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Námět práce 
 

„Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organizmu s 

podílem dědičné náchylnosti a působením „toxického prostředí“, které vede hromadění 

tukových rezerv. Náchylnost se projeví při pozitivní energetické bilanci organizmu. Jedná 

se často o nízké pohybové aktivity s prolongovaným stresem a příjmem stravy s vysokým 

glykemickým indexem, čímž dochází k ukládání tuků do rezerv organizmu. Důležitější je 

často nízká pohybová aktivita a genetická predispozice. Toto onemocnění se manifestuje 

u vybraných skupin obyvatelstva. Častěji se vyskytuje s narůstajícím věkem a u některých 

chronických onemocnění, které zhoršují prognózu a kvalitu života. Rozhodující je nejen 

dědičnost, ale i životní styl. Civilizační nemoci, mezi které řadíme i obezitu, jsou spojeny 

se závažnými chorobami“
1
. 

 

V roce 1997 vyhlásila WHO obezitu celosvětovou epidemií. V ČR se vyskytuje 

obezita u zhruba 20-25% populace a je tak třetím nejčastějším chronickým onemocněním 

u nás. V současnosti je obezita nejčastějším onemocněním nejen v ČR, ale i v Evropě a 

Severní Americe [Włochová 2011]. 

 

Obezita je tedy celosvětovým problémem a jednou z největších hrozeb pro veřejné 

zdraví 21. století. V současné době je podle WHO na světě okolo 1,6 miliardy dospělých 

(>15 let), kteří trpí nadváhou. Avšak podle dalších odhadů WHO
2
, bude do r. 2015 

zhruba 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů dospělých bude 

                                                 
1
 Víte jak účinně bojovat proti civilizačním nemocem a tím i s nadváhou a obezitou? [online]. [cit. 2011-03-

13]. Dostupné z WWW: <http://obezita.org/> 
2
 Obesity and overweight. [online]. WHO, Duben 2011. [cit. 2011-03-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
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obézních. Co je ale ještě více alarmující, že celosvětově nejméně 20 milionů dětí 

mladších 5 let trpí také nadváhou.  

Obezita je každým rokem v Evropě zodpovědná za více než 1 milion úmrtí a cca 

12 milionů roků s disabilitou. Mimo zřejmých zdravotních důsledků má obezita také řadu 

sociálních a ekonomických důsledků. Například v podobě rostoucích nákladů na 

zdravotní péči, klesající produktivity a výnosů. Obezita u dospělé populace je nyní 

zodpovědná až za 6 % nákladů na zdravotní péči v evropském regionu WHO [Přibylová 

2010]. 

Zdravotních důsledky obezity můžeme rozdělit na život ohrožující zdravotní 

problémy a nefatální zdravotní problémy. Mezi život ohrožující zdravotní problémy 

řadíme kardiovaskulární problémy, problémy spojené s inzulinovou rezistencí, některé 

druhy rakoviny, žlučníková onemocnění, ischemickou chorobu srdeční a cévní mozkovou 

příhodu [WHO 2000; WHO 2008]. Nefatálními zdravotní problémy jsou dýchací obtíže, 

problémy s pohybovým aparátem, kožní problémy či neplodnost. Ve vyspělých 

industrializovaných zemích je obezita spojena také s různými psychosociálními problémy 

[WHO 2000].  

 Pro společnost představuje obezita především zátěž v podobě zvýšených nákladů 

na zdravotní péči /přímé náklady/ a také snížení produktivity z důvodu pracovní absence, 

způsobené špatným zdravotním stavem, či předčasným úmrtím /nepřímé náklady/. 

Dochází ke ztrátě příležitostí, psychologickým problémů a celkově se zhoršuje kvalita 

života /nemateriální náklady/. Ekonomické ztráty související s obezitou záleží také na 

situaci na trhu práce a struktuře systému sociálního zabezpečení té které země [WHO 

2007]. To samozřejmě vede k obrovské zátěži společnosti. 

Mimo to, že obezita vzniká na individuální úrovni, a že se na vývoji nadváhy a 

obezity podílejí biologické a behaviorální faktory, tak je nutné poznamenat, že velký 

význam pro vznik obezity má i dnešní společnost [Přibylová 2010]. Za vznik obezity 

může též vývoj naší společnosti, kdy na základě mnoha procesů (např. modernizace, 

liberalizace trhů, restrukturalizace ekonomiky, globalizace apod.) dochází k řadě 

sociálních, ekonomických, kulturních a environmentálních změn, které se samozřejmě 

negativně promítají i do našich stravovacích návyků, do fyzické aktivity a celkově vedou 

spíše ke špatnému způsobu života [Přibylová 2010].  
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Diskuse priorit další nové orientace výzkumu příčin epidemie obezity a efektivity 

opatření, sledujících cíl zastavení této obezity a jejich důsledků, probíhají v řadě států a 

také mezinárodních organizací [WHO 2007; McKinnon 2009; Lang, Rayner 2005, 2007; 

Strategic Plan for NIH Obesity Research 2004]. Tato diskuse vede k podrobnější 

strukturaci problémů obezity - např. environmentální aspekty – kultura bydlení ve vztahu 

k pohybovým aktivitám, životní styl ve vztahu k reklamě/marketingu, psychologické a 

sociálně psychologické aspekty, zvládání stresu, zvyšování úrovně stresu v oblasti práce 

vs. bezpečnost a zdraví při práci [Přibylová 2010]. 

 

Výzkumný problém 

  Jde tedy o to, zjistit, jak jsou současné výzkumy obezity prospěšné pro tvorbu 

politik proti obezitě, jaké jsou možnosti dalšího zaměření výzkumu v této oblasti a jak 

probíhá diskuse o prioritách tohoto výzkumu v rámci výzkumné komunity. Vzhledem ke 

globálnímu charakteru epidemie obezity, lze považovat za relevantní dvě mezinárodní 

dimenze do určité míry oddělených paradigmatických přístupů v této oblasti: (1) 

medicínsky orientovaný výzkum, jehož výsledky jsou publikovány v okruhu klinických 

studií, a (2) sociálně paradigmatický přístup, který dominuje v odborných publikacích 

oborů veřejné zdraví a podpora zdraví (public health, health promotion), spolu 

s publikacemi z oblasti souvisejících společenských věd (sociologie, psychologie). 

 

Pracovní výzkumné cíle a otázky 
 

Hlavním cílem mé diplomové práce je vytvořit hodnotící přehled výzkumů 

v oblasti prevence obezity zhruba v posledních pěti letech. Dílčí cíle jsou pak následující. 

 Zjistit posuny v předmětném zaměření výzkumu ve dvou uvedených oblastech 

(tzn. v medicínském a sociálním přístupu). 

 Vyhodnotit, jak výsledky těchto výzkumů přispívají k porozumění epidemie 

obezity a jak jsou využívány při formulaci nových agend politiky proti obezitě na 

mezinárodní (případně i národní) úrovni (WHO, IASO, EU, USA, International Congress 

on Obesity). 
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Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky, vztahující se k cílům, jsou pak následující: 

 

1. Jaké jsou v současnosti identifikovány klíčové výzvy výzkumu politiky proti 

obezitě, s pomocí jakých kritérií (hodnotících rámců) jsou vyhodnoceny priority dalšího 

zaměření výzkumu? 

2. Je možné v oblasti boje proti obezitě uplatnit podobné přístupy jako v oblasti 

politiky proti kouření (reklama, informace o rizicích, regulace v oblasti obchodu)? 

3. Nakolik se výzkum v oblasti obezity zaměřuje na oblast reklamy a marketingu, a 

s jakými výsledky? 

4. Jsou zkoumány příčiny dominantního vlivu produkčních paradigmat (nadvýroba 

potravin, marketing) ve vztahu k paradigmatům medicíny, veřejného zdraví a podpory 

zdraví, zátěže nemocemi, prostředím (environment)?  

5. Jaké faktory ovlivňují využití poznatků výzkumu při tvorbě politiky proti obezitě? 

6. Jak významnou roli sehrává v boji proti obezitě tvorba prostředí, bydlení 

(urbanismus)? 

 

Metody zpracování a zdroje dat 
 

 Výzkumný plán práce spočívá především na využití přehledového přístupu, 

využívajícího jako primární zdroje dat výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

v oblasti epidemie obezity a jejích příčiny. K tomu právě využiji diskursivní analýzu 

[Weiss, Wodak 2003; Fairclough 1992], jejímž cílem není přinést cílené odpovědi na 

konkrétní problém, ale jejím cílem je hlavně pochopit souvislosti problému a získat 

komplexní pohled na problematiku politiky proti obezitě. Očekávám, že metoda 

diskursivní analýzy mi umožní studovat jednotlivé přístupy medicínsky orientovaných 

výzkumů a paradigmaticky orientovaných výzkumů. Výsledky tohoto přehledu uvažuji 

následně srovnat např. s nastolením politických agend, formulacemi politických cílů, 

diskuse využitých nástrojů/programů politik proti obezitě apod.    

Zdrojem dat je vybraný okruh zahraničních časopisů, které jsem si rozdělila do 

dvou hlavních skupin: (1) klinické časopisy, které se zabývají problematikou hlavně 
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z pohledu léčby obezity, a (2) společenskovědní časopisy, které sledují naopak především 

společenskou stránku věci. Pro představu jsem vytvořila následující pracovní přehled 

konkrétních časopisů, které hodlám využít. 

 

Klinické časopisy Společenskovědní časopisy 

International Journal of Obesity Social Science and Medicine 

Obesity Review Bulletin of WHO 

The New England Journal of Medicine European Journal of Public Health 

The Lancet Medical Anthropology 

Journal of American Medical Association American Journal of Public Health 

 Health Promotion International 

 Canadian Journal of Public Health 

 

Zdrojem dat jsou zde též ale sekundární práce, které se zabývají analýzou politiky 

boje proti obezitě [Lang, Rayner 2005, 2009; Přibylová 2010, Davidová 2008, zelená a 

bílá kniha EU o obezitě, vybrané publikace WHO]. Ráda bych zdůraznila, že předmětem 

této práce není analýza politiky s využitím primárních dokumentů politické praxe. Tato 

práce se zaměřuje primárně spíše na politiku výzkumu příčin obezity s určitou (zatím 

otevřenou) možností analýzy využití těchto výsledků při tvorbě politických agend, resp. 

cílů. 

 

Následně chci provést deskriptivní případovou studii [Yin 2003]. Tento typ 

případové studie je používán k popisu intervencí nebo jevů, a to v kontextu reálného 

života, ve kterém k nim došlo. Zaměřím se na politiku proti obezitě, kterou realizuje buď 

EU, nebo ČR. Zde ještě nejsem pevně rozhodnuta, pro kterou z těchto možností se 

rozhodnu. Ve vztahu k danému případu pak využiji okruh poznatků z výzkumů a 

pokusím se objasnit, jak jsou tyto poznatky při tvorbě a realizaci této politiky využívány. 

Hlavním cílem případové studie je přesný popis nebo rekonstrukce případu [Flick 2004].  

 

Teoretické koncepty 
 

 Sociální teorie 

 Sociologické teorie životního způsobu/stylu 

 Reklama a marketing 

 Veřejně-politické koncepty, politika výzkumu 

 Koncepty v oblasti (nad)produkce potravin 
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 Determinanty zdraví a nemoci 

 Mediální a politická komunikace, nastolení agend 

 

Předběžná struktura práce 
 

1) Úvod 

2) Výzkumné cíle a otázky 

3) Metodologie a zdroje dat 

4) Teoretická východiska a zdroje dat 

5) Analytická část 

6) Závěr 

7) Použitá literatura 

8) Přílohy 
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1 Úvod 
 

„Obezita je skupina nemocí s individuální poruchou řízení energetiky organizmu s 

podílem dědičné náchylnosti a působením „toxického prostředí“, které vede k hromadění 

tukových rezerv. Náchylnost se projeví při pozitivní energetické bilanci organizmu. Jedná 

se často o nízké pohybové aktivity s prolongovaným stresem a příjmem stravy s vysokým 

glykemickým indexem, čímž dochází k ukládání tuků do rezerv organizmu. Důležitější je 

často nízká pohybová aktivita a genetická predispozice. Toto onemocnění se manifestuje 

u vybraných skupin obyvatelstva. Častěji se vyskytuje s narůstajícím věkem a u některých 

chronických onemocnění, které zhoršují prognózu a kvalitu života. Rozhodující je nejen 

dědičnost, ale i životní styl. Civilizační nemoci, mezi které řadíme i obezitu, jsou spojeny 

se závažnými chorobami“
3
. 

 

V roce 1997 vyhlásila World Health Organization (dále WHO) obezitu 

celosvětovou epidemií. V ČR se vyskytuje obezita u zhruba 20-25% populace a je tak 

třetím nejčastějším chronickým onemocněním u nás. V současnosti je obezita 

nejčastějším onemocněním nejen v ČR, ale i v Evropě a Severní Americe [Włochová 

2011]. 

Obezita je tak celosvětovým problémem a jednou z největších hrozeb pro veřejné 

zdraví 21. století. V současné době je podle WHO
4
 na světě okolo 1,6 miliardy dospělých 

(>15 let), kteří trpí nadváhou. Avšak podle dalších odhadů WHO
5
, bude do r. 2015 

zhruba 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů dospělých bude 

obézních. Co je ale ještě více alarmující, že i nejméně 20 milionů dětí mladších 5 let na 

celém světě trpí nadváhou. Další statistiku podle zemí uvádím v příloze (Příloha č. 1). 

Podle průzkumů se výskyt obezity a nadváhy za posledních 30 let neustále zvyšuje a 

během posledních 40 let došlo v USA k nárůstu průměrné tělesné hmotnosti o 12kg a to 

má samozřejmě vážné zdravotní důsledky [Vítek 2008]. Obezita je každým rokem v 

Evropě zodpovědná za více než 1 milion úmrtí a cca 12 milionů roků s disabilitou. Mimo 

zřejmých zdravotních důsledků má obezita také řadu sociálních a ekonomických 

důsledků. Například v podobě rostoucích nákladů na zdravotní péči, klesající 

                                                 
3
 Víte jak účinně bojovat proti civilizačním nemocem a tím i s nadváhou a obezitou? [online].  

[cit. 2011-3-13]. Dostupné z WWW: <http://obezita.org/> 
4
 Obesity and Overweight. [online]. WHO, duben 2011. [cit. 2011-3-13]. Dostupné z WWW: 

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
5
 Obesity and overweight [online]. WHO, duben 2011. [cit. 2011-3-13].  

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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produktivity a výnosů. Obezita u dospělé populace je nyní zodpovědná až za 6 % nákladů 

na zdravotní péči v evropském regionu WHO [Přibylová 2010]. 

Zdravotní důsledky obezity můžeme rozdělit na život ohrožující zdravotní 

problémy a nefatální zdravotní problémy. Mezi život ohrožující zdravotní problémy 

řadíme kardiovaskulární problémy, problémy spojené s inzulinovou rezistencí, některé 

druhy rakoviny, žlučníková onemocnění, ischemickou chorobu srdeční a cévní mozkovou 

příhodu
6
. Nefatálními zdravotní problémy jsou dýchací obtíže, problémy s pohybovým 

aparátem, kožní problémy či neplodnost. Ve vyspělých industrializovaných zemích je 

obezita spojena také s různými psychosociálními problémy [WHO 2000].  

Pro společnost představuje obezita především zátěž v podobě zvýšených nákladů 

na zdravotní péči /přímé náklady/ a také snížení produktivity z důvodu pracovní absence, 

způsobené špatným zdravotním stavem, či předčasným úmrtím /nepřímé náklady/. 

Dochází ke ztrátě příležitostí, psychologickým problémů a celkově se zhoršuje kvalita 

života /nemateriální náklady/. Ekonomické ztráty související s obezitou záleží také na 

situaci na trhu práce a struktuře systému sociálního zabezpečení té které země [Branca 

2007]. To samozřejmě vede k obrovské zátěži společnosti. 

Mimo to, že obezita vzniká na individuální úrovni, a že se na vývoji nadváhy a 

obezity podílejí biologické a behaviorální faktory, tak je nutné poznamenat, že velký 

význam pro vznik obezity má i dnešní společnost [Přibylová 2010].  

Za vznik obezity může vývoj naší společnosti v posledních zhruba 60 letech, kdy 

na základě mnoha procesů (např. liberalizace trhů, modernizace, restrukturalizace 

ekonomiky, globalizace apod.) dochází k řadě sociálních, ekonomických, kulturních a 

environmentálních změn, které se samozřejmě negativně promítají i do našich 

stravovacích návyků, do fyzické aktivity a celkově vedou spíše ke špatnému způsobu 

života [Přibylová 2010]. 

Cílem veřejných politik je, nebo by alespoň mělo být, zcela potlačit nebo 

přinejmenším minimalizovat tuto šířící se celosvětovou epidemii. Na poli této 

problematiky existuje řada různých aktérů, a to jak na úrovni národní, tak i nadnárodní. 

Mezi nejvýznamnějšími nadnárodními organizacemi bojujícími proti obezitě můžeme 

                                                 
6
 What are the health consequences of being overweight? [online]. WHO, listopad 2006. [cit. 2011-10-24]. 

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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zmínit OSN, WHO, IASO
7
, FAO

8
 aj. Tyto organizace si kladou za cíl prosazovat trvale 

udržitelný rozvoj, podporu a ochranu zdraví, a s tím samozřejmě souvisí i zajišťování 

výživy a bezpečnosti potravin. Na globální úrovni se nejvíce o problematiku obezity 

zajímá WHO.  

Co se evropského kontextu týče, zde má klíčovou roli Evropská komise, která 

spolupracuje s již výše zmíněnými organizacemi. Platforma EU pro stravu, fyzickou 

aktivitu a zdraví, která je právě pod záštitou Evropské komise, je „fórum organizací na 

evropské úrovni – od potravinářského průmyslu až po nevládní organizace – zabývající 

se ochranou spotřebitele. Zaměřuje se na současné trendy v oblasti stravování a fyzické 

aktivity. Smyslem platformy je, aby pod vedením Komise poskytovala příklady 

koordinované činnosti v různých částech společnosti, čímž se podpoří vnitrostátní, 

regionální nebo místní iniciativy v celé Evropě.“
9
 

Opomenout nesmíme ani ČR. U nás byl v r. 2002 schválen Dlouhodobý program 

zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století, jehož 

cíle s problematikou obezity velmi úzce souvisí, a to díky snaze snížit výskyt 

neinfekčních nemocí a posílit zdravější životní styl. Dále byla v r. 2005 zřízena Národní 

rada pro obezitu, zabývající se problematikou výživy a potravin, fyzické aktivity, léčby 

obezity, dětské obezity, komunitními programy a edukací. Jejím úkolem bylo vytvořit 

Národní akční plán prevence a léčby obezity. To se bohužel zatím stále nezdařilo
10

. 

Diskuse priorit další nové orientace výzkumu příčin epidemie obezity a efektivity 

opatření, sledujících cíl zastavení této obezity a jejich důsledků, probíhají v řadě států a 

také mezinárodních organizací [Branca 2007; McKinnon 2009; Lang, Rayner 2005, 

2007; NIH; IASO]. Tato diskuse vede k podrobnější strukturaci problémů obezity - např. 

environmentální aspekty – kultura bydlení ve vztahu k pohybovým aktivitám, životní styl 

ve vztahu k reklamě/marketingu, psychologické a sociálně psychologické aspekty, 

zvládání stresu, zvyšování úrovně stresu v oblasti práce vs. bezpečnost a zdraví při práci 

[Přibylová 2010]. Ale i přes značné snahy o snížení prevalence obezity, nedochází ke 

                                                 
7
 International Association for the Study of Obesity 

8
 Food and Agriculture Organization of the United Nations 

9
 Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví [online]. Duben 2005. [cit. 2011-10-24].  

Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_cs.htm> 
10

 Výskyt nadváhy a obezity [online]. SZÚ, Březen 2011, [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/vyskyt_nadvahy_a_obezity.pdf> 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/docs/platform_charter.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/docs/platform_charter.pdf
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zlepšování situace. To dokazuje i WHO
11

 a IASO
12

. Zde je třeba pátrat po příčinách 

neúspěchu těchto snah. Proč i přes nespočet výzkumů nedochází ke snížení počtu 

obézních osob apod. Co za tím vězí? Jde snad o lobbing farmaceutických firem či 

producentů potravin, kteří z obezity profitují, nebo jsou snahy o řešení problému jen 

nedostatečné? To jsou jedny z hlavních důvodů, proč jsem se svou diplomovou práci 

rozhodla zaměřit právě na diskusi priorit výzkumu obezity. Přes to, že důsledky obezity 

jsou dobře zdokumentované, dá se konstatovat, že obezita byla dlouhou dobu považována 

za „Popelku“ výzkumné oblasti [Lang, Rayner 2006]. K dramatickému pokroku v oblasti 

výzkumu obezity došlo zhruba v posledních 10 – 15 letech. Avšak 100% koordinovaný 

přístup výzkumu obezity stále neexistuje.  

Následující obrázek (obr. 1) slouží jako přehled všech stěžejních politických 

oblastí, kterými by se měl výzkum zabývat. Od individuální úrovně až po úroveň 

politiky. 

Obr. 1: Tematické oblasti výzkumu politiky proti obezitě 

 

Zdroj: [McKinnon 2009] 

                                                 
11

 WHO. [online] Dostupné z WWW: <http://www.who.int/en/> 
12

 IASO. [online] Dostupné z WWW: <http://www.iaso.org/> 



13 

 

2 Výzkumný problém, cíle a otázky 
 

Výzkumný problém této práce je celosvětově vysoký počet obézních lidí a lidí 

s nadváhou. I přes iniciativy na globální, evropské i národní úrovni se zatím nedaří řešit 

problém rostoucí prevalence obezity, což poukazuje na přítomnost určitých 

omezení/bariér, které mohou boj s obezitou ztěžovat. Je zde celá řada ovlivňujících 

faktorů (biologických i sociálních), které přispívají ke strnulosti této situace (obr. 2). 

Proto je nutné klást si i následující otázky. Jsou současné výzkumy obezity prospěšné pro 

tvorbu politik proti obezitě? Jaké jsou možnosti dalšího zaměření výzkumu v této oblasti 

a jak probíhá diskuse o prioritách tohoto výzkumu v rámci výzkumné komunity? Tato 

práce je tedy zaměřena na vztah výzkumu a veřejných politik, a především na příčiny 

neúspěchu těchto politik v boji s obezitou. 

Vzhledem ke globálnímu charakteru epidemie obezity, lze považovat za 

relevantní dvě mezinárodní dimenze do určité míry oddělených paradigmatických 

přístupů v oblasti výzkumu: (1) medicínsky orientovaný výzkum, jehož výsledky jsou 

publikovány v okruhu klinických studií (ten se zabývá především biologickými faktory), 

a (2) sociálně paradigmatický přístup (zabývající se faktory společenskými), který 

dominuje v odborných publikacích oboru veřejné zdraví a podpora zdraví (public health, 

health promotion), spolu s publikacemi z oblasti souvisejících společenských věd 

(sociologie, psychologie). 

Obr. 2: Model faktorů ovlivňujících nadváhu a obezitu 

 

Zdroj: [Egger, Swinburn; upraveno In: Wlochová 2011] 
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Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit hodnotící rámec, využitelný pro 

přehled priorit a zaměření výzkumů v oblasti prevence obezity a to zhruba v posledních 

sedmi letech (tzn. 2005 – 2011). Dílčí cíle jsou pak tyto: 

(1) Zjistit posuny v předmětném zaměření výzkumu ve dvou uvedených oblastech 

(tzn. v medicínském a sociálním přístupu). 

