmotnosti, výšce a věku klienta. Klient uchopí 

drţadla přístroje a na základě krátkého a jednoduchého měření jsou 

vyhodnoceny výsledky. Dalším přístrojem pro měření mnoţství tuku jsou 

medicínské váhy. Při měření tímto způsobem si vyšetřovaná osoba stoupne 

naboso na stanovené místo na váze. Při vlastním měření dochází k průchodu 

slabého proudu horní i dolní polovinou těla a následnému vyhodnocení 

výsledků. Často bývá při měření vyuţívána váha značky Tanita BC1000. 

Obecně velmi rozšířený je přístroj Bodystat. Jedná se o bezpečný přístroj, kde 

vlastní měření trvá 3-5 minut. Klientovi jsou na nárt a hřbet ruky připevněny dvě 

elektrody, které vysílají velmi slabý proud o vysoké frekvenci, díky němuţ je 

přístroj schopen analyzovat sloţení těla. Výsledky jsou zpracovány ve velmi 

krátké době (několik sekund). Na displeji se ihned po vyhodnocení objeví 

výsledky měření. Jsou zde uváděny údaje o podílu tukové sloţky v procentech i 

v kilogramech, celkovém mnoţství tělesné vody (v procentech a v litrech), 

bazálním metabolismu a je vypočtený celkový energetický příjem. Pro měření 

Bodystatem je opět nutné uvést základní tělesné údaje jako je hmotnost, výška 

a věk.  



V současné době jsou velmi populární InBody přístroje, které uţívají i 

přední odborníci. Vyuţití je nedocenitelné při zjišťování dodrţování výţivového 

programu a pro jeho případnou úpravu. Dnes je k dostání široká škála těchto 

přístrojů. Jedná se o jeden z nej-spolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a 

analýzu sloţení lidského těla (tzv. analyzátor). Samotná analýza je velmi rychlá 

a jednoduchá. Trvá okolo 30-ti sekund. Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody 

podstoupit je osoba s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne 

výsledky všem od 6 – 99 let.  

Přístroj InBody vyuţívá segmentální metodu BIA. To znamená, ţe je 

schopen měřit impedanci kaţdé končetiny a těla samostatně. Díky tomu, ţe 

získaná hodnota určité části neovlivňuje měření ostatních segmentů, je analýza 

dat velmi přesná. Díky segmentálnímu měření dokáţe přístroj zjistit poţadované 

údaje bez jakýchkoli empirických odhadů. Výsledky získané od tohoto přístroje 

mají mnohem vyšší vypovídající hodnotu neţ výstupy ostatních dostupných 

přístrojů. 

Tak jako jiné analyzátory, pouţívající BIA, měří InBody objem celkové 

tělesné vody. S hodnotou objemu celkové tělesné vody a po odečtení 

vypočítaného objemu FFM (tělesné tkáně bez tuku) od váhy, jsme schopni 

poměrně přesně zjistit objem tělesného tuku. S ohledem na to, ţe je přístroj 

velmi náchylný i na malou změnu celkové tělesné vody, měla by být tělesná 

voda v průběhu měření stabilizována. 

Pomocí InBody lze měřit osoby se zvláště těţkou obezitou nebo váţnou 

nemocí, starší osoby i děti. Poskytuje velmi uţitečné údaje, které informují o 

podvýţivě, stařeckých nemocech, otocích, apod. Samostatně měří mnoţství 

poměr nitrobuněčné i mimobuněčné vody. Nitrobuněčná kapalina je měřena 

vysokofrekvenčním proudem (vyšším, neţ 200 kHz) a mimobuněčná kapalina 

nízkofrekvenčním proudem (niţším, neţ 50 KHz). Ve zdravém těle jsou tyto dvě 

kapaliny rovnováţně rozděleny. Projevy různých nemocí jsou pak důsledkem 

nerovnoměrného rozloţení uvedených kapalin. Kromě stanovení aktivní tělesné 

hmoty, pasivní tělesné hmoty a tělesné vody přístroj InBody informuje i o 

mnoţství minerálů v organismu. 

Při vlastním měření pomocí přístroje InBody je třeba, aby analyzovaná 

osoba byla na boso (bez bot i bez ponoţek). Není nutné, aby byla bez oblečení, 

jelikoţ na InBody se dá nastavit váha, která se dá odečíst. Klient uchopí dva 
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drţáky. Následně vydrţí v této poloze 30 sekund. Pro měření je poţadováno 

opět zadání pouze základních údajů o věku, výšce a hmotnosti klienta. 

 

Ostatní metody 

Další uvedené metody jsou finančně náročnější a komplikovanější a pro 

běţnou praxi tak méně dostupné, či technicky moţné. Uţívají se převáţně k 

výzkumným účelům. Proto je jim věnován pouze omezený prostor. 

 

Metoda denzitometrického určování tělesného tuku pomocí 

podvodního váţení je zaloţena na rozdílné hustotě lidského tuku a bez tukové 

tkáně. Při vyšetření se musí pacient, včetně hlavy, ponořit pod vodu. Svačina 

(2008) tuto metodu popisuje jako stanovení objemu vzduchu, který zůstává v 

plicích po maximálním výdechu (reziduální objem). Naměřené údaje jsou 

posléze vypočítávány pomocí počítačového programu. 

 

Neutronová aktivační analýza je vyšetření, umoţňující zjistit podíl tuku, 

svaloviny, skeletu a vody v organismu (čtyř sloţkový model sloţení těla), na 

základě měřené indukované radioaktivity, která umoţňuje určit obsah draslíku, 

vápníku, fosfátu, dusíku a chloridů v lidském organismu. Při této metodě 

dochází k ozáření vyšetřované osoby rychlými neutrony (Svačina, 2008). 

 

K dalším špičkovým analýzám můţeme řadit i zobrazovací techniky, jako 

je počítačová tomografie, magnetická rezonance a duální rentgenová 

absorpciometrie (DEXA) (Svačina, 2008). 

 

 

      3.2 Klinická vyšetření 

 

Klinická vyšetření, jak popisuje Svačina (2008), hodnotí celkový stav 

výţivy ve smyslu energetické malnutrice. Společně se somatometrickými 

měřeními a údajem anamnézy o vývoji váhové křivky se následně hodnotí 

závaţnost malnutrice. 