(2) Vyhodnotit, jak výsledky těchto výzkumů přispívají k porozumění epidemie 

obezity, a jak jsou využívány při formulaci nových agend politiky proti obezitě na 

mezinárodní úrovni 

(3) Zjistit, jak k problému přistupuje EU 

Výzkumné otázky, vztahující se k těmto cílům, jsou záměrně trichotomicky 

rozděleny do tří skupin. Jednak na ty, které se vztahují na výzkum, druhé, korespondující 

s oblastí politiky, a třetí, které se budou vztahovat k případové studii. Ve stejném duchu 

pak bude strukturovaná i analytická část. 

Výzkum 

1. Jaké jsou v současnosti identifikovány klíčové priority/výzvy výzkumu politiky 

proti obezitě? 

2. Nakolik se výzkum v oblasti obezity zaměřuje na oblast reklamy a marketingu, a 

s jakými výsledky? 

3. Jsou zkoumány příčiny dominantního vlivu produkčních paradigmat? 

Politika 

 

1. Je možné v oblasti boje proti obezitě uplatnit podobné přístupy jako v oblasti 

politiky proti kouření? 

2.  Jaké faktory ovlivňují využití poznatků výzkumu při tvorbě politiky proti 

obezitě? 

3. Jak významnou roli sehrává v boji proti obezitě tvorba prostředí, bydlení 

(urbanismus)? 

Case study 

1. Jakou politiku proti obezitě realizuje EU? 

2. Jsou realizovány nějaké projekty? 
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3 Metody a zdroje dat 
 

Výzkumný plán práce spočívá především na využití přehledového přístupu, 

využívajícího jako primární zdroje dat výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu 

v oblasti epidemie obezity a jejích příčiny.  

Nejprve je třeba identifikovat významné politické strategie a plány (Příloha č. 8) 

v boji proti obezitě, k čemuž využiji morfologickou analýzu. Tato metoda slouží ke 

strukturaci vztahů obsažených v multidimenzionálních společenských jevech [Zwicky 

1966, In: Ritchey 1998]. Zjednodušeně řečeno, umožňuje strukturovat daný komplexní 

problém a odhalit v něm komplexní sadu vztahů [Ritchey 1998]. Nejdůležitější přínos 

této metody spatřuji v její pomoci odhalit souvislosti mezi událostmi a politickými 

agendami, cíly, nástroji politik a jejich implementace.  

V úvodu empirické části provedu nejprve kvantitativní analýzu celkové četnosti 

publikační aktivity s využitím elektronické databáze a doplním jí o vývoj publikací ve 

dvou vybraných časopisech. Metoda použitá ke zjištění priorit výzkumu bude odvozena 

od použití klíčových slov, jejich prostřednictvím budou vybírány články v odborných 

časopisech (viz. zdroje dat).  

Z kvalitativních metod bude použita metoda diskursivní analýzy [Weiss, Wodak 

2003; Fairclough 1992] a případová studie [Yin 2003, Flick 2004].  

Zmíněná morfologická analýza může být jakýmsi analytickým rámcem, který je 

východiskem právě pro diskursivní analýzu, jejímž cílem není přinést cílené odpovědi na 

konkrétní problém, ale pochopit souvislosti problému a získat komplexní pohled na 

problematiku výzkumu politiky proti obezitě. Očekávám, že metoda diskursivní analýzy 

mi umožní studovat jednotlivé přístupy medicínsky orientovaných výzkumů a sociálně-

paradigmaticky orientovaných výzkumů, porozumět jejich vývoji a současně mi odhalí 

současné priority těchto dvou výzkumných oblastí.  Výsledky tohoto přehledu uvažuji 

následně srovnat např. s nastolením politických agend, formulacemi politických cílů, 

diskuse využitých nástrojů/programů politik proti obezitě apod. 

Na závěr provedu deskriptivní případovou studii [Yin 2003]. Tento typ případové 

studie se používá k popisu intervencí nebo jevů, a to v kontextu reálného života, ve 

kterém k nim došlo. Osobně se zaměřuji na politiku proti obezitě, kterou realizuje EU. Ve 

vztahu k tomuto případu využiji okruh poznatků z výzkumů a současně se budu snažit 

objasnit, jak jsou tyto poznatky při tvorbě a realizaci této politiky využívány. Hlavním 
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cílem případové studie je tedy přesný popis nebo rekonstrukce vybraného případu [Flick 

2004]. 

3.1  Zdroje dat 
 

První okruh dat byl použit s využitím databáze Web of Knowledge
13

 s cílem 

celkové orientace vývoje množství publikovaných prací všech typů (výzkumné články, 

přehledové články, knihy, apod.). Poté byl podobným způsobem vyhodnocen vývoj 

publikačních aktivit ve dvou vybraných časopisech (Lancet a European Journal of Public 

Health). Třetím typem výběru dat byl výběr celkem 140 článků ze dvou skupin časopisů 

(viz. tabulka níže). Zde byla využita zmiňovaná analýza diskursu výzkumných strategií 

na úrovni přehledových článků, v nichž jsou autoři schopni v posledních sedmi letech 

formulovat potřeby nového komplexního přístupu. Jde tedy především o přehledové 

články nebo přímo výstupy z jednání expertů. 

Zdrojem dat je vybraný okruh zahraničních časopisů, které jsem si rozdělila do 

dvou hlavních skupin: (1) klinické časopisy, které se zabývají problematikou hlavně 

z pohledu léčby obezity, a (2) společenskovědní časopisy, které sledují naopak především 

společenskou stránku věci a prevenci. Pro představu jsem vytvořila následující přehled 

konkrétních časopisů, které jsem využila (tab. 1). Pracovala jsem též i s jinými časopisy, 

které jsem označila jako nezařazené, a to z důvodu třeba jen jednoho vhodného článku 

v tom kterém časopise. 

Dalším zdrojem dat jsou i sekundární práce, které se zabývají analýzou politiky 

výzkumu boje proti obezitě – publikace; články; klíčové strategické a výzkumné veřejně-

politické dokumenty na globální a evropské úrovni, zabývající se problematikou obezity, 

výživy a fyzické aktivity; strategické dokumenty WHO, EU; statistiky a přehledová data 

mezinárodních organizací; apod. 

Ráda bych zdůraznila, že předmětem této práce není analýza politiky s využitím 

primárních dokumentů politické praxe. Tato práce se zaměřuje primárně spíše na politiku 

výzkumu příčin obezity. 

 

 

 

                                                 
13

 Web of Knowledge. [online]. Dostupné z WWW: 

<http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.is.cuni.cz/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&searc

h_mode=GeneralSearch&SID=N1K572IoJg2O2LH7LME&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS> 
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Tab. 1: Seznam použitých časopisů 

Klinické časopisy Počet Společenskovědní časopisy Počet 

International Journal of Obesity 9 Social Science and Medicine 5 

Obesity Reviews 33 Bulletin of WHO 6 

The New England Journal of Medicine 5 European Journal of Public Health 32 

The Lancet 11 Medical Anthropology Quarterly 1 

Journal of American Medical Association 4 American Journal of Public Health 5 

American Journal of Preventive Medicine 3 Health Promotion International 9 

British Medical Journal 3 Canadian Journal of Public Health 3 

Nezařazené 5 nezařazené 6 

Celkem: 73 Celkem: 67 

Zdroj: [autorka 2012] 
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4 Teoretická východiska 
 

Vzhledem k multidimenzionálnímu charakteru obezity a v rámci sledování diskursu 

výzkumu obezity je vhodné/nutné využít více teoretických perspektiv. Současně jsou 

„sociální vědy svojí povahou bytostně multiparadigmatické – neposkytují jednotné vodítko, 

ucelený teoretický rámec výkladu sociálních jevů. Naopak nabízejí mnoho teoretických 

východisek“ [Frič, Potůček 2004: 1]. Škála různých konceptů je v rámci této problematiky 

široká. Z tohoto důvodu jsem uvažovala hned o několika různých teoretických oblastech, 

které by šlo vhodně aplikovat na problematiku, přičemž jako nejvýznamnější a 

nejvhodnější mi vyšly tyto – veřejně-politické koncepty, koncepty z oblasti produkce 

potravin, sociologické teorie životního způsobu, reklama a marketing a teorie z oblasti 

determinantů zdraví. Pro ucelení pohledu na problematiku obezity uvádím schéma 

konceptuálního rámce (obr. 3), které pomůže lépe objasnit veškeré determinující faktory.  

Obr. 3: Konceptuální rámec 

 

Zdroj: [Přibylová 2010] 
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4.1 Obezita jako celosvětový problém  
 

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že obezita je pouze estetickým problémem a 

týká se především jednotlivců, není tomu tak. Naopak obezita je závažným civilizačním 

onemocněním a jedná se o zásadní celosvětový společenský problém, který má stejně tak 

i závažné důsledky. 

„Obezita se v posledních desetiletí stala globálním zdravotním problémem lidstva, 

který nabývá podobu pandemie. Závažnost tohoto jevu je vyjádřena tím, že při Světové 

zdravotnické organizaci vznikla Mezinárodní pracovní skupina pro obezitu, která 

sdružuje národní obezitologické společnosti ve více než 30 zemích. Velkou explozi obezity 

zažívá v současné době USA, kde v podmínkách dostatku potravy a nedostatku pohybu 

rychle lidí s obezitou přibývá. I v Evropě došlo zejména ke konci 20. století k obrovskému 

nárůstu obezity a mezi evropskými státy je to Česká republika, které patří jedno 

z předních míst v jejím výskytu. Dospělou populaci středního věku postihuje asi v 20% 

(BMI > 30), takže se dá říci, že každý pátý dospělý Čech je obézní“ [Machová a kol. 

2009: 18]. 

4.1.1 Obezita jako zdravotní problém 

Nadváha či obezita je nebezpečná v tom, že má vážné zdravotní důsledky. Ty lze 

rozdělit na život ohrožující zdravotní problémy a nefatální zdravotní problémy. Podle 

WHO
14

 a dalších [Hu 2008] vede zvyšování tukových rezerv ke zdravotním problémům, 

jakými jsou:  

(1) kardiovaskulární choroby (zejména pak nemoci srdce nebo mrtvice), diabetes 2. typu, 

některé typy rakoviny (např. endometria, prsu či tlustého střeva), žlučníková onemocnění, 

(2) onemocnění pohybového aparátu (osteoporóza), dýchací obtíže, kožní problémy či 

neplodnost.  

 

První skupinou jsou v tomto případě život ohrožující problémy a druhou skupinu 

tvoří nefatální zdravotní problémy. Ve vyspělých industrializovaných zemích je obezita 

spojena také s různými psychosociálními problémy.  

                                                 
14

 What are the health consequences of being overweight? [online]. WHO, Říjen 2006, [cit. 2011-10-22]. 

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/features/qa/49/en/> 

http://www.who.int/features/qa/49/en/
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Co není všeobecně známo, je fakt, že riziko vzniku zdravotních problémů, začíná 

už tehdy, když má někdo jen velmi mírnou nadváhu. Pravděpodobnost vzniku těchto 

chorob se pak zvyšuje se stále přibývající váhou směrem k obezitě. 

4.1.2 Obezita jako veřejně-politický problém 

 

Když pomineme zdravotní dopady, které obezita má, tak je třeba upozornit i na 

její ekonomické důsledky, které zasahují do výdajů jednotlivých států. A náklady na 

léčbu nemocí v důsledku obezity rostou každým rokem. Epidemie obezity se tak stává 

jedním z největších problémů v oblasti veřejného zdraví. 

V současné době je podle WHO na světě okolo 1,6 miliardy dospělých (>15 let), 

kteří trpí nadváhou. Avšak podle dalších odhadů WHO
15

, bude do r. 2015 zhruba 2,3 

miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů dospělých bude obézních. Co je 

ale ještě více alarmující, že celosvětově trpí nadváhou také nejméně 20 milionů dětí 

mladších 5 let. 

Pro společnost představuje obezita především zátěž v podobě zvýšených nákladů 

na zdravotní péči /přímé náklady/, dochází také ke snížení produktivity kvůli pracovní 

absenci, která je způsobena špatným zdravotním stavem nebo předčasným úmrtím 

/nepřímé náklady/. Dochází ke ztrátě příležitostí, psychickým problémů a celkově se 

zhoršuje i kvalita života /nemateriální náklady/. Ekonomické ztráty související 

s obezitou záleží také na situaci na trhu práce a na struktuře systému sociálního 

zabezpečení té které země [WHO
16

, Branca 2007]. To samozřejmě vede k obrovské 

zátěži společnosti.  

Co se týče nákladů na léčbu osob s obezitou, tak ta je v průměru o 36 % vyšší, než 

náklady na léčbu nemocí osob, jejichž Body Mass Index (dále BMI)
17

 dosahuje zdravých 

hodnot (Příloha č. 2). Podle posledních studií WHO jsou náklady na léčbu obezity 

společnosti obrovské, blíží se až k 1 % hrubého domácího produktu (HDP) v některých 

                                                 
15

 Obesity and overweight. [online]. WHO, duben 2011. [cit. 2011-10-15].  

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
16

 Which are the known causes and consequences of obesity, and how can it be prevented. [online]. WHO 

[cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-

evidence-network-hen/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/which-are-the-known-

causes-and-consequences-of-obesity,-and-how-can-it-be-prevented> 
17

 Ke klasifikaci nadváhy a obezity se užívá index tělesné hmotnosti, zkráceně BMI, jehož hodnota je dána 

podílem tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech - BMI = kg/m
2 

. 

 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/which-are-the-known-causes-and-consequences-of-obesity,-and-how-can-it-be-prevented
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/which-are-the-known-causes-and-consequences-of-obesity,-and-how-can-it-be-prevented
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/health-evidence-network-hen/publications/hen-summaries-of-network-members-reports/which-are-the-known-causes-and-consequences-of-obesity,-and-how-can-it-be-prevented
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zemích evropského regionu. Například Velká Británie uvedla, že finanční ztráty státu z 

důvodu snížení produktivity práce díky obezitě (nepřímé výdaje) jsou až 2x větší, než 

ztráty státu na léčbu samotné obezity (přímé výdaje). 

„Obezita způsobuje velkou ekonomickou zátěž skrze ztrátu produktivity práce, 

ztrátu příjmů, dále díky předčasnému úmrtí obézních jedinců. Přímé náklady na léčbu 

obezity spotřebují 2-8% z celkového rozpočtu zdravotní péče“ [Davidová 2009: 47]. 

Pro lepší představu uvedu pár příkladů. Třeba Spojené království vydalo na 

náklady na zdravotní péči, spojenou s obezitou, v r. 2007 více než 4 miliardy liber, které 

by mohly vést až k 9,7 miliardy liber v r. 2050. USA v současné době vynakládá asi 160 

miliardy dolarů (tzn. dvojnásobek toho, co se vydalo zhruba před deseti lety) a tato částka 

by se mohla do r. 2018 opět zdvojnásobit. Přestože se jedná o obrovská čísla, přímé 

náklady představují pouze zlomek z celkové částky, která je vynaložena. Nepřímé 

náklady USA činí nejméně 450 miliard USD ročně, tzn. skoro třikrát tolik jako přímé 

náklady na léčbu. Situace je obdobná i v jiných zemích
18

. 

Náklady ale rostou i v ČR, a proto se začalo diskutovat o zavedení spotřebních 

daní na některé vysoce kalorické potraviny. Jde o tzv. hranolkovou, hamburgerovou či 

cukrovou daň. Ta se objevila i v programu Strany zelených. Nicméně k prosazení této 

daně se ČR zatím nechystá. „Možnost zdanit tučnou stravu totiž odmítají politici napříč 

politickým spektrem, od KSČM po TOP 09. Ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) 

takovou možnost dokonce označil za sociální inženýrství“
19

. 

4.2 Příčiny ovlivňující vznik obezity 
 

Pochopení příčin a stejně tak i důsledků obezity, je zásadní pro politické reakce. 

Etiologie obezity je multifaktoriální - zahrnuje komplexní interakce mezi genetickým 

pozadím, hormony a různými sociálními a environmentálními faktory, jako je sedavý 

způsob života či nezdravé stravovací návyky. Avšak za základní příčinu obezity a 

nadváhy lze považovat energetickou nerovnováhu mezi spotřebovanými kaloriemi a 

kaloriemi vynaloženými. V celosvětovém měřítku můžeme zmínit tyto stěžejní události - 

                                                 
18

 The real cost of obesity. [online]. McKinsey Quarterly, Leden 2011, [cit. 2011-10-23]. Dostupné 

z WWW: <http://www.mckinseyquarterly.com/newsletters/chartfocus/2011_01.htm> 
19

 "Hranolková daň" se v Česku zatím nechystá. [online]. ČT 24, Říjen 2011, [cit. 2011-10-23]. Dostupné 

z WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/138186-hranolkova-dan-se-v-cesku-zatim-

nechysta/> 

http://www.mckinseyquarterly.com/newsletters/chartfocus/2011_01.htm
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/138186-hranolkova-dan-se-v-cesku-zatim-nechysta/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/138186-hranolkova-dan-se-v-cesku-zatim-nechysta/
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(1) Zvýšení příjmu energeticky vydatných potravin, které mají vysoký obsah tuku, 

soli a cukru a současně málo vitamínů, minerálů či dalších stopových prvků. 

(2)  Na vině je i pokles fyzické aktivity – v důsledku sedavé práce, měnícím se 

způsobům přepravy a rostoucí urbanizace. 

 

Změny stravovacích návyků a fyzické aktivity jsou ale výsledkem i 

environmentálních a společenských změn, které jsou spojeny s vývojem a nedostatek 

podpůrných politik v oblastech jako je zdravotnictví, zemědělství, doprava, územní 

plánování, životní prostředí, zpracování potravin, distribuce, marketing a v neposlední 

řadě vzdělávání
20

. To zjednodušeně dokládá i následující obrázek (obr. 4). 

Obr. 4: Ekologické paradigma pro porozumění vzniku nadváhy a obezity  

 

Zdroj: [Egger, Swinburn 1997] 

 

Faktorů, které ale mají vliv na vznik obezity, je více. Od špatných stravovacích 

návyků, nedostatku pohybu, zvýšeného příjmu potravin až po stres v práci. Každý 

z těchto faktorů pak jde ruku v ruce s něčím jiným. Špatné stravování a nedostatek 

pohybu jsou produktem neinformovanosti, stres na pracovišti je způsoben tlakem ze 

strany zaměstnavatelů, a zvýšený příjem potravin má kořeny v nadprodukci potravin a 

agresivních marketingových kampaních. V důsledku toho je třeba provést změny v již 

výše zmíněných oblastech - vzdělávací, zdravotní, hospodářské politice, ale i dalších. 

Egger a Swinburn [Egger, Swinburn 1997] rozlišují tři skupiny faktorů, které mají 

zásadní podíl na vzniku obezity, a píší o tzv. ekologickém modelu. 

                                                 
20

 Obesity and overweight [online]. WHO, Duben 2011. [cit. 2011-10-23].  

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
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4.2.1 Biologické faktory 

 

Biologické vlivy, ovlivňující hladinu tuku, jsou především věk, pohlaví, různé 

hormonální faktory, genetická výbava, z nichž všechny jsou považovány za relativně 

neměnné. Důležité jsou zejména pohlavní rozdíly v ukládání tuku. S přibývajícím věkem 

je též obtížné spalování tuků a udržování nízké hladiny tuku. V poslední době je tu stále 

více důkazů o rasovém vlivu na energetickou bilanci. Proto můžeme tyto faktory označit 

jako „etnické genetické faktory“. Tyto biologické faktory vysvětlují do značné míry 

rozdíl v rozložení tělesného tuku u jedinců v daném prostředí, ale už nevysvětlují, proč 

dochází ke zvyšování tuku u velké populace [Egger, Swinburn 1997]. 

4.2.2 Behaviorální faktory 

 

Ihned nás napadne "lenost" či "obžerství". Toto chování je výsledkem složitých 

psychologických vlivů, jakými jsou tradice, emoce, životní postoje a přesvědčení. Výše 

zmíněné biologické a ekologické vlivy ovlivňují také chování a tím i energetickou 

bilanci. Kognitivní faktory (např. vůle založená na znalostech), mají pouze malý vliv na 

případné chování, což do jisté míry vysvětluje nedostatečné povědomí o léčbě a prevenci 

obezity. Nicméně, příčiny a důsledky těchto vlivů je třeba zvážit, a snahy vypořádat se s 

těmito vlivy by měly být součástí každé strategie [Egger, Swinburn 1997]. 

4.2.3 Environmentální faktory 

 

Vlivy životního prostředí lze obecně rozdělit na "makro" (širší populace) a 

"mikro" (okolí jedince). Pro představu toho, co je a není makro a mikro prostředí, 

přikládám obrázek (obr. 5). Obecně platí, že makroekonomické podmínky určují výskyt 

obezity v populaci a mikroprostředí, spolu s biologickými a behaviorálními faktory, 

určuje, zda bude jedinec obézní. Vliv prostředí na to, kolik toho sníme, co sníme, a na 

množství a druh vykonávané fyzické aktivity, je obrovský a především nedoceněný. 

Důkladné zkoumání konkrétních makro prostředí (např. vyzkoušení fitness průmyslu či 

potravinářského průmyslu), nebo nastavení mikro prostředí (např. soukromé fitness nebo 

pracoviště), odhalí mnohem více propojujících vlivů, které nejsou nikde uvedeny. 

Například pravidla bezpečnosti potravin, politiky výrobců potravin, náklady na jedlé 

oleje nebo dostupnost vzdělávacích programů pro stravovací zařízení mohou ovlivnit 

výběr, cenu a kvalitu potravin na pracovišti jídelně. Vlivy prostředí představují pro 

veřejné zdraví tzv. paži problému obezity. Pokud je makro prostředí obezogenní, obezita 
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se stane častější a lze očekávat, že programy zaměřené na ovlivňování chování 

jednotlivce, budou mít jen omezený účinek [Egger, Swinburn 1997]. 

 

Obr. 5: Environmentální vlivy na příjem potravy a fyzické aktivity 

 

 

Zdroj: [Egger, Swinburn 1997] 

 

4.3  Situace ve světě 
 

Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. A můžeme 

konstatovat, že přejídání už zabilo více lidí než všechny války dohromady. Na základě 

studie amerických a britských vědců se zjistilo, že každý desátý dospělý člověk na světě 

trpí obezitou. Tak o tom alespoň informuje webový server Mediafax
21

. Podle 

zpravodajské stanice BBC stoupl celosvětově počet obézních za poslední dvě desetiletí 

nejvíce právě v USA. 

Zatímco v r. 1995 se počet obézních lidí celosvětově odhadoval na 200 milionů. 

V r. 2000 toto číslo již stouplo na 300 milionů obézních lidí. Aktuální čísla jsou zase o 

něco děsivější. Počet obézních osob byl ke květnu 2012 přes 519 milionů a počet osob 

s nadváhou dokonce přes 1,5 miliardy
22

. Již nejde jen o problém vyspělých zemí, počet 

obézních strmě roste i v mnoha zemích rozvojových.  

„Prevalence obezity u dospělých je 10 až 25 % ve většině zemí západní Evropy a 

20 – 25 % v některých zemích v Americe. Situace je však mnohem horší ve východní 

Evropě, kde obezitou trpí 40 % žen, dále ve státech Středozemí a u černých žen v USA. 