„Klinické vyšetření by mělo být zahájeno zjištěním osobní a rodinné 

anamnézy a současného zdravotního stavu klienta. Do předem připraveného 

formuláře se zapisují chronická i akutní onemocnění, doplněné případnou 

poznámkou o jejich léčení. Pátráme především po chorobách, které by mohly 

souviset s výţivou“ (Kleinwächterová, Brázdová, 2001). 

Dle Svačiny (2008) přibliţný zdravotní stav klienta lze odhadnout 

například z případné přítomnosti patologických příznaků. Hodnotíme např. 

barvu kůţe (bledost u sideropenické anémie, pseudobilirubinémie u 

nadměrného příjmu karotenů apod.), přítomnost otoků, dále specifické trofické 

defekty kůţe, koilonychie u deficitu ţeleza, infekční koutky u absence vitaminu 

B, krvácivost zubů při nedostatku kyseliny askorbové a další klinické projevy na 

očích, vlasech, nehtech, zubech, rtech, jazyku apod.  

Klinická vyšetření bývají doplněna o jednoduché fyzikální testy. Zhruba 

20 – 30 % obyvatelstva v průmyslově vyspělých zemích trpí hypertenzí, která ve 

velké míře zapříčiňuje onemocnění srdce a cév, je tedy nutné klientovi změřit 

krevní tlak. Naměřené hodnoty nás rovněţ informují o moţných zdravotních 

komplikacích. 

 

3.3 Stanovení potřeby energetického výdaje 

 

Znalost potřeby energie je základem pro vyhodnocení celkového stavu 

pacienta, rozhodnutí o správné volbě substrátů a rychlosti jejich podání, dále 

pak pro stanovení objemu jednotlivých substrátů (Charvát a kol., 2006).  

Určený energetický výdej lze následně vyuţívat k řešení různých 

klinických stavů, kdy je třeba znát tuto hodnotu k optimálnímu nastavení nutriční 

podpory v průběhu onemocnění, pooperačních stavů, ale i stavů, kde je třeba 

energetickou hodnotu přijímané stravy kontrolovaně sniţovat nebo naopak 

zvyšovat. Například u stavů metabolického syndromu, léčby nadváhy, anorexie 

aj. Významnou oblastí je rovněţ stanovení optimálního výkonu sportovců, kde je 

nutné přihlíţet na in-dividuální rozdíly sportovce i druh zátěţe (Nováková a kol., 

2007). 

Výsledná hodnota celkového energetického výdeje je odlišná pro 

kaţdého jedince. Závisí na hmotnosti, výšce, věku a fyzické aktivitě. Správně 



sestavený dietní program by měl být zohledněn na aktuální energetickou 

potřebu organismu. Celkový energetický výdej organismu můţeme definovat 

jako výdej tepla organismem při spotřebě kyslíku a vyprodukovaným oxidem 

uhličitým označujeme jako respirační kvocient (dále RQ). Stanovení RQ podle 

Ganoga (2005) nás informuje o tom, jaké substráty jsou aktuálně 

metabolizovány. Normální hodnoty RQ, pro jednotlivé substráty, jsou zobrazeny 

v tabulce č.5. RQ se liší v různých podmínkách. Zvýšený RQ můţeme sledovat 

např. při hyperventilaci, při intenzivní námaze nebo při acidóze. Při alkalóze 

naopak RQ klesá.  

 

Tab. 5: Energetický zisk, spotřeba kyslíku a respirační kvocient 

jednotlivých ţivin 

(převzato z: Svačina, Štěpán a kol., Klinická dietologie, s. 49)  

 

 Energie 

(kJ/g) 

Spotřeba O2 (litry 

O2/g)   

Respirační 

kvocient 

Tuky 39,5 2,02 0,71 

Bílkoviny 19,7 1,01 0,84 

Etylalkohol 29,7 1,46 0,67 

Sacharidy: 

Polysacharidy 17,5 0,83 1,0 

Glukóza 15,6 0,75 1,0 

3.3.1 Výpočtové metody 

 

Určujícími parametry pro stanovení denní energetické potřeby jsou: 

hmotnost, pohlaví, věk, výška a fyzická aktivita. Tato kritéria jsou směrodatná 

pouze v případě zdravých jedinců, u nichţ se na celkovém energetickém výdeji 

nepodílí onemocnění (Charvát a kol., 2006). 

Hodnotu energetického výdaje lze stanovit pomocí měření či výpočtů, na 

jejichţ základě bylo odvozeno několik vzorců. Jednou z nej-známějších a dosud 

hojně vyuţívanou je Harrison-Benedictova rovnice. Harrison-Benedictova 

rovnice byla stanovena pro výpočet tzv. bazálního metabolismu (viz níţe). Pro 

muţe a ţeny se výpočty bazálního energetického výdeje mírně liší. 



S přibývajícím věkem, při poklesu aktivní tělesné hmoty a při ne-moci 

přesnost výsledků klesá. 

 

 

Harrison-Benedictova rovnice 

Bazální energetický výdej dle pohlaví v kcal 

Muži: 

 66,47 + 13,75 x hmotnost (kg) + 5 x výška (cm) – 6,75 x věk (roky) 

Ženy: 

 655,09 + 9,6 x hmotnost (kg) + 1,86 y výška (cm) – 4,86 x věk (roky) 

(Svačina, 2008) 

 

Pro stanovení celkového energetického výdeje pomocí výpočtů je třeba 

určení tří základních komponent: bazální metabolický výdej, dietou indukovaná 

termogeneze (termický efekt potravy), termogeneze spojená s fyzickou 

aktivitou. 

 

      

 

   Bazální metabolický výdej (BME – Basal Methabolic expenditure) 

Jedná se o energii nutnou k zachování základních vitálních funkcí 

organismu. Výdej energie v tomto stavu je dán pouze prací (fungováním) 

ţivotně důleţitých orgánů, jako srdce, plíce, mozek a zbytek nervového 

systému, jater, ledvin, pohlavních orgánů, svalů a kůţe. Rychlost bazálního 

metabolismu je řízena hormonem štítné ţlázy – tyroxinem. Měření bazálního 

metabolismu musí probíhat za velmi přísných, bazálních podmínek, kdy je 

osoba v duševním a tělesném klidu, aby nervový systém nebyl stimulován. 

Měření provádíme bioimpedancí nejlépe ráno, měřený objekt je vleţe na 

zádech, nalačno, 12 hodin bez celkového příjmu potravin. Klient se nachází v 

termoneutrální zóně, přičemţ byl po tři dny omezen příjem bílkovin, coţ shodně 

uvádějí Roman, Nováková, (2007), Hrnčiříková, Mandelová, (2007) a, Ganong, 

(2005). 

 



Výše bazálního metabolismu je ovlivňena mnoha individuálními faktory. 

Díky těmto faktorům jsou hodnoty bazálního metabolismu u kaţdého jedince 

zcela individuální. Z toho logicky plyne, ţe není moţné všem klientům sestavit 

jeden a tentýţ výţivový plán, jelikoţ kaţdý má jinou limitní potřebu energie. 

Výše bazálního metabolismu je ovlivněna následujícími faktory: 

tělesná teplota 

hormonální vlivy 

hladina stresu 

nemoc 

genetické faktory 

věk 

klima 

výţivový stav jedince 

tělesný povrch 

těhotenství 

menstruace 

mnoţství aktivní tělesné hmoty 

dlouhodobě zvýšená fyzická aktivita 

dlouhodobě sníţená fyzická aktivita 

pohlaví 

 

Ţeny mají zpravidla o 5-10 % niţší bazální metabolismus neţ muţi. 

Příčinou je především větší mnoţství tukové tkáně (pasivní tělesné hmoty), 

která poţaduje menší energetickou spotřebu neţ tkáň svalová, která převaţuje 

u muţů. Bazální metabolický výdej tvoří        60-70% celkového energetického 

výdeje. Protoţe je velmi obtíţné splnit všechny podmínky pro měření bazálního 

metabolismu, v praxi se častěji uţívá měření klidového energetického výdeje 

pomocí bioimpedance. Klidový energetický výdej je charakterizován jako 

hodnota bazálního energetického výdeje, kde pro měření nejsou vyţadovány 

tak přísné basální podmínky, jako u měření bazálního metabolického výdeje. 

Měřená osoba je v klidu na lůţku a minimálně dvě hodiny po jídle. Hodnota 

klidového energetického výdeje je asi o 15-20% vyšší neţ hodnota bazálního 

metabolického výdeje (Roman, Nováková, 2007). 

 



Dietou indukovaná termogeneze (DIT) 

Jde o ztráty energie, spojené s příjmem potravy. Ty jsou však nezbytnou 

součástí trávení, vstřebávání a utilizace ţivin. DIT se u běţné smíšené stravy 

počítá jako 6-10% BEV. Jde o ztráty, o které je třeba příjem energie zvýšit. 

Maximální hodnota DIT je zhruba hodinu po jídle. Hodnota této sloţky je 

ovlivněna nutričním sloţením poţité potravy, jejím mnoţstvím i její konzistencí. 

 

Termogeneze spojená s fyzickou aktivitou 

Jedná se o spotřebu energie vykonáváním fyzických aktivit. Ty jsou 

běţnou součástí našeho ţivota. Nároky na fyzickou aktivitu jsou u kaţdého 

jedince odlišné.  Velmi záleţí na způsobu ţivota a případných sportovních 

aktivitách. U běţného jedince tento komponent představuje zhruba 20-30 % 

celkové denní spotřeby energie. Výdaje energie, spojené s konkrétní fyzickou 

aktivitou můţeme vyhledat v tabulkách pro výpočet energetického výdaje. Po 

sečtení bazálního energetického výdeje, dietou redukované termogeneze a 

termogeneze spojené s fyzickou aktivitou získáme pak hodnotu celkového 

energetického výdeje organismu. 

Celkový energetický výdej = bazální energetický výdej + dietou 

redukovaná termogeneze + termogeneze spojená s fyzickou aktivitou  

 

        Další metody měření energetického výdeje 

Stanovení hodnot aktuálního energetického výdeje můţeme určit buď 

přímo, pomocí přímé kalorimetrie anebo pomocí metody tzv. těţké vody, kde je 

místo vodíku deuterium. Obě zmiňované metody jsou však dosti finančně 

nákladné a pro běţnou praxi nepříliš dostupné. Jejich vyuţití tedy spadá 

především do oblasti výzkumné. V praxi se častěji setkáváme s měřením 

energetické potřeby nepřímou kalorimetrií, kdy je spotřeba nutričních substrátů 

vypočítána ze spotřeby kyslíku (objem O2) a výdeje oxidu uhličitého (objem 

CO2). 

Metoda nepřímé kalorimetrie můţe být nepřesná v případě, ţe 

v organismu probíhají nekompletní metabolické pochody (ketogeneze z volných 

mastných kyselin, glukoneogeneze z bílkovin nebo tvorba laktátu z glukózy) 

(Svačina, 2008). 

 



3.4 Metodika zjišťování stravovacích zvyklostí 

 

Znalost způsobu stravování jednotlivce přináší moţnost uplatnění 

individuálně vhodných doporučení ze strany výţivového poradce. Získané 

poznatky můţeme následně vyuţít ke změně stravovacích zvyklostí. Sloţení a 

kvantita přijaté potravy má podstatný vliv na zdraví člověka, a proto je zajištění 

dostatečně spolehlivých dat o kvalitě stravy, kterou klient konzumuje nutným 

předpokladem pro odborné sestavení dietního programu. K osvojení informací 

nám slouţí nejčastěji uţívané metodiky. Podle Provazníka a kol., (1995) a 

Bauera, Sokolika (2002) způsobu hodnocení mnoţství přijaté stravy je dělíme 

na: Záznam denního jídla s vážením, vyšetření výživových zvyklostí, 

metodu potravinového frekvenčního dotazníku a metodu zapisovaného 

odhadovaného stravovacího záznamu. Konkrétní metodické postupy jsou 

závislé na druhu klientely, počtu plánovaných návštěv a cílech příslušného 

šetření. Některé metody jsou nezbytné pro řešení konkrétních situací, jako je 

např. hypertenze, obezita, atd. Kaţdá metoda má své výhody i úskalí. Čím více 

metod pouţijeme, tím konkrétnější představu o tom, jaký je způsob stravování 

našeho klienta získáváme. Cílem všech uţívaných metodik je zajištění co 

nejpřesnějších údajů o tom, kolik člověk ze své stravy získá denně energie a 

základních ţivin – bílkovin, sacharidů a tuků, dále vitamínů a důleţitých 

minerálních látek  

           