Ještě větší prevalence obezity je poslední dobou pozorována mezi americkými Indiány, 

                                                 
21

 Každý desátý dospělý na světě je obézní, tvrdí americko-britská studie. [online]. MediaFax, Únor 2011, 

[cit. 2011-10-23].  Dostupné z WWW: <http://www.mediafax.cz/zahranici/3167060-Kazdy-desaty-

dospely-na-svete-je-obezni-tvrdi-americko-britska-studie> 
22

 Jídlo. [online]. [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: <http://www.worldometers.info/cz/> 

http://www.mediafax.cz/zahranici/3167060-Kazdy-desaty-dospely-na-svete-je-obezni-tvrdi-americko-britska-studie
http://www.mediafax.cz/zahranici/3167060-Kazdy-desaty-dospely-na-svete-je-obezni-tvrdi-americko-britska-studie
http://www.worldometers.info/cz/
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Američany hispánského původu, nejvyšších hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii a 

Polynésii. Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichž se obezita v podmínkách 

dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvíjí obzvláště rychlým tempem. Obezita se však 

nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto problémem v minulosti prakticky nesetkávali – např. 

Čína, Thajsko a Brazílie“
23

. 

4.4  Situace v ČR  
 

Není tajemstvím, že ČR nepatřila nikdy k nejhubenějším národům. Velmi trefná je 

i poznámka, že typickým předobrazem Čecha je postava zavalitého dobrého vojáka 

Švejka
24

. Bohužel poslední dobou nelze mluvit jen o zavalitosti, ale Češi se úspěšně 

propracovávají k obezitě a ČR v počtu obézních lidí obsazuje přední místo v celé Evropě. 

Podle průzkumu z r. 2011 se počet obézních osob od posledního průzkumu v r. 2008 

příliš neliší. U dospělé populace ČR se procento obézních osob nebo osob s nadváhou 

pořád pohybuje okolo 57 - 58 %. Avšak jak bylo již řečeno, s obezitou jsou spojena i jiná 

onemocnění, a to především cukrovka 2. typu či vysoký krevní tlak. Ta jsou ještě o něco 

nebezpečnější nežli samotná obezita, jelikož je často odhalíme až ve fázi komplikací 

(např. infarktu myokardu, cévní mozkové příhody apod.)
25

.  

Výskyt obezity a nadváhy je u nás tedy vyšší než v evropském průměru. Oproti 

zbytku Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt obezity, u žen je nižší výskyt 

nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity. V dávných dobách, kdy ještě bylo běžné 

pravidelné střídání období dostatku potravy s týdny a měsíci strádání, a kdy hlad a 

podvýživa byly častou příčinou úmrtí, staly se symbolem hojnosti, zdraví a plodnosti 

ušlechtilé tvary Věstonické Venuše. Od těch časů se ale mnohé změnilo. Téměř na 

každém kroku nás lákají nejrůznější potraviny a pochutiny. Často se stává, že jíme, aniž 

bychom vůbec měli pocit hladu (viz. kapitoly 4.5 a 4.7). Naše tělo si ale stále udrželo 

zvyk veškerý přebytek ukládat na horší časy a tak jej hromadí ve formě zásobního tuku. 

Navíc dnešní moderní doba málokoho nutí k fyzické aktivitě a pohybu vůbec
26

. 
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4.5  Veřejně-politické koncepty 
 

Tuto teoretickou oblast snad ani není možné opomenout, protože v případě 

obezity jde především o vážný veřejně-politický problém. 

4.5.1 Vymezení pojmu veřejná politika 

 

Za původní zakladatele teorie veřejné politiky (dále VP) jsou považováni H. D. 

Laswell a D. Lerner, kteří napsali v r. 1951 knihu The Policy Sciences. 

Tehdy si tuto vědu představovali jako: interdisciplinární, empirickou, soustředěnou na 

řešení zásadních společenských problémů, teoreticky komplexní, aplikovanou a 

normativní ve smyslu, že by měla podporovat demokratické hodnoty [Nekola, Veselý 

2007].  

VP je vědou velmi mladou a multidisciplinární. Zrodila se teprve v 60. letech 20. 

století z několika dalších disciplín – politologie, sociologie, ekonomie aj. Zrodila se 

v důsledku potřeb porozumět politickým problémům, faktorům ovlivňujícím dané 

politiky, vztahům mezi jednotlivými politikami a jejich společenskými důsledky. V první 

řadě jí jde o to, porozumět tomu, co země dělají, a ne pouze tomu, jak to dělají. Dá se říci, 

že vztahuje proces k výsledkům a klade větší důraz na vlivy, systematické zhodnocení 

výsledků, ale i nezamýšlené dopady veřejných politik [Potůček a kol. 2010]. Zahrnuje 

tedy popisně-analytický přístup i praktické využití poznatků. 

Pro lepší porozumění je třeba definovat, co vlastně VP je. Sartoriho definice je 

blízká neziskovému sektoru svým pojetím společného rozhodování a kolektivních cílů. 

„Veřejná politika je založena na zespolečenštěném rozhodování, jehož účastníci jsou 

zároveň jejími tvůrci a realizátory. Zespolečenštěná rozhodnutí jsou taková, která se od 

jiných forem (individuálních, skupinových, kolektivních) rozhodnutí liší vztahem k 

rozhodovacím subjektům. Jde o rozhodnutí společenství (agregací jednotlivců složených z 

různých typů organizací) bez ohledu na to, zda je přijímá jeden, několik nebo mnoho 

jednotlivců. Určujícím kritériem je obsah a rozsah rozhodnutí. Kdokoli rozhoduje, 

rozhoduje za všechny“ [Sartori 1993: 215-216]. 

Potůček píše [Potůček a kol. 2010], že VP „je disciplína propracovávající a 

aplikující výkladové rámce sociologie, ekonomie, politických věd, práva, teorie řízení a 

dalších oborů k analýze a prognóze procesů formování a uplatňování veřejných zájmů 
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vážících se na řešení diferencovaných sociálních problémů. Věnuje se přitom 

institucionálnímu zprostředkování těchto procesů veřejným, občanským a do jisté míry i 

komerčním sektorem v poloze, která je využitelná politickou praxí“. 

I přesto, že definice se autor od autora trošku liší, všechny definice mají společnou 

podstatu. Podstatou je vymezení VP jako směřování veřejných činitelů k uspokojování 

potřeb společnosti a občanů (s vědomím kolektivní zodpovědnosti za své rozhodování a 

také s myšlenkou pozitivně ovlivňovat život jednotlivých občanů). Lze ji vnímat i jako 

prostor pro zavádění opatření, která zjednoduší fungování jednotlivých sektorů či oblastí 

života občanů, a v neposlední řadě také pro projev občanů samotných, kdy nejen oni 

mohou být ovlivněni postupy veřejné politiky, ale současně oni sami ji mohou svým 

způsobem ovlivnit. 

4.5.2 Proč se nedaří problém řešit? 

 

Existuje zde několik atributů, které ztěžují boj s obezitou. (1) velký rozsah úrovní, 

v nichž se věci kolem obezity odehrávají, (2) různorodost relevantních aktérů - rodina, 

škola, maloobchodníci, průmysl, vládní agentury, média, poskytovatelé zdravotní péče, 

urbanisté, architekti, zaměstnavatelé, pojišťovny, aj. a (3) rozmanitost mechanismů. To 

vše činí z obezity velmi složitý problém. Shrneme-li to, epidemie obezity je velmi 

náročný problém, protože vyplývá ze systému obsahujícího různé subjekty, na mnoha 

různých úrovních, s různými individuálními motivacemi a prioritami. Tento systém má 

mnoho pohyblivých částí a operativních cest, které ovlivňují produkci bohaté variace 

výsledků. Podle Hammonda [Hammond 2009] je problematika obezity determinována 

takovým složitým dynamickým systémem. Podle něj právě věda a výzkum představuje 

slibnou cestu pro budoucí studium dynamiky obezity a pro návrh účinných zásahů a 

politik pro potírání. 

 

Z pohledu WHO se zatím nelze setkat s žádným jednotným přístupem, který by 

uceleně řešil rostoucí prevalenci obezity. Ale i napříč tomu, lze vymezit některé společné 

oblasti zájmu jednotlivých zemí. „Intervence jsou směřovány především na mikroúroveň 

prostředí (školy, univerzity, pracoviště), kde se klade důraz především na vzdělávání, 

dostupnost potravin a fyzickou aktivitu, ale některé i na makroúroveň (např. územní 

plánování, aktivní doprava), které přispívají k budování zdraví příznivého prostředí. 

Další oblastí zájmu je zvyšování kompetencí (např. školení zdravotnických pracovníků, 
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učitelů)“ [Přibylová 2010: 57]. Setkat se můžeme ale i s nástroji fiskální povahy, kterými 

jsou např. vyšší zdanění nezdravých potravin oproti potravinám ostatním, finanční 

pobídky podporující nabídku a spotřebu zdravých potravin či větší příležitost fyzické 

aktivity. Stěžejní otázkou ve většině zemí evropského regionu WHO, a i jinde na světě, je 

hlavně dětská obezita, a to především vliv reklamy a marketingu nezdravých potravin 

zaměřeného na děti [Přibylová 2010]. 

 

Jak již bylo výše řečeno, problematiku obezity se nedaří zatím úspěšně řešit, i přes 

to, že všichni mezinárodní aktéři si jsou jistě vědomi jejích negativních dopadů a vědí, že 

cílem by měl být trvale udržitelný rozvoj. Situaci však nepřispívá ani vývoj naší 

společnosti, který s sebou přinesl nespočet různých změn - restrukturalizaci ekonomiky a 

průmyslu, liberalizaci trhů, globalizaci apod. I díky tomu došlo v posledních dvou 

dekádách ke značné proměně životních stylů. U lidí převažuju díky technologickému 

pokroku sedavý způsob života a minimum fyzického pohybu, v důsledku proměny 

stravovacích návyků vzrostla obliba FAST FOOD restaurací, zvětšily se porce jídla apod. 

Za možné příčiny neúspěchu lze považovat ale i selhání vlád, selhání trhu a v neposlední 

řadě selhání na straně jednotlivců/spotřebitelů. 

V této souvislosti je velmi zajímavý text autorů Langa a Raynera [Lang, Rayner 

2007], který popisuje tyto tři stěžejní oblasti selhání, které jsou překážkami při úspěšném 

řešení problému rostoucí prevalence obezity. Pro představu uvedu pouze pár těchto 

selhání (obr. 6), která jsou tedy patrná na straně: 

Vlády 

 Složitost problému 

 Individualismus 

 Absence jednotného modelu řešení 

 Nezávaznost strategických cílů 

 Různé překážky implementace 

 Podcenění role výzkumu, monitoringu a evaluace 

 Informovanost spotřebitelů 

Trhu 

 Snaha maximalizovat zisk 

 Nadprodukce potravin 

 Proměna výrobních technologií 
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 Vliv reklamy a marketingu na preference spotřebitelů 

Spotřebitele 

 Preference ceny potravin před jejich kvalitou 

 Nízká fyzická aktivita 

 Přenášení nezdravých stravovacích návyků z rodičů na potomky 

 

Obr. 6: Selhání 

 

Zdroj: [Lang, Rayner 2007] 

 

4.5.3 Aktéři veřejné politiky 

Realizace dané VP je dynamickým a multiúrovňovým procesem, do něhož 

vstupuje nespočet aktérů, a to na národní, evropské a globální úrovni. Tento proces je 

charakterizován mnohými interakcemi mezi těmito aktéry navzájem a jejich vnitřním a 

vnějším prostředím.  

Avšak tím hlavním činitelem VP je vláda, tak to alespoň uvádí Thomas Dye [Dye 

1972; In: Howlett, Ramesh 2009]. Pod tím si můžeme představit, že všechny ostatní 
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subjekty jako např. soukromé skupiny, zájmové skupiny či jednotlivci, jsou 

z rozhodování na VP vyloučeni. Právě vláda díky své jedinečné schopnosti, rozhodovat 

autoritativně jménem občanů, má ve VP výsadní postavení. Může tedy udělovat v případě 

nedodržování pravidel i různé sankce. Když tedy mluvíme o VP, tak mluvíme o 

iniciativách schválených vládou. I když na druhé straně aktivity nevládních subjektů 

mohou ovlivňovat a také velmi často ovlivňují vládní rozhodnutí [Howlett, Ramesh 

2009]. 

Problematika obezity na národní úrovni je tedy v gesci příslušných ministerstev 

vlády. Stěžejní aktérem v této problematice bývají především ministerstva zdravotnictví, 

která ale nejsou jediným zúčastněným aktérem/ministerstvem. „Z oblasti veřejných a 

sociálních politik jsou to především ministerstva zabývající se problematikou vzdělávání, 

dopravy, sportu, kultury a z oblasti produkce potravin to jsou potom ministerstva 

zemědělství, obchodu, průmyslu a zahraničních věcí“ [Přibylová 2010: 40]. 

Pokud vezmeme v úvahu evropskou úroveň vládnutí, tak zde „se problematikou 

obezity zabývá Evropská úřadovna WHO se sídlem v Kodani, která čítá 51 členských 

států. V rámci EU figuruje řada institucí vyvíjejících iniciativu na řešení tohoto 

problému. Pod záštitou Evropské komise to je jednak Evropská akční platforma pro 

výživu, fyzickou aktivitu a zdraví a Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele (DG 

Sanco). Dále to jsou dvě agentury EU, Evropský úřad pro bezpečnost a kontrolu potravin 

(EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)“ [Přibylová 2010: 

39]. 

Třetí možná úroveň je úroveň globální. Tady je nejvýznamnějším aktérem OSN, 

která zastřešuje řadu jiných organizací, které se zabývají právě problematikou obezity. 

Jedná se zejména o WHO, IASO aj. WHO je „hlavní autoritou v rámci OSN, která se 

angažuje v řešení otázek zdraví na globální úrovni. Je zodpovědná za formování 

výzkumné agendy, určování norem a standardů, jejich prosazování, monitoring a 

implementaci. Podporuje tzv. „evidence-based approach“ (přístup založený na 

důkazech.)“ [Přibylová 2010: 36]. Nezisková organizace IASO propojuje více než 50 

regionálních a národních asociací zabývajících se obezitou. „Slouží jako globální 

centrála pro sběr dat, která jsou poskytována odborníkům, tvůrcům veřejných politik, 

vládám i médiím. Činnost IASO doposud podnítila mnoho vládních iniciativ a má 

významný vliv na mezinárodní, národní i veřejné postoje k obezitě. Zabývá se především 
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souvislostmi mezi obezitou a sociálními nerovnostmi, dětskou obezitou a vzděláním“ 

[Přibylová 2010: 38]. 

Obr. 7: Tvorba výživových a potravinových politik jako prevence neinfekčních 

   chronických onemocnění 

 

Zdroj: [Přibylová 2010] 

 

4.5.4 Veřejná politika jako proces 

VP můžeme chápat jednak jako politický cyklus, jako interakce aktérů 

generujících agendu uvnitř i vně politických arén (model A-A-A) a též je VP utvářená 

polem institucionalizovaných sítí [Potůček a kol. 2010; Easton 1957; Howlett, Ramesh 

2009]. 

1. Veřejná politika jako politický cyklus 

Systémový přístup aplikovalo hned několik autorů, jako například Easton [Easton 

1957], Dror [Dror 1968] či Howlett a Ramesh [Howlett, Ramesh 2009]. Eastonovo 

paradigma připomíná biologický organismus, kde se politické systémy podobají 

biologickým a musí zůstávat v rovnováze, aby byla aktivita organismu zachována. Dror 

navrhl optimální sedmnáctifázový model veřejně-politického cyklu, který se skládá ze tří 

hlavních fází členěných na dílčí procesy: příprava veřejné politiky na metaúrovni, návrh 
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veřejné politiky, realizace hodnocení veřejné politiky. Další model je pětifázový od 

Howletta a Rameshe. 

Jednotlivé fáze veřejně-politického procesu 

Model politického cyklu od Potůčka [Potůček a kol. 2010] má tyto čtyři fáze (obr. 8). 

 

Obr. 8: Čtyřsložkový model veřejně-politického cyklu 

 

Zdroj: [Potůček a kol. 2010] 

 

Identifikace a uznání sociálního problému – Sociální problémy zrají až do toho 

okamžiku, kdy se jejich řešení stává naléhavým a legitimním veřejným zájmem. Zrající 

sociální problém je oblastí, kde vzniká přílišný nepoměr mezi žádoucím a skutečně 

jsoucím, který překračuje sociálně přijatelné hranice a vytváří tak podstatné obtíže 

v životních činnostech významných sociálních skupin. Nejsou-li řešeny, přecházejí do 

situací krizových, např. občanská válka nebo právě obezita. 

Rozhodnutí ve veřejné politice – Existují tři hlavní skupiny, které se v demokratické 

společnosti podílejí na rozhodování – občané, úředníci a odborníci. Při rozhodování pak 

hraje důležitou úlohu faktor závazku, který všechny tyto skupiny spojuje dohromady a to 

cílem, který má být realizován. Občané prosazují své veřejné zájmy skrze politiky, které 

čas od času vybírají ve volbách. U úředníků se zase předpokládá znalost postupů, kterými 

se rozhodnutí prosazují do života. A experti by měli disponovat jak znalostí povahy 

sociálních problémů, tak i způsoby, kterými je lze řešit. Dá se říci, že i když se často na 

veřejnosti neobjevují, jejich vliv na konečnou podobu politik je obrovský. Dle Dahla 

[Dahl 1990, In: Potůček a kol. 2010] uvažujeme v rovině rozhodování o třech kritériích – 
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osobní volba, kompetence, hospodárnost. Chceme-li uplatňovat kritérium udržitelného 

způsobu života, měli bychom se rozhodovat na základě systematické analytické a 

prognostické aktivity. 

Implementace veřejné politiky - Uskutečňování souvisí s realizací cílů, které byly 

formulovány ve fázi koncipování dané politiky, a to i s výběry způsobů, prostředků, 

nástroji realizace. Rozlišujeme čtyři modely implementace – autoritativní, 

participativní, model koalic aktérů a model nikdy nekončícího procesu učení. 

Zavádění jakékoli politiky provází vždy problémy – autonomnost vývoje proti snaze o 

jeho ovlivnění, „gumovost" prostředí, setrvačnost hodnotových orientací, simulace 

politik, nechtěné důsledky politik. Implementační nedostatečnost znamená nepoměr 

mezi energií, která byla skutečně vydána a energií, která by byla skutečně potřeba 

k dosáhnutí vytčených cílů. Proces implementace užívá nástrojů strategického řízení, 

politické deklarace, právní a organizační normy, organizování, koordinace, výchova a 

indoktrinace. Popisujeme ho ve dvou dimenzích – krátkodobost x dlouhodobost 

implementované politiky v souvislosti s úrovní řízení a spojitost x nespojitost politických 

procesů (načasování). 

 Hodnocení veřejné politiky – Chceme zjistit, nakolik se zdařilo naplnit předpokládané 

cíle, dále kolik zdrojů bylo použito ve srovnání s dosaženými cíly a jestli se během 

realizace vyskytovaly jakékoliv problémy. Jde tedy o to zjistit, zda byla politika dobře 

navržená a hlavně uplatňována. Užívá se srovnávací analýza a srovnávání hodnocené 

veřejné politiky s nejlepším případem nazýváme benchmarking. Užívá se i celé palety 

metod analýzy nákladů a přínosů, jakož i metoda hodnocení dopadů návrhu politiky, 

nástrojů, výsledků. Vždy rozlišujeme analýzu pro politiku a analýzu politiky [Potůček a 

kol. 2010]. 

2. Veřejná politika jako interakce aktérů generujících agendu uvnitř i vně 

politických arén (model A-A-A) 

  „Politická aréna" umožňuje blíže poznat proces, a to hlavně vztah konkurence x 

kooperace nebo vztahu konfliktu x konsensu – jsou to náklady a užitek, které zúčastnění 

očekávají a jež definují arénu a tím i druh politického procesu. Rozlišujeme „makro" a 

„mikro" procesy tvorby VP, státní politiky mají nejvíce očekávanou stabilitu oproti 

„pohybům" v politické obci. Existuje šest arén – veřejnost, parlament, strana, kabinet, 

byrokracie, nátlaková aréna, chybí aréna médií, je to prostor, v němž jednotliví aktéři 
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mezi sebou vstupují do interakcí. Díky přelívání a pulsaci modelu se model A-A-A také 

nazývá pulsační. 

Zájmové skupiny jako aktéři – zájmové skupiny, lobbing a proces tvorby politik 

Pohled na zájmové skupiny se rozvíjel od Madisonových frakcí, které byly 

„vnitřně špatné", leč ne nelegální, přes Calhounovy spolupůsobící souběžné většiny, ke 

skupinám jako nezbytné součásti vládnutí Trumana. Dnešní společnost spojuje právě 

proces štěpení a soudržnosti a proto hranice mezi zájmovými skupinami a politickými 

stranami není ostrá.  

Lobbing (prosazování zájmů zájmových skupin) se stal legitimní součástí 

demokracie. Základní tezí komunikačního přístupu je predispozice člověka selektivně 

přejímat některé podněty a jiné nikoli, dnešní pohled dává přednost proaktivnímu 

lobbingu – lobbuje se všem. 

3. Veřejná politika utvářená polem institucionalizovaných sítí 

Sítě tvorby politik definují tvorbu VP jako sféru otevřeného politického 

rozhovoru, kde probíhají různorodé a proměnlivé interakce mezi volně propojenými 

aktéry. To je zásadní odlišnost oproti etapovitě vnímanému politickému cyklu. 

K analytickým studiím používáme různá kritéria. Jsou jimi úroveň institucionalizace, 

sloužící jako kritérium míry stability sítě, rozsah uspořádání tvorby politik. Nejméně 

stabilní síť je síť kolem problému, nejvíc stabilní je skupinová podvláda, přičemž jedna 

z rigidních sítí je železný trojúhelník definovaný „trojkoalicí" a jejími kompatibilními cíli. 

Dalším typem je komunita tvorby politik, což je stabilní síť založená na důvěře a 

vyjednávání. 

 

4.6  Koncepty v oblasti (nad)produkce potravin 
 

Jak již bylo napsáno dříve, epidemie obezity je latentním důsledkem řady faktorů, 

mezi které patří právě i nad/produkce potravin. 

Když to vezmeme postupně, tak od úsvitu dějin provázely člověka spíše 

hladomory. Být tlustý znamenalo blahobyt a především jistotu zdraví. Toto vše se ale 
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změnilo s nastupující průmyslovou revolucí a s novými metodami zaváděnými do 

zemědělství, což postupem času znamenalo potraviny pro všechny. Hladomory byly sice 

zažehnány, ale i tak je naše kultura poznamenána atavistickým strachem z hladu. V 

polovině 20. století si začala společnost uvědomovat, že pro bohaté západní země jsou 

stále více typické chronické neinfekční choroby a současně narůstající alergická a 

autoimunitní onemocnění a dochází naopak k rapidnímu snížení odolnosti vůči nemocem 

infekčním. Což souvisí s tzv. westernizací života. Hovoříme o významném zvratu 

životního způsobu s neblahými dopady na naše životy. Zatímco dříve byl náš organismus 

přizpůsoben pro velký výdej energie kvůli namáhavé svalové práci, v obdobích dostatku 

si navykl ukládat přebytečné zásoby energie do podkoží, a to v podobě tuku. To bylo 

nezbytné pro přežití, když nastal hlad. Zjednodušeně řečeno, přijímáme přespříliš 

energie, kterou díky sedavému způsobu života a minimální pohybové aktivitě, nestačíme 

vydat, takže ji ukládáme jako tuk pro horší časy
27

. 

Je tedy třeba zaměřit pozornost především na globální průmyslovou a intenzivní 

produkci potravin, která je hlavní příčinou ničení životního prostředí, mizení ekosystémů 

a ztráty biodiverzity. Ta vytváří právě nerovnoměrnou distribuci potravin, způsobující, že 

jedna část světa trpí rostoucí obezitou a z ní pramenícími nemocemi (tzn. nadbytečná 

produkce potravin) a druhá čelí podvýživě a hladu (tzn. nedostatek potravin). Zde je 

nutné realizovat reformu zemědělských politik, kde je třeba se zaměřit na dva klíčové 

prvky - trvale udržitelnou malovýrobu potravin a na mladé lidi
28

. Tak to alespoň vidí 

mezinárodní neziskové hnutí Slow Food, které bojuje za silnou společnou zemědělskou 

politiku, schopnou úspěšně řešit ekologické, sociální a ekonomické výzvy, před kterými 

EU, ale nejen ona, stojí. 

 Trvale udržitelná malovýroba potravin - Evropa se musí navrátit ke svým 

skutečným kořenům v podobě šetrné malovýroby zemědělských plodin a potravin. 

Produkce, jež je propojená s přírodou, šetrným způsobem produkuje vysoce 

kvalitní, výživné a zdravé potraviny a zajišťuje pro společnost služby v oblasti 

udržitelnosti životního prostředí a zdrojů. 

 

                                                 
27

 Obezita nesdělné onemocnění. [online]. Zdravotnické noviny, Leden 2010, [cit. 2011-10-9]. Dostupné 

z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/obezita-nesdelne-onemocneni-449011> 
28

 Slow Food zahájil kampaň za budoucnost evropské unijní zemědělské politiky. [online]. Slow Food 

Prague, Srpen 2011, [cit. 2011-10-9]. Dostupné z WWW: <http://www.slowfood.cz/novinky/slow-food-

zahajil-kampan-za-budoucnost-evropske-unijni-zemedelske-politiky> 

http://www.zdn.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/obezita-nesdelne-onemocneni-449011
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 Mladí lidé - jen 7 % zemědělců v Evropě je ve věkové kategorii do 35 let. 

Zemědělství musí znovu získat svoji důstojnost a svůj význam jako stimulující a 

uspokojení přinášející životní volba. Musí se stát správnou volbou pro investice 

do budoucnosti jako cesta, která nabízí uspokojení a úspěch, nejen oběti a 

strádání. 

Zdroj: [Slow Food
29

] 

 

V souvislosti s tímto je nutné zmínit i zhoršující se kvalitu potravin, která má též 

za následek vznik obezity. Výroba potravin dává přednost kvantitě, a to na úkor kvality, 

což má za následek zhoršující se zdraví veřejnosti. Stěžejní tedy je, jakým způsobem se 

potraviny vyrábí a jakým způsobem jsou exportovány na trh. Následující obrázek (obr. 9) 

ukazuje fáze, kterými potraviny projdou, než dorazí ke koncovému spotřebiteli. 

Zemědělství hraje nejdůležitější roli v potravinovém průmyslu a je neustále na předních 

příčkách rozpočtových debat na mezinárodních úrovních. Hlavní síly potravinářského 

řetězce jsou dnes mocné síly - obchodník a prodejce, které zase reagují na poptávku 

koncových spotřebitelů [Lang, Heasman 2004]. 

Obr. 9: Fáze potravin předtím než se dostanou ke koncovému spotřebiteli 

 

Zdroj: [Lang, Heasman 2004] 

                                                 
29

 Slow Food zahájil kampaň za budoucnost evropské unijní zemědělské politiky. [online]. Slow Food 

Prague, Srpen 2011, [cit. 2011-10-9]. Dostupné z WWW: <http://www.slowfood.cz/novinky/slow-food-

zahajil-kampan-za-budoucnost-evropske-unijni-zemedelske-politiky> 
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4.7  Sociologické teorie životního způsobu 
 

Tuto teoretickou oblast volím především kvůli proměnám životního způsobu lidí v 

souvislosti s modernizačními společenskými procesy - konzumní životní způsob, rozdíly 

mezi venkovským a městským životem, způsob života podléhající módě/reklamě apod. 

4.7.1 Spotřební život 

 

Zde bych ráda nejprve začala zmínkou o spotřebním životě, respektive o současné 

konzumní společnosti. Když zajdeme trochu do minulosti, tak Herbert Marcus již v 60. 

letech minulého století usoudil, že velká ekonomická produktivita rozvinuté industriální 

společnosti není v souladu se svobodným vývojem lidských potřeb a schopností. A to 

zejména proto, že růst takové společnosti závisí na potlačení svobody individuí. Dá se 

říci, že elementární charakteristikou rozvinuté industriální společnosti je pohodlná, 

nekonfliktní, demokratická nesvoboda. Na jedné straně je sice vyšší životní standart lidí, 

ale ten je vykoupen svobodou, tzn. možností být autentickými, protože jsme ve vleku 

falešných potřeb masového konzumu. Lidé tedy podléhají reklamě (více následující 

kapitola), oddávají se tomu, čemu se oddávají jiní, nenávidí a milují to, co nenávidí a 

milují jiní apod. [Marcuse 1991, In: Kubátová 2010]. 

 

Kubátová uvádí, že ani Erich Fromm [Fromm 1992, In: Kubátová 2010] nevidí 

v neomezeném uspokojování tužeb cestu k blahu či ke štěstí. A poukazuje, že v rozvinuté 

industriální kapitalistické společnosti jsme se nestali svobodnými, ale naopak byly naše 

city, myšlenky a smysl pro slušnost zmanipulovány vládou, průmyslem a současně i 

masovými komunikačními prostředky. Avšak na druhé straně nesmíme podlehnout 

klamnému dojmu, že lidé jsou jen loutkou řízenou společností. Každý člověk disponuje, 

jak právem na štěstí, tak právem na svobodu. 

4.7.2 Strach z hladu versus strach z jídla 

Jak jsem již psala dříve, většinu lidských dějin, měli lidé v důsledku nedostatku 

jídla hlad. Symbolem dostatku vždy byl tuk a maso. A být tlustý znamenalo být krásný a 

značilo to bohatství a blahobyt [Montanari 2003, In: Kubátová 2010]. Kult hubenosti se 

začal prosazovat až teprve v 19. století, a to v souvislosti s rozvojem měšťanstva a 

buržoazie. Ideologie štíhlosti zvítězila ale úplně až v posledních třech desetiletích 20. 

století. Můžeme konstatovat, že vztah k jídlu se tedy zcela převrátil. A dříve obávaný 
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strach z hladu vystřídal naopak strach z přemíry jídla. „Nyní, kdy je hojnost jídla 

každodenní skutečností, začínáme pociťovat důsledky neodolatelné přitažlivosti přejídání, 

kterou tisícileté dějiny hladu vryly do našich těl a myslí“. Paradoxní je, že k chorobám 

z nadbytku jídla (př. obezita) se přidávají choroby z nedostatku potravy (př. mentální 

anorexie) [Kubátová 2010; 215]. 

4.8  Reklama a marketing 
 

Tento koncept jsem vybrala zejména proto, že v dnešní době nás atakuje reklama, 

která agresivně nabízí nezdravé potraviny a nápoje, ze všech stran. A není snad člověka, 

který by se alespoň jednou nenechal některou z těchto reklam zlákat. Velmi často jsou 

cílovou skupinou těchto reklam děti, protože inzerenti si jsou vědomi snadné 

manipulovatelnosti mladých lidí, protože děti nedokážou oddělit klamavou informaci od 

skutečnosti. A právě zde vzniká riziko vzniku obezity. 

Těmi, kdo využívají právě tento způsob zviditelnění, jsou např. FAST FOOD 

restaurace. Mladá generace považuje za „módní“ chodit do McDonalds, KFC či jiných 

podobných stravovacích zařízení. Trendem posledních let je, že se mládež stravuje čím 

dál více mimo domov a konzumuje stále větší množství smažených FAST FOOD 

produktů. 

Britští vědci z Harvard Medical School zveřejnili varování v časopise Pediatrics - 

„právě tučné a převážně smažené jídlo z rychlého občerstvení odborníci označují za 

hlavního viníka tloustnutí mladé generace. Konzumenti stravy typu FAST FOOD podle 

nich přibývají rychleji na váze, a navíc si zadělávají na tloušťku a četné nemoci 

v budoucnu“ [Jirmanová 2006: 16]. 

Zde je třeba začít uvažovat o restrikcích reklamy a marketingu na nezdravé 

potraviny a nápoje, což by mohlo vést částečně ke zlepšení situace. 

4.9  Determinanty zdraví 
 

Tuto konceptuální oblast jsem vybrala proto, že existuje nespočet faktorů, které 

mohou ovlivnit potenciál zdraví [Detels 2009; Marmot 2005]. Nejprve je ale třeba 

definovat, co vůbec je zdraví. WHO jej v r. 1948 definovala jako „stav úplné tělesné, 

duševní a sociální pohody, a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. … Pojem 

zdraví má tedy tři odlišné dimenze, které jsou navzájem těsně spojené. Není to pouze 
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dimenze tělesného zdraví, ale i zdraví duševního a sociálního“ [Machová a kol. 2009: 

12].  

Jak již bylo řečeno výše, zdraví člověka je podmíněno (kladně i záporně) řadou 

faktorů. Tyto faktory jsou nazývány determinanty zdraví. Některé z nich jsou přímo 

výbavou osobnosti jedince /dědičné, získané výchovou/, a jiné jsou získány díky vlivu 

okolního životního prostředí. Můžeme se také setkat s rozdělením na determinanty vnitřní 

a zevní. Přičemž vnitřní determinanty jsou dědičnou/genetickou výbavou a ty zevní se 

ještě dále člení do základních skupin: 

 

1. životní styl - soubor individuálních rozhodnutí, nad kterými člověk má (větší či 

menší) kontrolu (nevhodné stravování, kouření, nedostatečná fyzická aktivita…), 

2. kvalita životního a pracovního prostředí - faktory vně lidského těla, nad 

kterými má člověk jen malou nebo nulovou kontrolu (znečištění ovzduší, kvalita 

vody, bezpečnost potravin, bezpečnost práce …) a 

3. kvalita zdravotnických služeb – zde je rozhodující kvalita a úroveň zdravotní 

péče  

Zdroj: [Machová a kol. 2009] 

 

Hlavním cílem konceptu determinant zdraví je prohloubení porozumění příčinám, 

které způsobují špatný zdravotní stav či nemoci, a také snaha odhalit takový postup, který 

by směřoval ke zlepšení zdraví [Lalonde 1981]. Vzájemné vztahy mezi zdravím a 

determinanty zdraví je možné zobrazit následovně (obr. 10).  

Obr. 10: Vzájemné vztahy mezi zdravím a determinanty zdraví 

 

Zdroj: [Machová a kol. 2009] 
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Podle WHO jsou sociální determinanty zdraví podmínky, v nichž se lidé rodí, 

rostou, žijí, pracují, a které záleží též na věku, včetně systému zdravotní péče. Všechny 

zmíněné okolnosti jsou závislé i na rozdělování peněz, energie a zdrojů na globální, 

národní a místní úrovni. Což je pochopitelně ovlivněno tou kterou politikou. Sociální 

determinanty zdraví mají většinou na svědomí nespravedlnosti v oblasti zdraví – 

nespravedlivé rozdíly ve zdravotním stavu jsou vidět uvnitř a mezi jednotlivými zeměmi. 

Jednou možností, jak chápat determinující faktory, je též následující cibulový model 

(obr. 11). 

 

Obr. 11: Model determinant zdraví 

 

Zdroj: [Acheson report 199630] 

 

 

 

 

                                                 
30

 The main determinants of health. [online]. Acheson report, 1996. Dostupné z WWW: 

<http://www.archive.official-documents.co.uk/document/doh/ih/fig01.htm> 
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5 Empirická část 
 

Obezita je celosvětovým problémem a jednou z největších hrozeb pro veřejné 

zdraví 21. století. V současné době je podle WHO
31

 na světě okolo 1,6 miliardy 

dospělých (>15 let), kteří trpí nadváhou. Avšak podle dalších odhadů WHO
32

, bude do r. 

2015 zhruba 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů dospělých bude 

obézních. Co je ale ještě více alarmující, že i nejméně 20 milionů dětí mladších 5 let na 

celém světě trpí nadváhou. Tato fakta a prognózy nejsou nikterak pozitivní. Výzkumné 

práce v oblasti snah o postižení příčin tohoto vývoje jsou obvykle zaměřeny ve vztahu 

k jednotlivým aspektům komplexního problému, jakým jsou příčiny obezity. Charakter 

této komplexnosti je znázorněn v následujícím analytickém rámci (obr. 12). 

V analytickém rámci jsou zachyceny dva hlavní výzkumné proudy (klinický a 

sociální výzkum, resp. medicínsky a společensko-vědně orientovaný výzkum). V rámci 

obou těchto paradigmatických přístupů a jejich výkladových rámců probíhá diskurs, 

jehož výsledky by v ideálním případě měly být zužitkovány při tvorbě politik 

souvisejících s touto problematikou. Na základě těchto dvou oblastí výzkumů, by měly 

politiky prostřednictvím svých nástrojů formulovat programy a strategie, jejichž 

cílem/výsledkem by měla být společnost bez obezity nebo alespoň redukování tohoto 

problému na minimum. Aktuálním problémem však je skutečnost, že ačkoliv produkce 

výzkumných prací v oblasti výzkumu příčin obezity není nijak malá (a podobně je tomu 

vlastně i pokud jde o tvorbu politiky, programů, projektů apod.), vývojové trendy obezity 

se zhoršují. 

 

Na poli problematiky obezity participuje nespočet různých aktérů, z nichž někteří 

mají opravdu zájem na zlepšení neutěšeného stavu okolo obezity, a někteří naopak sledují 

prioritně své vlastní zájmy, často protichůdné k cíli odvrátit problém obezity. 

Nejvýznamnějšími aktéry jsou stát, mezinárodní organizace (vládní i nevládní), experti, 

farmaceutický průmysl, producenti potravin a v neposlední řadě spotřebitelé. Dá se ale 

říci, že stěžejní jsou národní veřejné politiky a mezinárodní organizace, protože právě ty 

komunikují nejvíce s výzkumnou komunitou. 

                                                 
31

 Obesity and Overweight. [online]. WHO, Duben 2011. [cit. 2011-3-13].  

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
32

 Obesity and overweight. [online]. WHO, Duben 2011. [cit. 2011-3-13].  

Dostupné z WWW: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/> 
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Obr. 12: Celkový analytický rámec priorit výzkumu socioekonomických determinant obezity 

 

 
 

Zdroj: [autorka 2012] 
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Příčinou problému mohou být krátkodobá a jednostranná řešení národních vlád. 

Komplexní problém, kterým obezita bezpochyby je, naopak vyžaduje hlavně holistický 

přístup a především dlouhodobé strategie. Mezi hlavními překážkami je nutné zmínit, že 

(1) neexistuje žádný ucelený rámec řešení tohoto problému; (2) řešení problému obezity 

se dostává do konfliktu s produkčními paradigmaty (nadprodukce potravin, reklama, 

marketing); (3) dalším problémem je, že strategické dokumenty ze strany mezinárodních 

organizací mají jen doporučující či mobilizující charakter, a vlády nejsou vázány je 

implementovat. Obezita představuje riziko globálního charakteru a její příčiny mají 

rovněž globální rozměry. 

Při selhání role státu vzniká neoficiální systém organizace v politice založený na 

protekci, konexích a rozhodnutích „v zákulisí“, uvnitř struktur politické moci. A politici 

tak dobývají stát primárně ve prospěch úzké skupiny skrytých klientů. Překážky však 

nejsou jen na straně vlád, ale také na straně trhu, respektive na straně farmaceutických 

firem či producentů potravin. Kteří lobbují především na jejich zisk a na zvyšování 

produkce nezdravých, levných potraviny, a odmítají možnost, že by měli nést 

spoluodpovědnost za zdraví spotřebitelů. Velkým, často diskutovaným problémem je také 

nebezpečný vliv reklamy a marketingu těchto nezdravých potravin, zaměřeného na děti a 

dospívající. Preference spotřebitelů hrají ale také svoji roli. Byť mám spotřebitele 

v analytickém rámci označeny jako oběti, ani oni nejsou tak úplně bez viny. 

Upřednostňování cen potravin před jejich kvalitou je skutečnost, která nahrává výrobcům 

nezdravých potravin, které většinou patří mezi ty nejlevnější. To je do jisté míry 

ovlivňováno příjmy spotřebitelů, ale záleží i na jejich vzdělání, informovanosti a 

rodinných zvyklostech. 

 

Pro úplnost jsem vytvořila ještě obrázek znázorňující členění analytické části, 

resp. plán výzkumu (obr. 13), který odpovídá mnou stanoveným výzkumným cílům a 

otázkám. Jsou v něm znázorněny dvě stěžejní oblasti, na které se v empirické části 

zaměřím – oblast výzkumu a politiky, a neopomíjí ani případovou studii EU. Je třeba 

zdůraznit, že obě oblasti, jak výzkum, tak i politika jsou velmi široké. Já jsem se zaměřila 

pouze na vybraná témata, která jsem vnímala pro mou práci jako významná. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protekce
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Konexe&action=edit&redlink=1
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Obr. 13: Plán výzkumu 

 

Zdroj: [autorka 2012] 

 

 

5.1  Hodnocení vývoje výsledků výzkumu – směrování jeho 
předmětu, priorit 

Následující obrázek (obr. 14) je zjednodušením zkoumané oblasti okolo výzkumu 

obezity. Obezita je vnímaná jako velká hrozba pro veřejné zdraví 21. století, což 

dokazuje i fakt, že je realizován klinický a sociálně-paradigmatický výzkum, který se 

snaží problematiku obezity zkoumat ze všech stran. Zatímco klinický výzkum je zaměřen 

spíše na léčbu, v sociálně-paradigmatickém výzkumu dominují preventivní snahy. Na 

druhou stranu jsou zde i subjekty, které mají zájem na uchování současného stavu 

obezity, a díky nim je částečně způsoben inovační deficit. Zjednodušeně řečeno, 

nedochází k pokroku v boji proti obezitě. A pokud ano, tak jen k minimálnímu. 
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Obr. 14.: Výzkumný diskurs a ovlivňující faktory 

 
Zdroj: [autorka 2012] 

 

 

Původním záměrem této mojí práce bylo, jít časopis po časopise a sledovat vývoj 

tematického zaměření článků, zabývajících se výzkumem obezity ve vybraných 

časopisech. To by ale vedlo pouze k obrovskému zahlcení informacemi, jak ukázala 

analýza celkové četnosti publikační aktivity s využitím databáze Web of Knowledge
33

, 

doplněná o vývoj publikací ve dvou vybraných časopisech (The Lancet a European 

Journal of Public Health). Použitým klíčovým slovem provedené vstupní kvantitativní 

analýzy byl pojem „OBESITY“. V časopisech jsem hledala (1) ve všech polích textů („all 

fields“), a  (2)   pouze v názvu článků nebo v abstraktech („Title, abstract“). U Web of 

Knowledge  jsou výsledky četnosti prací získány z názvu článků („Title, abstract“). 

Zjištěné četnosti jsem podle sledovaného období (v letech 2005-2011) zaznamenala do 

tabulky (tab. 2). 

 

                                                 
33

 WoK je integrovaná multidisciplinární bibliografická databáze nabízející přístup ke kvalitnímu 

vědeckému obsahu a k nástrojům na analýzu a management vyhledaných informací. 
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Tab. 2: Četnost tématu obezity ve vybraných časopisech 

rok Rozsah rešerše The Lancet 
European Journal of 

Public Health 
Web of Knowledge 

2005 

All fields 114 23 

7 492 Title, Abstract 26 9 

2006 

All fields 99 27 

8 711 Title, Abstract 18 8 

2007 

All fields 13 36 

10 777 Title, Abstract 17 10 

2008 

All fields 105 37 

12 143 Title, Abstract 9 10 

2009 

All fields 116 24 

13 206 Title, Abstract 9 8 

2010 

All fields 119 35 

14 572 Title, Abstract 15 6 

∑ 
All fields 566 182 

66 901 
Title, Abstract 94 51 

Zdroj: [autorka 2012] 

Na základě jednoduchých kvantitativních zjištění lze konstatovat, že v databázi 

Web of Knowledge došlo za posledních 7 let ke zvýšení počtu publikací o obezitě na 

dvojnásobek (jde přitom o specificky zaměřené články, téma obezita je explicitně 

uvedeno v názvu nebo v abstraktu práce). V dvou vybraných časopisech (The Lancet, 

European Journal of Public Health) je počet článků věnovaných explicitně obezitě 

(„Title, abstract“) ve sledovaném období (2005-2011) zhruba stejný. Stejný závěr platí 

také pro frekvenci výskytu pojmu „OBESITY“ i v textech všech publikací. Z toho 

vyplývá, že ani v ostatních článcích, zaměřených primárně i na jiná témata, nedošlo ve 

sledovaném období ke zvýšení frekvence výskytu sledovaného klíčového pojmu. 

Absolutní četnost článků na téma obezity je však výrazně vyšší v medicínsky zaměřeném 

časopise The Lancet v porovnání s vybraným časopisem European Journal of Public 

Health. 

Další možné zaměření takto kvantitativně pojaté analýzy by logicky mohlo 

pokračovat zjišťováním frekvence výskytu dalších klíčových slov a jejich kombinací. To 

by však pouze přineslo sice podrobnější kvantitativní informaci ohledně produkce 

výzkumu, ale takový přístup by neumožnil zjistit, v čem spočívají příčiny hlavního 

problému, tj. že vývoj epidemie obezity pokračuje dál. V čem tedy spočívají důvody 
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takového vývoje? Jaké nové poznatky nám přináší výzkum v tomto směru? Projevují se 

tyto skutečnosti nějakým podstatným způsobem v diskursu priorit dalšího výzkumu? 

 

5.1.1 Identifikace současných klíčových priorit výzkumu obezity 

 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit hodnotící přehled diskursu priorit a 

zaměření výzkumů v oblasti obezity a to především v posledních sedmi letech (tzn. 2005 

– 2011). 

Zde se otevřel prostor pro různé metodické přístupy. Metodická alternativa je 

odvozena od použití klíčových slov, jejich prostřednictvím jsem vybírala články 

v odborných časopisech (viz. seznam v kapitole 3.1). Tento výběr byl víceméně náhodný 

a použitá klíčová slova byla rozdělena do čtyř kategorií – obesity, medical research, 

social research a case study (tab. 3). 

Tab. 3: Klíčová slova z oblasti výzkumu příčin obezity 

Obesity 

Body mass index (BMI) 

Body weight 

Childhood obesity 

Global problem 

Global obesity epidemic,  

dynamics of epidemics 

Quantitative models 

Physical activity 

Prevalence of obesity 

Risks of obesity 

Trends of obesity 

Medical research 

Biological or genetic contributors to obesity 

Dietary determinants 

Eating disorders 

Epidemiology 

Genes 

Illness / diseases 

Impact on health 

New research challenges 

Treat obesity / medical treatments for 

obesity 

Social research 

Application of system approach 

Economic impact / economic consequences 

Food marketing, food advertising 

Food wars 

Impact of advertising 

Lifestyle – sedentary life, … 

Market failures 

Micro/macro environmental determinants 

Overproduction of food 

Policy interventions 

Prevention / policy to prevent 

Public health / health promotion 

Regulation of trade 

Social determinants 

Urbanization 

Case study (EU) 

Dietary patterns in EU 

EU policy against obesity 

European union  

EU obesity challenges 

Changing the future of obesity 

Control of chronic diseases (non-

communicable diseases) 

The integration of actions within existing 

systems 

Health and non-health sectors (trade, 

agriculture, transport, urban planning and 

development 

 

Zdroj: [autorka 2012] 
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Následná rešerše v elektronických databázích identifikovala okolo 180 

reprezentativních článků ve vybraných časopisech (viz. seznam v kapitole 3.1). Tento 

výběr ze dvou skupin časopisů byl ještě redukován na konečných 140 článků (Příloha č. 