3.4.1 Charakteristika užívaných metod: 

 

Kaţdá z uváděných metod klade nároky na klienta při sběru dat. Po 

klientovi vyţadujeme co nejpřesnější uvedení konzumované potravy a nápojů, 

jejího typu a velikosti. Velmi nevhodný je retrospektivní sběr dat, jelikoţ zde 

dochází k velmi nepřesným měřením a hodnota dat je velmi nízká. 

Klient by měl znát alespoň přibliţnou váhu potravin, které konzumuje. V 

případě, ţe není schopen jejich váhu určit, měl by být schopen určit alespoň 

jejich objem. Při sběru dat je naprosto zásadní důkladně seznámit klienta 

s metodikou zapisování a měření údajů. Pokud klient přijme společně 



nastavenou metodiku, výrazně zvyšujeme šance na přesnost zaznamenaných 

údajů. 

 

Záznamy denního jídla s vážením 

Zde vycházíme z doporučení Provazníka (1995). Tato metoda je 

zaloţena na zapisování zkonzumovaného jídla a přijatých tekutin spolu s jeho 

hmotností. Do předem připraveného formuláře klient kromě názvů a hmotnosti 

pokrmů či potravin zaznamenává způsob úpravy jídla (smaţení, pečení apod.), 

čas a místo, kde bylo jídlo konzumováno (venku, v kině apod.). Dále se ptáme 

na sociální zázemí, emoční stav klienta a jeho pocity během stravování - zda 

byl ve stresu, nevyspalý, apod. Klient musí být velmi důkladně seznámen s 

metodikou váţení a následným zaznamenáváním dat do formuláře. Metoda 

vyţaduje velkou ochotu a schopnost dotazovaného. Aby byla následná analýza 

údajů přesná, je důleţité, aby byl klient při vyplňování dotazníku přesný, 

upřímný a nesnaţil se měnit své dosavadní stravovací návyky. Při nedodrţení 

pokynů pro vyplňování formuláře dochází ke zkreslení dat a nepřesnému 

výsledku. Na tuto skutečnost je nutné klienta předem upozornit  

 

Vyšetření výživových zvyklostí 

Výţivová anamnéza, označována také anglickým názvem „Diet history“ 

zajišťuje informace o druhu příjmu potravy, frekvenci příjmu potravy a 

charakteru stravování za delší časový úsek, nejčastěji však  sleduje období 

posledních šesti měsíců. Klienti uvádějí obvyklou skladbu svého jídelníčku a 

snaţí se odpovědět na co nejpodrobnější dotazy o frekvenci příjmu potravin. 

Všechny údaje jsou zaznamenávány podle předem připraveného seznamu. 

Neměly  by být opomenuty otázky na způsob úpravy pokrmů. 

 

 

Metoda potravinového frekvenčního dotazníku 

Metoda potravinového frekvenčního dotazníku, je metoda zaloţená na 

zjišťování frekvence příjmu potravinových skupin během vymezeného období. 

Vyšetřovaný odpovídá na otázky typu: „Kolikrát týdně (denně, měsíčně apod.) 

jíte masné výrobky“? Výsledkem rozumíme zjištění výţivové frekvence, které 

odhaduje, jak často jsou konkrétní potraviny nebo skupiny potravin 



konzumovány. Některé dotazníky jsou navrţeny tak, aby sledovaly pouze výběr 

některých specifických potravin, zatímco jiné jsou komplexní (Svačina Š., 2008). 

Ve formuláři se výţivoví poradci mohou opět dotazovat na způsob úpravy 

pokrmů nebo četnost příjmu potravin, obsahující konkrétní sloţku, mající 

význam v etiologii některých chorob. Metoda potravinového frekvenčního 

dotazníku, známá téţ pod anglickým názvem „Food Frequency Checklist“, je 

metodou pracnější a odborně i časově náročnější. V praxi se rovněţ setkáváme 

s podhodnocováním některých záznamů ze strany klienta. Je tedy na místě,tak 

jako u dalších metod, ho s důleţitostí této problematiky řádně seznámit 

(Kleinwachterová, Brázdová, 2001). 

 

Metoda zapisovaného odhadovaného stravovacího záznamu (Twenty- 

Four-Hour-Recall) 

Jedná se o metodu probíhající formou řízeného rozhovoru, při kterém 

výţivový poradce anebo školený tazatel klade klientovi otázky informující ho o 

veškerých potravinách, nápojích, výţivových doplňcích (včetně mnoţství a 

způsobu úpravy), zkonzumovaných za posledních 24 hodin. Přesto, ţe se jedná 

o poměrně rozšířenou a často uţívanou anamnézu, můţeme se setkat s jistými 

nevýhodami. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o poměrně náročnou metodu na 

paměť klienta, výpovědi nejsou zcela přesné a vykazují určité systematické 

chyby. Zkreslené informace způsobuje i fakt, ţe vzpomínané potraviny nebyly 

váţeny (Provazník a kol., 1995). 

Sloţky efektivního, 24 hodinového recallu tak, jak se o nich zmiňují 

Sokolik, Bauer (2001), nesestávají z otázek typu: „Co jste měli k…?“ Vhodnější 

je se zeptat: „Jaké potraviny a tekutiny jste zkonzumoval po probuzení?“ Otázky 

by měly mít spíše zkoumavý charakter, např: „Říkal jste, ţe jste měl hodně 

másla na toastu. Kolik je hodně? Z jakého druhu chleba byl toast? Bylo na 

toastu kromě másla ještě něco jiného?“ Pro přesné odpovědi, týkající se 

kvantity, pouţijte pomůcky (např. obrázky různě velkých nádob apod.). 

Výzkum ukazuje, ţe mnoho klientů ve svých odpovědích zapomíná na 

mnoho poloţek, jako je např. smetana do kávy, ovoce, zálivky do salátů, 

ořechy, semínka, různá ochucovadla apod. 

Důleţité jsou i otázky, získávající informace o tom, zda byly spotřebovány 

nějaké potraviny v průběhu přípravy pokrmů, během noci apod. 



Pokud je rozebírán den o víkendu, zeptejte se, zda je stravování jiné neţ 

ve všední dny. Pokud ano, v jakém smyslu. 

Ke konci rozhovoru čte tazatel záznam jednotlivých dat. V případě 

jakýchkoli nepřesností ho klient opravuje a doplňuje opomenuté údaje. 

Nevýhodou 24 hodinového dotazníku je, ţe při sle-dování jednodenní 

krátkodobé anamnézy mohou být jednotlivé dny charakterizovány typickými 

zvláštnostmi ve sloţení stravy. Naopak výhoda metody tkví v poměrně snadném 

zpracování získaných dat. 

 

3.4.2 Analýza dat 

 

Po shromáţdění všech dat získaných z výše uvedených  dotazníků jsme 

schopni provést analýzu potravin, ze které získáváme přehled o současném 

energetickém příjmu klienta a zastoupení ţivin v jeho stravě. Zjištěné deficity a 

přebytky jednotlivých nutrietů jsou pak základem pro následná výţivová 

doporučení. Mnoţství a poměr jednotlivých ţivin lze vyhodnotit pomocí 

počítačových programů. U nás jsou tyto programy v současné době ve vývoji a 

snaţíme se je zdokonalovat (ze známých softwarových programů v České 

republice je to např. program NutriDan). Jejich nevýhodu totiţ je, ţe neuţívají 

stejné databáze výţivových hodnot potravin. Proto můţe docházet k po-chybení 

z hlediska platnosti zjištěných hodnot. Pro výţivové poradenství však tato 

skutečnost není nijak podstatná. Analýza jednotlivých dat má slouţit pouze jako 

vodítko pro výţivová doporučení. Zkreslení údajů nastává častěji v případě 

nepřesných záznamů o stravování ze strany klientů (Provazník a kol., 1995). 

„Při stanovené individuální dávce v procentuálním vyjádření skutečné 

potřeby k doporučené dávce, není analýza příliš sloţitá. Rozborem dietního 

záznamu zjistíme u hodnot, které překračují doporučenou dávku o více neţ 

20%, jaké stravovací zvyklosti jsou důvodem překročení. V případě niţšího 

plnění některých ţivin (obvykle rostlinných bílkovin, vlákniny a vitaminů), 

vytipujeme potraviny, kterými je nutné stravu doplnit“ (Provazník a kol., 1995). 

 

        3.4.3 Celková anamnéza 

 



Po souhrnu a zpracování všech získaných dat získáme celkový obraz o 

stávajícím výţivovém hospodaření našeho klienta. Na základě takto získaných 

dat jsme schopni určit základní výţivové chyby, či problémy klienta a stanovit 

doporučení pro jejich nápravu. Doporučení by mělo brát zřetel na přání a cíle 

klienta, na jeho ţivotní reţim i problémy a podporovat jeho individualitu. 

Ráţová a kol. (2001) uvádějí zásady, které by měly být dodrţeny při 

doporučení vycházejících ze získaných údajů: K tomu, aby klient přijal 

doporučení, musí být dostatečně motivován. Je tedy vhodné ho upozornit na 

následně vzniklá pozitiva, plynoucí ze změn jeho stravovacích návyků.  

Doporučení by vţdy měla být jednoduchá a pro klienta srozumitelná. K 

následným změnám je třeba přistupovat postupně a systematicky. Výţivový 

poradce by se měl snaţit vyhýbat jakýmkoli striktním příkazům a zákazům, které 

by mohly klienta demotivovat. Rady je nutno poskytovat s ohledem na moţnosti 

klienta a přizpůsobit je jeho zájmům. Není-li klient ochoten spolupracovat, 

doporučení nejsou dostatečně efektivní. Rady je třeba podávat vţdy 

srozumitelným způsobem. Změny by se měly nejdříve týkat úpravy spektra 

spotřebovaných potravin a úpravy technologie přípravy stravy. K zá-sadním 

změnám stravovacích zvyklostí je nutno přistupovat jednotlivě. Pro názornost je 

vhodné poskytnout doporučení v tiskové formě doplněné o různé přílohy. Do 

oblasti výţivového poradenství patří i doporučení fyzické aktivity.  

 

 



4. PSYCHOLOGIE A PSYCHOTERAPEUTICKÉ 

METODY 

 

 

Psychologie je klíčovou součástí cesty k úspěšnému aplikování 

výţivového poradenství v praxi. Níţe jsou uvedeny základní principy a vybrané 

metody, které se dají uplatnit nejen při pomoci klientovi s ře-šením problémů, 

ale především se situacemi se kterými si neví sám rady. Coţ je vlastně základ 

toho, proč klient vyhledává jakékoli poradenství, výţivové nevyjímaje. 

Psychologie a psychoterapeutické metody by měly být součástí kaţdého 

poradenství a práce s lidmi. Kaţdý člověk se projevuje mnoha různými způsoby, 

má svůj vnitřní svět, ve kterém se skrývají nejrůznější obavy a problémy. Úkol 

poradce tedy tkví ve schopnosti vcítit se do role klienta, rozpoznat, jak se cítí. Je 

moţné pozorovat jeho chování a vyvozovat z něj, jak určitou situaci proţívá, jak 

ji hodnotí a jak o ní uvaţuje. Psychoterapeutické metody pomáhají 

v objasňování si myšlenek a pocitů člověka. Uvolňují o těchto proţitcích mluvit.  

Tím, ţe o nich klient sám dokáţe hovořit, začíná se v nich i orientovat, jak 

uvádí také Paulík, (2009). Známe obrovskou škálu terapeutických směrů, které 

se liší v jednotlivých metodických postupech.  