6), z nichž je 46 článků přehledových. S pomocí klíčových slov je patrné, že výzkum  

obezity je zaměřen do více oblastí, které souvisejí se základním problémem, jímž je 

nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie, vedoucí na biologické úrovni jednotlivců 

k nadváze/obezitě. 

 

Proměnné, které ovlivňují  základní vztah mezi příjmem a výdejem energie jsou  

některými autory (zde je použit přístup/model z práce McKinnona 2009, viz obr. 15) 

členěny do dvou skupin: (1) environmentální a (2) politická. Toto výzkumné zaměření je 

charakteristické pro společenskovědní obory a také pro populačně zaměřené veřejné 

zdraví a podporu zdraví. 

 

Obr. 15: Identifikované oblasti politického výzkumu obezity 

 

Zdroj: [McKinnon 2009] 
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Předmětem medicínsky orientovaného výzkumu (obr. 16) jsou mechanismy  

vzniku nadváhy/obezity na individuální úrovni (jednotlivých pacientů) ve vztahu k jejich 

komplikacím v podobě dalších nemocí. Významnou oblastí medicínského výzkumu jsou 

mechanismy regulace příjmu potravy na úrovni mozku. Tyto regulační mechanismy jsou 

ovlivňovány psychickými procesy. Na této úrovni pak dochází ke kauzálnímu propojení 

individuálních biologických a psychických procesů s procesy ve společnosti – jde o 

propojení s environmentálními a politickými proměnnými.  

V lednu 2010 bylo Medical Research Council
34

 (dále MRC) z Velké Británie 

určeno osm priorit pro výzkum obezity (obr. 16). Ty byly rozděleny do třech kategorií - 

vědecká a experimentální oblast a konceptuální přístupy. Podle MRC bude k pochopení 

mechanismů obezity, souvisejících nemocí a rozvoji preventivních zásahů nebo léčby, 

potřeba široká škála přístupů a cílů. 

 

Obr. 16: Priority medicínsky zaměřeného výzkumu 

 

 

Zdroj: [MRC 2010] 

 

                                                 
34

 Obesity research priorities. [online]. MRC, 2010. [cit. 2011-5-7]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/ResearchInitiatives/ObesityResearch/index.htm> 
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Existence více úrovní představuje pro výzkum poměrně komplexní dynamický 

systém, v němž snadno dochází k řadě rozporů, odlišnostem v jednání zúčastněných 

aktérů, ke konfliktům cílů apod. [Homer 2006; Gortmaker 2011; Stead 2007]. 

Současný vývoj poznání procesů, odehrávající se v rámci uvedených úrovní, nám 

umožnil získat odpovědi na celou řadu dílčích otázek a souvislostí. Avšak trendy vývoje 

obezity v posledních 40 letech se s využitím těchto dílčích poznatků dosud nedaří 

odvrátit.  

Z hlediska tvůrců strategií a veřejných politik v oblasti boje proti obezitě jsou 

efektivním zdrojem poznatků přehledové články, zvláště pak ty, které vznikly na úrovni 

významné mezinárodní spolupráce. Příkladem takového syntetizujícího poznatkového 

přehledu je článek Gortmakera a kol. [Gortmaker 2011], uveřejněný ve významném 

medicínském  časopisu The Lancet. Autorský tým tohoto článku představuje příklad 

multidisciplinární spolupráce (public health, economics, population health, behavioral 

and social sciences), která je navíc skutečně nezávislá např. od farmaceutického 

průmyslu, což je často určitým problémem medicínsky orientovaného výzkumu. Autoři 

těchto současných přehledových článků dochází ke kritickým závěrům pokud jde o vlivy 

sociálních změn, k nimž dochází v posledních 40 letech. Jde např. o rozporuplné 

působení reklamy na potraviny, obzvláště pak reklamy, zaměřené na děti. Rostoucí 

znepokojení vyplývá z modelů vývoje obezity a nadváhy ve vztahu k rostoucí zátěži 

chronickými nemocemi, které s obezitou souvisejí.  

Existence řady současných rozporů vedla k formulaci poměrně výstižného 

konceptu „food wars“, o kterém píší i Lang s Heasmanem [Lang, Heasman 2004]. Ti 

upozorňují na potřebu nahlížet na obezitu také jako na komplexní systém, v němž 

dochází k celé řadě protichůdných procesů a jednání. Důležité je, jak takový komplexní 

systém vznikl, a co jsou jeho řídící proměnné. Lang [Lang, Heasman 2004] řídící 

proměnné identifikuje v minulých sociálních změnách, v tržních reformách a v důrazu na 

produkční paradigma, které převažuje nad vším ostatním. 

Další příklady poznatkových přehledů jsou články následující. K podobnému, i 

když stručnějšímu výčtu aktérů, mechanismů a úrovní dochází Hammond [Hammond 

2009] v článku. Jeho práce není až tak významná, nicméně jeho hlavní přínos spočívá v 

upozornění na zmiňovanou komplexnost problematiky (viz. kapitola 4.5.2). 

Lang, Rayner [Lang, Rayner 2006] vidí hlavní příčinu obezity v systémovém 

selhání společnosti, resp. v selhání státu, trhu a spotřebitelů. Kromě toho, že hovoří o 

analogii obezity se změnami klimatu, navrhují také, aby došlo ke změně paradigmatu, 
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založeném na principech, jejichž cílem je zaměřit se na obezitu jako celek, spíše než na 

její jednotlivé části. To ale vyžaduje kolektivní akci. Takže opět zmíněná komplexnost 

problematiky. 

Výjimkou není ani Sacks [Sacks 2008], který též vidí nutnost v komplexním 

politickém přístupu, pokud je cílem zvládnout rostoucí epidemii obezity. Jeho 

navrhovaný rámec obsahuje tři různé přístupy k řešení obezity z pohledu veřejného 

zdraví: (i) „upstream“ politiky, které ovlivňují buď široké sociální a ekonomické 

podmínky společnosti (např. daně, školství, sociální zabezpečení) nebo prostředí potravin 

a fyzické aktivity, zajištění dostatečného výběru zdravé stravy a fyzické aktivity, (ii) 

„midstream“ politiky, jejichž cílem je přímo ovlivňovat populační chování a (iii) 

„downstream“ politiky, které podporují zdravotní služby a klinické zásahy. Takto 

navrhovaný rámec poskytuje podle něj komplexní přístup k mapování politického 

prostředí v souvislosti s obezitou a také slouží jako nástroj pro identifikaci politické 

mezery, bariér a příležitostí. Tento rámec můžeme vnímat jako cenný nástroj k rozvoji, 

provádění, monitorování a evaluaci politiky prevence obezity na úrovních státní správy. 

Existuje i souvislost mezi liberalizací trhu a vznikem nepřenosných nemoc 

[Blouin 2009], mezi které obezita patří. Liberalizace trhu totiž usnadnila dostupnost 

zpracovaných vysoce kalorických, nevýživných jídel. Je třeba přijímat takové politiky, 

které povedou k reformám trhu, posílení sociální ochrany a měly by zajistit, aby tržní 

politika přispívala k lepším výsledkům v oblasti zdraví pro všechny občany. 

 

Vesměs lze konstatovat, že řada přehledových článků z posledních sedmi let, 

vyzývá do budoucna k potřebě multidisciplinární spolupráce, která bude nezávislá např. 

od farmaceutického či potravinářského průmyslu; potřebu nahlížet na obezitu jako na 

komplexní systém, v němž dochází k celé řadě protichůdných procesů a jednání, a který 

si též vyžaduje komplexní politický přístup. Je potřeba, aby vlády realizovaly dlouhodobé 

strategické přístupy. Závěry z takto získaných poznatků pak otevírají cestu pro diskusi 

strategického přístupu v boji proti obezitě. Ukazuje se, že obezita je v podstatě jedním z 

dalších kritických problémů např. i tržního systému. 
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V dalších částech práce jsou s použitím vzorku výzkumných publikací (Příloha č. 

6) z let 2005-2011 diskutovány vybrané problémové oblasti (obezita u dětí, reklama, 

produkce potravin, politika boje proti obezitě, urbanismus). 

 

Předmětná orientace  výzkumu obezity u dětí 

Dětská obezita je jednou z hlavních hrozeb pro veřejné zdraví 21. století. Tuto 

skutečnost výzkumy berou evidentně v potaz, protože celá jedna třetina vybraných 

výzkumů (viz. Příloha č. 6), se zaměřuje právě na děti. V souvislosti s dětmi se výzkumy 

nejvíce věnují těmto tématům: 

 Zdravotní důsledky dětské obezity. Zde je vyzdvihováno zejména riziko 

srdečních chorob [Burke 2005], různých chronických onemocnění [Flynn 2005], 

cukrovky [Tirosh 2011] a v neposlední řadě i předběžná úmrtí [Franks 2010]. 

 Politické intervence směrem k dětem. Zcela jasný je význam prevence dětské 

obezity [Bell 2008, Lobstein 2005]. Pro představu uvádím seznam možný 

preventivních snah, o kterých se zmiňuje právě Lobstein (Příloha č. 7). Pozornost 

je třeba zaměřit i na redukci přísunu slazených nápojů, sladkostí či různých 

snacků a zdanit nezdravé potraviny [Marcus 2005]. Je tedy třeba regulací 

potravinového marketingu a reklamy [Keller 2010; Knai 2005; Matthews 2007]. 

V neposlední řadě hovoří výzkumy o omezení automatů na tyto nezdravé 

potraviny a nápoje ve školách [Foxhall 2006]. 

 Reklama na nezdravé potraviny a nápoje a její zákaz. Již u předchozího bodu 

bylo řečeno, že je třeba regulovat potravinový marketing a reklamu. Tomuto 

tématu bude pak věnována i celá následující kapitola (5.1.2). 

 Význam fyzické aktivity. Cílem by mělo být omezení sledování TV [Hesketh 

2005; Keller 2010; Lazarou 2009; Veerman 2009], zvýšení fyzické aktivity a 

snížení sedavých činností [Must 2005]. Což může významně snížit riziko vzniku 

tloušťky a následné obezity u dětí. 

 

Další předmětná orientace  výzkumu obezity 

Na základě dalších zjištění, mohu konstatovat, že výzkumy se za posledních sedm 

let věnují mimo dětí i tématům následujícím: 
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 Socio-ekonomický status (dále SES). Výzkumy dokazují, že obezita bývá 

v rozvinutých zemích nepřímo spojena se SES [Ali 2005, Ball 2005, Davis 2009, 

Romon 2005, Yang 2008]. V zemích OECD existují značné rozdíly v obezitě 

podle SES [Devaux 2011]. V rozvojových zemích nelze obezitu považovat za 

problém týkající se jen vyšších elit, jak bylo donedávna zvykem, ale naopak 

s rostoucím HDP v daných zemích má tendence k posunu k nižším společenským 

třídám [Monteiro 2005]. 

 Nezdravý způsob života. Zdravý způsob života (konzumace ovoce a zeleniny, 

nekouření, pití alkoholu pouze příležitostně, dostatečná fyzická aktivita) 

prodlužuje život až o 14 let [Harrington 2009]. Faktory životního stylu zejména 

stravovací zvyky a fyzická aktivita jsou významné pro vznik nebo naopak redukci 

obezity [Marti 2004]. 

 Prevence. Zdůrazňovaná je dieta, cvičení a změna životního stylu [Brown 2009], 

ale také prevence chronických nepřenosných nemocí [Beaglehole 2007]. 

 Výzvy politice. Výzkumy často přicházejí pro politiku s určitými řešeními či 

návrhy. Vyzdvihují nesoulad mezi politiky a zdravotními odborníky [Greener 

2010], volají po zdanění nezdravých potravin a dotacích těch zdravých, což by 

mohlo přispět ke zdravějším stravovacím zvyklostem lidí [Thow 2010]. Některé 

výzkumy věnují pozornost selhání trhu, vlády a spotřebitelů [Lang, Rayner 2006], 

o kterých jsem psala již dříve (kapitola 4.5.2). Jiné kladou důraz na potřebu 

komplexního politického rámce ke kontrole rostoucí epidemie obezity [Sacks 

2008]. 

 Důraz na výzkum. Existuje řada výzkumů, které odkazují na nutnost dalších a 

dalších výzkumů v problematice obezity, protože čím lépe bude tato oblast 

prozkoumána, tím lépe je možné problém zvládnout [McKinnon 2009; Medical 

research council 2010; Eckel 2008]. 

 Význam prostředí ve vztahu k obezitě. To, kde lidé žijí, má značný vliv na 

jejich fyzickou aktivitu [Vet 2010, Wallmann 2011]. Tvorba zelených ploch je 

nepostradatelná [Lachowycz 2011]. Je třeba stavět prostředí, která by pozitivně 

ovlivňovala naši fyzickou aktivitu [Handy 2002]. Více již v samostatné kapitole 

5.2.3. 

 Výchova ke zdravým návykům. Je třeba posilovat výživové vzdělání již ve 

školách pomocí zdravých stravovacích praktik [Parry 2010; Traill 2009]. 
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5.1.2 Reklama a marketing ve vztahu k výzkumu obezity 

 

„Reklama okupuje lidskou každodennost zejména v posledních letech a 

desetiletích víc než kdykoliv předtím a její vliv na chování spotřebitelů a zvlášť těch 

dětských patří k velmi diskutovaným tématům“
35

. Světové výzkumy opravdu potvrzují, že 

děti se nechají reklamou ve většině případů zlákat. Jak vyplývá ze studie České děti 2006, 

reklama na potraviny je impulsem ke koupi, a to u více než 50 % dětí. „Podle toho, jak se 

s věkem dětí mění jejich vztah a preference jednotlivých typů médií (obr. 17), mění se i 

vliv reklam. Malé děti nejvíce ovlivňují televizní reklamy, později je znatelný větší vliv 

médií, jako je internet nebo online počítačové hry“
36

. Přehled médií a metod užívaných 

k propagaci nezdravých potravin a nápojů je uveden v příloze (Příloha č. 3). 

Obr. 17: Jaké komunikační kanály jsou v přímé komunikaci na cílovou skupinu dětí 

               nejvhodnější? (v %) 

 

 

Zdroj: [Marketing & Media 2012
37

] 
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 Co s reklamou na jídlo a nápoje cílenou na děti?. [online]. Online Muni, Říjen 2009, [cit. 2011-4-9]. 

Dostupné z WWW: <http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/1592-co-s-reklamou-na-jidlo-a-napoje-

cilenou-na-deti> 
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 Co s reklamou na jídlo a nápoje cílenou na děti?. [online]. Online Muni, Říjen 2009, [cit. 2011-4-9]. 

Dostupné z WWW: <http://www.online.muni.cz/vedaavyzkum/1592-co-s-reklamou-na-jidlo-a-napoje-

cilenou-na-deti> 
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Děti se postupem času nepochybně staly pro inzerenty specifickou cílovou 

skupinou. Protože právě ony podléhají jejímu vlivu nejvíce a nedokážou ještě přesně 

rozlišit, co je dobré a co ne. „Současná mládež disponuje rostoucím množstvím peněz, 

které mohou vynaložit po svém a je na ně pohlíženo jako na budoucí spotřebitele“ [Keller 

2010]. I když děti nemají vlastní příjem, tak přesto dokážou v určitých segmentech 

přesvědčit své rodiče o koupi toho kterého produktu
38

.  Tvůrci těchto reklam a 

potravinářský průmysl jsou si toho velmi dobře vědomi.  

Po prozkoumání všech vybraných výzkumů a přehledových článků mohu 

konstatovat, že toto téma je v nich poměrně hojně zastoupeno. Zdá se, že výzkumné 

komunity, jak klinické, tak i sociálně-paradigmatické, vnímají obrovské nebezpečí, které 

propagování nezdravých potravin a FAST FOOD restaurací přináší a neignorují ho. 

Většina těchto výzkumů je zaměřena právě na děti a mládež, a jen potvrzuje nebezpečí 

vlivu reklamy na tyto skupiny. Cílem těchto výzkumů je na tento problém všemožně 

upozornit. Nyní bych ráda představila nejvýznamnější zjištění výzkumů zabývajících se 

právě vlivem reklamy a marketingu. Ta vesměs potvrzují to, co bylo napsáno výše. 

Není překvapením, že lidé ve všech zemích světa, zejména pak děti a mladší lidé, 

jsou, co se marketingu týče, velmi náchylní. „Velkou roli v nabídce potravin hraje 

psychologie (např. zvýhodněné MENU ve FAST FOOD restauracích = hamburger, 

příloha a nápoj)“. Al Jawaldeh vyzývá státy k celosvětové úmluvě o regulaci televizní 

reklamy na jídlo, protože to jsou právě děti, kdo jí nejčastěji sleduje [Reid 2010].  

Jiné výzkumy tohle vše potvrzují. Získávání váhy v dětství může být spojeno s 

hodinami strávenými sledováním televize. Příčinná souvislost mezi sledováním televize a 

tělesnou hmotností byla poprvé zaznamenána již v r. 1985 Gortmakerem, který zjistil u 

amerických dětí nárůst nadváhy o 2 % (a to za každou hodinu navíc, kterou sledováním 

televize stráví). Ale to, jestli je to způsobeno sedavým způsobem života, konzumací 

svačinek během sledování televize nebo vlivem mnoha reklam na energeticky vydatné 

jídlo, není dodnes zcela jasné. Jedno ale jisté je, sledování televize a reklam na jídlo musí 

být bráno jako rizikový faktor! [Lobstein 2005; Keller 2010]. A bohužel jsou to právě 

děti, které u televize tráví většinu svého volného času. Což dokazuje i průzkum „Děti a 

reklama“ od Ogilvy & Mather, o kterém se píše v časopise Marketing & Media (obr.18). 
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Obr. 18: Jak děti obvykle tráví volný čas? (v %) 

 

Zdroj: [Marketing & Media 2012 
39

] 

 

Děti jsou obzvláště citlivé k sofistikovaným strategiím potravinového marketingu. 

Dětské televizní programy mohou obsahovat reklamu na potraviny i každou hodinu, a ve 

většině evropských zemí jsou děti vystaveny během roku několika stovkám reklam 

souvisejících s potravinami. Samozřejmě marketing má i mnoho jiných podob, než jen 

přímé reklamy - označování potravin, přidávání barviv a ochucovadel, stejně jako 

zahrnutí hraček, poukázek na potraviny k dětským výrobkům a umístění výrobků na 

nižších policích supermarketů či u pokladen. To vše je navrženo pro zvýšení prodeje 

především u dětí. Dalším nebezpečím je inovativní marketing cílený na děti 

prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, značkových hraček apod. [Janson 2005]. 

Společnosti chtějí být ale i ve školách, protože vědí, že dětství je čas, kdy se 

vyvíjejí stravovací preference, a tak chtějí prodávat své výrobky právě tam, kde děti tráví 

většinu dne, a pěstovat tak „věrnost značce“ [Foxhall 2006]. 

Data jasně dokazují, že reklamy na potraviny během dětských pořadů v televizi 

jsou z velké části právě na nezdravé potraviny a jen velmi sporadicky propagují ovoce, 

zeleninu nebo jiné zdravé potraviny. Rozsah propagace nezdravých potravin pro děti se 

pohybuje mezi zeměmi různě. Například v Itálii okolo 49 % a téměř na 100 % v Dánsku 
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a Velké Británii. Inzerenti vynakládají velké a především rostoucí podíly jejich rozpočtů 

do potravinářského sektoru. Znepokojující je objem této reklamy zaměřené právě na děti. 

Například ve Velké Británii, děti vidí v průměru 5 televizních reklam denně a převážná 

většina z nich je na nezdravé potraviny s vysokým obsahem tuku, soli nebo cukru.  Běžně 

používanými reklamními strategiemi cílenými na děti je propojení s jejich světem – tzn. 

hry, zábava, humor, apod. Mnoho inzerentů využívá hraček, kreslených postaviček či 

známých osobností. Ve většině zemí probíhá propagace potravin prostřednictvím 

televize, rozhlasu, časopisů a v neposlední řadě internetu. Abychom odvrátili rostoucí 

prevalenci obezity, a nadváhy u dětí je třeba začít u školy, která, jak již bylo řečeno, 

představuje rostoucí marketingový kanál. Strategie by měla zahrnovat zákaz prodeje 

nezdravých potravin a nápojů v prodejních automatech či školních kantýnách a naopak 

zvýšit dostupnost ovoce, zeleniny a jiných zdravých potravin [Matthews 2007]. 

Obr. 19: Procentuální rozdělení kategorií potravin v reklamě 

 

Zdroj: [Keller 2010] 

 

Na předchozím obrázku můžeme zřetelně vidět zastoupení daných potravin 

v reklamách během dětských pořadů. Jedná se o výzkum
40

, který probíhal již v r. 2006 

(obr. 19). Podle tohoto výzkumu se všech 11 613 zaznamenaných reklam týkalo ve 
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26,4% jídla a více než polovina z nich byla na restaurace rychlého občerstvení nebo 

bonbony. Prakticky žádná nebyla na ovoce nebo zeleninu. Což představuje narušení 

doporučené potravinové pyramidy. Další údaje o počtu reklam (viz. Příloha č. 4). 

 

Nicméně ani pozdější výzkumy nenaznačují zlepšení. To dokazuje výzkum z r. 

2008 Marketing Food to Children and Adolescents
41

 (obr. 20). Bohužel aktuálnější 

srovnání potravin nabízených během reklam není bohužel dostupné. 

 

Obr. 20: Potravinový marketing orientovaný na mládež, řazený podle výdajů 

 

Zdroj: [Marketing Food to Children and Adolescents 2008] 

 

Je tedy zcela jasné, že drtivá většina televizních, ale i jiných reklam, je na 

nezdravé potraviny s nízkou výživovou hodnotou. Skutečnou otázkou už ale není, zda 

reklamy na nezdravé jídlo způsobují dětskou obezitu, ale jak moc ji způsobují! Můžeme 

její vliv považovat za zanedbatelný, jak tvrdí producenti potravin, nebo je její vliv 

značný, jak tvrdí zdravotníci či odhady spotřebitelů? 

Kolem roku 2000 bylo okolo 75 % marketingových rozpočtů na jídlo a pití v 

evropských zemích vydáno na TV reklamu. Zdá se však, že je zde řada jiných 
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marketingových kanálů, které by plně mohly kompenzovat ztrátu televize jako 

reklamního média. 

Televizní reklama na nezdravé potraviny může být zodpovědná za 15 až 40 % 

obezity u dětí mezi 6 až 12 lety. Omezení reklamy na vysoce kalorické potraviny, by tak 

mohlo být částí širšího úsilí, aby strava pro děti byla zdravější [Veerman 2009]. Dnes 

máme solidní důkazy, že reklama a marketing zvyšují spotřebu nezdravých potravin a 

nápojů. Jejich zákaz by byl tedy velmi nákladově efektivním opatřením v boji proti 

dětské obezitě [Elinder 2011]. 

 

Jak vyplývá ze všech výzkumů, marketing nezdravých potravin je stěžejním 

rizikovým faktorem, který má vliv na strukturu spotřeby potravin zejména u dětí. Proč se 

nepodnikají nějaké kroky pro řešení? Hlavní příčinou může být nedostatek dohody mezi 

zúčastněnými aktéry jak z celé Evropy, tak i z celého světa, nad tím, co je třeba udělat v 

boji právě proti těmto vlivům. Většina zemí má nesourodou spleť právních regulací 

vysílání a zákazu vysílání reklamy a bohužel je jen málo zemí, které zavedly komplexní 

politiku pro řešení tohoto problému. Je jasné, že výrobci potravin stále více využívají 

integrované a sofistikované marketingové strategie k propagaci svých výrobků přímo i 

nepřímo na děti [Matthews 2007]. Ochotu jednat může dále snižovat i pocit bezmoci proti 

obchodním a marketingovým silám velkých společností, jako je např. Coca Cola a 

McDonalds aj. [Marcus 2005]. 