 

 

        4.1 Psychoterapeutický výcvik  

 

 

Důleţité u výţivového poradenství je, stejně jako v mnoha jiných 

oborech, podávat výkon na profesionální úrovni, coţ nelze bez ne-ustálého a 

dlouhodobého rozšiřování a zkvalitňování vědomostí v da-ném oboru. K tomu 

slouţí nejen odborná literatura, ale v této oblasti působí také mnoho škol a 

center zaměřujících se na odborný výcvik zmiňované profese, v tomto případě 

psychoterapie. Náplní psychoterapeutických výcviků bývají systematické aktivity 

pod vedením odborníků. Pro dostatečnou orientaci je vhodné zúčastnit se 

výcviku, zaměřeného na vcítění se do role klienta. Nezbytnou součástí rozvoje 



je i získávání nových zkušeností na základě pozorování jiných lidí, vlastních 

proţitků, objasňování faktů, rozvíjení teoretických poznatků, atd.  

 

 

4.2 Motivační pohovor 

 

 

Motivační pohovor je základem terapeutické práce. Původně byl spíše 

vyuţívám při řešení návykového chovaní u alkoholiků a uţivatelů návykových 

látek. V dnešní době se jeho význam výrazně rozšířil a běţně se uplatňuje i při 

podpoře změn ve stravovacích návycích a mnoha dalších oblastech. 

„Motivační pohovor pomáhá lidem poznat svůj existující nebo blíţící se 

problém a něco s ním udělat. Je zvláště účinný v případě lidí, kteří se změnou 

váhají nebo jsou velmi nerozhodní“ (Miller, Rollnick, 2002).  

Základním předpokladem úspěšné motivace klienta je schopnost 

naslouchat a porozumět jeho vnitřním problémům. Ze strany výţivového 

poradce , je pro klienta velmi důleţitá podpora a víra v moţnost změny. Vede ho 

k vyššímu sebevědomí a sebedůvěře, coţ přispívá k pozitivně laděným 

změnám chování. Pro motivační pohovor je charakteristické, ţe je vedený jako 

forma podpory a ne jako nátlaková, či donucovací sezení. Cílem je vytvoření 

pozitivní atmosféry, která nastartuje vnitřní motivační zdroje klienta. Motivační 

pohovor je jednou ze součástí úspěšné realizace cílů klienta. Pro řadu z nich je 

změna jejich chování tím nejobtíţnějším úkolem. Motivační pohovor by měl 

klienta přesvědčit o tom, ţe se sám dokáţe změnit a ţe existuje východisko z 

jeho problémů. 

Pět základních principů motivačních rozhovorů dle Millera, Rollnicka 

(2008)  

 

        1. Vyjádření empatie  

Ztotoţnění se s klientem a vyjádření mu podpory by mělo směřovat 

formou porozumění. Nemělo by se ubírat formou soucitu, či souhlasu. 

 

        2. Rozvíjení rozporů  



Klient by měl dokázat objevit a pojmenovat rozpor mezi tím, co dělá a 

svými cíli.  

 

        3. Vyhýbání se argumentaci 

 Zásadně by nemělo docházet k nátlaku na klienta. Zásadou je vyhnout 

se přímým hádkám a argumentaci, která v této fázi v  mnoha případech konflikt 

vyvolává.  

 

        4. Vyuţití odporu 

Jde o techniku, při které otáčíme klientův odpor k některému 

z navrhovaných kroků a převádíme ho v pozitivní směr myšlení na zá-kladě 

klientových vlastních přirovnání, či zkušeností. 

 

        5. Podpora vlastních schopností klienta 

Správný poradce by se měl vyhnout konfliktním situacím a snaţit se 

uvolnit klienta. Kvalitní poradce dokáţe navázat na schopnosti klienta, 

vyzdvihnout je a propojit se směrem, kterým se chce ubírat a který by měl 

souhlasit s cíli klienta. 

 

 

4.3 Behaviorální terapie  

 

 

Je psychoterapeutická metoda, která zasahuje i oblast výţivového 

poradenství. Hlavní princip behaviorální terapie spočívá v názoru, ţe různé 

poruchy chování jsou ve své podstatě naučenými reakcemi, které je moţné 

ovlivnit.  

 

 

 



     5. POSTUP PŘI SESTAVENÍ VÝŽIVOVÉHO PLÁNU NA 

ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH DAT 

 

Metodiku sestavení  výţivového plánu nelze popsat obecně do detailu. 

Nejprve tedy budou nastíněny zásady, které platí při sestavování plánu vţdy a 

následně bude na nejfrekventovanějších konkrétních případech vysvětleno, jak 

se nutriční plán přizpůsobuje individuálním poţadavkům a moţnostem kaţdého 

zákazníka. 

Z úvodních otázek a měření získá poradce informace o výšce, hmotnosti, 

pohlaví a věku klienta, dále se seznámí s jeho zdravotním stavem, stravovacími 

návyky a důkladně prozkoumá veškeré aktivity, kterým se klient věnuje v běţný 

pracovní den i o víkendu. Na základě všech měření vypočítá podle vzorce 

uvedeného v kapitole 3.  hodnotu bazálního metabolizmu (BMR) a skutečnou 

hodnotu fyzického denního výdeje (DCI).  BMR udává energii nutnou pro 

správné fungování organizmu v klidovém stavu – energie spotřebovaná pro 

zajištění všech funkcí vnitřních orgánů za určité teploty (BMR v chladu i  za 

vysokých teplot vzrůstá). DCI je BMR obohacený o skutečný denní výdej 

energie – lidé pracují, pohybují se, podléhají stresu. Je tedy patrné, ţe zatímco 

BMR je přesně změřitelnou hodnotou, DCI bývá vyjádřeno pouze přibliţně, 

můţe mít mnoho odchylek a jeho správné stanovení opět nejvíce závisí na 

vztahu poradce a klienta, neboť stanovení DCI vychází pouze z informací 

poskytnutých klientem. Dle Radvanského (2009) pro hodnocení pohybové 

činnosti z hlediska intenzity můţe slouţit poměr mezi jejím energetickým 

výdejem a výdejem v klidu, vţdy za stejnou časovou jednotku. Z tohoto hlediska 

povaţujeme práci za lehkou, je-li výdej energie menší neţ trojnásobek klidové 

hodnoty. Práce střední intenzity je kategorizovaná v rozsahu 3,0 aţ 4,5 násobek 

klidové hodnoty, těţká v rozsahu 4,6 aţ 7 násobek, velmi těţká 7,1 aţ 9,9 

násobek a vyčerpávající nad 9,9 násobek klidové hodnoty. 