 

Otázkou zůstává, zda je cílená komunikace na děti vůbec etická?  Zásady reklamy 

a reklamní triky uvádím v příloze (Příloha č. 5). A proč, když je tak dobře známý vliv 

reklamy na stravovací návyky dětí, proč se nevyužívají média k propagaci hlavně 

zdravých potravin, ovoce a zeleniny? [Victora 2011] Jde snad lobby zájmových skupin, 

které s nadváhy a obezity profitují? 

 

5.1.3  Jsou zkoumány příčiny dominantního vlivu produkčních 
paradigmat? 

 

Zde je situace zcela opačná než v případě reklamy, výzkumy se ani v nejmenším 

nezabývají dominantním vlivem produkčních paradigmat. Proč? Vždyť právě 

nadprodukce potravin může být hlavním viníkem epidemie obezity!  
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V současné době se celosvětově vyprodukuje tolik potravin, kolik by stačilo na 

pokrytí potřeb celé populace [Branca 2007]. Opačnou stranou mince je zase fakt, že na 

světě je více než 1 miliarda lidí, kteří trpí podvýživou. To naznačují alespoň odhady FAO 

(obr. 21 a 22). 

Obr. 21: Podvýživa v roce 2009 dle regionů 

 

Zdroj: [FAO 2009: 11] 

 

Myslím, že k tomuto obrázku není ani co dodávat. Je z něj zcela patrné, že velká 

část světa trpí podvýživou. A i přes to je obezita celosvětově pátým hlavním rizikem, 

které vede k úmrtí. Nejméně 2,8 milionu dospělých umírá každý rok v důsledku nadváhy 

nebo obezity. Navíc lze obezitě a nadváze přičíst 44 % zátěž diabetem, 23 % zátěž 

ischemickou choroby srdeční a zátěž mezi 7 % a 41 % některých nádorových 

onemocnění
42

. Na dalším obrázku můžeme vidět, jak šla podvýživa v průběhu posledních 

let strmě nahoru. 
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 Obesity and overweight. [online]. WHO, Duben 2011, [cit. 2011-5-1]. Dostupné z WWW: 
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Obr. 22: Vývoj podvýživy celosvětově v letech 1969 - 2009 

 

Zdroj: [FAO 2009: 11] 

 

Jak je možné, že se vyprodukuje tolik potravin a přitom na světě existují takové 

nerovnosti týkající se dostupnosti potravin [Branca 2007]? To by asi byla otázka pro celý 

samostatný výzkum. 

K nadprodukci potravin začalo docházet již po druhé světové válce, kdy začala 

strmě růst zemědělská produkce, a to zejména ve vyspělých zemích, k čemuž přispěly 

vlády masivními zemědělskými dotacemi. Navzdory zdvojnásobení populace od roku 

1950 došlo také k nárůstu potravin připadajících na jednoho člověka. Posléze začaly 

klesat i ceny potravin. To na jedné straně vedlo ke zlepšení zdraví a kvality života, ale 

současně nadprodukce potravin začala pro spotřebitele představovat významnou 

negativní externalitu v podobě nadváhy, obezity a dalších chronických neinfekčních 

onemocnění [Přibylová 2010]. 

To, co přispělo v průběhu desetiletí ke zdravotní krizi týkající se obezity, kterou 

máme dnes, je bezpochyby nadprodukce oleje, tuku a cukru. K této nadprodukci dochází 

zejména kvůli státním dotacím, které mají chránit příjmy zemědělských odvětví. Podle 

odborníků nyní musí vlády více využívat zdravotních ujednání povolených pravidly na 

ochranu zdraví obyvatel, které stanovila WTO
43

. První vlaštovkou jsou již některé země, 

které zaznamenaly určitý úspěch v používání těchto předpisů v boji proti škodlivým 
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složkám stravy. Například Dánsko účinně zakázalo trans-nasycené mastné kyseliny pod 

pohrůžkou dvouletého vězení za vědomé porušení předpisů
44

. 

Zůstává zde ale stále nezodpovězená otázka. Jak je možné, že takto důležité téma 

není středem zájmů výzkumných komunit? Co za tím vším můžeme hledat?  

Především selhání trhu a snahy producentů potravin zamaskovat celý proces. 

Producenti potravin se snaží maximalizovat především svůj vlastní zisk. Díky vlivu 

produkčních paradigmat zde vzniká střet/konflikt mezi snahou ochrany veřejného zdraví 

snižovat nadměrnou konzumaci cukrů, tuků a soli, a to za účelem předcházet obezitě či 

jiným neinfekčním chronickým nemocem, a snahou výrobců potravin zvyšovat produkci 

[Branca 2007]. O tom píší i Lang a Heasman [Lang, Heasman 2004], kteří to nazývají 

„potravinovými válkami“. Výrobci potravin argumentují tím, že každý ze spotřebitelů je 

zodpovědný za své zdraví a svůj životní styl, a odkazují tak na svobodnou volbu každého 

jedince [Lang, Rayner 2005]. Je více než jasné, že právě producenti potravin mohou mít 

zásadní vliv na provádění výzkumů a na využívání jejich výsledků. Ale o tom podrobněji 

až v kapitole 5.2.2. 

 

Shrnu-li celou tuto část zaměřenou na výzkum a pominu-li nedostatečný zájem o 

tématiku produkčních paradigmat, musím konstatovat, že výzkum obezity je v posledních 

letech poměrně bohatý a přínosný. Takže potenciál pro změnu k lepšímu a pro inovace 

v boji s obezitou, zde jistě je. To, proč i přes bohatý výzkum dochází k inovačnímu 

deficitu, se pokusím objasnit v následující části, věnované politice. 

 

5.2 Politika 

5.2.1 Lze proti obezitě uplatnit podobné přístupy jako v boji proti 
kouření? 

 

V této části se pokusím zjistit, zda na problematiku obezity nelze aplikovat 

stejnou nebo podobnou politickou strategii, která byla v řadě zemí zvolena pro boj 

s tabákem, respektive kouřením. Protože ať se to zdá jakkoliv nemožné, tak obezita má 

s kouřením mnoho společného. Jedno prvenství však obezita oproti kouření či pití 

tvrdého alkoholu má určitě. Má mnohem větší dopad na zdraví a též na zdravotní péči 
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[Engelhard, Dorn 2009]. Alespoň tedy co se USA týče. „Z čistě finančního hlediska, 

obezita a nadváha snižuje produktivitu amerického průmyslu a stojí více než 200 miliard 

dolarů ročních výdajů na zdravotní péči, z čehož polovina je financována z kapes 

daňových poplatníků. Jestli budou současné trendy pokračovat, za pouhých 6 let bude 

40% dospělých Američanů obézních a průměrná délka života se bude zmenšovat“ 

[Engelhard, Dorn 2009; IV]. 

Zde by se mohli tvůrci politik proti obezitě inspirovat v již zavedených opatření, 

která se prokázala jako úspěšná právě v boji s kouřením. Protože čísla mluví jasně (obr. 

23). Před implementací politické strategie v r. 1965 byl podíl dospělých, kteří kouří, 

alarmujících 42,4 %. Avšak po implementaci se počet kouřících dospělých osob značně 

snížil. Třeba v r. 1990 byl okolo 27 % a v r. 2010 se pohyboval lehce nad hranicí 19 %
45

. 

Což jsou jistě pozitivní zjištění. 

 

Obr. 23: Procento kouřících dospělých během let 1965 až 2010 + počet kouřících 

              studentů během let 1992 až 2010 

 

 

Zdroj: [Centres for Disease Control and Prevention
46

] 

 

Abychom si mohli dobře představit souvislost mezi kouřením a obezitou, je 

třeba objasnit podobnosti a odlišnosti těchto dvou epidemií. A tedy i vysvětlit, proč by 

mohla být tato cesta ne/úspěšná i v boji proti obezitě. 
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Podobnosti obezity a kouření 

 Jsou hlavními rizikovými faktory pro vznik chronických onemocnění a 

předčasných úmrtí. 

 Mají značné dopady na zdravotní výdaje. 

 Tvoří agresivní marketingové kampaně na spotřebitele. 

 Jsou neúměrně zastoupeny mezi nízko-příjmovými skupinami. 

 Nesou sociální stigma. 

 Obtížně se klinicky léčí. 

Odlišnosti obezity a kouření 

 Konzumace tabáku není doporučena (ani v malém množství). 

 Naopak, mnohé potraviny mohou dokonce přispět k dobrému zdraví, jsou-li 

konzumovány v malých porcích (pokud je jich konzumováno mnoho, způsobují 

právě obezitu či nadváhu). 

 Některé nezdravé potraviny samozřejmě nemají žádnou výživnou hodnotu (sladké 

nealkoholické nápoje, cukrovinky, občerstvení apod.) – a právě na tyto potraviny 

by měly být zaměřeny tvrdé politické zásahy, ty které pomohly a pomáhají snížit 

užívání tabáku. 

 

Nyní již přistoupím k samotným politickým intervencím, které pomohly v boji 

proti kouření, a mohly by být účinné i v boji s obezitou. V podstatě lze vymezit tři sekce, 

které se zdají být velmi slibné při řešení epidemie obezity: (1) zdanění 

tučných/nezdravých potravin, (2) označování výrobků, (3) komplexní zákaz reklamy. 

 

1) Zdanění 

Nepříznivé zdravotní důsledky a zvýšené náklady na zdravotní péči spojené se 

spotřebou energicky bohatých jídel mohou být důvodem pro vybírání vyšších daní právě 

za tyto potraviny. To se ukázalo jako efektivní právě při kontrole tabáku. Nicméně, zde je 

třeba si položit otázku, zda mohou být tyto daňové nástroje, které byly využity u 

tabákových výrobků (tzn. spotřební daň), použity i u jídla? Je třeba mít stále na paměti, 

že potravinářský průmysl není tabákový průmysl (i když některé konglomeráty působí v 

obou sektorech) a tento daňový nástroj není tudíž tak snadno převeditelný na potraviny, 

protože ty jsou na rozdíl od tabáku pro život naprosto nezbytné [Thow 2010; 

Janson2005]. 
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To, že by byly více zdaněny tučné/nezdravé potraviny by mohlo zlepšit výsledky 

v oblasti zdraví (tělesná hmotnost, riziko chronických onemocnění apod.). Současná 

zjištění podporují stávající doporučení, že daně a dotace by měly být součástí komplexní 

strategie pro prevenci obezity [Thow 2010]. Na druhé straně, dotovat celozrnné 

potraviny, čerstvé ovoce a zeleninu, může být mnohem lepší a funkční motivací než 

právě vyšší zdanění nezdravých potravin [Marcus 2005]. 

Potenciální nevýhodou by mohlo být, že zdanění nezdravých potravin může 

znamenat velké zatížení domácností s nízkými příjmy. Proto bych zde navrhovala 

současně dotace zdravých potraviny, protože u těchto skupin je rozhodující právě cena. 

Důležitým faktorem je nedostatečný přístup k cenově přijatelným, zdravým potravinám v 

mnoha nízko-příjmových obcích [Engelhard, Dorn 2009]. 

Druhou potenciální nevýhodou je politická proveditelnost zvýšení daní na 

nezdravé potraviny. A to hlavně proto, že názor veřejnosti bude dozajisté v tomto směru 

různorodý. I když veřejná podpora pro toto zdanění stále roste [Friedman 2009 In: 

Engelhard, Dorn 2009]. 

 

2) Označování 

V označování výrobků můžeme rozlišit dva pohledy – označování balených 

potravin v obchodech a označování jídla ve stravovacích zařízeních. 

 

(a) Potraviny v obchodech jsou označovány nutričními hodnotami již delší dobu. 

Nicméně řada států (např. Velká Británie, Nový Zéland, Austrálie, aj.) brojí za to, 

aby tyto informace nebyly na zadních stranách, ale naopak na stranách předních. 

Současně navrhují, aby součástí těchto výživových informací byly i grafické 

štítky podobné semaforům (obr. 24a, 24b). Kde by zelená značila zdravé jídlo, 

oranžová průměrně zdravé jídlo a červená by znamenala potravinu méně 

nevhodnou. Tyto slibné přístupy by mohly být prováděny prostřednictvím 

právních předpisů. U všech balených potravin, které nyní musí nést označení 

výživové hodnoty, by mohl zákon vyžadovat, aby výrobce také umístit 

jednoduchý, grafický štítek na přední straně obalu zprostředkovat nejdůležitější 

nutriční údaje o produktu. 
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Obr. 24a: Příklad možného grafického štítku 

 

Obr. 24b: Příklad možného grafického štítku 

 

Zdroj: [Engelhard, Dorn 2009] 

 

(b) Skutečnost je také taková, že lidé jedí stále častěji mimo domov. Problém je 

v tom, že drtivá většina lidí má problém odhadnout kalorickou hodnotu jídla 

z restaurací. Pokud by ale byly jídelní lístky rozšířeny i o kalorickou hodnotu 

jídla, lidé by si snáze mohli udělat obrázek o tom, zda je toto jídlo vhodné či 

nikoliv. 

 

Legislativa ohledně označování potravin se zdá být tedy velmi významná a je zde 

velká šance, že bude mít zásadní vliv na rozhodování koncových spotřebitelů. 

 

(c) Zákaz reklamy 

Jak již bylo napsáno v kapitole 5.1.2, jasně dominuje reklama nezdravých 

potravin, která je zaměřena téměř výhradně na děti. Naštěstí řada zemí již tuto reklamu 

omezila (např. Austrálie, Holandsko, Velká Británie, Švédsko, aj.). 

Studie o vlivu tabákové reklamy došly k závěrům, že komplexní sada zákazů 

tabákové reklamy může vést ke snížení konzumace. Naopak částečné zákazy mají pouze 

malý nebo dokonce nulový efekt. Z čehož můžeme vyvodit stejné závěry i pro nezdravé 

potraviny [Veerman 2009]. 



67 

 

OECD zjistila, že je třeba učinit zákaz reklamy alespoň v 5 ze 7 médií (TV, rádio, 

tištěná reklama, venkovní reklama, na místě nákupu reklamy, filmové reklamě či 

sponzorství). Údaje ze studie ukazují, že komplexní zákazy reklamy ve všech zemích 

OECD by měly za následek 5,4 % snížení užívání tabáku a 7,4 % snížení kouření cigaret. 

Podobný zákaz reklam na jídlo by musel patrně zahrnovat více médií, včetně internetu, 

který je pro děti také velmi nebezpečný [Engelhard, Dorn 2009]. 

Protikuřácká kampaň a legislativa kolem kouření ve školách a na veřejných 

místech vysílá jasný signál, že je to nezdravá činnost. Zákaz reklamy na tabákové 

výrobky znamenal, že děti nejsou vystaveny atraktivnímu a lákavému zobrazením 

kouření a místo toho vidí jen reklamy, které ukazují negativní zdravotní důsledky 

kouření.  

„Zákaz televizních reklam propagujících výrobky rychlého občerstvení může 

údajně významně pomoci snížit dětskou obezitu. Podle nové studie amerických vědců, 

kteří se snažili vyhodnotit společenský dopad tohoto druhu reklamy, by mohl její zákaz 

vést k omezení obezity dětí o 18 % a ke snížení počtu obézních starších dětí o 14 %, cituje 

agentura AP ze závěrů americké studie“
47

. 

Stěžejní zjištěním je, že zákaz reklamy na potraviny vyžaduje ještě velké 

množství analýz a výzkumů, které by objasnily, zda se mají legislativní snahy zaměřit na 

marketing směřovaný na děti či na dospělé apod. 

Shrneme-li vše, nový boj proti obezitě je plný decentralizovaných činností, které 

se vyrovnají těm, které vedly k "jednomu z největších vítězství v oblasti veřejného 

zdraví," a to pokles užívání tabáku [Foxhall 2006]. Zde mohu konstatovat, že „agresivní“ 

veřejně-politické zásahy, které pomohly snížit užívání tabáku v řadě zemí světa, mohou 

být částečně upraveny a aplikovány právě na boj s obezitou. Nutno podotknout, že i tak 

nesmíme opomenout i ostatní strategie, které jsou také nezbytné (tzn. podpora tělesného 

cvičení; změny dotací pro zemědělce a výrobce potravin s cílem podpořit levnější výrobu 

a produkci zdravějších potravin před těmi nezdravými; komplexní školní programy proti 

obezitě; kampaně proti obezitě v médiích; omezit prodej nezdravých potravin ve školách, 

na pracovištích či v supermarketech u pokladen). 
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Stejně jako u tabáku, boj proti potravinářskému průmyslu bude běh na dlouhou 

trať, ale neutěšený stav nenabízí žádnou jinou možnost, než vytrvat v těchto úsilích a 

doufat v lepší zítřky. 

5.2.2   Jaké faktory ovlivňují využití poznatků výzkumu? 

 

Nejprve je si třeba položit otázku, proč se i přes nespočet světových výzkumů, 

nedaří problém rostoucí prevalence obezity řešit. Řada výzkumů přináší různá možná 

řešení krizové situace, ale světové politiky pro boj s obezitou jako by byly „hluché“. 

V této části se pokusím zjistit, co za tím vším vězí, a kdo popřípadě z obezity profituje. 

 

Pravděpodobných důvodů, chcete-li příčin, proč se nedaří problém obezity 

zvládat, respektive řešit, je zdá se mnoho. Kromě selhání, která jsem uvedla již 

v teoretické části v kapitole 4.5.2. (viz. Langa a Rayner 2007), kde autoři velmi výstižně 

píši o selhání státu, trhu a spotřebitelů, jsou zde ještě další významná selhání, o kterých se 

ale moc nemluví. Stěžejními pochybeními jsou bezesporu klientelismus či lobby 

farmaceutických firem a producentů potravin. Což v podstatě můžeme také považovat jen 

za další selhání na straně států. Proč je ale společnost tak pasivní a přehlíží tyto nekalé 

praktiky? V této souvislosti mi přijde vhodné přirovnání k jedné postavě z knihy Harry 

Potter, a to Lordu Voldemortovi. Podle knihy je to ten, jehož jméno nesmíme nikdy 

vyslovit, protože Lord Voldemort ztělesňuje čisté zlo. A i přesto, že všichni vědí, že 

existuje, tím, že nevyslovují jeho jméno, se snaží předstírat, že ne. Respektive tím, že o 

něm nemluví, mohou předstírat nebo si alespoň myslet, že svět je bezpečný. To je i 

důvod, proč jsem si dovolila vybrat toto srovnání v souvislosti s nekalými praktikami 

okolo „byznysu s obezitou“. I když téměř všichni vědí, že zde dochází k těmto praktikám, 

které představují v mé problematice ono zmíněné zlo, není zde ani známka po snahách 

s tím něco dělat nebo o tom dokonce mluvit a vyjadřovat se k tomu.  

Právě toto ignorování nebo spíše tutlání tohoto problému v článcích, výzkumech 

či jiných médiích mi značně znesnadnilo možnost prokázat, že se tyto nekalé praktiky 

v boji s obezitou opravdu dějí. Nicméně i přes to se pokusím z minima získaných 

informací objasnit, co může způsobovat strnulost problematiky. 

Nezákonné postupy úředníků jdou ruku v ruce s korupcí, resp. klientelismem či 

lobbismem. A právě tyto projevy jsou součástí širšího kontextu nezákonného úředního 
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rozhodování
48

. „Stranicky provozovaný lobbismus se víceméně transformoval v čistý 

klientelismus a korupci“ [Klíma 2009]. 

„Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, jednotlivci 

nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu 

odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto 

poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta. 

Negativním průvodním jevem korupce je především vytváření paralelních, nikým 

nevolených a nedemokratických mocenských struktur, oslabení důvěry v právní stát a tím 

i celospolečenský pokles motivace k dodržování práva“
49

. Analogicky se dá 

předpokládat, že takhle fungují i vztahy mezi úředníky a zájmovými skupinami okolo 

obezity. 

S korupcí jsou úzce spjaty pojmy klientelismus a střet zájmů. „Klientelismus 

představuje permanentně se rozšiřující systém více či méně skrytých vazeb a kontaktů 

především mezi světem politiky a byznysu. Jde mu o maximalizaci zisku ve formě co 

největší koncentrace moci a bohatství. Přitom klientelistické strany sehrávají úlohu 

převodových pák, které jsou strategicky umístěné v mocenském prostoru tak, že svým 

vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály transakcí, služeb a protislužeb“ [Klíma 

2009]. 

Jak je to tedy s klientelismem? Politolog Michal Klíma, který přednáší na 

Metropolitní univerzitě v Praze a na Vysoké škole ekonomické, má na toto téma velmi 

zajímavé postřehy. Přestože se zaměřuje především na problém klientelismus v ČR, já se 

domnívám, že jsou jeho postřehy částečně převoditelné i na některé světové politiky. 

Podle něj zásadní problém nastal po r. 1989, kdy začal postupně vznikat nový typ strany - 

„klientelistické strany“. „Mnozí elitní straníci rozpoznali v bezprecedentním majetkovém 

transferu jedinečnou příležitost, jak si přilepšit a obohatit se nad rámec svého platu. Není 

proto náhoda, že se v tomto období nedodržovala pravidla právního státu a že bujel 

klientelismus a korupce.“ … „První generace ještě produkovala vůdce, kteří vedle 

kořistnických praktik zaujímali vytříbenější ideová východiska. Ovšem druhá a mladší 
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generace, která se mnohdy ještě nestačila dostatečně obohatit, již připomíná spíše 

„politiky-podnikatele“, vyznačující se naprostou ideovou prázdnotou“ [Klíma 2009]. 

Privilegované firmy jsou neustále zvětšujícím se systémem více či méně 

neviditelných vazeb a kontaktů, a to zejména mezi světem politiky a byznysu. Cílem je 

maximalizovat zisk a v co největší míře koncentrovat moc a bohatství. „Přitom 

klientelistické strany sehrávají úlohu převodových pák, které jsou strategicky umístěné v 

mocenském prostoru tak, že svým vlivem garantují úspěšnou realizaci celé škály 

transakcí, služeb a protislužeb“ [Klíma 2009]. Kromě toho, že stranické elity obsazují 

funkce, tak i schvalují zákony, vyhlášky nebo rozpočty, rozhodují o veřejných zakázkách 

a grantech, privatizují, rozhodují o způsobu a ceně pronájmů, pozměňují územní plány 

v něčí prospěch, atd. Takto bychom mohli pokračovat ještě dál. Protože jejich 

kompetence jsou opravdu široké. „Strany se stávají monopolními, respektive 

privilegovanými zprostředkovatelskými firmami, jež rozhodují o předávání značné části 

veřejných zdrojů do rukou jednotlivců a skupin“ [Klíma 2009].  

Na druhé straně nesmíme ale opomenout, že zde platí i obrácený vztah, kdy 

ekonomičtí hráči vnímají politické strany jako své klienty. Výjimkou nejsou ani extra 

odměny za zajištění exkluzivních podmínek na trhu. „Klientelisticky zaměřené strany 

tedy obsluhují své klienty a současně se samy jako klienti nechávají obsluhovat. Utváří se 

vzájemný vztah klient-klient“ [Klíma 2009]. Nelze tedy než konstatovat, že v takových 

stranických prostředích se nevede boj o ideje, ale jde o jasný boj o moc a zisk! Proto se 

jako primární jeví skryté zastupování zájmů netransparentního byznysu. Tyto 

klientelistické strany ze své podstaty deformují demokracii. Buď na úkor její kvality, 

nebo jsou pro ni přímou hrozbou. Stěžejní je, že se tyto strany snaží umlčet kritiky ze 

stran protikorupčních občanských organizací. Což by mnohé vysvětlovalo, zejména to, 

proč se pak nedaří najít alespoň minimální informace, týkající se těchto „obchodů“. 

„Pakliže politické strany reprezentují stále více spřízněné podnikatelské subjekty, lze 

dovodit, že se závažně modifikuje nejen zastupitelská funkce politických stran, ale 

proměňuje se i sama povaha demokracie. Demokracii je pak možné definovat jako vládu 

příslušných stran a jimi protežovaných firem, které koexistují v symbióze a vzájemně 

parazitují na veřejných zdrojích daňových poplatníků“ [Klíma 2009]. 

Na základě tohoto lze konstatovat, že námi volené politické strany se spíše než 

jako zástupci občanské společnosti, chovají jako skrytí reprezentanti netransparentního 
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byznysu. Čímž se z nich stávají jakési zprostředkovatelské firmy, které realizují značné 

zisky na skrytém politicko-ekonomickém trhu. Díky tomu tak „dochází k závažným 

poruchám a deformacím na politickém i ekonomickém trhu. Obecně lze takový stav 

označit za klientelistickou demokracii“ [Klíma 2009]. 

Ale jsou na vině pouze politiky a jejich stranické organizace? Pokud se budeme 

toto domnívat, pak jdeme pouze po povrchu problému. Je třeba mít na paměti, že hranice 

pro jejich jednání staví především jejich okolí. Takže je to právě „společenské prostředí, 

co plodí politiky v podobě klientelistických a korupčních klonů. Spolupachateli 

reprodukce takových klonů jsou nejen všichni ti, kteří se přímo podílejí na jejích 

aktivitách, ale i pasivní většina, která přihlíží nebo se vůbec o veřejné záležitosti 

nezajímá. Proto kritika stranictví nemůže být chápána jinak než jako kritika stavu 

společnosti“ [Klíma 2009, Klíma 2011]. 

A zde se opět dostáváme k pasivitě společnosti, o které jsem už psala dříve. Pokud 

budeme problém obezity, respektive potravinářského a farmaceutického průmyslu, 

zametat pod koberec a budeme ho úmyslně ignorovat, nikdy ke zlepšení nedojde a 

korupce, klientelismus či lobbing budou dále úspěšně bujet a obezitě se bude i nadále 

velmi dobře dařit. 

Dalším „nešvarem“ je lobbing, což „je soustavné prosazování skupinových zájmů 

zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů. V širší podobě je 

lobbování součástí public affairs, tzv. managementu veřejných záležitostí“
50

. 

Encyclopaedia Britannica nabízí zcela obecnou definici, která lobbing představuje jako 

„jakýkoliv pokus ať už jednotlivců nebo zájmových skupin ovlivňovat rozhodnutí vlády; 

ve svém původním smyslu odkazuje na snahy ovlivnit hlasování zákonodárců, obvykle v 

předsálí zasedací místnosti. A v určité formě je nevyhnutelnou součástí každého 

politického sytému“ [Encyclopaedia 2007; In: Šedivý 2007]. Zdá se, že zákonodárci 

napříč celým světem si vzali k srdci pouze poslední část této definice. V případě boje 

proti obezitě můžeme tedy vymezit dvě hlavní skupiny lobbistů – již zmíněný 

farmaceutický průmysl a producenty potravin. 

 

                                                 
50

 Lobbování. [online]. Wikipedie. [cit. 2012-4-11]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Lobbying> 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Public_affairs


72 

 

Farmaceutický průmysl se nezištně podílí na vývoji nových léků, které pomáhají 

předcházet nemocem nebo pomáhají již nemocným. To je asi nejrozšířenější představa, 

kterou lidé mají. Ale je tomu opravdu tak? Je prevence a léčba zájmem farmaceutického 

průmyslu? Farmaceutický průmysl je byznys jako jakýkoliv jiný, a proto jeho počínání 

není zas tak úplně nezištné. Naopak nemoc a trvalé užívání léků zajišťují vysoké zisky 

akcionářům. Proto farmaceutický průmysl již řadu let odmítá vědecky prokázaná tvrzení, 

že vitamíny, buněčné výživné látky nebo jiné přírodní terapie mohou být mnohem 

efektivnější, co se zlepšení zdraví týče, a zlikvidovat řadu příčin nemocí. Když se 

podíváme na roční zisky farmaceutického průmyslu v EU, tak ty činí okolo 500 miliard €. 

K tomu, aby si tyto zisky mohl udržet, je třeba, aby se řady nemocných stále rozšiřovaly a 

užívaly hlavně drahé patentované léky. Avšak řada těchto medikamentů má vedlejší 

účinky, díky nimž vznikají jako externalita další onemocnění. Čímž je opět zajištěn další 

odbyt léků
51

. 

Bohužel na tomto výdělečném obchodě jsou postupem času závislá i jiná odvětví. 

Mezi nimiž můžeme zmínit: 

1. Medicína – ta má vliv na vzdělávání a praxi lékařů. Je závislá na obratu a 

zisku farmaceutického průmyslu. 

2. Média – jsou pro změnu závislá na ziscích z reklamních kampaní, na kterých 

farma průmysl rozhodně nešetří.  

3. Politika – a toto je ta stěžejní lobbovaná skupina, která těží z nemalých 

finančních darů. 

 

Nikoho by jistě nenapadlo, že i kolem potravin se mohou vyskytovat zájmové 

skupiny lobbující za své zájmy. Ale ano, i zde je lobbing patrný. V článku
52

, který byl 

zveřejněn americkou organizací proti obezitě, píší o jasném lobby za nezdravé potraviny, 

slazené nápoje, sladkosti, apod. Podle článku jsou „tam venku“ k dispozici vysoce 

placení úředníci. Jejich podplácení má jen jediný cíl, a tím je zvýšit spotřebu potravin, 

které pro nás nejsou zdravé, protože právě na těchto nezdravých a sladkých potravinách 

vzniká v budoucnu závislost. Producenti potravin se snaží ovlivňovat vysoce postavené 

lidi, aby mohli inzerovat nezdravé jídlo především během dětských pořadu
53

. A jaké jsou 
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jejich hlavní argumenty? Opět ta samá písnička, že se jedná o osobní volbu každého z nás 

a každý musí přijmout osobní odpovědnost. Což je z morálního hlediska naprosto 

nepřípustné! A vždyť hlavně děti ještě nedokážou rozlišovat, co je dobré a co ne?! Proto 

by měla společnost upustit od své pasivity, spolupracovat a bojovat proti těmto 

korporacím. Nejhorší, co můžeme udělat, je nedělat nic a jen nečině přihlížet.  

Pro představu uvedu alespoň pár světových společností, které utratí za lobbování 

nemalé částky – Pepsi Co, Coca Cola, Kraft Food Inc, McDonalds, KFC, aj. Tyto a 

jiné potravinové a nápojové giganty mají velký strach a současně enormní zájem na tom, 

aby nedošlo k restrikcím reklamy, a to zejména během dětských pořadů. 

 

Tab. 4: Přibližné výdaje, které některé z těchto gigantů utratily v r. 2011 za 

            lobbování 

 

Společnost Výdaje 
Coca – Cola Co. 4 740 000 $ 

Pepsi Co. 2 610 000 $ 

Kraft Food Inc. 2 090 000 $ 

 

Zdroj: [Reuters 2011
54

] 

 

Tyto výdaje jsou bohužel pouze za USA, protože firmy v USA mají povinnost 

tyto částky zveřejňovat. Jedná se tudíž jen o nepatrnou částku, na rozdíl od té, která je 

vynaložena na lobbování celosvětové. Bohužel se mi kvůli „tutlání“ problému nikde 

nepodařilo najít celosvětové údaje. Nicméně se domnívám, že pro představu co jsou 

potravinové giganty ochotné vynaložit na lobby, toto jako příklad stačí. 

Vládní a nevládní organizace, stejně jako průmysl, potřebují spojit síly k zajištění 

bezpečného a zdravého prostředí pro populace. Společné úsilí ze strany všech 

zúčastněných aktérů je nutné pokud chceme uspět v boji proti obezitě [Strychar 2004]. 

 

Kromě těchto nešvarů ale může využívání poznatků výzkumů ovlivnit i něco 

jiného. Zde již jen stručně zmíním koncept tzv. policy diffusion [Rogers 2005; Weyland 

2007]. 

                                                                                                                                                  
Dostupné z WWW: <http://obesityepidemic.org/foodlobbysaysyouareresponsibleforyourownobesity.html> 
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Jde v podstatě o to, že se po světě rozšířily velmi jednoduše neoliberální politiky, 

které podporují tržní produkci a nadprodukci. Jinými slovy je kladen důraz na produkční 

paradigma bez současného hodnocení důsledků rozvoje takové poměrně jednostranné 

produkční orientace. Můžeme říci, že se jedná o velmi zjednodušující přístup. Příčiny 

takového rychlého rozšíření těchto politik spočívají často ve vlivu nadnárodních 

organizací (např. Světová banka, Mezinárodní měnový fond aj.), v působení vlivných 

států jako je např. USA, nadnárodních korporací, vliv těchto korporací na fungování 

uvnitř Světové banky a Mezinárodního fondu apod. Nadnárodní korporace samozřejmě 

sledují své zájmy v oblasti investic, ekonomické produkce a nestarají se už o to, jaké to 

má sociální důsledky na lidi. Dalším podmiňujícím faktorem je v tomto případě přístup 

národních či místních politiků, jak snadno se identifikují s takovými produkčními a 

liberálně pojatnými tržními politikami. Zjednodušeně řečeno, úspěch obvykle slaví 

zjednodušující principy. Problematika policy diffusion by sama vydala na samostatný 

výzkum, jednak kvůli své obsáhlosti a jednak kvůli své významnosti. Proto bych toto 

téma brala jako výzvu budoucímu výzkumu obezity. Protože podobný výzkum zde 

víceméně chybí. 

 

5.2.3 Význam tvorby prostředí (urbanismu) v boji proti obezitě 

Účelem této kapitoly je osvětlit význam urbanismu v boji proti obezitě/nadváze a 

zjistit, zda má výstavba prostředí nějaký vliv na jejich vznik nebo zda má význam pro 

prevenci těchto nepřenosných onemocnění.  

Urbanismus a fyzické prostředí měst může usnadňovat, ale na druhou stranu i 

omezovat fyzickou aktivitu a aktivní život lidí. Designové prvky zastavěného prostředí 

(např. ulice, územní uspořádání, umístění rekreačních a nákupních zařízení, služby, 

parky, stavby, dopravní systém aj.) jsou právě ty, které mohou buď povzbuzovat, nebo 

naopak omezovat aktivní život. 

V evropském regionu WHO existují dva hlavní hnací faktory ovlivňující úroveň 

fyzické aktivity. Prvním z nich je zvýšení geografického rozdělení bydlení, práce, 

nakupování a rekreačních aktivit spolu s rostoucí poptávkou po motorové dopravě. 

Druhým jsou snižující se možnosti pro fyzické aktivní využití v okolí. Navíc, kvalita 

prostředí ovlivňuje možnosti a ochotu rezidentů aktivně využívat společné prostory, 

chcete-li prostředí [Branca 2007]. 
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Rozšiřování měst a prodlužování vzdáleností ve městech, vedly k většímu 

rozmachu motorizované dopravy. Současné rozložení většiny světových měst snižuje 

tedy příležitosti jak pro fyzickou aktivitu, chůzi pěšky tak i pro jízdu na kole.  

 

Časté charakteristiky měst: 

 nedostatečný přístup ke sportovním zařízením, hřištím, parkům nebo jiným 

otevřeným prostorům, 

 nedostatek chodníků, cyklistických stezek a jiných pouličních připojení. 

 

Samozřejmě, že situace se země od země liší. Například v západoevropských 

zemích jsou mnohem lepší příležitosti pro pohybové aktivity a ty jsou též spojené 

s lepším hodnocením zdraví a větší fyzickou aktivitou obyvatel. A to bez ohledu na věk 

lidí, pohlaví či příjmy. Tato sousedství se vyznačují zelenými a otevřenými prostory pro 

rekreaci, které jsou považovány za více tzv. „walkabilní“
55

. Obyvatelé těchto čtvrtí jsou 

více fyzicky aktivní (až 70 minut chůze za týden) a prokázán byl i nižší výskyt obezity 

než u obyvatel z méně „walkabilních“ čtvrtí či měst [Branca 2007]. Pro představu 

přikládám obrázek (obr. 25), na kterém si můžeme všimnout využití půdy v některých 

městských oblastech v Německu, a to v r. 2004. 

Obr. 25: Využití půdy v městských oblastech v Německu v r. 2004 

 

Zdroj: [Branca 2007] 

                                                 
55

 Walkabilitou myslíme, jak moc je prostředí přátelské pro pěší, a měla by být stěžejním zájmem trvale 

udržitelného rozvoje měst. 
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Vztah mezi výstavbou prostředí a lidským chováním je tedy již dlouho 

předmětem zájmu oboru územního plánování, zejména urbanismu a dopravního 

plánování. Avšak hodnocení souvislostí mezi výstavbou prostředí a fyzickou aktivitou 

byla do jisté doby spíše vzácností. Teoretické, empirické a praktické činnosti v těchto 

oblastech byly obecně zaměřeny na dosažení cílů, jako je zlepšení kvality života, 

vylepšení účinnosti systému či snížení dopadů na životní prostředí. Jinými slovy, fyzické 

zdraví celé komunity bylo upřednostňováno před osobním zdravím jednotlivých 

obyvatel. A i když je prokázáno, že má tato výstavba přímý vliv na zdraví občanů, je tato 

skutečnost v územním plánování často opomíjena [Handy 2002]. 

I když poslední zjištění již naznačují, že pozornost urbanistů přitahuje i chůze v 

urbánním prostředí, problematika pěších nebo problematika walkability urbánních 

prostorů. Mezi hlavními důvody, zvyšujících jejich zájem, můžeme zmínit zhoršování 

prostředí měst v důsledku exponenciálního růstu individuální automobilové dopravy, 

zmenšování zásob ropy a její zdražování, snaha po zatraktivnění prostředí měst a 

v neposlední řadě nezdravý životní styl obyvatel měst. Ten je stěžejní zejména 

v souvislosti s obezitou a nadváhou. Dá se říci, že chodci potřebují podporu v konkurenci 

s ostatními mody dopravy
56

. Což je možné vnímat jako jednu z výzev pro boj s obezitou. 

Abych přiblížila, jaké prostředky využívají lidé k přepravě nejčastěji, využila jsem 

National Travel Survey
57

 z r. 2011, který provádí každoročně ve Velké Británii odbor 

dopravy. Tato statistická zpráva obsahuje vždy informace o osobní dopravě ve Velké 

Británii za předchozí rok (obr. 26). 

Obr. 26: Průměrný počet cest a průměrná ujetá vzdálenost daným prostředkem 

 

Zdroj: [National Travel Survey 2011] 
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Myslím, že k prvnímu kolečku není ani potřeba něco dodávat. Je zde zcela patrné, 

který dopravní prostředek u lidí ve Velké Británii převažuje. Lidé nejvíce využívají auta, 

a to ať už je sami řídí (42 %) nebo jedou jakou spolujezdci (22 %). Když vezmeme 

v úvahu ostatní dopravní prostředky, tak autobusem cestuje 7 % lidí, pouze 3 % využívají 

vlaky a zanedbatelná 2 % kola. Co se týče pěší chůze, tak tu využívá 22 % lidí. Což se na 

první pohled může zdá dost, ale pokud si sečteme všechny ostatní prostředky (vyjma kol, 

které jsou v boji s obezitou také významným prostředkem), tak nám vyjde, že lidé v 74 % 

případů, využívají dopravních prostředků, díky kterým se nemusí moc hýbat. 

Obr. 27: Způsob dopravy do škol u dětí ze ZŠ a SŠ 

 

Zdroj: [National Travel Survey 2011] 

 

U dětí už je situace o trošku lepší, zejména pak u těch ze základních škol (obr.27). 

Zde sice o málo, ale přece převažuje pěší chůze (47 %) nad využíváním aut (43 %). U 

středoškolských dětí je už situace trošku jiná. Byť 36 % stále využívá pěší chůzi, už je 

zde patrné větší využívání ostatních dopravních prostředků. Překvapivě to nejsou nejvíce 

auta (24 %), která jsou využívána, ale ostatní prostředky pří/městské hromadné dopravy 

(celkem 36 %). I chůze k a od veřejné dopravy může být brána jako pomoc ke zlepšení 

každodenní úrovně fyzické aktivity jednotlivců, ať už dětí nebo dospělých. Takže i 

zlepšení přístupu k veřejné dopravě by mohlo přispět k podpoře aktivnějšího životního 

stylu
58

. Na druhou stranu mě zarazilo, že ani u dětí nejsou hojně využívaným 

prostředkem kola, která by v boji s obezitou mohla být velmi významná, ne-li 

významnější, než chůze. 
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Otázkou je, do jaké míry je to problém měst, která nedokážou zajistit dostatečnou 

infrastrukturu pro pěší či cyklisty, a do jaké míry je to „pouze“ problém lenosti 

jednotlivců. Bohužel to by bylo námětem spíše pro další samostatný výzkum. Místní 

samosprávy by měly mít klíčovou roli v rozvoji a udržování pěších a cyklistických 

infrastruktur pro místní obyvatele. Současně by místní vlády mohly podporovat umístění 

škol v přijatelných vzdálenostech od obytných oblastí, aby mohly děti chodit především 

pěšky. Což je nejvýznamnější zdroj pohybu a prevence proti obezitě. 

 

V souvislosti s propagací pěší chůze proběhla v r. 2008 v Barceloně konference 

WALK 21. Cílem této konference bylo „vytvoření kontaktů a stimulace dialogu mezi 

vědci, urbanisty, techniky a politiky i reprezentanty občanských sdružení, kdy jejím 

výsledkem má být optimalizace činností, maximalizace pěších tras a kvalita projektů ve 

prospěch chodců“
59

. 

 

Má se tak dít: 

 Vytvářením vizí o přínosných a inovativních urbánních projektech pro chodce. 

 Pomocí nové politiky ve prospěch chodců, především ve městech. 

 Posílením pozice chodců v dělbě přepravní práce a v dopravní hierarchii, 

propagací jejich potřeb. 

 

Tyto cíle mohou být dosaženy artikulací třech nezbytných tematických okruhů: 

 Politickými vizemi, porozuměním potřeb komunit a vytvořením vizí 

„pochůzných“ městských veřejných prostor. 

 Formulací potřeb chodců ze strany občanů, nezbytných znalostí o příjemném 

prostředí pro chůzi. 

 Technickou expertízou, transformací urbánních vizí a vytvářením kulturního 

prostředí, které podporuje pěší chůzi. 

Zdroj: [WALK 21
60

] 
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Jako řešení lze navrhnout i tzv. mixed-use development, který je v současnosti 

velmi hojně prosazován. Nejde o nic jiného než o kombinace bytového, komerčního, 

průmyslového a veřejného využití území v těsné blízkosti u sebe. Lidé jsou pak „nuceni“ 

absolvovat více cest pěšky nebo na kole. Avšak třeba americké územní zákony omezují 

míchání bytových a nebytových území. Což z našeho pohledu lze vnímat jako překážku 

fyzické aktivitě, zatímco územní předpisy, které by povolovaly smíšené využití půdy, by 

mohly fyzickou aktivitu naopak zvyšovat, a to podporou chůze a cyklistikou k 

dojíždění
61

. 

 

Shrneme-li to, výstavba prostředí jednoznačně ovlivňuje fyzickou aktivitu, a to v 

různých prostředích - doma, v práci, ve škole, při cestování, v našem okolí a v našem 

volném čase. Mimo to je třeba zdůraznit, že i vnitřní uspořádání budov ovlivňuje naši 

fyzickou aktivitu. Všude na světě se začaly stavět výškové budovy, které samozřejmě 

vyžadují využití výtahů. A díky těm se snižuje využívání schodišť a tím pádem klesá i 

naše pohybová aktivita.  

Není pravděpodobné, že by se problém nedostatečné fyzické aktivity vyřešil 

pouze úpravami v zastavěném prostředí, ale na doporučení odborníků by to mělo být 

doplněno strategiemi zaměřenými na individuální, sociální, ale i environmentální faktory 

fyzické aktivity [Branca 2007]. 

Naštěstí světové politiky [Department of Health and Human Services 2009
62

; HM 

Government 2011
63

; White Paper 2007] vnímají velký význam urbanizace ve vztahu 

k obezitě či nadváze. Uvědomují si, že je třeba výstavba nových rekreačních prostranství, 

jakými jsou parky, jiné zelené plochy, venkovní sportoviště a zařízení, pěší a cyklistické 

stezky, veřejné bazény, hřiště apod. Zlepšení přístupu k těmto zařízením může totiž zvýšit 

tělesnou aktivitu u dětí a dospívajících, což povede k tomu, že nám zde bude růst zdravá 

mládež, která by se v dospělosti nemusela tolik potýkat s obezitou. 
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V předešlé části, věnované výzkumu, jsem zmínila inovační deficit v boji 

s obezitou. Respektive jsem se ptala, co za ním stojí. Odpověď jsem našla ale až v této 

části, zaměřené na politiku. Příčinami onoho inovačního deficitu je bezesporu významný 

vliv zmíněných zájmových skupin. Tyto zájmové skupiny mají na rozdíl od veřejných 

politik nesrovnatelně více finančních prostředků, které mohou vynaložit na ovlivňování a 

financování výzkumů. Takže výzkumné články pak ve finále mohou být jen odrazem této 

jejich poptávky. Ale to už by bylo téma pro zcela novou práci. 

 

5.3  Případová studie - Jakou politiku proti obezitě realizuje EU? 
 

Nyní přistoupím k detailnímu studiu jednoho případu, který by mi pak měl 

pomoci porozumět a vyhodnotit, jak výsledky výše zmíněných výzkumů přispívají 

k porozumění epidemie obezity a jak jsou využívány při formulaci nových agend politik 

proti obezitě. Díky jednomu příkladu si pak můžeme velmi dobře představit i případy 

ostatní. 

Svou pozornost jsem více zaměřila na EU, respektive na to, jakou realizuje 

politiku v boji proti obezitě. A to zejména proto, že EU je jedním z nejvýznamnějších 

aktérů světového boje s obezitou, a především pracuje i s ostatními mezinárodními 

partnery, jako je např. WHO. 

Z analyzovaných dokumentů EU vyplývá, že zúčastnění aktéři jsou si poměrně 

dobře vědomi nebezpečí, které epidemie obezity představuje. Zdraví a bezpečnost občanů 

jsou pro tvorbu politiky v EU významnou prioritou. 

Hlavními cíly
64

 evropské politiky v oblasti zdraví je: 

 předcházet nemocem 

 podporovat zdravější životní styl 

 chránit lidi před zdravotními hrozbami, jakými jsou např. pandemie apod. 

Pro představu jsem vytvořila tabulku, která mapuje nejdůležitější politické počiny 

světových organizací (např. WHO, aj.), stěžejních zemí (USA, UK) a právě i EU, a to 

v oblasti veřejného zdraví, týkající se obezity či nadváhy. Mapovala jsem politiky za 

stejné období, ze kterého jsem vycházela i u výzkumů, tzn. 2004 – 2011 (Příloha č. 8). 
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Zde v případové studii EU, uvedu opravdu jen ty klíčové dokumenty, které 

opravdu vytvořila EU, nikoliv ty, které jsou pod hlavičkou evropské úřadovny WHO. 