Pokud klient ţádá o redukci hmotnosti, je nutné omezit příjem energie 

z potravy tak, hodnota přijaté energie byla o 15% aţ 25% niţší neţ DCI, ale 

zároveň nesmí klesnout pod hranici BMR.   

Na základě naznačeného postupu získá nutriční poradce hodnotu 

maximálního denního příjmu energie a právě této hodnotě musí být přizpůsoben 



jídelníček zpracovaný pro kaţdého klienta. Denní jídelníček bývá obvykle 

sestaven na období jednoho měsíce (maximálně lze aţ na tři měsíce), protoţe 

po uplynutí jednoho měsíce by mělo dojít ke kontrolnímu měření a vyhodnocení 

výsledků, popřípadě k úpravě reţimu. 

Pravidla pro sestavení denního jídelníčku: 

- příjem sacharidů musí být dopoledne vysoký, postupně 

se sniţuje, nejniţší aţ nulový by měl být večer, sacharidy jsou největším 

zdrojem energie, na 1 gram vyuţitých makroţivin za předpokladu plně 

aerobního metabolismu připadá hodnota cca 4,2 kcal, sacharidy by měly 

představovat 55% denního energetického příjmu 

- příjem bílkovin se stanovuje opačně k sacharidům (přes 

  den vzrůstá), bílkoviny by měly tvořit 10-15%(0,8-1,0g/kg/den) denního   

        příjmu energie 

- tuky se co nejvíce omezují, nelze je však zcela  

        eliminovat, preferují se zejména zdroje monoenových a polenových  

        mastných kyselin, např. tuky obsahující Omega-3 nenasycené mastné  

kyseliny (označované také PUFA omega-3), coţ je skupina nenasycených 

mastných kyselin, jejichţ společným rysem je dvojná vazba mezi uhlíky na 

třetím místě (počítáno od koncového methylu), omezují se saturované tuky a 

zcela se eliminují trans izomery mastných kyselin, vybrané tuky doplňují příjem 

energie na 100% (maximálně však 30%) 

- vláknina, vitamíny, stopové prvky musí být pravidelně 

zařazovány pro správné fungování organizmu, důraz je kladen na denní 

spotřebu vlákniny (doporučované mnoţství 30g/den) 

- denní příjem tekutin (pitná voda nesycená, ovocné a zeleninové 

šťávy bez chemické úpravy a nepřislazované, ovocné čaje neslazené) musí být 

spočítán přímo pro klienta, dle věku, hmotnosti, pohlaví, tento příjem je vysoký i 

vzhledem k doporučenému příjmu bílkovinné stravy (pro trávení bílkovin a 

vylučování je nutný dostatečný přísun tekutin, aby se v ledvinách nadměrně 

neukládaly škodliviny), v případě konzumace kávy a černého čaje se navyšuje 

stejné mnoţství vody do pitného reţimu, mléko není povaţováno za tekutinu, 

ale je vnímáno jako potravina a důleţitý zdroj bílkovin  

Denní jídlo je rozvrţeno do pěti aţ šesti porcí s přesně danou energetickou 

hodnotou dle Tab. 6, snídaně musí být zkonzumována nejpozději do 45 minut 



po probuzení a poslední jídlo se smí konzumovat nejdéle dvě hodiny před 

spaním, aby se potrava stihla metabolicky změnit a nedocházelo k ukládání 

tukových zásob. 

 

Tab. 6  Rozvrh denního příjem potravy do šesti jídel, pravidelně po 2-3 

hodinách: 

 

JÍDLO ČAS PŘÍJEM ENERGIE 

V PROCENTECH 

SNÍDANĚ 6.00 - 7.00 15% celkového denního příjmu 

DOPOLEDNÍ 

SVAČINA 

9.30 10% 

OBĚD 12.00 25% 

1. SVAČINA 14.30 15% 

2. SVAČINA 17.00 15% 

VEČEŘE 19.30 – 20.00 20% 

 

Jídelníček se dále upravuje na základě zdravotních potřeb (aktuálního 

zdravotního stavu klienta), popřípadě pevně daných stravovacích návyků (např. 

vegetariánství, veganství, alergie či intoleranci k určitým potravinám). 

 

 

5.1 Sestavení výživového plánu pro klienta požadujícího 

redukci hmotnosti 

 

 

Ze spočítaných hodnot bazálního metabolizmu a fyzického denního 

výdeje spočítáme optimální hodnotu denního energetického příjmu. Ten vznikne 

poníţením hodnoty fyzického denního výdeje  o 15 aţ 25% dle uvaţované 

redukce hmotnosti klienta. V případě, ţe by klient poţadoval větší sníţení, je 

nutné mu vysvětlit povinné zachování hodnoty bazálního metabolismu. Pod tuto 

hodnotu by klient neměl zajít, protoţe pak si organismus šetří kaţdou kalorii, 



tukové zásoby si vytvoří z čehokoliv a hlavně si je úporně drţí. Proto nehubnou 

ti, kteří se v příjmu potravy hodně omezují. 

Při sestavování jídelníčku důsledně dbáme na individuální přístup – 

poradce se seznámí se zdravotním stavem klienta, výţivový plán přizpůsobí i 

změnám v denním reţimu (rozdíl pracovní den / víkend). Návrh jídelníčku je 

s klientem konzultován a poslední úpravy probíhají při osobním setkání, kdy 

poradce upravuje jídelníček dle poţadavků klienta, ale současně na klienta 

působí tak, aby nedocházelo k přílišnému narušení navrţené struktury. 

Součástí práce nutričního poradce se stává i zprostředkování literatury, 

internetových stránek a jiných zdrojů pro  návodů na přípravu zdravých pokrmů. 