Již v r. 2005 upozorňovala EU v Akční platformě EU pro stravu, fyzickou 

aktivitu a zdraví
65

 na to, že neexistuje žádné jednoduché řešení problému. Je zcela na 

místě, aby sítě odborníků na výživu a fyzickou aktivitu poskytovaly Evropské komisi 

rady pro přípravu strategie, která by problém řešila na národní a místní úrovni. Začala 

proto vznikat řada projektů, financovaných v rámci programu ochrany veřejného zdraví, 

týkajících se stravy, obezity a fyzické aktivity. Hlavním cílem této platformy bylo 

poskytnout společné fórum pro všechny zúčastněné subjekty na evropské úrovni a 

zaměřit se především na – (a) informací pro spotřebitele (včetně etiketování/označování); 

(b) vzdělání; (c) propagaci fyzické aktivity; (d) marketing a reklamu; (e) složení potravin, 

dostupnost zdravých potravin, velikost porcí. EU upozorňuje na to, že se pole překrývají 

a jsou vzájemně propojené. Nevylučuje též, že se uvedený seznam může v budoucnu 

rozšířit. 

V témže roce byla vydána i zelená kniha s podtitulem Prosazování zdravé stravy 

a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob
66

. 

„Komise předkládá k diskusi řadu otázek a vyzývá všechny zainteresované aktéry, aby se 

k této problematice vyjádřili. Zdůrazňují se tyto akční oblasti: informovanost spotřebitelů 

(nutriční označování potravin a tvrzení výrobců o potravinách), reklama a marketing, 

osvětová činnost (především ve školách a na pracovištích), dostupnost potravin, fyzická 

aktivita, začlenění prevence do zdravotnických služeb, tvorba zdraví příznivého prostředí, 

snižování socioekonomických nerovností, integrovaný a všestranný přístup k prosazování 

zdravé stravy a fyzické aktivity, výživová doporučení a spolupráce s dalšími aktéry mimo 

EU“ [Přibylová 2010]. 

Dalším z klíčových dokumentů je bílá kniha s podnázvem Společně ke zdraví: 

Strategický přístup pro EU 2008 – 2013
67

, kterou EU vydala v r. 2007. Celá činnost EU 
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je v tomto směru založena právě na této zdravotní strategii. Strategie stanovuje tři 

ambiciózní cíle pomáhající lidem žít nejen déle, ale také zdravěji. Konkrétní cíle jsou tyto 

– (a) podpora dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě; (b) ochrana lidí před 

zdravotními riziky; (c) podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií.  

Tato strategie se zaměřuje na zdraví jako celek, ale existují ještě další bílé knihy, 

které jsou už zaměřeny přednostně na stravování či pohyb. Jednou z nich je bílá kniha 

s podnázvem Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s 

výživou, nadváhou a obezitou
68

 a druhou je bílá kniha o Sportu
69

. 

Nejprve ale k té první. Ta byla vydána Evropskou komisí hned po zpracování 

reakcí na již výše zmíněnou Zelenou knihu. Tyto reakce se týkaly zejména mezi-

sektorové spolupráce a koordinované činnosti jednotlivých úrovní vládnutí. Důvodem 

vzniku této strategie bylo, že v posledním desetiletí došlo u obyvatel EU k rapidnímu 

nárůstu úrovně nadváhy a obezity, a to především u dětí! „Předpokládaný výskyt nadváhy 

v roce 2006 činil 30 %. To naznačuje zhoršující se trend špatné stravy a nízké úrovně 

fyzické aktivity u obyvatelstva EU, který podle očekávání může zvýšit budoucí úrovně 

řady chronických chorob“
70

. Což nevyhnutelně povede v dlouhodobém horizontu ke 

zkracování očekávané délky života v EU a také ke snižování kvality života lidí. 

Tato strategie si proto klade za cíl vytyčit integrovaný přístup EU k tomu, jak 

přispět k eliminaci nemocí, které způsobuje špatná strava, nadváha a obezita. Tato bílá 

kniha plynule navazuje na předešlé iniciativy Evropské Komise, hlavně pak na výše 

zmíněnou Akční platformu EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví a zelenou knihu 

s podnázvem Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence 

nadváhy, obezity a chronických chorob
71

, které obě byly vydány v r. 2005. 

Efektivní řešení problému si žádá integraci politik ve všech oblastech - od 

potravin a spotřebitele po sport, výchovu a dopravu. Toho si je vědoma i EU, která navíc 
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naznačuje, že je třeba soustředit zvláštní pozornost sociálnímu rozměru tohoto problému. 

Můžeme zmínit čtyři základní aspekty opatření: 

1) Opatření by měla soustředit pozornost na odstranění elementárních příčin rizik 

souvisejících se zdravím. Čímž by opatření stanovená strategií měla vést ke 

snížení všech rizik spojených se špatnou výživou a nízkou fyzickou aktivitou, 

včetně rizik v důsledku nadváhy. 

2) Popsaná opatření by měla působit ve všech oblastech vládní politiky a na 

rozličných úrovních veřejné správy, a to pomocí různých nástrojů, včetně 

právních předpisů, zřizování sítí, přístupů založených na partnerství veřejného a 

soukromého sektoru a účasti soukromého sektoru a občanské společnosti. 

3) Z důvodu efektivnosti bude strategie vyžadovat kroky od celé škály soukromých 

subjektů, např. potravinářského průmyslu a občanské společnosti, a účastníků na 

místní úrovni (např. škol a místních organizací). 

4) Poslední a možná to nejdůležitější opatření - v nadcházejících letech bude 

nezbytné monitorování. Již nyní existuje řada činností zaměřených na zlepšení 

stravy a zvýšení fyzické aktivity a jejich počet rok od roku roste. Často se 

monitorování provádí jen nedostatečně či se neprovádí vůbec, což má za následek 

omezené posouzení toho, co funguje dobře, nebo zda je nutné opatření zlepšit či 

zásadně změnit. 

 

Zdroj: [Bílá kniha 2007a] 

 

Podle Komise je základním kamenem reakce Evropy rozvoj účinných partnerství. 

Tedy alespoň pokud jde o řešení stravy, nadváhy a obezity a zdravotních problémů s nimi 

spojených. Tato bílá kniha se zaměřuje na kroky, které lze přijmout na evropské úrovni 

k odstranění problémů týkajících se výživy a zdraví. Vyzdvihuje tudíž kroky, které může 

přijmout celé Společenství (např. právní předpisy nebo financování příslušných 

programů, nebo u nichž přidaná hodnota vyplývá z evropského rozměru, např. při 

usnadnění dialogu s globálními aktéry z potravinářského průmyslu nebo při vypracování 

srovnávacích ukazatelů pro monitorování ve všech členských státech). Stěžejními body 

této bílé knihy jsou – (a) lépe informovaní spotřebitelé; (b) zpřístupnění zdraví 

prospěšných možností; (c) podpora fyzické aktivity; (d) prioritní skupiny a prostředí; (e) 
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rozvoj poznatků pro podporu tvorby politiky; (f) rozvoj monitorovacích systémů [Bílá 

kniha 2007a]. 

Druhou bílou knihou je bílá kniha o Sportu. „Tato bílá kniha se zaměřuje na 

společenskou roli sportu, jeho hospodářský rozměr a jeho organizaci v Evropě, jakož i na 

opatření, která budou následovat po této iniciativě“ [Bílá kniha 2007b]. V souvislosti 

s mou prací, pro mě byla využitelná jen jedna část této knihy. A to právě společenské role 

sportu. Avšak i zde má v souvislosti s mou prací význam „pouze“ první bod, který říká 

tělesnou aktivitou k utužení veřejného zdraví. Nedostatek pohybu a tělesné aktivity 

prokazatelně zvyšuje riziko nadváhy, obezity a jiných chronických onemocnění, které 

snižují kvalitu života, ohrožují život jednotlivců a především zatěžují rozpočty jak 

zdravotnictví, tak i hospodářství. Z těchto důvodů: 

1) Komise navrhuje do konce r. 2008 vypracovat společně s členskými státy nové 

pokyny v oblasti tělesné aktivity. 

2) Komise podpoří síť zaměřenou na zdraví upevňující tělesnou aktivitu (HEPA – 

Health-Enhancing Physical Activity) a případně i menší a cílenější sítě, jež se 

budou zabývat konkrétními aspekty této věci.  

3) Komise učiní ze zdraví upevňující tělesné aktivity základní kámen své činnosti 

v oblasti sportu a bude se snažit tuto prioritu lépe zohlednit prostřednictvím 

příslušných finančních nástrojů. 

 

Zdroj: [Bílá kniha 2007b] 

 

Do jisté míry je překvapením, že bílá kniha EU zaměřená na sport, jen tak málo 

vnímá spojitost mezi obezitou a sportem, respektive význam sportu v boji s ní. Že se o ní 

zmiňuje pouze v jednom bodě a zbytek knihy je zaměřen např. na boj s dopingem, 

význam sportu pro vzdělání či boj s rasismem, licenční systémy pro sportovní kluby 

apod. A přitom je provozování jakýchkoliv sportovních aktivit stěžejní pro řešení 

problematiky obezity. 

 

Dalším strategickým dokumentem EU, který bere epidemii obezity v potaz je třetí 

víceletý program EU v oblasti zdraví pro období 2014-2020 „Health for Growth“, 

navazující na výše zmíněný probíhající program „Společně pro zdraví“, který běží až do 

konce r. 2013. Vnímá obezitu jako klíčový rizikový faktor a chce jí a jiným chorobám 
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předcházet a podporovat dobré zdraví. Program se bude zabývat problémy v těchto 

oblastech – (a) podporování osvědčených postupů v oblasti podpory zdraví; (b) 

nákladově efektivní prevence se zaměřením na klíčové zdravotní faktory (kouření, 

alkohol, obezita, HIV / AIDS apod.). Bude také podporovat evropskou spolupráci a 

vytvářet sítě na prevenci chronických onemocnění. Akce v rámci tohoto cíle budou 

rovněž zaměřeny na omezení reklamy apod.
72

 

Mimo těchto strategických dokumentů byl ale na evropské úrovni realizován 

nespočet mezinárodních projektů, které se zaměřovaly na redukci obezity, propagaci 

zdravé výživy a fyzické aktivity. Z důvodu rozsahové kapacity této práce, je však pouze 

zmíním, a to jen některé (tab. 5). 

Tab. 5: Seznam některých evropských projektů 

rok projekt organizace 

2005 PANACEA (Physical Activity, Nutrition, 

Alcohol, Cessation of smoking, Eating out of 

home And obesity) 

Universitair Medisch 

Centrum Utrecht 

2006 P.A.T.H.E. (Physical Activity Towards a 

Healthier Europe) 

International Sport and 

Culture Association 

2007 Pol-Mark (Assessment of POLicy options for 

MARKeting food and beverages to children) 

IASO 

2008 ACTIVE (Animation for Children to Teach and 

Influence Values and Views on healthy Eating 

and physical activity) 

Business Solutions Europa 

Limited 

2009 ENERGY (European Energy balance Research 

to prevent excessive weight Gain among Youth) 

IASO 

2010 MOVE (European Physical Activity Promotion 

Forum ) 

International Sport and 

Culture Association 

2010 EUROPREVOB EU 

2011 FOOD EU 

2011 Food4me University of Ulster 

Zdroj: [autorka 2012] 

 

Kromě těchto strategií a projektů, EU nepodceňuje ani roli výzkumu, který, jak 

jsem již psala, je tolik potřebný. Mezi nejvýznamnějšími výzkumy bych ráda zmínila 

výzkum Flabel, Eurrecu, EATWELL, CHANCE, InproFood. To je jen malý zlomek 
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výzkumů, které jsou, nebo byly v souvislosti se zdravou stravou či fyzickou aktivitou 

realizovány v rámci EU. 

 

FLABEL – tento výzkum je zaměřen předně na etiketování, respektive na nutriční 

označování potravin. Přičemž FLABEL má dva hlavní výzkumné cíle: (1) zjistit, jak 

údaje o výživové hodnotě na etiketách mohou ovlivnit stravování, spotřebitelské 

stravovací zvyky, zdravotní problémy, (2) poskytnout vědecký základ pro použití 

nutričních údajů na etiketách potravin, včetně vědeckých zásad pro hodnocení dopadu 

různých systémů označování potravin, které mají být sdíleny institucemi EU, 

potravinářským průmyslem a dalšími zúčastněnými stranami
73

. 

EURRECA - celkovým cílem je překonat roztříštěnost a vytvořit novou udržitelnou 

spolupracující síť pro rozvoj kvalitně zajištěných harmonizovaných nutričních 

doporučení v Evropě. Důvodem je, že výživová doporučení jsou citlivá právě na 

rozmanitosti v rámci EU
74

. 

EATWELL – na základě tohoto výzkumu vznikl strukturovaný přehled politik a jejich 

účinností, s názvem „Politiky na podporu zdravého stravování v Evropě“. Tento přehled 

poskytuje klasifikaci veřejných politik, podporujících zdravější stravování, stejně jako 

strukturovaně mapuje stávající opatření v Evropě. Kompletní pokrytí alternativních typů 

politik, bylo zajištěno doplněním velkých zásahů z mimoevropských zemí
75

. 

CHANCE – na základě statistik Eurostatu v r. 2010, 81 milionů evropských občanů bylo 

ohroženo chudobou. Tyto skupiny obyvatel se nejen vyznačují nízkou kupní silou a 

nízkou úrovní vzdělání, ale mají vysoké riziko vzniku onemocnění způsobených špatnou 

výživou. Díky výzkumným aktivitám a inovacím zdravých a cenově dostupných 

potravin, má tento výzkum za cíl pomoci zabránit podvýživě, nadváze a obezitě u 

Evropanů ohrožených chudobou
76

. 

INPROFOOD – Nezdá se, že by dřívější pokusy o zvýšení povědomí veřejnosti o 

vhodných způsobech, jak jíst zdravěji, vedly k nějakým významným změnám ve 

struktuře nákupu potravin a jejich spotřeby. Tento výzkum je určen k řešení této 
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problematiky, a to intenzivními aktivitami v průběhu 3 let. Hlavním cílem je posílit 

dialog a vzájemné učení mezi průmyslem, akademickou obcí a občanskou společností. 

Výzkum byl realizován v důsledku toho, že sociální diskurs mezi výzkumnými 

institucemi, průmyslem a občanskou společností je třeba považovat za základní 

předpoklad pro posun směrem k větší spolehlivosti a dosažitelné vizi
77

. 

 

Můžeme konstatovat, že EU je si plně vědoma všech úskalí a rizik, o kterých jsem 

psala již v předchozích kapitolách. Ať už jde o omezení marketingu a reklamy, snadné 

manipulovatelnosti dětí, význam urbanismu, apod. To vše ve svých strategických 

dokumentech bere v potaz a snaží se realizovat i velké množství projektů a výzkumů, 

které by mohly vnést nové poznatky právě do boje s obezitou. „V celé Evropě vznikají 

různé iniciativy veřejného zdravotnictví, které se snaží přimět lidi a hlavně děti, aby jedli 

zdravě a začali se věnovat aktivním činnostem“
78

. 
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6 Závěry 
 

Zjištěná data kvantitativní analýzy prokazují, že celková četnost publikací 

zaměřených na výzkum obezity v letech 2005 - 2011 vzrostla na dvojnásobek. Převládá 

medicínsky orientovaný výzkum. Jednou ze stěžejních priorit výzkumu je nebezpečí 

dětské obezity, protože celá jedna třetina vybraných výzkumů, se zaměřovala právě na 

děti - zdravotní důsledky dětské obezity, politické intervence směrem k dětem, 

nebezpečnost reklamy na nezdravé potraviny a slazené nápoje, význam fyzické aktivity, 

význam socio-ekonomického statutu na vznik obezity, nezdravý způsob života. 

Hlavním příčinou dosavadního neúspěšného boje proti obezitě je nedostatek 

koordinace jednání zúčastněných aktérů, komplexnost jejích mechanismů, působících na 

mnoha úrovních. Jde o problém komplexní povahy, vyžadující odpovídající celostní a 

metodické přístupy při jeho poznání a řešení. Většina zemí má nesourodou spleť právních 

regulací reklamy a bohužel je jen málo zemí, které zavedly komplexní politiku pro řešení 

tohoto problému. Další otázkou zůstává, zda je např. cílená komunikace na děti formou 

reklamy na potraviny vůbec etická? A proč, když je tak dobře známý vliv reklamy na 

stravovací návyky dětí, proč se nevyužívají média k propagaci hlavně zdravých potravin, 

ovoce a zeleniny? Zde je na vině lobby zájmových skupin, které z nadváhy a obezity 

profitují. 

Co se týče dominantního vlivu produkčních paradigmat, tímto tématem se 

výzkumy téměř vůbec nezaobírají. A přitom nadprodukce potravin a aplikace technik 

marketingu mohou být hlavním viníkem současné celosvětové epidemie obezity (v 

posledních 40 letech). Za nezájmem o tak důležité téma, můžeme pravděpodobně hledat 

především snahy trhu a producentů potravin, kteří se snaží pouze maximalizovat svůj 

zisk, zamaskovat celý proces, lobovat při tvorbě politik. Tato situace byla výstižně 

kriticky označena jako „potravinové války“. 

EU kromě svých strategických dokumentů, týkajících se veřejného zdraví obecně 

(„Společně pro zdraví“ a na něj navazující „Health for Growth“), má i řadu dokumentů 

věnovaných přímo stravě, pohybu apod (Akční platformě EU pro stravu, fyzickou aktivitu 

a zdraví). Hlavním cílem této platformy je poskytnout společné fórum pro všechny 

zúčastněné subjekty na evropské úrovni a zaměřit se především na – (a) informací pro 

spotřebitele (včetně etiketování/označování); (b) vzdělání; (c) propagaci fyzické aktivity; 
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(d) marketing a reklamu; (e) složení potravin, dostupnost zdravých potravin, velikost 

porcí. EU vydává dále i zelené (Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský 

rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických chorob, a bílé knihy (Společně ke 

zdraví: Strategický přístup pro EU 2008 – 2013; bílá kniha o Sportu). V zelených 

knihách většinou reflektuje poznatky z výzkumů a na základě těchto zjištění pak vydá 

bílou knihu, kde jsou tato zjištění uplatněna při formulaci politiky.  EU si je plně vědoma 

všech výzev, které obezita přináší a i všechny priority výzkumu, má ve svých 

strategických a jiných dokumentech zahrnuty. Výjimkou nejsou ani různé projekty, které 

ve spojitosti s obezitou či pohybem, EU realizuje. 

S využitím rozvoje poznání se daří porozumět působení celé řadě s obezitou 

souvisejících dílčích kauzálních faktorů. Problém obezity však představuje značně 

komplexní systém, v kterém dochází k protichůdnému jednání různých aktérů na mnoha 

úrovních a navíc jde o celou řadu odlišných mechanismů, které se na vzniku obezity 

v různé míře podílejí. Od existujících dílčích odpovědí na dílčí otázky se však rozvoj 

poznání v posledních letech postupně dostává k potřebnému paradigmatickému posunu, 

k takové míře porozumění problému obezity, které otevírá prostor nejen k efektivnějšímu 

koncipování strategií výzkumu, ale také k formulaci odpovídajících přístupů ve veřejných 

a sociálních politikách. Podobně dochází také např. ve výzkumu sociálních důsledků 

ekonomické globalizace k posunům v našem poznání. Potřeba takto koncipovaného 

komplexního přístupu se stává obecně východiskem veřejného zdraví při řešení problému 

rostoucí zátěže chronickými nemocemi. 

Celá řada ekonomických, sociálních a hodnotových změn, k nimž dochází 

v posledních 40 letech, vede k narušení předchozí rovnováhy a udržitelnosti v oblasti 

příjmu potravy a energetického výdeje. Složitost a často i rozporuplnost těchto změn ve 

vztahu k jejich sociálním důsledkům vyžaduje odpovídající nové komplexní přístupy při 

hledání cest k jejich řešení. Zjednodušující předpoklady samovolného dosahování 

rovnovážných stavů, uplatňované v posledních 40 letech, jsou doplňovány o rámcové 

hodnotící přístupy, zohledňující rizika sociálních a environmentálních důsledků rizik 

jednostranného produkčního paradigmatu. 
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Resumé 
 

Výzkumným problémem této práce byl celosvětově vysoký počet obézních lidí a 

lidí s nadváhou, kdy se nedaří problém rostoucí prevalence obezity řešit, což poukazuje 

na přítomnost řady omezení/bariér, které boj s obezitou ztěžují. Tato práce byla zaměřena 

na vztah výzkumu a veřejných politik, na to zda jsou současné výzkumy obezity 

prospěšné pro tvorbu politik proti obezitě, jaké jsou možnosti dalšího zaměření výzkumu 

v této oblasti, a jak probíhá diskuse o prioritách tohoto výzkumu v rámci výzkumné 

komunity (medicínského a sociálně paradigmatického výzkumu). Hlavním cílem této 

diplomové práce bylo vytvořit hodnotící rámec, využitelný pro přehled priorit a zaměření 

výzkumů v oblasti prevence obezity a to zhruba v posledních sedmi letech. 

V první části diplomové práce je mimo úvodu vymezen hlavní cíl, podcíle, 

výzkumné otázky a zvolené metody výzkumu. Pozornost byla věnována i problému 

obezity celosvětově a byly následně zhodnoceny všechny její příčiny a důsledky. 

V teoretické části jsou uvedeny koncepty, o které se tato práce opírá - veřejně-politický 

koncept, koncepty z oblasti nadprodukce potravin, reklamy a marketingu, sociologické 

teorie životního způsobu a v neposlední řadě i koncept determinant zdraví. 

V úvodu analytické části jsem provedla analýzu celkové četnosti publikační 

aktivity s využitím databáze Web of Knowledge a doplnila ji o kvantitativně pojatou  

analýzu vývoj publikací ve dvou vybraných časopisech (The Lancet, European Journal of 

Public Health). Abych mohla vytvořit hodnotící přehled diskursu priorit a zaměření 

výzkumů v oblasti obezity v posledních sedmi letech, použila jsem metodický přístup 

odvozený od použití klíčových slov, jejich prostřednictvím jsem náhodně vybrala články 

(vzorek 140) ve vybraných odborných časopisech, ve kterých jsem sledovala diskurs 

obezity. Zbytek analytické části této diplomové práce už vychází bod po bodu ze 

stanovených výzkumných cílů a otázek a je rozdělen na část výzkumu, politiky a 

případovou studii. 

 

V závěru byla shrnuta všechna zjištění a došlo je zhodnocení současného stavu. 
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Summary 
 

The research problem of this work was globally high number of overweight and 

obese people, while the increasing prevalence of obesity is failing to be solved. This fact 

shows the presence of the constraints / barriers that hinder the fight against obesity. This 

work was aimed at relation between research and public policies, whether the current 

obesity research is good for policy-making against obesity, what the other possibilities of 

further research in this area are, and how the discussion on the priorities of this research 

within the research community (medical and paradigmatic social research) looks. The 

main objective of these theses was to create evaluating framework that could be used for 

an overview of research priorities and focus research on prevention of obesity in the last 

seven years. 

In the first part of the thesis, there is an introduction, the main objective, 

secondary objectives, research questions and research methods. The first part of the thesis 

was focused on the worldwide prevalence of obesity and further evaluation of its causes 

and consequences. In the theoretical part there are mentioned the main concepts – the 

public – political concept, overproduction of food concept, advertising and marketing, 

sociological theories of way of life, and determinants of health. 

At the beginning of the analytical part I analyzed the overall frequency of 

publication activities using the database Web of knowledge, and added it quantitative 

conceived analysis of the development of publications in two selected journals (The 

Lancet, European Journal of Public Health). To create and evaluating overview of 

priorities discourse and orientation of obesity researches in the last seven years, I used a 

methodical approach derived from keywords that I used for random searching of articles 

(sample 140) in selected journals, where I monitored the discourse of obesity. The rest of 

the analytical part of this diploma work is following the research objectives and research 

questions. It is divided to a research, policy and case study. 

Finally, all findings were summarized and there is an evaluation of current status. 
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