Opět zde vyvstává důleţitost profesionální přípravy poradce – musí působit 

sebejistě, umět odpovědět na jakékoliv otázky týkající se zdravé výţivy, její 

přípravy, ale také moţnosti nákupu některých druhů potravin, koření a dalších 

přísad. Poradce klienta motivuje, radí, ukazuje mu další cesty. 

 

 

5.2 Sestavení výživového plánu pro klienta se zvýšeným 

fyzickým denním výdejem 

 

Některé druhy pohybové energie můţeme klasifikovat jako enormně 

obtíţné. Do této skupiny neřadíme pouze vrcholové sportovce, ale také osoby 

s fyzicky náročným povoláním (kácení stromů, provádění výkopů apod.). 

V posuzování úrovně obtíţnosti hrají roli jak intenzita zatíţení, tak i její trvání. 

Přichází-li klient s takto vysokou fyzickou zátěţí a pocitem trvalé únavy, je 

úkolem výţivového poradce úprava nutričního plánu, tak aby klientovi byl 

poskytnut dostatečný přísun energie. V podobném případě dochází 

k navyšování podílu sacharidů, jako největšího zdroje energie. Rozloţení stravy 

je nutné provést vţdy do šesti porcí, pravidelně po dvou aţ dvou a půl hodinách.  

Při sestavování jídelníčku jsou však nadále respektována obecná 

pravidla – sacharidy se tedy objevují ve zvýšené míře dopoledne a jejich příjem 

v průběhu dne klesá. Důleţitým faktorem při práci s klientem s velkým 

energetickým výdejem  je vytvoření dostatečného  

prostoru pro odpočinek a regeneraci organizmu. 



 

5.3 Sestavení výživového plánu pro klienta s požadavkem 

navýšení hmotnosti 

 

Pokud klient nepřijímá dostatečné mnoţství energie z potravin, můţe docházet 

k velkému hmotnostnímu úbytku. Takový klient se obrací na výţivového 

poradce s poţadavkem úpravy jídelníčku pro navýšení hmotnosti. S těmito 

nároky se nutriční poradci setkávají poměrně zřídka, přesto se klienti 

s podobnými problémy v praxi výţivového poradenství vyskytují. Příčin 

uvedeného problému můţe být několik. Často se jedná o klienty s tzv. 

zrychleným metabolismem – potrava je zpracována natolik rychle, ţe nedochází 

k ukládání ţádných zásob. Další z příčin  můţe i porucha příjmu potravy 

(mentální anorexie, bulimie), zde se však jedná o zdravotní problém, jehoţ 

řešení přesahuje moţnosti výţivového poradenství. Zde se jedná o osoby 

nemocné a řešení jejich problému spadá jiţ zcela do kompetence lékařů. 

Klientům se zvýšeným metabolizmem se doporučuje zvýšit denní 

energetický příjem, opět je pro ně sestaven jídelníček, tak jako v předchozím  

případě  obohacený   o  sacharidy,  popřípadě  o vybrané  

skupiny tuků.



6. ZÁVĚR 

 

V dnešní době patří zdravé a vyváţené stravování mezi nej-spolehlivější 

způsoby, jak si zachovat zdraví, kondici, a budoucnost bez civilizačních chorob. 

Bohuţel mnoho lidí nepřemýšlí o tom, co jí, kdy, v jakém mnoţství, v jaké 

kvalitě, natoţ jaký vliv má strava na jejich zdraví či proč se cítí po jídle tak 

unaveni. Je to zřejmě proto, ţe instinkty našich předků dávno přehlušila 

civilizace. My sami nejsme schopni se zorientovat v přemíře často 

protichůdných informací, které se k nám dostávají. V konečném výsledku 

nevíme, jaká strava je pro nás lidi přirozená. Od nejútlejšího dětství nejsme 

vedeni k tomu, abychom o jíd-le přemýšleli, a v dospělém věku nás důleţitost 

stravy zkrátka nezajímá, protoţe ji nepovaţujeme za podstatnou. Maximálně 

chceme vědět, jak nejrychleji zhubnout díky týdenním dietám. Ovšem denní 

skladbou stravy zásadně ovlivňujeme svůj ţivot. Je jen na nás, zda se budeme 

ničit či budeme díky stravě prospívat.  

Jedním z nejdynamičtěji rozvíjejících se oborů je v poslední době 

výţivové poradenství. Hledá-li člověk cestu ke správnému a zdravému 

ţivotnímu stylu, vyzkouší často několik slepých uliček – přes nesmyslné diety, 

typu nejíst nic, jíst jen málo, jíst jen něco, aţ po zvyšování tělesné zátěţe bez 

úpravy stravovacích návyků. Přitom jedinou cestou, která vede ke skutečnému 

cíli – změně ţivotního stylu – je cesta změny komplexní. V takové chvíli je 

vhodné vyhledat odbornou radu, profesionální vedení. Nutriční poradce není jen 

tím, kdo sestaví správný jídelníček. Bývá průvodcem a rádcem i v dalších 

oblastech. Pomáhá a doporučuje vhodné formy pohybových aktivit, povzbuzuje 

své klienty zvlášť v počátcích, kdy cesta bývá nejtěţší, protoţe se klient snaţí 

odstranit mnoho příjemných, ale škodlivých zlozvyků. Tato práce předává 

kaţdému, kdo má ambice stát se výţivovým poradcem, souhrn informací, jak by 

měl při této práci postupovat, jak by se měl chovat, jaké předpoklady by měl mít 

a jaké vlastnosti a dovednosti by měl rozvíjet. Základem přípravy na tuto práci 

byla dosavadní praxe v oboru výţivového poradenství, dosaţené vzdělání 

v oblasti nutričního poradenství. Dále bylo významně čerpáno z odborné 

literatury, součástí přípravy bylo i důkladné studium internetových stránek 



věnovaných zdravé stravě a zdravému ţivotnímu stylu. Čím hlubší bylo 

zkoumání jednotlivých informačních zdrojů, tím více bylo jasné, ţe profese 

výţivového poradce musí být postavena na znalostech a schopnostech 

mnohem většího rozsahu, neţ by se na první pohled mohlo zdát. 
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